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INTRODUÇÃO 

Frente aos desafios da docência e das demandas na 
formação docente, o Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência – PIBID foi criado, o programa é de 
incentivo e valorização da docência e de aprimoramento 
do processo de formação de docentes para a educação 
básica, o PIBID é vinculado a Diretoria de Educação 
Básica Presencial – DEB – da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 
O PIBID oferece bolsas para que alunos de licenciatura 
exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas de 
educação básica, contribuindo para a integração entre 
teoria e prática, para a aproximação entre universidades e 
escolas e para a melhoria de qualidade da educação 
brasileira. Para assegurar os resultados educacionais, os 
bolsistas são orientados por coordenadores de área – 
docentes das licenciaturas - e por supervisores - docentes 
das escolas públicas onde exercem suas atividades. A 
proposta deste trabalho é relatar sobre a experiência 
vivida no PIBID durante a licenciatura em Química na 
UERR, no período de 2012 a 2014. Durante a participação 
no PIBID de química na UERR foi possível realizar a 
experimentação contextualizada, transposição didática, 
jogos e oficinas, essas atividades permitiu a vivencia e a 
aproximação com a realidade da educação básica que 
muitas vezes não possuem estrutura laboratorial ou 
material didático para o ensino de química, é neste sentido 
que o PIBID estimula e desenvolve a criatividade do futuro 
docente e possibilita a realização de aulas atraentes e 
diversificadas para o ensino de química. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Após a inserção do discente no PIBID de química UERR, 

eram feitas reuniões, as atividades eram desenvolvidas 

em grupos, eram realizadas reuniões para organização 

das atividades, seleção dos materiais necessários para as 

oficinas de experimentações e jogos, ação pedagógica e 

por fim era realizada a verificação das atividades 

desenvolvidas. 

As atividades eram desenvolvidas em escolas estaduais 

de Boa Vista, e tinha parceria com o projeto Espaço 

Ciência que tinham voluntários do curso de biologia, física 

enfermagem, educação física e entre outros, as atividades 

eram itinerantes e eram realizadas em escolas de Boa 

Vista, também eram realizadas em escolas do interior. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A participação no PIBID de química da UERR 

proporcionou vislumbrar novos horizontes, além de ter a 

aproximação com o âmbito escolar foi possível 

desenvolver a criatividade para elaboração de aulas mais 

interessantes e que  

 

 

despertam a curiosidade do aluno, ressaltamos também o 

grau de retenção na estrutura cognitiva dos estudantes 

quanto aos abordados em sala de aula. 

A química é vista pelos alunos como uma disciplina difícil 

e complicada (BERNARDELLI 2004), fazendo com que os  

alunos percam o interesse pela disciplina, pois a ênfase 

exagerada da memorização de fatos, símbolos, nomes, 

fórmulas, reações, equações, teorias e modelos que ficam 

parecendo não ter quaisquer relações entre si, outro fator 

é a total desvinculação entre o conhecimento químico e a 

vida cotidiana, o aluno não consegue assim perceber as 

relações entre aquilo que estuda em sala de aula, a 

natureza e a sua própria vida‖ (BELTRAN; CISCATO, 

1991). Neste sentido a experiência no PIBID, possibilitou o 

desenvolvimento da criatividade para elaboração de aulas 

divertidas e diversificadas que se distanciam do modelo 

tradicional de ensino, e com isso é notório um maior 

aproveitamento dos alunos na disciplina de química. 

As atividades do PIBID permitiram atingir os objetivos do 

Programa que são elevar a qualidade da formação inicial 

de professores nos cursos de licenciatura, promover a 

integração entre a Educação Superior e a Educação 

Básica, inserir os licenciandos no cotidiano das escolas da 

rede pública de educação, incentivar a formação de 

docentes em nível superior para a Educação Básica 

(BRASIL, 2013).  

 

CONCLUSÕES 

Contudo, entende-se que o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID contribui para uma 

formação profissional completa, no entanto apenas a 

participação no programa faz com que o futuro professor 

esteja preparado para o exercício da docência, é preciso 

participação ativa, motivação e dedicação ao programa. O 

PIBID estimula e prepara o acadêmico para o desafio da 

docência, dando a ele competência, para desenvolver 

atividades criativas e que despertam o interesse do 

estudante do ensino médio pela disciplina de química, 

além do mais essas atividades desenvolvidas durante a 

participação no PIBID aproxima o discente a realidade da 

educação básica, viabiliza o seu desenvolvimento 

intelectual, pessoal e profissional.  
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INTRODUÇÃO 

A filosofia tem como principal objetivo questionar o mundo 

a cada instante, isso porque o homem precisa de 

respostas plausíveis que estabeleçam um critério de 

verdade e validade para sua existência. Podemos 

demarcar como grande precursor dessa doutrina o 

pensador Pitágoras no qual temos o primeiro exercício 

efetivo dos números no mundo ocidental. Nesse aspecto o 

campo da filosofia da matemática tem ganhado exatidão 

no desenvolvimento do modo de pensar e agir, isso 

porque todos os sábios eram matemáticos. Ademais, 

podemos estabelecer um fio condutor desde mundo antigo 

até o período moderno, cujo pensamento matemático 

tenta argumentar e indagar sobre as questões mais 

complexas como a própria existência de Deus. Para tanto, 

iremos investigar o pensamento cartesiano e mostrar 

quais fundamentos o filósofo francês aponta para a 

certeza axiomática da filosofia baseada em cadeias de 

razões.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Como ocorre em grande parte das Ciências Humanas 

nosso material será bibliográfico. A análise e leitura de 

textos tanto na língua portuguesa quanto no idioma 

original do autor será efetivado para uma melhor qualidade 

desta pesquisa. Feito isso, iremos estabelecer uma 

metodologia baseada na técnica da hermenêutica 

confrontando pensamento para chegarmos ao ponto no 

qual desejamos. Nossa metodologia será argumentativa e 

dissertativa baseada na história dos conceitos de Reinhart 

Koselleck em alemão Begriffsgeschichte que podemos 

entender como uma forma de projeto intelectual teórico-

metódica na qual através do desenvolvimento da 

humanidade as palavras e as verdades tomam 

interpretações diferentes, sobretudo os conceitos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No âmbito filosófico conseguimos contribuir de maneira 

satisfatória, uma vez que as busca por uma certeza clara e 

distinta torna-se o eixo gravitacional no pensamento 

cartesiano. Desse modo, iremos perceber a exatidão do 

pensamento cartesiano surge do prisma matemático, 

porque podemos duvidar de tudo menos da certeza 

subjetiva das matemáticas.  

 

CONCLUSÕES 

Apesar das matemáticas serem algo indubitável no 

pensamento cartesiano é necessário que ele reconheça 

no campo metafísico sua própria existência. Portanto, a 

celebre afirmação: Cogito, ergo sum inicia nossa busca 

pelo real valor axiomático que existe em sua cadeia 

concatenada de pensamentos, com estrutura baseada na 

certeza absoluta. 
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INTRODUÇÃO 

Em se tratando de educação, muito já se vem discutindo 

sobre como melhor ensinar para melhor se aprender. No 

entanto, ao que parece ainda há um longo caminho a 

percorrer para que se tenha uma educação realmente de 

qualidade nas escolas públicas brasileiras. Passoni et. al. 

(2012) diz que a atual situação requer um conjunto de 

estratégias bem articuladas, a fim de recuperar e 

estabelecer um ensino voltado para a construção de 

saberes e da cidadania. Neste sentido, o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência surge 

como um investimento de valorização e estímulo para a 

carreira docente para que tanto os profissionais atuantes 

como os futuros docentes troquem experiências no intuito 

de promover reflexão e apoio na elaboração de estratégias 

inovadoras para o enfretamento dos problemas 

encontrados.  Assim, este trabalho é baseado em um 

relato de experiencia sobre a importância do Subprojeto 

PIBID Química Boa Vista/UERR para a Escola Estadual 

Gonçalves Dias.  O relato aqui apresentado foi feito sob a 

ótica de um dos supervisores atuantes na escola e versa 

sobre as atividades desenvolvidas para melhorar o ensino 

e aprendizagem na escola durante o período em que o 

subprojeto esteve inserido na escola.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O subprojeto em questão iniciou sua participação na 

Escola Gonçalves Dias no ano de 2014, contando com a 

participação de 2 professores supervisores, três 

professoras coordenadoras de área e 14 acadêmicos 

bolsistas nesta escola, totalizando 43 bolsistas. 

Inicialmente os participantes do subprojeto passaram por 

oficinas de capacitação na UERR no intuito de entender o 

que é o PIBID, quais os objetivos e como funcionaria o 

subprojeto. Além disso, as oficinas buscaram mostrar para 

os envolvidos o papel de cada membro dentro das equipes 

de trabalho. Após as oficinas de capacitação os envolvidos 

foram orientados a fazer um diagnóstico na escola, afim 

de identificar as principais dificuldades dos alunos para 

que fosse possível a criação de estratégias para melhor 

atender as necessidades dos estudantes. Após esta etapa 

as atividades foram programadas, testadas e então 

aplicadas nas aulas de química da escola. Esta última 

etapa ocorreu em ciclos para cada atividade executadas, 

ou seja, a atividade sempre foi planejada, testada, 

aplicada e então avaliada.   

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A etapa das oficinas de capacitação foi importantíssima 

para os envolvidos, pois permitiu maior familiaridade com 

o subprojeto, bem como aproximou o acadêmico bolsista 

do  

 

 

supervisor antes mesmo das atividades realizadas. Ambos 

tiveram a oportunidade de entender melhor o seu papel  

dentro do subprojeto e buscar melhor desempenhá-los. Os 

acadêmicos bolsistas foram orientados quanto a sua 

postura dentro da escola e perante aos alunos. Os 

supervisores trocaram experiências com os 

coordenadores e licenciandos, criando laços de confiança 

e cooperação.  A etapa de diagnóstico transcorreu da 

maneira esperada, uma vez que os instrumentos para o 

diagnóstico foram elaborados durante as oficinas. O 

material foi aplicado e tabulado ao que indicou como 

principal deficiência na escola, as aulas práticas, 

―calcanhar de Áquiles‖ da maioria das escolas públicas 

brasileiras. Assim, foi dado início a uma série de 

atividades baseadas na preparação de aulas práticas em 

laboratório, preparação para a aplicação de experimento 

no Dia do Químico (evento que ocorre todos os anos) com 

a presença dos pibidianos. Além disso, os acadêmicos 

bolsistas estão sempre presentes nas aulas, dando apoio 

necessário ao professor, visando contribuir de forma 

dinâmica e significativa. Esse projeto indiscutivelmente 

tem suma importância no processo de ensino 

aprendizagem, uma vez que cumpre perfeitamente seu 

principal objetivo, aproximar a comunidade acadêmica do 

ensino básico, assim como, despertar e incentivar os 

alunos a buscar o conhecimento científico no sentido de 

uma melhor assimilação dos conteúdos programáticos. 

Em relação ao aprendizado, vem se notando alunos mais 

estimulados, buscando assimilar melhor o conteúdo. Em 

contrapartida também se observa que os acadêmicos 

adquirem mais segurança, trabalham seus medos e 

inseguranças. Adquirem práticas que serão utilizadas em 

suas carreiras profissionais.  

 

CONCLUSÕES  

Diante do exposto, percebe-se que o subprojeto PIBID 

química Boa Vista/UERR, é peça fundamental no sucesso 

que vem sendo alcançado nas aulas de química da Escola 

Gonçalves Dias. Ao longo das etapas do subprojeto 

percebeu-se um enorme ganho de conhecimento entre os 

envolvidos. Tanto os alunos da educação básicas, como 

os supervisores, os acadêmicos e os coordenadores saem 

ganhando em conhecimento, pois este se concretiza em 

cada ação que vem sendo aplicada. 
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INTRODUÇÃO 

A automação dos processos industriais evoluiu e já é 

realidade em muitas companhias multinacionais. Aliado a 

IoT (Internet das coisas) e a Inteligência Artificial surge o 

conceito da Indústria 4.0, que traz mudanças que 

transformam a sociedade, impactam o estilo de vida das 

pessoas e moldam uma nova forma de fazer logística. O 

objetivo dessa proposta consiste em apresentar os 

impactos da indústria 4.0 nas atividades logísticas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo consolidou-se por meio de investigações 

bibliográficas baseadas na obra de Klaus Schwab e em 

artigos científicos públicos, em sites relacionados à gestão 

e economia, que permitiram abstrair os impactos 

provocados pela revolução 4.0 nos processos logísticos.  

A moderna administração e seus conceitos de agilidade, 

redução de custos e busca de qualidade têm na tecnologia 

seu maior foco. 

Para Schwab (2016), ―A nova era tecnológica, caso seja 

criada de forma ágil e responsável, poderá dar início a um 

novo renascimento cultural que irá permitir que nos 

sintamos parte de algo muito maior que nós mesmos – 

uma verdadeira civilização global". 

A Indústria 4.0 é um termo moderno do século XXI que 

nasce na Alemanha e retrata a 4ª revolução industrial. 

Trata-se de uma tendência à automatização total das 

fábricas, automatização que pode acontecer através de 

sistemas ciberfísicos, que são possíveis graças à internet 

das coisas e à computação na nuvem. O que caracteriza 

esse novo momento é o conhecimento e a comunicação. 

Em países como Estados Unidos e Alemanha, todas as 

decisões no chão de fábrica já são tomadas pelas próprias 

máquinas, a partir de informações fornecidas em tempo 

real. 

 Segundo Rogério Luiz de Albuquerque, gerente da 

Siemens Industry Software, ―A indústria 4.0 tem a 

produção baseada em sistemas ciber-físicos. O produto é 

criado de forma inteligente, com todas as informações 

necessárias para cada etapa da sua produção. É 

possível monitorar quanto de recursos vão em cada peça, 

quantos robôs são necessários, quantos turnos vão 

trabalhar etc‖. 

Ressalta-se que o momento 4.0 não é uma tendência e 

sim uma realidade. As empresas que pretendem dominar 

o mercado e estar à frente da concorrência deverão 

investir na aquisição de novas tecnologias e no 

desenvolvimento de profissionais com visão analítica, 

potencialização dos resultados apurados com conceitos de 

Big Data e Cloud Computin.  

―Nós ainda podemos moldar o nosso futuro de uma forma 

que beneficie a todos. A janela de oportunidade para fazer 

isso é agora‖, afirma Schwab (2016).  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A indústria 4.0, com seus sensores e sistemas de controle 

que permitem às máquinas estarem conectadas a diversas 

plantas, redes, transportadores, seres humanos, etc., 

exigirá uma logística no mesmo viés: conectada, 

tecnológica, rápida e inteligente.  

Essa evolução não só é possível, mas necessária. 

Grandes corporações já buscam essa mudança de cultura 

e integração com o novo momento 4.0. O conceito de 

grandes estoques; perdas expressivas de inventários; 

erros de controle de temperaturas de produtos específicos; 

lead time estendido; desculpas para erros de 

carregamento e entregas no transporte compõem o 

conjunto de atividades praticadas no modelo tradicional 

extremamente ineficazes nesse novo cenário. A prática de 

estoques zero; lead time curto; alta conectividade; 

informações em tempo real e ao alcance de um clique; 

virtualização por meio de sistemas de monitoramento dos 

processos e operações; centros de distribuição mais 

inteligentes; eficiência operacional na medida em que a 

IoT (Internet das Coisas) conecta em tempo real os 

milhões de embarques rastreados e acondicionados; 

gerenciamento e gestão de armazém com sistema 

moderno e de WiFi/LAN; visão integrada da cadeia de 

suprimentos, foco nos serviços, dentre outros fatores, 

compreendem o modelo 4.0 de gerenciamentos no setor 

logístico.  

 

CONCLUSÕES 

As empresas precisam adotar medidas drásticas de 

investimentos em tecnologia e inovar em seus processos e 

capacitação de seus colaboradores, se pretendem 

permanecer no mercado.  

A indústria 4.0 tem ajudado a melhorar os pilares da 

produtividade que compreendem a eficiência da produção, 

menor tempo de colocação no mercado e aumento da 

flexibilidade na linha de montagem. 

É questão de poucos anos sincronizar ambientes fabris 

virtuais com a unidade física, em que tudo estará 

conectado – da concepção dos produtos, design, testes 

com novos materiais, protótipos, arquitetura da fábrica, 

organização da linha de produção, estoque de materiais, 

entregas, etc. Portanto, é papel dos executivos de logística 

enxergarem a variável ―tempo‖, como diferencial 

competitivo na filosofia 4.0. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho pretende expor a primeira parte da produção 

do material a ser utilizado no projeto ―A lógica do Ensino e 

o ensino da Lógica‖. O referido projeto visa aplicar oficinas 

de Lógica para estudantes do Ensino Médio com o 

objetivo de analisar quais as implicações do aprendizado 

dessa ciência no desempenho dos estudantes nas outras 

disciplinas. Na primeira parte do projeto será feita uma 

introdução ao estudo da Lógica, e essa introdução 

abordará o tema argumento. Como trabalhar o tema 

argumento com alunos da educação básica? Por se tratar 

de um nível educacional no qual os estudantes terão 

contato com tais conteúdos pela primeira vez é necessário 

refletir a respeito do modo como tais conteúdos serão 

ensinados. O objetivo do presente trabalho é propor uma 

estratégia didática para uma introdução ao ensino de 

Lógica através do estudo do conceito de argumento. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho é resultado de pesquisa bibliográfica 

da literatura especializada na temática da Lógica, com a 

produção de texto e atividade didática. Considerando que 

a aprendizagem é ―[...] provocada por uma série de 

acontecimentos externos ao aprendiz, visando estimular 

processos internos‖ (ANTUNES, 2015, cap. II), a referida 

atividade pretende suscitar a construção de um diálogo 

ficcional, onde o aluno deverá construir uma 

argumentação à medida que os conceitos forem 

introduzidos. O material de apoio utilizado são os mesmos 

da sala de aula, como o pincel e quadro branco. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas definições de Lógica dos principais teóricos dessa 

ciência, não é incomum encontrar o conceito de 

argumento. NOLT & ROHATYN, por exemplo, afirmam ser 

a ―Lógica [...] o estudo de argumentos‖ (1991, p. 1 – grifo 

nosso); já SALMON, destaca que ―Um dos seus propósitos 

básicos [da Lógica] é apresentar métodos capazes de 

identificar os argumentos logicamente válidos, 

distinguindo-os dos que não são logicamente válidos‖ 

(1987, p. 13 – grifo e acréscimo nossos); COPI, por sua 

vez, define a Lógica como ―[...] o estudo dos métodos e 

princípios usados para distinguir o raciocínio correto do 

incorreto‖ (1974, p. 19), e apesar de empregar o termo 

raciocínio no lugar de argumento, este teórico esclarece 

na sequência de seu texto que a Lógica não trata do 

raciocínio como atividade cerebral, mas de sua expressão 

linguística, que é o argumento. Diante dessas definições, 

podemos tomar como ponto de partida que a Lógica se 

preocupa fundamentalmente em abordar, discutir e criar 

os métodos  

e princípios para a análise de argumentos, com o intuito 

principal de tornar-nos capazes de diferenciar um 

argumento correto de um incorreto - habilidade 

imprescindível para o ingressante no mundo acadêmico. A 

análise de argumento deve ser precedida do 

conhecimento de conceitos como proposição, premissa e 

conclusão, que são os componentes de um argumento. As 

proposições são orações declarativas, que podem ser 

verdadeiras ou falsas (COPI, 1974, p. 22). Premissas são 

pressuposições em um argumento. Já as conclusões são 

as proposições que decorrem das premissas. O 

aprendizado desses conceitos é fundamental para o 

entendimento dos conteúdos de Lógica, mas o ensino 

dessa disciplina na educação básica tornar-se-ia 

desinteressante se utilizados exclusivamente os métodos 

tradicionais, como aqueles segundo os quais a educação 

consiste em transferir conhecimento (FREIRE, 2009, p. 

47). A utilização de artefatos lúdicos visando a assimilação 

desses conceitos pode proporcionar uma aprendizagem 

significativa dos conteúdos de Lógica. É por essa razão 

que a presente pesquisa propõe uma estratégia didática 

para uma introdução ao ensino da Lógica a partir da 

abordagem do conceito de argumento. 

CONCLUSÕES 

Tendo em vista que o trabalho se encontra em um estágio 

de pesquisa teórica e produção de texto, as conclusões 

alcançadas neste momento são preliminares. As 

pesquisas realizadas até então, bem como as discussões 

empreendidas, fizeram-nos concluir, ainda que de modo 

preliminar, que a abordagem do conteúdo ―argumento‖ é a 

mais adequada para uma introdução ao estudo da lógica, 

e que uma abordagem significativa deste tema na 

educação básica será profícua com o emprego de 

estratégias didáticas dinâmicas e que provoquem a 

criatividade do estudante. 
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INTRODUÇÃO 

Sabemos bem que quando se trata de matemática muitos 

alunos argumentam dizendo ser uma disciplina bastante 

difícil de aprender e muitos não dão a importância devida. 

Mas quando relacionamos a matemática e a música 

percebemos uma grande diferença em relação ao 

processo de ensino e aprendizagem, pois a matemática 

em si é difícil para muitos e a música amada por tantos. 

Podemos observar na história, que a matemática e a 

música evoluíram muito com o passar dos anos. Podemos 

usar como exemplo de ligação entre matemática e a 

música o que foi comprovado por Pitágoras através das 

suas experiências com sons, que realizou uma de suas 

mais belas descobertas em uma de suas viagens quando 

por acaso, passava numa oficina onde se batia numa 

bigorna com cinco martelos. (MALAQUIAS & TRESSINO, 

2014) 

O trabalho em si é de amplo valor teórico, a matemática 

está associada às várias atividades humanas que dão 

mais prazer, é o caso da música que ―desenvolve a 

criatividade, a paciência e a concentração, facilitando 

assim a compreensão e memorização que auxilia para um 

bom desempenho na disciplina de matemática‖. 

(MALAQUIAS & TRESSINO, 2014, p. 2) 

MATERIAL E MÉTODOS 

Pesquisa Bibliográfica 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Relação entre matemática e música é bem antiga, 
desde os gregos no século VI a.c já consideravam que a 
música encerrava uma aritmética oculta, além disso, 
tinham como ideia que a harmonia é uma proporção que 
une os princípios contrários presentes na constituição de 
qualquer ser. (PETRIN, 2014). 
Para Petrin (2014) os estudiosos da música usam a 
matemática como uma forma de facilitar seus estudos a 
respeito da estrutura musical, além de comunicar novas 
maneiras de se ouvir música. São usadas, da matemática 
na música, a teoria dos conjuntos, a álgebra abstrata e a 
teoria dos números. As escalas musicais também foram 
usadas para essa compreensão, assim como a proporção 
áurea e o número de Fibonacci que foram usados por 
alguns compositores em seus trabalhos. 
De acordo com Gonçalves (2010) Quando falamos de 
Pitágoras, Arquitas, Aristóxenes e Eratóstenes. Todos eles 
tiveram uma grande influência na matemática, conhecidos 
por desenvolver importantes teorias matemáticas que são 
conhecidas e usadas até hoje. ―Porém foram os mesmos 
que também foram os teóricos musicais, responsáveis por 
grandes avanços no estudo da música.‖ (GONÇALVES, 
2010, p. 2) Apesar de as escalas musicais terem sido 
criadas de maneiras diferentes em vários lugares do 
mundo, esses homens ficaram conhecidos como os 
responsáveis pela criação delas. Para essa criação, 
utilizaram conceitos e ideias matemáticas, como a razão 
áurea. 
 

 
 
Segundo Gonçalves (2010) essas são as escalas musicais 
que as conhecemos e usamos até hoje: 

Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó 
Essa sequência já foi conhecida como gama 
pitagórica, em homenagem a Pitágoras. ―A depender da 
forma como uma corda de um violão vibra, temos uma 
nota musical diferente.‖ (GONÇALVES, 2010, p. 2). Cada 
uma delas pode ser representada através de uma fração. 

CONCLUSÕES 

Na elaboração deste artigo percebemos que a matemática 

torna-se indispensável para a evolução da música em 

vários aspectos, ou seja, na construção de sistemas 

musicais que determinam os sons que ouvimos no dia-a-

dia, na fundamentação teórica de processos de analise e 

composição musical, nos jeitos que estão relacionados 

com a acústica, entre outros. 

Para Jonh Paynter (1972 apud Ciszevski, 2009, p. 32) a 

questão da notação musical é como ponto de renovação e 

mudanças na educação musical, em que o educador 

passa a enxergar a música como algo além do que 

colcheias e semínimas, nome usado para os valores das 

notas musicas, explorando o som previamente à escrita. 

Finalmente, com base no trabalho realizado, conclui-se 

que a descoberta das relações matemáticas entre os sons 

nos explica que notas ou intervalos são o que 

conhecemos como ruídos. Todo som é na verdade uma 

onda sonora que se propaga no ar em uma determinada 

frequência, uma pulsação.  
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INTRODUÇÃO 

A busca constante de novas ferramentas tecnológicas vem 

sendo um fator importante a serem desenvolvidos pelo 

educadores nesse novo contexto mundial onde as 

tecnologias se fazem presente em toda sociedade. Dentro 

de todo o avanço tecnológico atual, a necessidade de 

novas metodologias educacionais se fazem necessárias 

para que a Escola e o ensino sistematizado que ocorre 

dentro dela se tornem atrativos para os alunos. 

De acordo com Richards e Lockhart (1998, p.93), os 

contextos em que os professores têm uma importante 

influencia no ensino, já que, dependendo da região em 

que estão e irão adotar papeis distintivos. 

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a metodologia do 

professor de língua espanhola da Escola Estadual 

Desembargador Sadoc Pereira – Município de Alto 

Alegre/RR. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa tem um enfoque qualitativo que 

segundo Denzin e Lincoln (2006) envolve uma abordagem 

interpretativa do mundo, o que significa que seus 

pesquisadores estudam as coisas em seus cenários 

naturais. Sendo definida como um estudo descritivo, onde 

(SAMPIERI, COLLADO E LÚCIO, 2006) definem que 

esses tipos de estudos pretendem coletar informações de 

maneira independente ou conjunta sobre os conceitos ou 

as variáveis a quem se referem.  

A pesquisa foi realizada no ano de 2017 na Escola 

Estadual Desembargador Sadoc Pereira contou com uma 

amostra de 02 (dois) professores e 10 (dez) alunos do 

Ensino Médio. 

Como instrumentos de coleta de dados utilizou-se a 

observação e questionários que segundo Gil (1999), é 

uma técnica de investigação composta por um número 

mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às  

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, interesses, expectativas, etc. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Escola pesquisada não possui rede de internet e o 

laboratório de informática está desativado por falta de 

manutenção, porém a escola conta com aparelho de DVD, 

caixa som, microfone e data show. 

Os professores possuem formação de nível superior em 

Letras com habilitação em Língua Espanhola e relatam 

que  

 

 

a principal dificuldade em ministrar aulas na Escola é a 

falta de material e a dificuldade dos alunos na própria 

língua materna. 

Mesmo com dificuldades os professores afirmaram que 

utilizam metodologias diversificadas como música, filmes,  

dança e teatro nas aulas de Língua Espanhola, ao serem 

questionados sobre a utilização do livro didático, 

informaram que fazem uso do mesmo como complemento 

das aulas. 

Quanto aos alunos, 40% afirmam não gostar da disciplina 

de Língua Espanhola, mesmo assim 100% afirmam que 

gostam de aulas que possuem metodologias diversificadas 

com jogos e brincadeiras. Todos conseguem entender a 

importância que a língua tem dentro de um mundo 

globalizados, mas reconhecem a dificuldade em aprender. 

 

CONCLUSÕES 

Com essa pesquisa, pode-se verificar que os professores 

que ministram aulas de Língua Espanhola, possuem 

formação adequada, porém, a pesar de utilizarem 

metodologia e estratégia diferenciadas para as aula 

sentem a necessidade da Escola oferecer mais 

equipamentos e recursos. 

A pesquisa também aponta um número elevado de alunos 

que não sentem afinidade com a meteria, isso reflete, a 

própria dificuldade que encontram em entender a 

disciplina de língua espanhola por não possuem 

conhecimentos prévios necessários.  
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INTRODUÇÃO 

O Ambiente hospitalar é um local marcado por dor e 

sofrimento, se trata de um ambiente no qual o paciente se 

encontra vulnerável e doente, necessitando de cuidados e 

intervenções que envolvam todos os aspectos 

biopsicossociais do enfermo fragilizado. 

Diante disso, se torna necessária uma assistência em 

saúde humanizada que contemple as necessidades do 

doente e de seus familiares. 

Porém, apesar de o termo humanização já ser de domínio 

público, não existe um consenso sobre o seu significado 

nas práticas de saúde. 

A Política Nacional de Humanização Hospitalar traz 

Humanização como a mudança na cultura da atenção dos 

usuários e da gestão dos processos de trabalho. Tendo 

isso em mente, muitos futuros profissionais da área de 

saúde buscam humanizar sua atenção à saúde ainda no 

período acadêmico por meio de projetos de extensão. 

Dentre esses projetos, podemos citar o SensibilizArte, um 

projeto filiado à International Federation of Medical 

Students‘ Associations of Brazil (IFMSA Brazil), uma 

organização estudantil reconhecida pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) e pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS). 

Hoje o projeto existe em seis instituições de ensino: 

Faculdade de Medicina de Marília, Faculdade de Medicina 

de Catanduva, Universidade Estadual de Londrina, 

Universidade de Marília, Faculdades Integradas Pitágoras 

de Montes Claros e Universidade Federal de Roraima. 

No cenário local, o projeto desenvolve entradas quinzenais 

no Hospital Geral de Roraima (HGR) e no Hospital da 

Criança Santo Antônio (HCSA) 

O projeto se divide em quatro frentes de atuação, dentre 

elas a Musicoterapia, que busca através de práticas 

musicais e sonoras promover uma humanização do 

ambiente hospitalar, melhorando a qualidade do 

atendimento e do bem-estar do paciente, além de 

contribuir para formação de profissionais humanos, 

sensíveis a condição do paciente e aptos para trabalharem 

em equipes multidisciplinares. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência, construído a partir da experiência de 

voluntários da Frente de Musicoterapia do projeto 

SensibilizArte – Humanizar Através da Arte, com visitas 

mensais em hospitais de referência de Boa Vista, 

Roraima, no período de Maio de 2016 a agosto de 2017. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A frente de musicoterapia atua em enfermarias, utilizando 

experiências musicais e outros recursos lúdicos e 

artísticos como um processo de intervenção, promovendo 

a saúde e bem-estar.  

do paciente, buscando impactar positivamente a rotina dos 

internos. 

As visitas muitas vezes representam um momento de 

alívio para os pacientes, que por alguns instantes 

esquecem-se da realidade que os cercam, externalizando 

seus sentimentos por meio da música e do canto. 

Em muitos momentos o paciente utiliza a musicoterapia 

como forma de trabalhar seus sentimentos, lidando com 

eles de forma mais consciente. Pondo fim na sensação de 

desamparo e contribuindo positivamente para a aceitação 

do tratamento. 

O ambiente hospitalar se torna leve e descontraído, 

contribuindo positivamente para o desenvolvimento de 

uma relação paciente/voluntário ou paciente/profissional 

eficaz e verdadeira. 

O doente enxerga o acadêmico como uma forma lúdica de 

assistência, e o voluntário enxerga o paciente não 

somente como um enfermo, mas como um indivíduo com 

suas peculiaridades e subjetividades. 

Porém, a musicoterapia não traz benefícios somente para 

o paciente. Seus acompanhantes e cuidadores 

frequentemente se emocionam e relatam melhoras no seu 

estado geral. É notório que o cuidar é muito exigente e 

pode levar o cuidador ao estresse, sendo assim a 

musicoterapia uma forma eficaz de avaliar o cansaço dos 

cuidadores e dos profissionais que atuam no ambiente 

hospitalar. 

CONCLUSÕES 

Percebe-se que a musicoterapia contribui para o 

enfrentamento positivo, no processo saúde-doença, 

melhorando o estado gera do paciente. 

Além disso, favorece a formação de profissionais de 

saúde, associando seu conhecimento técnico-científico 

com um cuidado humanizado, observando o cliente de 

forma integral. 
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INTRODUÇÃO 

O mercado de trabalho vem sofrendo transformações em 

sua estrutura desde a Revolução Industrial. As empresas 

tem se tornado mais exigentes com a qualidade da mão 

de obra e as pessoas em contrapartida tem buscado se 

especializar cada vez mais. Em face destas constantes 

mudanças os jovens tem tido a preocupação em atender 

as demandas do mercado de trabalho, tendo em vista que 

se trata de seu futuro (ANDRADE, MEIRA e 

VASCONCELOS, 2002). 

A Orientação Vocacional é ―um processo que visa auxiliar 

o indivíduo a escolher, se preparar e progredir numa 

ocupação‖ no mercado de trabalho (ANDRADE, MEIRA E 

VASCONCELOS, 2002, p.3), tais proposições são 

consideradas também por Noronha e Ambiel (2006) como 

o momento de reflexão e autoconhecimento propícios para 

uma escolha mais conscientes e amadurecida, reduzindo 

com esta ação as possibilidades de frustrações futuras 

com a profissão escolhida pelo estudante. Neste trabalho 

foi utilizado o Teste das Dinâmicas Profissionais (TDP) 

para correlacionar as áreas de maior aptidão do aluno e 

aquelas que ele diz ter genuíno interesse. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os sujeitos da Pesquisa descritiva foram alunos 

regularmente matriculados na rede estadual de ensino em 

Roraima, onde foram submetidos ao TDP, que buscou a 

partir de informações fornecidas pelo avaliado apontar as 

áreas onde este possui maior possibilidade de 

desenvolver suas aptidões. 

A aplicação do teste é dividida em duas etapas, na 

primeira, não raramente um avaliado pode apresentar 

pontuações altas em uma, duas e até três áreas, 

indicando assim a(s) área(s) de maior aptidão do testando. 

Na segunda etapa do teste o aluno possui a liberdade de 

atribuir uma classificação geral para as 12 áreas dispostas 

no TDP, tal classificação livre demonstra as áreas em que 

o estudante possui particular interesse. 

Ao final da aplicação do teste é possível comparar os 

escores obtidos na primeira etapa com a classificação 

geral livre adotada pelo aluno na segunda. A fim de 

facilitar o processo de decisão, basta que o aluno compare 

as pontuações mais altas obtidas na primeira etapa do 

teste com a classificação geral dada por ele na segunda 

etapa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Aos 17 e 18 dias do mês de agosto de 2017, no turno 

vespertino, na Escola Estadual Lobo D‘Almada, foi 

aplicado  

o Teste das Dinâmicas Profissionais, a pedido da gestão 

escolar, em concordância com o PROEMI (Programa 

Ensino Médio Inovador). No total, 126 alunos responderam 

o Teste das Dinâmicas Profissionais, sendo 76 do sexo 

Feminino e 50 do sexo Masculino.  

As áreas de maior pontuação dos alunos se apresentaram 

na seguinte ordem: 1º área M: militar, 2º área D: científica, 

3º área L: religiosa e 4º área I: assistencial. Porém dessas 

quatro grandes áreas apenas duas delas se repetem nas 

áreas de interesse particular apontadas pelos alunos, 

sendo elas: 1º área B: mecânica, 2º área A: Ar livre, 3º 

área D: científica e 4º área M: militar. 

Tais resultados sugerem haver um grupo de alunos que 

ainda podem estar confusos sobre a correlação entre suas 

áreas de aptidão e os seus interesses particulares. O que 

pode ser constatado no questionário socioeconômico 

aplicado aos alunos em sala de aula, onde 49,1% dos 

alunos afirmam que seu principal objetivo em continuar a 

estudar é de apenas conseguir um emprego, enquanto 

outros 40,3% dizem que seu propósito é de adquirir mais 

conhecimentos e 9,6% dizem que se propõem a estudar e 

se qualificar para atenderem as expectativas dos seus 

familiares. 

 CONCLUSÕES 

A Orientação Vocacional tem a importante tarefa de 

discutir e aproximar o aluno das profissões que mais se 

adequam aos seus interesses, levando em consideração 

seus próprios critérios, reduzindo as influencias das 

cobranças extenuantes dos seus pares bem como auxiliá-

lo a tomar uma decisão de forma mais consciente e 

segura quanto a sua carreira profissional futura. 

Sugere-se que um trabalho mais intenso sobre as 

profissões seja realizado na escola considerando as áreas 

de maior pontuação e também as áreas de interesse 

demonstradas nos resultados do TDP, tendo em vista o 

mercado de trabalho atual.  
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INTRODUÇÃO 

Vários estudos e pesquisas mostram que o Ensino de 

Química é, em geral, tradicional, centralizando-se na 

simples memorização e repetição de nomes, fórmulas e 

cálculos, totalmente desvinculados do dia-a-dia e da 

realidade em que os alunos se encontram. E o jogo pode 

servir como meio capaz de fomentar essa aprendizagem 

de uma maneira significativa ao dar a possibilidade do 

participante recriar-se, reorganizando e hierarquizando os 

conceitos abordados na atividade lúdica (BERGAMO, 

2012). Diante deste contexto, este relato busca apresentar 

uma atividade desenvolvida em sala de aula com jogos 

que foram utilizados por alunos como o bingo químico e 

jogo da memória.  Considerando que o professor 

necessita utilizar métodos alternativos que favoreça a 

facilitação na aprendizagem dos estudantes, tendo em 

vista as dificuldades encontradas pelos alunos na 

disciplina de química, este trabalho teve como objetivo 

analisar a aceitação na aplicação de dois jogos lúdicos 

nas aulas de química sobre a Tabela Periódica: o Bingo 

químico e o Jogo da memória, com alunos da 1ª série do 

ensino médio de uma escola estadual no Cantá, Roraima. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A proposta foi direcionada a 15 alunos da 1
a
 série do 

ensino médio de uma escola estadual no município de 

Cantá, distante 95 km da capital Boa Vista. Os alunos 

foram divididos em dois grupos, e teriam que escolher 

jogos que pudessem ser trabalhados com o conteúdo de 

química que estavam sendo estudados. Os jogos lúdicos 

escolhidos foram o jogo da memória e bingo químico para 

abordar o conteúdo sobre elementos químicos da tabela 

periódica. Os jogos foram produzidos com materiais de 

baixo custo, como papel A4, papel cartão, hidrocor, 

tesoura, cola e caneta. Na construção dos jogos a turma 

toda foi envolvida e a atividade foi desenvolvida durante o 

ano letivo de 2015. Durante o desenvolvimento da 

proposta foram realizadas observações, fotos e ao final foi 

realizado um debate para discutir com os próprios alunos 

a proposta dos jogos e verificar as contribuições após a 

aplicação dos jogos no Ensino de Química. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a produção dos jogos, houve uma interação entre 

os alunos, onde todos participaram da elaboração e 

aplicação dos jogos com o acompanhamento da 

professora. Os jogos foram apresentados após o estudo 

sobre a Tabela Periódica. No decorrer da aplicação os 

jogos, os alunos estipularam regras e decidiram que 

poderiam utilizar a tabela periódica durante a brincadeira, 

e assim, estudar os elementos químicos. Tendo em vista 

que, a intenção não é decorar, mas sim aprender sobre a 

tabela periódica. Durante a atividade, notou-se que os 

estudantes  

demonstraram interesse e motivação durante a 

participação nos jogos, e através da interação, 

conseguiram assimilar e entender o assunto abordado, 

possibilitando a contextualização entre todos os 

participantes. Os alunos foram bastante participativos 

durante a aplicação, e ao final eles também levaram 

brindes para os ganhadores, deixando os alunos mais 

empolgados. Após as apresentações e aplicação dos 

jogos, foi realizada uma conversa sobre a aula, onde 

houve um diálogo sobre todo o processo desenvolvido 

com os jogos, ressaltando a aceitação de forma positiva 

com a metodologia utilizada pelo professor.  

Demonstrando também que os docentes necessitam 

trabalhar não somente com teorias, mas também com 

aulas práticas que proporcionem aos estudantes aulas 

mais atrativas e dinâmicas, e uma maior participação de 

todos durante as aulas.   

 

CONCLUSÕES 

Por meio da aplicação dos jogos, verificou-se que os 

alunos demonstraram entender o conteúdo trabalhado, e 

conseguiram conciliar o conteúdo já trabalhado sobre os 

elementos químicos e tabela periódica. Com isso, 

percebe-se a importância da utilização de metodologias 

que possam proporcionar aos estudantes, um ensino mais 

dinâmico e atrativo, e assim uma maior participação dos 

alunos no decorrer das aulas.  
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INTRODUÇÃO 

Vulnerabilidade social é o conceito que caracteriza a 

condição dos grupos de indivíduos que estão à margem 

da sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em 

situação de fragilidade, expostos a risco e a níveis 

significativos de desagregação social, principalmente por 

fatores econômicos, organizações políticas de raça, 

orientação sexual, gênero, e etnia. Neste contexto de 

vulnerabilidade, observa-se que os jovens nesta fase de 

suas vidas procuram sua autoafirmação no meio social 

que convivem, de acordo com Shecaira (2008) isto é feito 

na construção do termo identidade como sentido de 

singularidade. Na busca dessa identidade a juventude 

contemporânea tem referenciais baseados em valores 

consumistas como sua marca, entre os jovens que 

compõem as classes mais pobres da sociedade, a 

impossibilidade de satisfazer às necessidades de 

consumo, associadas a diversos estilos de roupas, 

acessórios, lazer e alimentação, tornou-se mais uma 

forma de vulnerabilidade que pode contribuir para 

comportamentos violentos como único meio de acesso a 

estes bens, pela atração por eles exercida e 

incessantemente alimentada pela mídia. 

Visando a gravidade da situação, houve a necessidade de 

pesquisar sobre a importância de políticas públicas 

voltadas para a inclusão social de jovens em programas 

socioeducativos de caráter de contenção, de um possível 

comportamento violento, em localidades com poucas 

oportunidades de acesso a áreas de lazer, esporte e 

diversão, proporcionando as estes jovens o envolvimento 

com práticas saudáveis, e lhes oportunizando a 

possibilidade de ascensão social.  

Objetivo Geral  

Identificar a vulnerabilidade e a ociosidade dos jovens 

estudantes no horário oposto as aulas, em escolas 

públicas no município do Cantá, Estado de Roraima. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Pesquisa bibliográfica – realizamos o levantamento 

bibliográfico através de livros, artigos, monografias, sites e 

documentos. Pesquisa qualitativa – realizamos um 

levantamento de dados de modo exploratório, aplicando 

os seguintes métodos: observação de campo, 

questionários e entrevistas. Pesquisa quantitativa – 

aplicamos questionários de autopreenchimento, 

realizamos entrevista individual. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No intuito de realizar a devida interpretação e 

entendimento desta problemática, deve-se ressaltar que a 

pesquisa foi dirigida aos estudantes das escolas estaduais 

José Aureliano da Costa e Mário Homem de Melo (na 

sede do munícipio do Cantá e Vila Serra Grande I 

respectivamente), onde é desenvolvido o projeto Xadrez 

na Escola, sob a coordenação do Soldado PM Guilherme 

Lima do 5° Pelotão do Comando de Policiamento do 

Interior (CPI). O Projeto constitui uma forma de ocupar o 

tempo ocioso e vulnerável dos estudantes do ensino 

fundamental e médio no horário oposto às aulas. É 

realizado em parceria com a Secretaria de Estado de 

Educação e Desporto. Tendo como base, desenvolver a 

filosofia de policiamento comunitário, visando aproximar 

ainda mais a polícia militar da população.  

Perfil dos entrevistados: Dos jovens estudantes 

pesquisados, 61% são do sexo masculino e 39% do sexo 

feminino. No que se refere a idade dos pesquisados, as 

faixas etárias são de 97% entre 11 e 16 anos, e 3% acima 

de 17 anos. Observou-se que 17% dos jovens 

pesquisados, ingressaram no projeto com o objetivo de 

ocupar o tempo livre que tinham, por não realizarem 

nenhum tipo de atividade no período em que não estavam 

na escola. Verificou-se que 17% dos jovens pesquisados, 

antes de participarem do projeto, ficavam ociosos no 

horário oposto às aulas na escola, por falta de uma 

atividade que preenchesse o seu tempo livre. Em 

entrevista ao Tenente Carlos Augusto Pereira de Moraes, 

o mesmo relatou que lhe foi repassado pelo CRAS do 

município do Cantá, que entre as faixas etárias de 7 a 15 

anos são 2.822 jovens em situação de vulnerabilidade. 

CONCLUSÕES 

É reconhecida a necessidade de políticas públicas de 

projetos socioeducativos que desenvolvam atividades 

como o xadrez na escola, que proporcionem 

oportunidades como aconteceu com a adolescente Ana 

Vitória Monteiro, 13 anos, participante do projeto na escola 

José Aureliano da Costa, que se destacou nos jogos 

escolares sendo campeã na fase estadual, e 

representando o Estado de Roraima nos Jogos Escolares 

da Juventude em Curitiba no mês de setembro deste ano, 

na Categoria Mirim de 12 a 14 anos. A estudante é da 

etnia Taurepang, e nunca havia saído de Roraima e 

viajado de avião. 
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INTRODUÇÃO 

A termografia é uma técnica não-invasiva, rápida e segura 

que permite avaliar e monitorar a temperatura na 

superfície da pele (FERNANDES et al., 2016). A alteração 

na temperatura superficial da pele é causada por 

mudanças na perfusão local, sendo que vascularização e 

o suprimento sanguíneo são as bases da representação 

termográfica (NOBREGA et al., 2014). A termografia é 

uma técnica que vem sendo utilizada para diagnosticar a 

radiação infravermelha emitida pela pele, proporcionando 

a análise das funções fisiológicas com registros dos 

gradientes e padrões térmicos corporais (FERNANDES et 

al., 2016). De acordo com Fleck e Kraemer (2006) o 

treinamento isométrico, ou estático, refere-se à ação 

muscular durante a qual não ocorre nenhuma alteração no 

comprimento total dos músculos, sem que ocorra nenhum 

movimento visível na articulação. Existe uma limitação na 

literatura de estudos que verificaram alterações da 

temperatura na musculatura da região abdominal após 

exercícios. Portanto, o objetivo do presente estudo foi 

analisar as alterações termográficas após a realização de 

exercício estático na musculatura abdominal de jovens 

ativas.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Participaram da pesquisa 15 universitárias (22,8± 5,45 

anos) do curso de Educação Física na Universidade 

Estadual de Roraima – UERR, fisicamente ativas. Antes 

de iniciar a participação, as voluntárias receberam todas 

as informações relacionadas aos procedimentos e 

objetivos do estudo e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE). O estudo foi 

aprovado pelo CEP/UERR, sob o parecer nº 1.999.047. No 

exercício estático a voluntária permaneceu em contração 

isométrica na posição de flexão, com o corpo apoiado nos 

cotovelos, antebraços e dedos dos pés, mantendo o 

alinhamento do quadril com os ombros (Prancha Frontal). 

As voluntárias realizaram o exame termográfico pré e pós 

na região abdominal em quatro locais de interesse tendo 

como base a cicatriz umbilical; musculatura superior e 

inferior, lado direito e esquerdo. Foram realizadas quatro 

séries de 30 segundos no exercício de prancha, com 30 

segundos de recuperação. A coleta das imagens 

termográficas (termogramas) foi realizada utilizando uma 

câmera de infravermelho da marca Flir® Systems modelo 

TG – 165, com detector Lepton®, e precisão de 1,5%, 

<0,08ºC de sensibilidade térmica. Para análise e 

processamento de imagens dos dados foi utilizado o 

software FLIR TOOLS com calibração automática. Os 

termogramas foram captados em sala com temperatura de 

22ºC. A participante permaneceu por 10 minutos na sala 

para que ocorresse um equilíbrio térmico e aclimatação, 

antes que se iniciasse o  

 

 

 

 

processo de aquisição das imagens e manteve o local da 

avaliação desnudo, na posição ortostática com pés unidos,  

em posição anatômica, com a câmera posicionada a 1,5 

metros de distância da região avaliada, com ponto de 

referência sobre a cicatriz umbilical.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 1. Temperatura da musculatura abdominal pré e pós intervenção 

Região Abdômen  

Porção 
Superior  
Direito 

Superior 
Esquerdo 

Inferior 
Direito 

Inferior  
Esquerdo 

Momentos Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

Média 
DP 

32,4 

0,70 

31,4* 

0,70 

32,6 

0,70 

31,2* 

0,70 

31,8 

0,70 

30,4* 

0,70 

31,9 

0,70 

30,5* 

0,70 

* p <0,05 

Os resultados apresentados na tabela 1 evidenciam que 

houve uma diminuição na temperatura local da pele em 

virtude da ativação que foi realizada na musculatura 

abdominal, indicando que a prancha estática ativou a 

musculatura do reto abdominal e dos oblíquos. Arnaiz et 

al. (2014) enfatizam que a resposta térmica ao 

treinamento é um dos campos mais promissores da 

termografia, sendo capaz de prever as áreas que serão 

ativadas em função dos esforços realizados. O 

treinamento de força de forma intervalada, promove um 

ajuste térmico local específico, em contraste com uma 

corrida contínua, que impõe um reflexo neural de 

vasodilatação na pele (Fernandez-Cuevas et al., 2014). Os 

autores ainda reforçam que a redistribuição do sangue da 

pele para a região do músculo ativo é inibida por uma 

maior necessidade de perda de calor interna. 

CONCLUSÕES 

Podemos concluir que a termografia é uma técnica eficaz 

para verificar as alterações da temperatura da pele frente 

a exercícios estáticos. Conclui-se que os exercícios 

estáticos estimularam a região abdominal e foram capazes 

de gerar reduções significativas na temperatura dos 

músculos abdominais das jovens ativas participantes do 

estudo. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa traz a uma abordagem reflexiva sobre a 
Alfabetização Científica e a efetividade de uma sequência 
didática com vistas na formação de conceitos sobre meio 
ambiente: plantas, tendo como parâmetro a utilização de 
diferentes espaços educativos e suas contribuições para o 
Ensino de Ciências naturais. Dessa forma objetivou-se: 
analisar de que maneira a aplicação de uma sequência 
didática pode contribuir com a Alfabetização Científica na 
formação de conceitos sobre o solo com estudantes do 5º 
ano do ensino fundamental de uma escola municipal em 
Boa Vista/RR. Partindo desse pressuposto, percebe-se a 
educação ocorre em diferentes processos e em diversos 
espaços, sendo assim, se faz necessário vincular 
atividades escolares em diferentes espaços educativos. 
Diante de tal situação se faz necessário vincular a 
diversificação de atividades na prática no processo de 
ensino aprendizagem, permitindo à criança amplas 
possibilidades de compreensão de novas vivências e 
conhecimentos. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Esta pesquisa foi realizada em turma com estudantes do 
5º Ano do Ensino Fundamental em uma Escola Municipal 
em Boa Vista/RR. A abordagem  apresenta de forma 
qualitativa, pesquisa: bibliográfica, de campo, onde se 
buscou-se evidências através de levantamentos 
bibliográficos. Para mensurar as  informações  foram 
aplicado questionários  aos estudantes. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
As informações referentes a análise de questionário com 
estudantes visaram uma a compreensão  sobre as 
contribuições da utilização de uma sequência didática para 
a Alfabetização Científica na formação de conceitos sobre 
o solo. 
Diante da análise dos questionários percebemos que, 
facilitaram o processo de assimilação dos conteúdos, 
fortalecendo e consolidando os conhecimentos dos 
estudantes. 
 
CONCLUSÕES 
A partir da análise dos questionários e a análise da a 
efetividade da aplicação da SD iniciamos a pesquisa com 
um diagnóstico inicial sobre os diferentes tipos de solos, 
características e sua relação com o Ensino de Ciências, 
assim como também a verificação quanto às 
potencialidades e contribuições na aprendizagem 
significativa. 
Dessa forma vimos que,  se faz necessária oportunizar 
ao aluno experiências diferenciadas da rotina de sala de 
aula e dos livros, possibilitando significativas descoberta 
de  
 
 
novos conhecimentos por aproximar o aluno de outros 

contextos e de outras realidades. 
Diante do exposto, Sendo assim, A Educação Científica, 
promovida desde cedo, pode possibilitar à criança 
diversas maneiras de pensar e agir frente aos fatos que 
atingem os ambientes natural e social ao seu redor 
(Lorenzzenti e Delizoicov, 2001, p.3). 
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INTRODUÇÃO 

Tendo em vista que a EJA é uma modalidade de ensino 

diferenciada por se tratar de pessoas adultas com 

conceitos formados por meio das experiências adquiridas 

ao longo da vida. Nesse sentido, se torna fundamental a 

preparação de profissionais aptos a trabalharem com 

esses alunos com um novo olhar para atender as suas 

especificidades, proporcionando um ensino carregado de 

significados, isto é, um ensino intrinsecamente ligado ao 

seu contexto social. Esta pesquisa busca analisar como 

esse processo se desenvolve nesta instituição de ensino 

no ano de 2016. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A natureza desta pesquisa é qualitativa com 

características de estudo de caso. Para a realização deste 

trabalho foram utilizadas técnicas de coletas de dados por 

meio de observação participante e aplicação de 

questionário. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O trabalho se fundamenta nos autores Freire (2015), 
Franco (2013), Libâneo (1994), Gadotti (2013), Oliveira 
(2015) e Vygotsky (1995), que trazem discussões 
fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

CONCLUSÕES 

Por meio deste trabalho foi possível identificar os 

principais desafios dos alunos no processo de ensino-

aprendizagem,  

e nesse sentido é essencial que a prática escolar seja 

repensada a ponto de criar modelos apropriados para 

atender as reais necessidades educativas do público da 

EJA. Há uma extrema necessidade de uma articulação 

política buscando a promoção desses educandos.  
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INTRODUÇÃO 

Há uma enorme dificuldades de concentração dos alunos 

devido ao grande avanço tecnológico, e como a escola 

deve acompanhar este processo, trata-se então, de uma 

maneira de direcionar as aulas tornando as mais atrativas 

e dinâmicas. 

A Geografia como disciplina escolar, oferece sua 

contribuição para alunos e professores, formando 

cidadãos conscientes de seu papel na transformação da 

sociedade, entendendo melhor o mundo em seu processo 

interminável de construção do conhecimento. 

O principal objetivo do presente artigo é mostrar eficácia 

dos recursos tecnológicos como meios didáticos para o 

processo de ensino-aprendizagem, Traçando um paralelo 

entre este processo de aprendizagem e a utilização destes 

recursos no que diz respeito a melhorias na qualidade do 

ensino.  

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia adotada foi análise bibliográfica no qual 

inclui matéria impresso, como livros, periódicos, artigos, 

bem como o material disponível na internet, assim como, 

observação em sala de aula. Desta forma, o presente 

artigo divide-se em três tópicos que abrangeram de forma 

sucinta a utilização dos recursos tecnológicos na 

educação, a influência da internet na interatividade dos 

alunos com o meio, assim como, sua utilidade nas 

atividade escolares e, por fim, o papel do professor como 

incentivador e mediador do conhecimento diante das 

tecnologias apresentadas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1 O uso das tecnologias como ferramenta de 

transformação da educação 

As inovações tecnológicas fazem parte do cotidiano da 

vida em sociedade da atualidade, com isso, surge uma 

cobrança cada vez maior de conhecimentos e aptidões. É 

próprio dos seres humanos criarem instrumentos e 

procurar meios que facilitem o seu desempenho diante da 

natureza, entretanto, para que isso ocorra com sucesso 

faz se necessário planejamento empenho e busca por 

novos conhecimentos, conforme os estudos realizados por 

La Blache que tinha por objetivo a valorização do 

elemento humano como um ser criativo pelo que impõe 

suas ações sobre o meio, 

2 A internet como meio de aquisição do conhecer 

A internet tem se tornado uma ferramenta importante em 

praticamente todas as áreas da sociedade, basta 

observarmos e pode se perceber que grande parte das 

pessoas estão conectadas ao meios tecnológicos através 

da internet, seja pela rapidez na comunicação ou as 

multitarefas realizadas através dela, isso tem atraído cada 

vez mais adeptos deste meio e o meio educacional não 

poderia ficar de fora. 
 

3 O papel do professor 

Hoje, o papel do professor é dar possibilidades para que o 

aluno reflita sobre a sociedade e como o mesmo pode 

interagir com ela, o professor pode e deve ensinar o aluno 

a pensar, a questionar e a aprender a ler a realidade, para 

que possam construir de maneira crítica uma sociedade 

cada vez melhor e mais organizada, conforme suas 

ideologias de civilização, mas isto, não é tarefa fácil e nem 

a curto prazo, o ensinar é mudança de comportamento e o 

professor deve ser o principal exemplo, pois bem a sua 

frente existem seres que estão sendo moldados por ele, 

estar conectado aos meios tecnológicos e entendê-los se 

faz imprescindível na atualidade, na vida deste 

profissional. 

 

CONCLUSÕES 

Este estudo confirma que, para que haja a efetivação das 

tecnologias aliada ao ensino escolar é necessário 

mudanças de postura e de comportamento dos 

profissionais envolvidos, assim como, mais políticas 

públicas voltadas para capacitação no meio educacional, 

vale ressaltar que os professores enfrentam um grande 

desafio de estar atualizado, decorrente da grande 

velocidade que as informações se tornam ultrapassadas, 

uma vez que deve atuar como mediador participativo do 

conhecimento. 

O caminho para alcançar tais objetivos é pensar 

estrategicamente, organizado e principalmente 

fundamentado teoricamente, é preciso ainda que todos 

aprendam a usar essas ferramentas tecnológicas da 

melhor forma possível, alcançando assim níveis 

significativos de interação educacional e desenvolvimento 

cognitivo. 
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INTRODUÇÃO 

No decorrer da história o homem tem provocado 

alterações significativas no meio ambiente com o intuito de 

satisfazer suas necessidades básicas, como de 

alimentação e moradia. Nesse processo a urbanização 

torna-se inevitável, uma vez que a população tem 

aumentado e buscado viver, cada vez mais, nestas áreas 

alteradas ditas urbanas. Neste contexto as ferramentas de 

Sistemas de Informações Geográficas – SIG vêm sendo 

utilizadas com crescente eficiência no acompanhamento e 

monitoramento desse fenômeno e colaborado para a 

tomada da melhor decisão no planejamento urbano. Este 

trabalho analisou o crescimento ocorrido no perímetro 

urbano da sede do município de Rorainópolis no período 

de 1989 a 2016 e correlacionou seus resultados com taxas 

de desmatamento do mesmo intervalo de tempo da 

análise.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A sede municipal está localizada no Sul do Estado de 

Roraima, nas coordenadas geográficas de 60º 25‘ 47‖ de 

longitude Oeste e 00º 56‘ 46‖ de latitude Norte. Encontra-

se às margens da Rodovia Federal BR – 174, situando-se 

a 291,0 km da capital Boa Vista e a 488,4 km de Manaus, 

capital do Amazonas. 

Material 

Foram analisadas 11 imagens Landsat (9 imagens TM 5 e 

2 LDO 8), tomadas no intervalo de 3 anos entre uma 

imagem e outra, exceto a de 1987, que serviu de base 

inicial para o estudo e taxas de desmatamento do 

município ocorridas no mesmo período da análise (INPE, 

2017). 

Métodos 

O perímetro urbano foi demarcado sobre cada imagem 

compondo o banco de dados a partir de análise visual e 

edição manual de polígonos (vetor) em ambiente de SIG do 

software Arc Gis 10.2. Posteriormente o crescimento urbano 

(intervalo de 3 anos) foi obtido por subtração da área 

delimitada dos polígonos entre um intervalo e outro. Para 

verificar se o desmatamento (variável independente X) 

influenciou o crescimento urbano (variável predita Y) foi 

executada análise de regressão simples tomando-se o R
2
 

como parâmetro do relacionamento entre as variáveis. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No intervalo da análise foi registrado um incremento 

acumulado de 2.284,8%, passando de 56,9 ha, em 1989, 

para 1.357,3 ha em 2016. O maior crescimento (186,8%) 

foi registrado entre os anos de 1995 a 1998 coincidindo 

com a criação de políticas de distribuição de terras em 

Projetos de Assentamento na região e o asfaltamento das 

BR – 174 e BR – 2010 (BARNI et al., 2012) (Figura 1). A 

análise de regressão mostrou que o desmatamento pode 

ter contribuído com apenas 21% (R
2
 = 0,2104) do 

crescimento. No entanto esse relacionamento não foi 

significativo no nível de 95% de confiança (p-valor=0,1824) 

(Figura 2).  

 

 

Provavelmente, outras variáveis, como a extração seletiva 

de madeira, a produção agropecuária e taxas de migração 

podem aumentar o grau de explicação da grande 

expansão urbana ocorrida em Rorainópolis nesse período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Crescimento acumulado da urbanização (URB_Acc) da 

sede de Rorainópolis e do desmatamento acumulado (D_Acc) na 

área municipal observados em intervalos de três (3) anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Análise de regressão linear simples entre percentual de 

crescimento do desmatamento (X: Log10*(%Desmatamento + 1) 

e o percentual de crescimento da área urbana (Y: Log10*(%Área 

urbana + 1) no período de 1989 a 2016 (n=10). 

CONCLUSÕES 

Rorainópolis apresentou um crescimento vertiginoso no 

intervalo da análise. O desmatamento não influenciou 

significativamente o crescimento urbano nesse período. 
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INTRODUÇÃO 
A importância desse estudo reside em avaliar o 
comportamento de sistemas físicos magnéticos em baixas 
temperaturas, nos quais, aparecem efeitos quânticos 
relevantes e determinantes nas propriedades, no estado 
fundamental. Platôres na magnetização foram ivestigados 
por vários tratamentos de modelos de spins, por exemplo, 
cadeias não homogêneas - Heisenberg (HIDA, 1994), 
escadas de spins (CABRA, 1997), e para modelos 
bidimensionais (KUBO, 1997). A pesquisa tem como 
objetivo geral: abordar o comportamento crítico de 
sistemas de spins através de modelo energético e, por 
análise da magnetização observada no sistema, no estado 
fundamental, como resposta do campo magnético externo 
aplicado ao sistema. O estudo vem avaliar, em objetivos 
específicos, o método de cálculo analítico da matriz de 
transferência para obter equação de estado do sistema, e 
propriedades magnéticas, diagramas de fase no estado 
fundamental e; investigar a existência de platô na 
magnetização; observar o surgimento de outras fases 
magnéticas; compreender a existência de campo 
magnético (h) crítico, hc, para modelos com campo 
transverso e anisotropia (deformações de redes 
cristalinas). 
MATERIAL E MÉTODOS 
Ulizamos uma abordagem qualitativa descritiva de estudo, 
onde a importância de compreender o comportamento do 
sistema físico, observamos as Leis da Física na descrição 
do sistema de muitos corpos, no limite termodinâmico, 
explorarando a complexidade dos sistemas, e o seu papel 
principal de obter parâmetros macroscópicos da 
termodinâmica do sistema, e não a fim de descrever o 
comportamento individual de seus constituintes (átomos 
ou moléculas).   
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Alguns resultados de diagramas de fase foram 
analisados, por exemplo, o diagrama é representado no 
plano (d,h), onde d é a forte anisotropia e h o campo 
externo, e o comportamento da curva da magnetização em 
relação ao campo externo aplicado, ou seja, o diagrama 
(h,m) também foi obtido com a metodologia de estudo, 
através de método analítico e exato (sem combinação de 
técnicas de aproximação), e os resultados obtidos estão 
em conformidade com o uso da simulação de Monte Carlo.   
 Assim, no estudo, mesmo considerando o comportamento 
de m dependente de T, como valor de m = m(T=0) é zero, 
não existe magnetização (m) espontânea. E considerando 
o diagrama de fase no               plano (h,m), cujo gráfico é 
representado por (m x h) ou m = m(h), conforme gráficos 
da magnetização versus campo magnético adimensional 
L=h/kT, mostra-se a formação de estrutura de platô na 
magnetização, fixando-se agora, a temperatura T = 0.01 
(baixa temperatura) e de qualquer valor para o parâmetro 
de anisotropia d, por exemplo d = 1, pois, em baixa 
temperatura (T~0, no limite de T quando tendendo à zero, 
próximo de zero) os efeitos quânticos se manifestam e 
num sistema físico, assim, manifestam-se interações de 
forças entre átomos (íons, moléculas) como  

resultado esperado dos modelos de sistemas físicos neste 
regime de temperatura, influenciando no comportamento 
do modelo naturalmente, dando origem à fenômenos.O 
parâmetro d é um dos parâmetros responsáveis pela 
existência do platô em m, surgindo a  estrutura de platô 
em t=0, e também para t maior do que zero (0), por 
exemplo: considerando o modelo para T alta, ou seja, em 
T = 1, observa-se a destruição da estrutura do platô. A 
partir do campo magnético externo crítico (h > hc) espera-
se encontrar o campo de saturação(hs), onde a 
magnetização de saturação se define, e abaixo deste valor 
do campo magnético crítico (hc, h < hc) determina-se 
(marca-se) o início da magnetização de saturação, 
observando-se a ocorrência ou não de platô não trivial(ou 
seja, diferente de zero e um).  Observando-se resultado da 
literatura para o composto SrCu2O3, com a propriedade 
de            susceptibilidade, em resposta ao campo 
magnético externo aplicado neste composto, este 
apresenta um acoplamento característico com um salto na 
medida, no sistema de spin, associado ao comportamento 
de Curie-Wiess em altas temperaturas, mostrando um 
ponto de máximo em 20K, depois a susceptibilidade por 
spin decresce a zero em T = 0.   
CONCLUSÕES 

Estudamos a magnetização m = m(T) para modelo de spin 
através do modelo Blume-Capel, foi observado o 
comportamento de m no regime de baixas temperaturas, a 
magnetização é zero, ou seja, o modelo não tem um valor 
da magnetização espontânea. Portanto, também, o 
sistema não exibe estrutura de platô (não nulo) diferente 
dos valores trivias esperados. Esse fato é esperado, pois, 
existe ou não, magnetização (m) espontânea para a 
resposta de um campo externo.  O gráfico representado 
pela curva m = m(T) auxilia na compreensão para o 
sistema exibir ou não magnetização espontânea, no 
estado fundamental, para procurar existência ou não de 
platô na magnetização. É uma condição necessária, mas 
esta não é suficiente, como condição determinante na 
existência de platô, pois, platô também depende de 
magnitude do spin, e também do termo de auto-interação 
do spin, termo de anisotropia de íon único, termo 
quadrático no Hamiltoniano. 
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INTRODUÇÃO 
A neoplasia maligna de mama é a principal causa de 
morte por câncer em mulheres. No Brasil, corresponde a 
cerca de 28% dos novos casos relatados anualmente 
neste gênero, sendo o Rio Grande do Sul o estado com a 
segunda maior incidência desta patologia. Estima-se que 
pelo menos 10% dos casos de câncer de mama (CM) 
sejam hereditários. Entre estes, tem-se pacientes com as 
Síndromes de Li-Fraumeni (SLF) e Li-Fraumeni-like (LFL), 
condições autossômicas dominantes que decorrem de 
mutações germinativas no gene TP53 e cujo espectro 
fenotípico inclui predisposição a múltiplos tumores em 
idade jovem, como o CM pré-menopáusico. Nas regiões 
Sul e Sudeste do Brasil, uma variante patogênica, TP53 
p.Arg337His, foi identificada em uma frequência 
populacional de 0,3%, o maior valor já descrito para 
alterações germinativas neste gene. Até o momento, 
diversos estudos em grupos de pacientes com CM 
revelaram uma ampla variação de prevalências desta 
mutação (0,5-8,7%), o que torna importante a execução de 
mais trabalhos nesta área, a fim de que o impacto desta 
variante para o câncer de mama possa ser compreendido. 
Assim, com intuito de melhor elucidar a contribuição desta 
variante patogênica no contexto do CM, o objetivo 
principal deste trabalho foi determinar a frequência de 
portadores de TP53 p.Arg337His em uma série de 315 
pacientes diagnosticadas com CM no Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
As genotipagens foram realizadas através da 
discriminação alélica por meio da metodologia de PCR em 
Tempo Real (TaqMan®), com sondas específicas para o 
alelo selvagem (c.1010G) e mutado (c.1010A). Em 
amostras com pelo menos um alelo mutado, a 
confirmação da variante foi realizada por Sequenciamento 
de Sanger e procedeu-se com a análise de haplótipo para 
constatação do efeito fundador previamente descrito para 
esta mutação. A prevalência da mutação foi estimada por 
meio da contagem direta de pacientes com pelo menos 
um alelo mutado.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 
 
 
A análise resultou em uma prevalência de 0,3% (1/315), o 
mesmo valor já descrito para a população em geral das 
regiões Sul e Sudeste do Brasil. A única portadora 
apresentou o mesmo haplótipo previamente descrito como 
fundador e, em seu tecido tumoral de mama, a mutação  
também foi observada em heterozigose. Sua história 
familiar foi relatada como positiva para câncer, já a sua 
história pessoal incluiu CM aos 67 anos e adenocarcinoma 
gástrico dois anos depois, os dois tumores já descritos 
como os mais frequentes em adultos portadores desta 
mutação. A baixa frequência mutacional nesta série pode, 
em parte, ser explicada pelo delineamento amostral, que 
não considerou história familiar compatível com síndromes 
genéticas de predisposição hereditária ao câncer como 
critério de inclusão, e o fato de apenas 20% da amostra ter 
sido diagnosticada com CM antes dos 45 anos, idade 
considerada um limiar importante para a SLF e LFL. 
 
CONCLUSÕES 
O resultado obtido deve ser analisado com cuidado, pois 
apenas uma pequena parcela da amostra foi 
diagnosticada com CM em idade ≤45 anos, grupo em que 
a prevalência da mutação é maior. Para entender o real 
impacto desta variante para casos de câncer de mama 
nesta região, ainda se faz necessária a análise de um 
grupo maior de pacientes com CM em idade jovem. 
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INTRODUÇÃO 

O esforço físico ou mesmo um padrão motor inabitual 

produz danos estruturais e ultra estruturais, que provocam 

alterações bioquímicas, sanguíneas, urinarias e 

funcionais, sendo o dano diretamente ligado à intensidade 

do esforço com pouco influência do volume (AZEVEDO et 

al. 2012). Os danos à fibra muscular são causados por 

estresses mecânicos e metabólicos (ALMEIDA et al. 

2006). As micro lesões ocorrem principalmente em ações 

excêntricas, isso devido a vários acontecimentos que 

fazem com que esse tipo de ação gere uma maior tensão 

mecânica (RADAELLI 2010), já o acumulo de produtos 

residuais e suas repercussões caracterizam o estresse 

metabólico (YAMADA; JUNIOR; PEREIRA 2010). A 

medida que entendemos os mecanismos envolvidos na 

ocorrência do dano muscular, conseguimos compreender 

as variáveis do treinamento e suas influências, desta 

forma, através da manipulação das variáveis poderíamos 

potencializar os danos musculares através do aumento da 

intensidade e por consequente diminuição do volume de 

treinamento  (FOSCHINI et al, 2007). Para que haja 

precisão, inclusive na prescrição do tempo de descanso 

entre uma sessão de treinamento e outra, é importante o 

entendimento dos processos de regeneração e os tempos 

de ação dos mesmos. Neste sentido, o objetivo deste 

estudo será investigar o comportamento do dano 

muscular, através de análise direta por ultrassom num 

período de 24, 48, 72, 96, 120, e 144 horas após uma 

sessão de treinamento de força. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa respeitará todas as normas estabelecidas 

pelo CEP/CONEP descrita na Resolução CNS nº 466/12, 

envolvendo pesquisas com seres humanos. Todos os 

voluntários assinarão o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido após as explicações sobre procedimentos e 

possíveis riscos. Esta pesquisa será realizada com 12 

homens com faixa etária entre 20 e 40 anos, com prática 

em musculação a mais de 6 meses. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido deverá ser assinado 

para participação da pesquisa logo após o esclarecimento 

de sua metodologia. Os testes e avaliações serão todos 

realizados na academia de musculação da Universidade 

Federal de Roraima (UFRR). Com o mesmo horário 

marcado para toda amostra. Serão detalhadamente 

exemplificados os protocolos que serão utilizados na 

pesquisa, teste de força, sessão de treinamento, avaliação 

de espessura e dano muscular e distribuição em dias dos 

testes e avaliações. O teste será feito no exercício rosca 

no banco scott com barra w. Será realizado o exercício 

rosca no banco scott com barra W seguindo as mesmas 

técnicas e amplitude descritas no teste de RM. Avaliação 

do dano muscular será realizada com o avaliado em 

posição de decúbito dorsal, com o braço avaliado 

estendido e relaxado  

 

em posição anatômica. Será utilizado um aparelho 

ultrassom BodyMetrix
TM

 para obtenção da imagem em B-

modo. Para aquisição desta imagem será utilizado um 

transdutor com frequência de amostragem 7,5MHz, com 

auxílio de um gel a base de água, promovendo uma boa 

acústica sem que haja a necessidade de pressionar o 

aparelho contra a pele. 

Para o tratamento da imagem obtida, será digitalizada e 

analisada no Software Adobe Photoshop Lightroom 5®, 

versão 5.7 com Câmera Raw 8.7, serão avaliadas as 

alterações na intensidade de eco para quantificação  do 

dano muscular. Os dados serão analisados por estatística 

descritiva (média e desvio padrão). Para verificar sua 

normalidade será realizado o teste de Shapiro-Wilk. Caso 

os dados não apresentassem normalidade será feito o 

teste de Kruskal-Wallis, se necessário. Para analisar 

diferenças significativas nas variáveis indiretas de dano 

muscular nos período de pré, imediatamente após treino, 

24, 48, 72, 96, 120 e 144 horas após o exercício, será 

utilizado o teste ANOVA one-way e o teste de post-hoc 

Tukey. O software para realização da estatística será 

STATISTICA Release 7 Copyright© StatSoft, Inc. 1994-

2004. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este trabalho avaliará de forma direta o dano muscular em 

jovens treinados, até 6 dias após a sessão de treinamento, 

afim de encontrar o tempo necessário para que haja total 

recuperação do dano muscular, contribuindo desta forma 

com um estudo enriquecedor para o meio acadêmico, e 

muito importante para esta área do esporte. 

CONCLUSÕES 

Este trabalho avaliará de forma direta o dano muscular 

em jovens treinados, até 6 dias após a sessão de 

treinamento, afim de encontrar o tempo necessário para 

que haja total recuperação do dano muscular, contribuindo 

desta forma com um estudo enriquecedor para o meio 

acadêmico, e muito importante para esta área do esporte. 

____________________ 
ALMEIDA, E.; GONCALVES, A.; EL-KHATIB, S.; PADOVANI, C. R. Lesão 
muscular após diferentes métodos de treinamento de musculação. Fisioterapia 

em Movimento, Curitiba, v.19, n.4, p. 17-23, out./dez., 2006. 

AZEVEDO, M. G.; SOUZA, A. D.; AUGUSTO-SILVA, P.; CURTY, V. M. 
Correlação entre volume total e marcadores de dano muscular após exercícios 

excêntricos com diferentes intensidades no efeito protetor da carga. Revista 

Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paulo, v.6, n.35, p.455-
464. Set/Out. 2012. 

FOSCHINI, D.; PRESTES J.; CHARRO, M. A. Relação entre exercício físico, 

dano muscular e dor muscular de início tardio. Rev. Bras. de Cineantropom. & 

Desempenho Hum., v.9, n. 1, p.101-106. 2007. 

RADAELLI, R. Análise por imagem de ultrassonografia do dano muscular 

dos flexores de cotovelo de mulheres jovens. 2010. 54 f. Monografia ( 
licenciatura em educação física). Escola de Educação Física da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.  

YAMADA, A. K.; JUNIOR, T. P. S.; PEREIRA, B. Treinamento de força, 
hipertrofia muscular e inflamação. Revista Eletrônica da Escola de Educação 

Física e Desportos – UFRJ. V.6, n. 1. Jan/jun, 2010. 

 



 
 

 

37 

ANÁLISE QUALITATIVA DO TURISMO DE PESCA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE TERRA 

PRETA, BAIXO RIO BRANCO, RORAIMA 
 

NEGRÃO
¹
, Daniel de Souza, FERKO², Georgia Patrícia da Silva, ALVES³, Thiago José Costa 

¹UFRR, Mestrando do Programa de Pós-graduação de Recursos Naturais (danielnegraorr@hotmail.com)  

²UFRR, Chefe e Profª do Dep. de Administração da UFRR (geoufper@yahoo.com.br)
 

³UERR, Professor do curso de turismo da Universidade Estadual de Roraima. Coordenador e pesquisador do Laboratório de Turismo, 

Ecologia e Meio Ambiente, LABTEMA (thiago.uerr@gmali.com)  

 

Palavras Chave: Turismo, Pesca, Amazônia.  
 

INTRODUÇÃO 

A pesca esportiva, na Amazônia, já algum tempo, vem 

despontando como uma grande opção turística aos 

profissionais e amadores da modalidade. Nessa região, 

estado de Roraima tem se demostrado como um grande 

potencial para a atividade da pesca, chegando a ser eleito 

pela Forbes (2010), como um dos melhores destinos de 

pesca no mundo. Este trabalho expõe os resultados da 

pesquisa realizada sobre o turismo de pesca na 

comunidade de Terra Preta no município de Caracaraí – 

RR, na região conhecida como Baixo rio Branco.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa é qualitativa de cunho descritivo. Para a 

consecução do objetivo deste trabalho, recorreu-se à 

literatura produzida sobre a temática, com ênfase principal 

ao estudo de Vitório (2014), e à expedição na região do 

Baixo Rio Branco, realizada em junho de 2017. Foram 

realizadas entrevistas com moradores envolvidos 

diretamente e indiretamente com turismo na comunidade, 

especificamente da Vila de Terra Preta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Vila de Terra Preta está localizada na região do baixo 

Rio Branco no município de Caracaraí em Roraima e está 

inserida na APA (área de proteção ambiental) do Xeruini. 

Segundo Vitório (2014), há 36 núcleos familiares que 

residem em casas de madeiras com uma infraestrutura 

precária. 

Ainda de acordo com Vitório (2014) o turismo na 

comunidade de Terra Preta é uma atividade turística 

voltada apenas para a pesca do pegue e solte do peixe 

tucunaré (cichla ssp). Em determinadas épocas do ano 

encontram-se muitos turistas, grande parte advinda de 

fora do país, os quais adquirem um pacote de sete dias 

para realizarem pesca esportiva, ficando hospedados 

nesse período em cabanas flutuantes. 

Em relato, os moradores da comunidade envolvida com o 

turismo de pesca descrevem a chegada dos turistas como  

positiva, haja vista que associam à geração de empregos 

e renda. Além disso, é possível apresentar a cultura local, 

seja pela venda de artesanato ou modus operandis do dia 

a dia da vila.  

Por outro lado, uma das desvantagens que o turismo 

promulga na comunidade consiste na ausência de uma 

infraestrutura própria e fixa para a execução desta 

atividade na comunidade. Observou-se que parte da 

estrutura existente para a execução desse tipo de turismo 

pertence a uma única agência. Isso faz a comunidade 

depender desta empresa. Quando o espaço não está 

propício para a pesca, a empresa tem a mobilidade de 

transportar toda a sua infraestrutura para outro local.  

Também se percebeu disputas de locais de pesca e 

conflitos entre os membros de algumas famílias e a 

fiscalização sobre o funcionamento da atividade turística 

na região. 

 

CONCLUSÕES 

A partir das informações levantadas é visível que a 

atividade turística no Baixo rio Branco trouxe diversificação 

econômica, mas ao mesmo tempo causa certa 

preocupação referente à preservação do ambiente 

utilizado, bem como as novas configurações de conflitos 

sociais que surgiram após a chegada da atividade turística 

no local. 
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INTRODUÇÃO 

O Handebol é um esporte caracterizado por ações 

defensivas e ofensivas envolvendo duas equipes de sete 

jogadores cada, com o objetivo de marcar gols
 
(WAGNER 

et al., 2014). Essa modalidade contém caráter dinâmico, 

aleatório, imprevisível e, consequentemente, de alta 

complexidade (MENEZES et al., 2015).
 
Nesse contexto, 

torna-se fundamental utilizar novas técnicas para avaliar e 

monitorar as respostas dos diferentes sistemas orgânicos 

frente aos esforços ocasionados nos treinamentos e 

competições de handebol. A termografia consiste em um 

método não invasivo que reflete alterações da temperatura 

corporal humana. Fernandes et al. (2016), indicam que 

essa técnica pode auxiliar na compreensão de ajustes 

termorregulativos durante o exercício. Dessa forma, o 

objetivo do presente estudo foi analisar o perfil 

termográfico de jovens atletas de handebol após um jogo 

oficial. 

 MATERIAL E MÉTODOS 

A amostra deste estudo foi composta por 11 atletas do 

sexo masculino pertencentes a uma equipe escolar da 

cidade de Boa Vista-RR. Os atletas realizavam 

treinamentos regulares entre três e quatro vezes por 

semana, com duração média de 90 minutos, e estavam 

em período competitivo. As avaliações termográficas 

foram realizadas antes e após uma partida oficial de 

handebol. Para coletar as imagens foi utilizado uma 

câmera termográfica da marca Flir® Systems, modelo TG–

165, com detector Lepton®, e precisão de 1,5%, ≤ 0,01º C 

de sensibilidade. Para realizar a análise dos termogramas 

(imagens termográficas) utilizou-se o software FLIR 

TOOLS específico para aquisição e processamento de 

imagens termográficas. Foram coletados 16 termogramas 

dos lados direito e esquerdo de cada atleta, nos músculos 

deltoide anterior, tríceps, quadríceps e isquiotibiais. O 

teste de Shapiro Wilk verificou a normalidade dos dados, o 

teste t student foi utilizado para comparar as variações de 

temperatura pré e pós jogo, aplicando-se percentual para 

a incidência de pontos de calor sobre a musculatura 

específica contralateral, com nível de significância de p < 

0.05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos termogramas nos músculos dos 

membros superiores apresentaram variações significativas 

para o tríceps de 1,7°C e 1,6°C nos lados direito/esquerdo, 

e pequenas alterações de 0,3°C e 0,2°C para o deltoide 

anterior direito/esquerdo respectivamente. Na musculatura 

inferior, a análise termográfica apontou variações para a 

musculatura do quadríceps (0,2°C direito e 0,1°C 

esquerdo) e isquiotibiais (0,4°C direito e 0,2°C esquerdo) 

após o jogo, porém sem diferença estatística. Estudos 

semelhantes ao nosso foram realizados com atletas de 

modalidades coletivas em partidas simuladas. Santos et 

al.
 

(2017), analisaram as respostas termográficas dos 

esforços em uma partida de futsal, sendo coletadas 

termogramas das regiões anterior e posterior da coxa dos 

voluntários antes e após o jogo. Os resultados mostraram 

pequena variação de 0,5°C para os isquiotibiais e aumento 

significativo (2,7°C) para a temperatura do quadríceps 

após a partida. Nesse sentido, as alterações observadas 

no presente estudo sugerem que o jogo propicia certas 

mudanças termográficas nos grupos musculares 

analisados. Especificamente no handebol, nas ações de 

quicar, passar e arremessar a bola, os quais são 

característicos dessa modalidade esportiva. Observou-se 

então, maiores alterações estruturais na musculatura do 

tríceps, desencadeando um processo inflamatório e 

consequente elevação do gradiente térmico observado 

nos termogramas realizados logo após o jogo. 

CONCLUSÕES 

Dessa forma, podemos concluir que a partida de handebol 

ocasionou alterações térmicas nos músculos, com maior 

concentração nos tríceps. Consideramos ainda, que a 

termografia é um método que apresenta importante papel 

na avaliação e controle do desgaste físico dos atletas após 

partidas de handebol, podendo ser uma ferramenta prática 

e segura para auxiliar a comissão técnica na compreensão 

dos efeitos neuromusculares e funcionais ocasionados 

pelos esforços dessa modalidade durante as partidas.  
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INTRODUÇÃO 

A matemática está presente em todas as áreas científicas, 

na Física sua aplicação é direta e de suma importância, 

pois é possivel analizar de forma convincente, os varios 

fenômenos presentes ao nosso redor. Através do uso de 

softwares livres(GeoGebra, WINPLOT), isolamos 

sistemas, referenciamos informações e melhoramos de 

forma significativa o aprendizado de acadêmicos e de 

alunos da Educação Básica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais são os softwares livres de plotagem gráfica 

(GeoGebra, Winplot, Matlab) que auxiliam na visualização 

de sistemas físicos e assim melhorando o aprendizado do 

usuário, que utilizou a matemática de determinado 

fenômeno natural ou artificial, computador e exemplos de 

exercícios disponíveis em livros de cálculo e livros de 

física. 

 Ao introduzimos a derivada considerando primeiro sua 

representação geométrica como a inclinação de uma reta 

tangente a uma curva. Uma função que tenha uma 

derivada é chamada de derivável. O incremento é 

calculado pela operação de derivação, onde a 

interpretamos como taxa de variação. Essa interpretação 

mostra sua importância em diversos ramos, como na 

física, a velocidade no movimento retilíneo é definida em 

termos de derivada, pois é a medida da taxa de variação 

da distancia em função do tempo. A aceleração de uma 

partícula é a taxa de variação da velocidade em um 

instante de tempo. Graficamente a aceleração é a 

inclinação em qualquer ponto da curva de v(t). Algumas 

equações pedem ser deduzidas a partir das taxas de 

variação pela integração, resultando nas funções horárias 

de movimento. Alguns exercícios podem ser comprovados 

a partir do Geogebra, aplicando as informações obtidas 

diretamente do software. 

No cálculo diferencial parcial, o gradiente é dado  a partir 

do ponto especificado, e obtém-se a maior variação  

possível no valor de uma grandeza, a partir da qual, se 

define um campo escalar ou  sistema físico  para o espaço 

em consideração. Através de aplicativos, a representação 

do gradiente fica mais visível. Sua aplicação explicita por  

hipermídia, possui diversas aplicações em matemática 

e ciências naturais, representada através de gráficos e 

animações. Indo desde o cálculo de derivadas 

direcionais à maximização e minimização de grandezas. A 

partir do gradiente do potencial elétrico, determina-se 

o campo elétrico, partindo do gradiente da energia 

potencial, determina-se o campo de força associado, 

determinar a taxa de variação de temperatura de um ponto 

em cada lugar de um plano.   

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho visa demonstrar uma forma alternativa de 

aprender melhor a parte matemática por de trás dos 

sistemas físicos e fenômenos naturais analisados 

empiricamente no aplicativo. A aceitação do estudo foi 

vista com bons olhos pelos acadêmicos e professores da 

UFRR, onde existe um grande incentivo. Uma aplicação 

mais detalhada do estudo é um enorme desafio porque 

requer um esforço da comunidade docente como também 

da parte discente. 

 

CONCLUSÕES 

O uso dos softwares facilita a absorção cognitiva do 

conteúdo, tornando o aplicativo, em uma  forte ferramenta 

de ensino.   
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INTRODUÇÃO 
O conteúdo de frações abordado na disciplina de 
matemática no 6

o
 ano do ensino fundamental, envolve as 

quarto operações básicas da matemática, a saber, adição, 
subtração, multiplicação e divisão. Devido a quantidade de 
regras a serem seguidas desperta pouca atenção nos 
alunos devido, em muitos casos, por não conseguirem 
assimilar o conteúdo teórico e sua prática. Considerando 
que, o professor deve ser o mediador e buscar novas 
metodologias para estimular o processo de ensino e 
aprendizagem, este trabalho tem como objetivo relatar a 
experiência vivenciada em sala de aula que se propôs a 
utilizar o mundo virtual para o Ensino de adição ou 
subtração de duas frações com denominadores diferentes. 
O Método borboleta é um termo que se refere à 
dependência sensível às condições iniciais dentro 
da teoria do caos. Este efeito foi analisado pela primeira 
vez em 1963 por Edward Lorenz. Segundo a cultura 
popular, a teoria apresentada, o bater de asas de uma 
simples borboleta poderia influenciar o curso natural das 
coisas e, assim, talvez provocar um tufão do outro lado do 

mundo. O método apresentado entretanto, é bem mais 
didático e agradável para ser ensinado aos alunos, 
principalmente aos alunos do ensino fundamental I. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Na Escola Estadual Presidente Costa e Silva foi aplicado o 

Método Borboleta para facilitar no ensino aprendizagem 

do alunos do 6
o
 ano na disciplina de matemática no 

conteúdo de frações. A turma e composta de 25 alunos, 

no período de 20 de julho a 20 de agosto de 2017, pude 

aplicar através de definições e avaliar com exercícios o 

aprendizado dos alunos. Para somar ou subtrair frações 

da maneira borboleta, deve-se seguir os seguintes passos, 

observando as borboletas conforme ilustrado na figura 1 

para o procedimento de 3/4 + 2/5 e de 3/4 - 2/5. 
 Figura 1: Demonstrativo do Método Borboleta. 

 
 
 
 
 

1. Escreva as frações lado-a-lado, como de costume e 
desenhe duas asas ao longo das diagonais formadas pelo 
numerador de uma fracção e o denominador da outra 
fracção e desenhar uma antena em cada asa. 
2. Tal como sugerido pelas asas, que se parecem com um 
sinal de multiplicação("X"), multiplicar os números em cada 
asa e colocar o produto na antena para a asa 
correspondente. 
3. Você pode pensar ou dizer: "Esta pobre borboleta 
precisa de um corpo". Para dar-lhe um corpo, ligue as 
partes inferiores das asas com uma curva e multiplique os 
dois denominadores e o produto coloque no interior do 
corpo da borboleta. 
4. Realize a operação com os números nas antenas de 
acordo com o que está indicado entre as frações (Adição 
ou Subtração) e colocar o resultado sobre o número no 
corpo. 

   5. Se for necessário, simplificar o resultado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os alunos, ao aprenderem frações com o método 

borboleta, desenvolveram em duas operações o da adição 

e subtração, com mais facilidade seu aprendizado e 

desenvolvimento. A mesmice do professor torna o aluno 

conhecedor de que já não dá mais para aprender daquela 

forma. Dante (2008) defende que a escola deve 

proporcionar ao estudante a formação de conceitos que o 

auxiliem no exercício de sua cidadania, compreendendo 

isto como desenvolvimento da capacidade de atuação 

reflexiva, ponderada e crítica de um indivíduo em seu 

grupo social. Essa forma de pensar é visualizada também 

por Campos e Nigro (2009) quando afirmam que a 

promoção de uma aprendizagem significativa não se 

resume unicamente na memorização de conteúdo. 

CONCLUSÕES 

Os alunos envolvidos confirmaram que as aulas de 

matemática deveriam ter diferentes formatos, podendo 

assim, contribuir com o processo de ensino e 

aprendizagem. Gostaram do método borboleta, onde 

houve alguns relatos: Aluno A; bem mais fácil que tirar o 

MMC, Aluno B não sabia que podia colocar animais e 

aprender matemática tio. Aluno C: tenho dificuldade em 

dividir nesse método borboleta achei bem mais fácil 

resolver as frações tio. Assim, o professor precisa ter 

domínio do conteúdo buscando o despertar e motivar os 

alunos para as aulas de matemática. Logo podendo 

manter a relação entre os conteúdos ensinados em sala 

de aula utilizando outros meios e métodos como fontes de 

ensino e aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

A agroindústria de alimentos, proporciona grandes 

benefícios socioeconômicos agregando valor a pós-

colheita, porém, gera uma grande quantidade de resíduos, 

causando prejuízos ao meio ambiente (Oliveira e Santos, 

2015). No mundo 1,3 bilhões de toneladas de alimentos 

são desperdiçados anualmente, de acordo com estudo 

apontado em relatório realizado pela FAO (Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) em 11 

de setembro de 2013 na cidade de Roma, Itália. No Brasil 

26,3 milhões de toneladas de alimentos tem o lixo como 

destino, sendo a maior perda (45%) de hortifrútis. 

Segundo Vaz (2006) desperdiçar é o mesmo que deixar 

desaparecer o que pode ser aproveitado para benefício 

humano, econômico ou ambiental. Pesquisas pautadas no 

desenvolvimento de subprodutos a partir do 

aproveitamento integral de hortifrútis, podem contribuir 

para diminuição das perdas no volume de resíduos, 

ampliando as possibilidades de incremento de nutrientes 

na alimentação humana. Em muitos casos, cascas, talos, 

sementes e folhas possuem até mais nutrientes do que 

partes utilizadas convencionalmente, inclusive com altos 

teores de vitaminas, proteínas, fibras e sais minerais 

promovendo benefícios a saúde humana (Laurindo e 

Ribeiro, 2014). A utilização de partes não convencionais 

de frutos e hortaliças, além de gerar maior incremento 

nutricional, podem propiciar novas fontes de renda, 

contribuindo com a consciência e sustentabilidade 

ambiental. Este trabalho vem com o objetivo de despertar 

o interesse no aproveitamento integral de frutas utilizadas 

na indústria de alimentos e na geração de subprodutos 

como alternativa ao descarte e ao desperdício de 

nutrientes.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram elaborados subprodutos alimentícios a partir de 

partes não convencionais de frutos utilizados em 

atividades agroindustriais. Os procedimentos foram 

realizados no Laboratório de Agroindústria do CEEP, onde 

utilizou-se cascas, entrecascas e sementes de frutos de 

goiaba, melancia, maracujá, laranja, coco e abacaxi, 

gerando 6 subprodutos: cascas (endocarpo) de coco 

cristalizadas, espumante de abacaxi, geleia de pimenta 

(base com entrecascas de melancia e de maracujá), 

compota de cascas e entrecascas de melancia, goiabada 

de cascas e sementes do fruto e cascas de laranja 

cristalizadas. A entrecasca do maracujá-amarelo, foi 

processada para a produção de um extrato pectinoso para 

elaboração da geleia de pimenta. Os produtos foram 

submetidos a testes de aceitabilidade (Método Sensorial) 

com 50 provadores não treinados para cada atributo, 

seguindo-se metodologia  

 

 

 

 

 

de Stone e Sidel (2004), em escala hedônica estruturada 

de nove pontos. Os atributos sensoriais foram: cor, aroma, 

sabor, textura e aceitação global. Os provadores também  

responderam sobre a intenção de compra dos mesmos em 

escala estruturada de 5 pontos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As médias de notas obtidas para os atributos sensoriais 

realizados nos testes de aceitabilidade indicaram que 

todos os subprodutos foram aceitos pelos provadores, 

uma vez que ficaram acima de 70%. O doce da casca de 

melancia, a goiabada e a laranja cristalizada, ficaram 

acima de 80%. As partes não convencionais dos frutos 

utilizados neste trabalho, apresentam maior conteúdo 

proteico e de fibras, quando comparados à polpa, de 

acordo com análises químicas realizadas por Gondim et 

al. (2005), onde os mesmos citam que as partes 

comestíveis não convencionais destas matérias-primas, 

podem ser consideradas como fonte alternativa de 

nutrientes, evitando o desperdício nutricional. Os 

subprodutos aqui elaborados, também obtiveram notas 

acima do esperado com relação a intenção de compra 

destes subprodutos, onde a média de pontos ficou acima 

de 3,5 dentro de escala estruturada de 5 pontos, 

quebrando paradigmas, uma vez que fazem parte do que 

é considerado regularmente como resíduo. Segundo 

Arvanitoyannis (2008), cascas e sementes de frutos, 

subprodutos da indústria de alimentos, podem apresentar 

características de interesse tecnológico e biológico, sendo 

que mais de 75% destes resíduos poderiam ser 

transformados em ingredientes com propriedades 

bioativas para a promoção da saúde humana. 

CONCLUSÕES 

É possível a industrialização e comercialização dos 

subprodutos alimentícios elaborados neste trabalho para 

consumo humano, agregando maior valor nutricional a 

dieta alimentar, promovendo a segurança alimentar e a 

produção de alimentos de forma sustentável. 
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INTRODUÇÃO 

A aptidão física de crianças e adolescentes tem sido alvo 

de estudos (MARQUES et al. 2016; MELLO et al. 2016), 

por ser um conjunto de variáveis relacionadas à obesidade 

e ao sedentarismo. Assim, acompanhar a aptidão física de 

crianças e adolescentes desde a infância é fundamental 

para a identificação do perfil e o planejamento de 

atividades físicas e esportivas adequadas para suas atuais 

competências. Fuhrmann e Panda (2015) destacam que 

monitorar a aptidão física se torna parte relevante da 

Educação Física Escolar, e podemos identificar os 

componentes da aptidão física organizados em duas 

categorias, uma relacionada à saúde e outra relacionada 

ao desempenho esportivo (MELLO et al., 2016). Realizar o 

acompanhamento dos níveis de desempenho motor pode 

contribuir de forma decisiva na tentativa de promover a 

prática de atividades físicas e esportivas. Sendo assim, o 

objetivo deste estudo é avaliar o perfil da aptidão física 

relacionada ao desempenho esportivo de escolares do 

ensino médio integral do munícipio de Mucajaí, Roraima. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo, de caráter descritivo e abordagem 

quantitativa, contou com a participação de 135 escolares, 

sendo 80 do sexo masculino (59,3%) e 55 do sexo 

feminino (40,7%), com idade entre 14 e 17 anos, de 7 

turmas do 1° ano do ensino médio integral da Escola 

Estadual Pe. José Monticone, do município de Mucajaí, 

Roraima. A amostra foi selecionada de forma intencional e 

todos os escolares foram convidados a participar. Foi 

necessária a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido pelos pais ou responsáveis. Para avaliação 

da aptidão física relacionada ao desempenho motor, foram 

realizados os seguintes testes recomendados pelo Projeto 

Esporte Brasil (PROESP-Br) (GAYA; GAYA, 2016). Teste 

de força explosiva de membros inferiores (salto 

horizontal); Teste de força explosiva de membros 

superiores (arremesso de medicine ball); Agilidade (teste 

do quadrado); Velocidade de deslocamento (corrida de 

20m); Teste de aptidão cardiorrespiratória (corrida de 6 

minutos). O estudo foi realizado seguindo as normas do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) Resolução 453/12. 

Para apresentação dos dados utilizou-se estatística 

descritiva, com frequência e valor percentual dos 

indivíduos participantes do estudo em relação às 

classificações de cada uma das variáveis motoras 

analisadas, estratificadas por sexo e idade, onde foram 

comparados com os padrões do PROESP-Br. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados indicaram elevadas frequências de 
adolescentes com desempenho FRACO. Quando as 
classificações de desempenho FRACO e RAZOÁVEL são 
agrupadas, algumas variáveis analisadas apresentaram 
frequências acima de 50% para ambos os sexos. 
Resultado semelhante foi encontrado por Mello et al. 
(2015), ao avaliar 1.463 alunos com a mesma faixa etária 
de idade. Na força explosiva dos membros inferiores, 
obtivemos resultado semelhante ao estudo realizado por 
Jochims et al. (2013), ao avaliar crianças e adolescentes 
de escolas da zona rural de Santa Cruz do Sul-RS, os 
autores também evidenciaram o desempenho FRACO 
para 86,6% dos meninos e para as meninas, 69,5%. Na 
variável velocidade (teste corrida de 20m), 36,25% dos 
meninos apresentam níveis MUITO BOM e EXCELENTE. 
Porém, 56,36% das meninas tiveram o nível FRACO para 
esta variável. Analisando a classificação geral segundo os 
níveis propostos pelo PROESP-Br, os resultados mostram 
a predominância do nível FRACO para ambos os sexos, 
sendo 37% para os meninos e 65,10% para as meninas. 
Porém, cabe destacar que 21,25% dos meninos foram 
classificados no nível MUITO BOM, já 10,18% das 
meninas obtiveram esse mesmo nível. Na variável Força 

explosiva de membros inferiores, 41,25% dos meninos e 
76,36% das meninas apresentam resultado FRACO. Na 

variável agilidade, ficou evidenciado o resultado FRACO, sendo 

46,25% dos meninos e 67,27 das meninas. Para a avaliação de 
aptidão cardiorrespiratória (teste corrida de 6 minutos), 
encontramos o pior desempenho dos escolares de 
Mucajaí, Roraima, onde 57,5% dos meninos e 92,72% 
meninas apresentaram um nível FRACO para esta 
variável. 

CONCLUSÕES 
O estudo revelou que a aptidão física relacionada ao 
desempenho esportivo de escolares do ensino médio de 
tempo integral de Mucajaí, Roraima, está abaixo dos 
níveis satisfatórios propostos pela bateria de testes do 
PROESP-Br. Com base nessas evidências é necessário 
que o professor de Educação Física que é o profissional 
mais indicado para reverter esse quadro, reservar parte da 
sua programação para criar oportunidades favoráveis de 
aprimoramentos dos componentes relacionados às 
diversas modalidades esportivas, pois se encontra numa 
posição privilegiada para desenvolver mecanismos que 
beneficiem a aptidão física de crianças e adolescentes.    
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INTRODUÇÃO 

É indiscutível a importância do ensino de Ciências 

Naturais como um espaço privilegiado para uma profícua 

aproximação entre conceitos espontâneos trazidos pelos 

alunos e conceitos científicos, onde as diferentes 

explicações sobre o mundo, os fenômenos da natureza e 

as transformações produzidas pelo homem podem ser 

apresentados e comparados. Nesse sentido, Cajas (2001) 

pontua que por meio de atividades que envolvam 

observações, comparações, levantamento de hipóteses 

sobre os fenômenos da natureza e outros, é possível 

desenvolver um trabalho que contribua para uma maior 

compreensão de mundo e auxilie no desenvolvimento da 

capacidade de apropriação da língua escrita por parte do 

aluno, como indica Moraes (1995). Esta proposta teve 

como referência o que preconiza os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997) ao afirmar que para o 

ensino em Ciências Naturais são procedimentos 

fundamentais os que permitem a observação, 

experimentação, comparação, estabelecimento de 

relações entre fatos ou fenômenos e ideias, leitura e a 

escrita de textos informativos, organização de informações 

por meio de desenhos, tabelas, gráficos, esquemas e 

textos, como diferentes procedimentos que possibilitam a 

aprendizagem. Neste contexto, este trabalho teve como 

objetivo proporcionar aos alunos situações que 

permitissem por meio de atividades práticas de 

experimentações, observações e registros perceberem a 

importância do caule no transporte da água e sais 

minerais que são absorvidos pela raiz até as folhas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

As atividades foram desenvolvidas numa turma composta 

por 27 alunos do 4°ano do ensino Fundamental de uma 

Escola Municipal de Boa Vista-RR com o conteúdo ―Partes 

das Plantas‖. O Objetivo foi proporcionar aos alunos 

situações que permitissem por meio de atividades práticas 

de experimentações, observações e registros (desenhos e 

descrições do que era observado) perceber a importância 

do caule no transporte da água e sais minerais que são 

absorvidos pela raiz até as folhas. Neste sentido foi 

realizada uma atividade que consistiu de quatro etapas. 

Na primeira etapa foi lançada a pergunta ―Como a água 

vai da raiz até as folhas? Para despertar os 

conhecimentos prévios das crianças. Na segunda etapa 

foi realizado um experimento simples com os alunos, onde 

foi colocado corante num copo com água e posteriormente 

uma flor de cor branca. A turma foi incentivada a levantar 

hipóteses do que poderia ocorrer. Em seguida, na terceira 

etapa foi entregue uma tabela a ser preenchida com as 

seguintes informações: dia de observação; descrição do 

experimento; observações possíveis. Os alunos que ainda  

não conseguiam escrever tiveram a mediação da 

professora. Por fim, na última etapa foi realizada a 

socialização da produção dos registros feito pelos alunos. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
As primeiras respostas dadas pelos alunos para a 

pergunta inicial ―Como a água vai da raiz até as folhas?‖, 

foi que a água era absorvida pelas folhas indo até a raiz, 

outros relataram que era difícil responder já que a árvore 

não tinha boca. Em relação ao experimento, no dia 

seguinte os alunos observaram que a flor branca 

apresentava mudança em sua coloração natural 

adquirindo a cor do corante que fora posto no dia anterior. 

Perguntas como ―O que aconteceu com a flor branca?‖ e 

―Por que aconteceu?‖, foram feitas aos alunos para que 

pudessem expor suas hipóteses. As respostas nesta etapa 

demonstraram que os mesmos haviam percebido a 

importância do caule no transporte da água e sais 

minerais que são absorvidos pela raiz até as folhas. 

Durante a realização da atividade foi possível perceber o 

interesse de todos os alunos no sentido de juntos por meio 

de argumentações, encontrarem respostas para as 

perguntas propostas. Percebeu-se um maior empenho dos 

alunos na construção dos registros escritos por se tratar 

de um assunto que fazia parte de suas vivências 

escolares. Constatou-se que a turma como um todo 

alcançou os objetivos esperados.  

CONCLUSÕES 
É urgente a necessidade de romper com velhas práticas 
onde as aulas são direcionadas apenas para a 
memorização de conceitos e o professor é o centro do 
processo ensino e aprendizagem. Uma proposta para o 
ensino de Ciências onde o aluno é incentivado a pensar e 
ser criativo em elaborar perguntas e encontrar respostas 
que os colocam num movimento de busca por meio da 
experimentação, observação, leitura e registros, 
configurando num ambiente propício para o ensino e 
aprendizagem dos conteúdos articulados com o 
desenvolvimento do processo de alfabetização. 
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INTRODUÇÃO 

A politica Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM) enfatiza em seus princípios e diretrizes a 

assistência á mulher negra, indígena, lésbica, bissexuais, 

e, entre outras, a atenção à saúde da mulher em situação 

prisional¹. Todavia pouco se discute em relação à saúde 

da mulher no sistema prisional. Diante desse cenário, os 

Ministérios da Saúde e da Justiça aprovaram o Plano 

Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, através da 

Portaria Interministerial 1.777, de 09 de setembro de 2013. 

Esse plano visa contribuir para o controle e/ou redução 

dos agravos mais frequentes à saúde da população 

penitenciária brasileira, bem como garantir a atenção 

integral à saúde da população confinada em unidades 

masculinas, femininas e psiquiátricas. Dessa forma 

objetivou-se relatar as experiências de ligantes, da Liga 

Acadêmica de Enfermagem Saúde e Diversidade, na 

assistência prestada a mulheres reclusas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência sobre a vivência de acadêmicos de 

enfermagem na ação ―Atenção à Saúde da Mulher Privada 

de Liberdade‖, ocorrida no dia 29 de agosto de 2017, na 

Cadeia Pública Feminina, realizada pela Liga Acadêmica 

de Enfermagem Saúde e Diversidade, no qual oportunizou 

aos discentes a reflexão sobre a assistência de saúde 

prestada à mulher aprisionada. Foi ofertados atendimentos 

de saúde a 38 mulheres, sendo dividido em duas etapas: 

realizaram-se atendimentos de enfermagem, tais como, 

cálculo de índice de massa corpórea, aferição de pressão 

arterial, glicemia e vacinas ao público presente, e em 

seguida ministrou-se uma palestra abordando higiene 

corporal, infecções sexualmente transmissíveis e o uso 

correto da camisinha, sendo esta uma oportunidade de 

promover o empoderamento da mulher, por meio da 

propagação do conhecimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ação de saúde atendeu 38 mulheres, com idade entre 

18 e 50 anos, o que condiz com o parâmetro nacional, 

onde a maioria das reclusas apresenta faixa etária jovem². 

Com a análise das fichas de atendimentos, notou-se que 

3% das mulheres atendidas estavam abaixo do peso, 37% 

com peso normal, 40% em sobrepeso, 8% em obesidade 

grau um, 6% obesidade grau dois, e 6% obesidade grau 

três, observou-se que elas não tinham conhecimento 

acerca do seu peso e altura, tão menos a respeito da 

importância da  

 

 

 

alimentação correta. Em relação à pressão arterial 94% 

estavam dentro da normalidade e 6% alterado, devido ao 

estresse do ambiente. A mesma situação foi encontrada 

no exame de glicemia. No que diz respeito à educação em 

saúde foi realizada uma palestra, com cerca de 20 

detentas, no qual abordava temáticas referentes à 

promoção da saúde, prevenção de IST e uso correto da 

camisinha, onde contou com a participação das ouvintes, 

sendo possível sanar dúvidas sobre o assunto ministrado. 

Notou-se que momentos como esses são importantes na 

prevenção de doenças, visto que muitas mulheres não 

tinham conhecimento dos sintomas das infecções 

sexualmente transmissíveis.  

 

CONCLUSÕES 

A atuação dos ligantes na ação de saúde com as 

mulheres reclusas contribuiu para formação acadêmica e 

melhoria da assistência de enfermagem, visto que buscou-

se realizar assistência integral a saúde da mulher 

seguindo os princípios da ética. Foi possível praticar 

habilidades adquiridas em sala de aula, que são 

essenciais para a profissão. Além de proporcionar aos 

alunos uma reflexão diante de um cenário de atuação 

diferente do que costumam vivenciar, que contribuiu para 

a desconstrução de tabus.Porém observou-se que a 

assistência de enfermagem na Cadeia Pública Feminina é 

deficiente, visto que não há presença de um profissional 

acompanhando a saúde das mulheres com frequência, 

mostrando o oposto do que é enfatizado no PNAISM. 

Diante desse cenário nota-se a necessidade de realizar 

mais ações de saúde, com atividades visando uma 

assistência de saúde eficaz e integral, de forma 

humanizada, individualizada e holística, práticas 

essenciais na enfermagem.  
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INTRODUÇÃO 
O voleibol é considerado um esporte altamente dinâmico 
com ações ofensivas e defensivas de características 
intermitentes, que requer dos atletas o desenvolvimento 
de habilidades motoras necessárias para alcançar as 
exigências técnicas, táticas e físicas (CAMPOS et al. 
2016). 
É uma modalidade caracterizada por esforços máximos 
com bola, saltos verticais e frequentes deslocamentos com 
mudanças de direção. Essas características são 
influenciadas pela eficiência do metabolismo anaeróbio, 
com o metabolismo aeróbio contribuindo para a 
recuperação e manutenção do desempenho físico 
(PELLEGRINOTTI et al. 2015). Dessa forma, 
PELLEGRINOTTI e SOUZA 2001, criaram um protocolo 
de avaliação específico para o voleibol, chamado de TW20 
metros. Esse teste avalia as demandas físicas dos 
jogadores em ações de acelerações, mudanças rápidas de 
direção, deslocamentos e saltos. Esse protocolo já foi 
utilizado com atletas de elite de voleibol do sexo feminino 
e masculino. Porém, ainda existe a necessidade de 
investigações mais detalhadas que possam traçar um 
perfil físico específico em jovens atletas de voleibol de 
categorias de base. Portanto, o objetivo do presente 
estudo foi avaliar o desempenho físico de jovens atletas 
de voleibol do sexo masculino das categoria infanto-juvenil 
e juvenil utilizando o teste TW20 metros. 

MATERIAL E MÉTODOS 
A seleção dos voluntários do estudo foi realizada de forma 
intencional, não probabilística, composta por 28 atletas de 
voleibol do sexo masculino pertencentes as seleções 
infanto-juvenil e juvenil do estado de Roraima. Os atletas 
treinavam entre três e quatro vezes por semana, com 
duração das sessões de treinos variando entre 60 e 120 
minutos. Todas as avaliações foram realizadas durante o 
período pré-competitivo, em quadra oficial de voleibol, 
onde eram realizados os treinamentos das seleções. 
Durante a execução do teste, os atletas cumpriram o 
maior número de vezes o percurso composto de três 
bloqueios, cinco mudanças de direção e deslocamento de 
20 metros completando um estágio, que foi repetido por 
um período de seis minutos. 
 

 
 
 
 
 
 

                 Figura 01 – Percurso do TW20 metros 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados do presente estudo apontaram que os 
atletas percorreram uma distância total de 534,0 ± 26,0 
metros durante a realização do teste, outra variável 
analisada na  

 
realização do TW20 foi o número total de deslocamentos 
com mudança de direção realizados pelos atletas durante 
o  
Em cada estágio, os atletas realizaram cinco mudanças de 
direção, os voleibolistas apresentaram média de 135,5 ± 
11,3 deslocamento. Durante a realização do teste, o 
componente de força/potência de membros inferiores foi 
mensurado pelo número total de saltos com simulação de 
bloqueios realizados pelos atletas. No voleibol, o salto 
vertical tem grande import ncia para um melhor 
desempenho do atleta, é usado para bloquear, atacar, 
levantar, sacar, entre outras habilidades, o estudo 
evidenciou um quantitativo total de saltos de 80,6 ± 6,16 
realizados pelos atletas da seleção roraimense. Alguns 
autores realizaram pesquisas semelhantes, 
PELLEGRINOTTI et al. 2015, avaliaram os efeitos do 
treinamento periodizado em atletas masculinos de voleibol 
de elite em quatro momentos distintos do macrociclo. 
NASCIMENTO et al.

 
2013, avaliando a distância percorrida 

no TW20 metros por atletas profissionais do sexo feminino 
(22,2 ± 0,2 anos) encontraram valores de 539,2 ± 36,9 
metros como deslocamento total percorrido no teste. 
SOUZA 2000, aplicou o TW20 metros de forma 
experimental, objetivando validar o teste, relatando uma 
media da distância total percorrida por jogadores de 
voleibol da categoria infanto-juvenil (703,07 ± 38,3 
metros). Esses resultados reforçam que o TW20 pode ser 
utilizado para avaliar as capacidades aeróbias/anaeróbias 
dos atletas de voleibol. 
CONCLUSÕES 
De acordo com os resultados apresentados no presente 
estudo, podemos concluir que os jovens atletas 
roraimenses de voleibol que compõem as seleções 
infanto-juvenil e juvenil apresentaram um desempenho 
satisfatório para as variáveis analisadas, estando dentro 
dos padrões referenciados pela literatura para os 
parâmetros mensurados pelo TW20 metros. Concluímos 
ainda, que o TW20 metros pode ser um protocolo de 
avaliação prático e eficiente para monitorar o desempenho 
físico de atletas de voleibol, tornando-se necessário novos 
estudos direcionados para outras categorias. 
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INTRODUÇÃO 

A água é um recurso essencial para o surgimento da vida 

e sua manutenção, principalmente nas atividades de 

abastecimento público e industrial, agricultura, 

dessedentação de animais, geração de energia elétrica e 

demais utilidades. Contudo, a administração dos recursos 

hídricos é um enorme desafio para o homem, este recurso 

pode vir à escassez em razão da expansão populacional 

(SOUSA, SILVA, 2014). Diante disso, o objetivo do estudo 

foi avaliar o serviço de distribuição de água na sede 

municipal de São João da Baliza, Roraima, bem como as 

condições de instalações onde é tratada e armazenada a 

água e ainda a situação da fonte onde é captada a água 

para consumo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no município de São João da 

Baliza, região sudeste do estado de Roraima. Para tanto, 

o levantamento de dados consistiu de pesquisas 

bibliográficas, levantamento de informações por 

entrevistas com gestor da Companhia de Abastecimentos 

de Água e Esgoto de Roraima – CAERR, agência São 

João da Baliza, além de visita técnica as instalações de 

tratamento e armazenamento de água (estação de 

tratamento, caixa d‘água), visitas in loco aos pontos de 

captação de água (Igarapé e poços artesianos), todos 

registrados através de fotografias. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A estação de captação de água envolve uma pequena 

barragem no Igarapé Baliza, há 300 metros de distancia 

do Igarapé, de onde é bombeada á agua até a Estação de 

Tratamento de Água (ETA). A ETA contém uma unidade 

de recepção, onde sucede todas as etapas de tratamentos 

da água. Concluída as etapas de tratamento é feito o 

bombeamento para o reservatório de distribuição com 

capacidade de 250.000 L, posteriormente, ocorre análise e 

controle dos parâmetros físico-químicos da mesma (Ver 

Figura 1).  

Figura 1: Barragem e bomba de sucção do Igarapé Baliza (A,B); Tanque 
de armazenamento e ETA da CAER, S.J. Baliza (C,D). 

 

 

Segundo as informações prestadas pelo gestor da 

CAERR-Baliza, cerca de 4.000 domicílios (80% da 

população) estão ligados à rede geral de abastecimento 

de água, este número tende a ser maior devido ligações 

clandestinas à rede de abastecimento, porém apenas 30% 

pagam a conta de água regularmente, de acordo com os 

dados da (SEPLAN, 2014). De acordo com a CAERR-

Baliza, a capacidade da ETA é de aproximadamente 

60.000 L/h, porém transporta 30.000 L/h de água tratada 

para o reservatório, sendo que toda produção diária é 

consumida pela população. Contudo, o déficit é suprido, 

em partes, por 12 poços artesianos distribuídos em pontos 

estratégicos da cidade e duas caixas d‘água com apenas 

uma em funcionamento, devido à falta de manutenção em 

sua estrutura. Foram detectados impactos ambientais, 

observados visualmente, em torno do Igarapé Baliza 

principal fonte de abastecimento do município, em razão 

da proximidade de domicílios às margens do Igarapé, 

inclusive a supressão da mata ciliar, plantios agrícolas e 

resíduos de lixos domésticos. Apesar do exposto, até o 

momento não há plano de gerenciamento de resíduos 

líquidos e sólidos municipal, de acordo com a secretária 

do meio ambiente da cidade. 

CONCLUSÕES 

Portanto, conclui-se que as condições das instalações da 

CAERR são adequadas, porém devem ser implantados 

métodos mais avançados, como uso de software simples, 

e também o arquivamento das análises diárias em banco 

de dados, que futuramente podem subsidiar novas 

pesquisas científicas. A distribuição de água potável na 

sede municipal de São João da Baliza é insuficiente, pois 

não atende a demanda hídrica da população. Desta forma, 

mostra a necessidade de implantação do plano de 

gerenciamento dos recursos hídricos e resíduos sólidos, 

de rigidez nas fiscalizações por parte da secretaria de 

meio ambiente e políticas publicas que visam o 

desenvolvimento de projetos, voltados à educação 

ambiental e, sobretudo, à recuperação de áreas 

degradadas da mata ciliar presente nas margens do 

Igarapé.  
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INTRODUÇÃO 

O exame papanicolau é uma estratégia para o diagnóstico 

precoce e prevenção do Câncer de Colo de útero, sendo 

um método prático, rápido, de baixo custo e de fácil 

acesso a qualquer mulher, que consiste em um esfregaço 

de células presentes na ectocérvice e endocérvice, 

estruturas propensas ao desenvolvimento de um câncer, 

que são extraídas por raspagem do colo do útero. Apesar 

da importância do exame ginecológico, muitos são os 

fatores que contribuem para a baixa adesão ao exame. 

Fatores esses, como a falta de conhecimento sobre o 

Câncer de colo uterino e métodos preventivos; falta de 

informação sobre a técnica utilizada na coleta do exame 

papanicolau, bem como a importância do mesmo; além 

dos sentimentos de vergonha e constrangimento por parte 

das mulheres no momento da coleta, somados ao 

sentimento de medo de um possível resultado positivo 

para câncer. Porém, mesmo com a tomada de medidas 

preventivas, como a oferta do Exame papanicolau nas 

unidades básicas de saúde de forma gratuita, ainda é 

notável as elevadas taxas de câncer de colo uterino nos 

dias de hoje, sendo ainda um grande desafio para a 

Saúde Pública. Objetivou-se identificar os principais 

fatores que influenciam na baixa adesão para realização 

do Exame Papanicolau. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma revisão integrativa, tendo como bases de 

dados Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Bireme – 

Portal Regional BVS e Lilacs. Limitou-se entre os anos 

2012 a 2017, nos idiomas Português e inglês. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os principais fatores que influenciam para uma baixa 

adesão ao exame Papanicolau são a falta de 

conhecimento sobre o exame, medo e vergonha ao despir-

se em frente de um profissional da saúde, despreparo dos 

profissionais e uma infraestrutura inadequada para coleta 

do exame. Outras razões que justificam o baixo número de 

realizações das coletas são faltas de materiais para 

realização do procedimento, certa dificuldade em 

programar o exame, ausência e/ou ineficiência de 

qualificação de profissionais e, também a distância entre a 

comunidade e o serviço de saúde, principalmente das 

áreas rurais, fora casos de falta de luz ou água na unidade 

de saúde. Ter conhecimento desses fatores que dificultam 

a procura e posterior realização do Papanicolau é 

importante para  

 

traçar o perfil sociodemográfico das mulheres em idade 

fértil e, contribuir para o levantamento e/ou 

aperfeiçoamento de estratégias conforme realidade de 

cada mulher, favorecendo, não só o diagnóstico de 

possíveis lesões, como a frequência na realização do 

exame papanicolau. A busca ativa dos profissionais de 

enfermagem, a captação dos acontecimentos e a 

educação em saúde, ligados a prevenção e promoção da 

saúde, direcionada para o autocuidado, são estratégias 

que podem ser utilizadas para aumentar a adesão da 

clientela feminina e tornar o serviço mais fácil. 

 

CONCLUSÕES 

Há uma baixa procura e adesão ao exame Papanicolau, 

entretanto, os enfermeiros podem desenvolver estratégias 

para reverter esse quadro e instigar o interesse da mulher 

em procurar o serviço de saúde, ressaltando a importância 

que esse fato possui sobre sua saúde. 
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INTRODUÇÃO 

Mediante os desafios encontrados pelos professores no 

ensino de química e muitas vezes os alunos se sentirem 

desmotivados para aprender assuntos da disciplina, os 

professores são levados a adotar metodologias 

alternativas de ensino. Neste contexto, além da 

experimentação, uso de espaços não formais, uso de 

softwares, jogos lúdicos entre outras, as músicas são 

consideradas ferramentas potencializadoras de ensino 

devido ao seu alto grau de retenção que possibilita uma 

aprendizagem significativa. 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência vivida ao 

fazer uso de paródias no ensino de eletroquímica, bem 

como a utilização das mesmas como estratégia de ensino 

e aprendizagem para abordagem do conteúdo de 

eletroquímica no Ensino de Química, enfocando o uso de 

contextualização e interdisciplinaridade. A atividade teve o 

objetivo de verificar a criatividade dos estudantes, 

referente ao conteúdo de eletroquímica, bem como 

verificar se foram capazes de utilizar conceitos de 

eletroquímica em paródias. A música utilizada como 

ferramenta para o ensino de Química pode ser bem aceita 

entre a comunidade escolar por ter a capacidade de 

despertar interesse, motivação e aprendizado, sobretudo 

devido ao seu caráter lúdico (FRANCISCO JUNIOR e 

LAUTHARTE, 2012).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A atividade foi desenvolvida no Colégio Universitário 

Cristão da Amazônia, em uma turma do 2° ano do Ensino 

Médio, a turma é composta por 25 alunos. A atividade foi 

desenvolvida em três etapas. A primeira etapa foi 

realizada a aula expositiva com resolução de exercícios, a 

segunda etapa foi uma aula conceitual, nesta foi 

apresentada aos estudantes uma música criada pelo 

professor de química Silvio Predis com o nome ―Rap da 

Pilha‖, a música foi ensinada aos alunos, para a terceira 

etapa, foi solicitado aos alunos que formassem grupos e 

elaborassem paródias sobre o conteúdo de eletroquímica, 

para assim avaliar sua criatividade e verificar se os alunos 

conseguiam fazer uso dos conceitos de eletroquímica nas 

paródias. Os dados foram coletados por meio das 

paródias elaboradas pelos estudantes, e como produto 

educacional desta experiência temos as próprias paródias 

elaboradas pelos alunos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As paródias foram elaboradas pelos alunos, e cantadas 

durante a aula de química, foi possível verificar que os 

alunos tiveram muita criatividade e conseguiram inserir 

nas músicas conceitos muito importantes de 

eletroquímica, uma das paródias foi elaborada a partir da 

música ―K.O‖ do cantor Pablo Vittar, a seguir temos um 

pequeno trecho da  

 

paródia elaboradas pelos alunos “O NOX aumentou, com 

a perda elétrons oxidou, doando elétrons, assim ficou e no 

final o agente é redutor(...)”. Podemos perceber que os 

estudantes trouxeram na música conceito de NOX, reação 

de oxidação e agente oxidante, tais conceitos são chaves 

no conteúdo de eletroquímica, e durante todo o restante 

da paródia os estudantes trazem conceitos de reação de 

redução, balanceamento e pilhas. Outra paródia foi 

elaborada a partir da música ―Quero ser feliz também‖ da 

banda Natiruts, a seguir um trecho da paródia elaborada 

por outro grupo de alunos “Pilhas, é uma troca de elétrons, 

do cátodo para ânodo, pela ponte de salinaaaa... Pilhas, é 

um processo espontâneo, que gera energia, com DDP 

positivo(...)”. Nota-se nessa paródia que os alunos 

abordaram o conteúdo de pilhas, e em toda a paródia 

outros conceitos são abordados, tais como, de cátodo e 

ânodo, semi-reações, DDP e reação oxirredução. Neste 

sentido, foi possível notar que os alunos tiveram 

criatividade e conseguiram abordar conceitos importantes 

de eletroquímica, fazendo com que os mesmos 

aprendessem por meio da música. O interessante foi que 

os alunos se divertiram e aprenderam por meio da 

proposta de cantar para ensinar. 

 

CONCLUSÕES 

Levando em consideração a proposta de cantar para 

ensinar, ressaltamos a importância de se fazer uso de 

metodologias alternativas que despertem o interesse do 

aluno no estudo de química, é possível fazer uma 

atividade divertida, motivadora, que desafiem os alunos, 

que o façam de agentes ativos no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Com esta proposta foi possível realizar aulas criativas no 

ensino de eletroquímica, bem como verificar a criatividade 

dos alunos, além do mais, foi possível notar que os alunos 

aprenderam por meio dos conceitos abordados nas 

paródias elaboradas pelos mesmos. Ressaltamos que 

esta proposta não substitui o método tradicional de ensino, 

no entanto é uma alternativa para aprimorar e tornar as 

aulas mais divertidas e interessantes, assim é possível 

que o aluno tenha um bom aproveitamento na disciplina e 

até o próprio professor mais motivado a ensinar. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo do tempo o homem tem se distanciado do meio 

rural em busca de novas tecnologias no meio urbano, o 

que fez com que as cidades crescessem de forma rápida e 

desordenada, eliminando a vegetação para construção de 

novas residências. A substituição de árvores por 

residências, fez com que o homem perdesse todos os 

benefícios trazidos pela arborização, dessa forma 

prejudicando sua qualidade de vida (ALVEY, 2006). 

Mesmo com tantos benefícios proporcionados pela floresta 

urbana planejar e executar um projeto de arborização não 

é uma tarefa fácil, pois exige um planejamento minucioso 

e um manejo adequado, Lima Neto (2014), afirma que 

para efetuar o planejamento de arborização de uma 

cidade é preciso conhecer o patrimônio arbóreo do 

ecossistema local. O objetivo deste trabalho é caracterizar 

uma espécie nativa da Amazônia Setentrional, quanto ao 

seu comportamento, desenvolvimento e potencial para 

implantação na arborização urbana. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A seleção da espécie Andira Surinamensis (Bondt) Splitg. 

ex Pulle foi feita de forma empírica, considerando suas 

características observadas em campo, como copa 

frondosa e floração com cores exuberantes. 

Por conseguinte, realizou-se a marcação de 10 (dez) 

árvores matrizes, em áreas de pastagens de lotes rurais 

do município de Rorainópolis. Os indivíduos foram 

georreferenciados com o auxilio do GPS (Etrex Garmim®), 

os quais foram mapeados para melhor localização dos 

mesmos em campo. 

As espécies foram caracterizadas e analisadas de acordo 

com os critérios de seleção de espécies para compor a 

arborização urbana, propostos por Biondi e Althaus (2005) 

e Silva, Paiva e Gonçalves (2007), sendo: hábito de 

crescimento, formas estruturais da copa, densidade da 

copa, tipos de folha, porte da árvore, tipo de crescimento 

radicular, tipo de floração, tipo de frutificação e rusticidade 

da espécie quanto à resistência a infestação de 

patógenos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na literatura não foram encontradas recomendações para 

utilização dessa espécie para a arborização urbana. Isso 

pode ter relação aos poucos estudos com espécies 

nativas. Contudo verificou-se a presença da espécie A. 

surinamensis, em canteiros centrais de Boa Vista-RR e na 

praça da orla em Caracaraí-RR.  A tabela 01, demostra as 

principais características morfológicas observadas em 

campo de A. surinamensis, e através destas 

características podem-se analisar as potencialidades e 

compatibilidade da espécie com as diferentes tipologias de 

floresta urbana. 

 

Tabela 01: Características observadas para as espécies Andira 

surinamensis, no município de RORAINÓPOLIS-RR.  

Espécie: Andira surinamensis  

Hábito de Crescimento Rápido 

Forma de Copa Umbeliforme 

Densidade de Copa Densa 

Tipo de Folha Composta 

Porte Arbóreo Grande porte 

Tipo de Raiz Superficial 

Cor da Flor Lilás 

Tipo de Fruto Drupa 

 

Conforme apresentado na tabela 01, verificou que a 

espécie estudada possui limitações para arborização de 

ruas e avenidas, devido ao seu grande porte, contudo 

possui potencial a arborização de diferentes tipologias 

desde que haja o manejo e condução adequada do seu 

crescimento. 

CONCLUSÕES 

A implantação de espécies nativas em áreas urbanas 

coopera para a qualidade de vida local, criando belezas 

ornamentais e atrativas, tornando imprescindível o 

conhecimento do comportamento destas espécies, 

contribuindo para valorização e proteção da flora local. 
A espécie A. surinamensis, apresentou características 
potenciais e limitações quanto ao seu uso em diferentes 
tipologias da floresta urbana, como em ruas, por ser 
árvore que varia de médio à grande porte. Porém, pode 
ser implantada em parques, praças, quintais particulares e 
bosques. Recomenda-se a adoção de manejo para cada 
uma dessas espécies, considerando suas características 
morfológicas. 
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INTRODUÇÃO 
O aquecimento é muito utilizado com objetivo de preparar 
o organismo para uma tarefa motora, prevenir lesões e 
aumentar o desempenho nas atividades subsequentes 
(COLEDAM et al., 2009), podendo ser cardiovascular, 
muscular, alongamento e específico (GUINOUBI et al., 
2015). Preparadores físicos e fisioterapeutas de clubes e 
seleções de futsal, objetivando auxiliar os atletas na 
melhora da capacidade física e funcional, no 
aprimoramento do desempenho atlético e na recuperação 
de lesões, tem incluído em suas rotinas de aquecimento 
antes de treinamentos e jogos as minis faixas elásticas ou 
Mini Bands (MB). As MB são elásticos circulares utilizados 
para exercícios de fortalecimento e alongamento 
muscular. Entretanto, os benefícios da utilização das MB 
nos protocolos de aquecimento em modalidades coletivas 
não estão bem evidenciados na literatura. Portanto, o 
objetivo do presente estudo foi verificar o efeito da 
utilização das MB como parte do aquecimento sobre o 
desempenho da velocidade e agilidade de atletas de 
futsal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
A amostra foi composta por 24 atletas de futsal do sexo 
masculino das categorias Sub-20 e adulto. Os atletas 
realizavam em média de três a quatro sessões de 
treinamentos semanais, com duração variando entre 60 e 
90 minutos. O estudo foi aprovado pelo CEP/UERR sob o 
protocolo nº 1.801.214 e foi realizado em três dias, durante 
o período preparatório da equipe. Os atletas participaram 
de duas condições experimentais de aquecimento de 
forma randomizada: aquecimento com a utilização de 
faixas elásticas Mini Band (AMB) e aquecimento com a 
utilização de alongamentos estáticos (AAE) separadas por 
um período de recuperação de sete dias. Os dois 
protocolos (AMB e AAE) tiveram duração total de 10 
minutos, com as estruturas iniciais e finais idênticas, 
compostas por um aquecimento geral de três minutos com 
corrida contínua leve como parte inicial, e exercícios 
específicos para o futsal (deslocamentos laterais, 
deslocamentos frente e costas, elevações de joelhos e 
pernas, rotação do quadril, saltos e acelerações) com 
duração de dois minutos, realizados na parte final dos 
protocolos. Para verificar a influência dos tipos de 
aquecimento sobre a velocidade e agilidade dos atletas 
utilizou-se ANOVA one way para as medidas repetidas e 
teste t-student pareado. Os dados são apresentados em 
estatística descritiva com média e desvio  
 

padrão. O nível de signific ncia foi estabelecido em p ≤ 
0,05.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Amiri-Khorasani et al. (2016) investigaram o efeito agudo 

de diferentes métodos de alongamento, durante o 

aquecimento, sobre a aceleração e velocidade de jovens 

jogadores de futebol (16,85 ± 0,87 anos). Os atletas 

realizaram cinco tipos de aquecimento: estático, dinâmico, 

estático + dinâmico, dinâmico + estático e sem 

alongamento. Os protocolos consistiam em quatro minutos 

de corrida leve, seguidos de um minuto dos programas de 

alongamento (exceto o protocolo sem alongamento) e dois 

minutos de descanso, seguidos pelos sprints de 10 e 20 

metros. Os resultados evidenciaram melhores resultados 

para o modelo de aquecimento que utilizou alongamentos 

dinâmicos. Ferreira, Muller e Achour Junior (2013) 

compararam o efeito agudo dos exercícios de 

alongamento estático e do alongamento dinâmico na 

impulsão vertical e amplitude do movimento de 22 

jogadores de futebol profissional do sexo masculino. Os 

resultados indicaram que para o alongamento dinâmico 

houve um aumento significativo na impulsão vertical 

(p=0,002), enquanto que após o alongamento estático, 

não houve alteração significativa. Para as duas condições 

não foi observada diferença na amplitude de movimentos 

dos atletas. 

 

CONCLUSÕES 

Podemos concluir que a utilização das Mini Bands no 

protocolo de aquecimento e posterior aumento do 

desempenho nos testes de velocidade e agilidade não 

foram percebidos no presente estudo. Dessa forma, torna-

se necessário outros experimentos na tentativa de 

identificar qual o modelo de aquecimento tem o maior 

efeito sobre os testes de velocidade e agilidade em 

jogadores de futsal. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento desordenado das cidades e a busca de 

melhores condições de vida têm aumentando 

significativamente o fluxo de pessoas para áreas urbanas. 

Portanto, ocasionando um desenvolvimento urbano sem 

planejamento, em razão da perda de vegetação que é 

suprimida para dar espaço às construções, alteração do 

microclima da região, do ar e nas características 

peculiares do meio ambiente, afetando a qualidade de vida 

da população (SILVA; FIDELIS; CASTRO, 2010). Diante 

disso, a arborização de uma localidade é importante, pois 

contribui no aspecto estético da cidade, atenua o calor, 

tornando a temperatura agradável, promove à elevação da 

umidade do ar, as árvores reduzem os ruídos sonoros 

ocorrentes nas grandes cidades, suas raízes auxiliam na 

infiltração da água contendo o risco de enchentes, além de 

contribuir para a diversidade florística e na promoção da 

qualidade de vida da população (AZEVEDO; 

GONÇALVES, 2010). Segundo Gurgel (2010), o 

quantitativo de árvores em grupos ou isoladas tem relação 

direta com o microclima da região e o meio, pois são 

capazes de influenciar diretamente ou indiretamente na 

temperatura local da região, transformando as funções 

químicas, paisagísticas e ecológicas. Desta forma, o 

trabalho teve como objetivo analisar a composição 

florística no município de São Luiz-RR. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no bairro Centro do município de 

São Luiz, Região Sul do estado de Roraima. O Centro 

destaca-se por apresentar população mais adensada que 

habita a sede municipal de São Luiz, caracteriza-se pelo 

maior número de comércios locais, setores públicos. Além 

disso, percebe-se a ausência de espécies arbóreas nessa 

área, causando desconforto à população que desenvolve 

suas atividades laborais e comerciais no bairro. Logo, isso 

influenciou na escolha do bairro para realização da 

pesquisa. O estudo consistiu na realização de inventário 

total do bairro Centro para a identificação botânica em 

nível de gênero, espécie e família. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na composição florística da malha viária do Centro de São 

Luiz, foram observados 223 indivíduos, correspondente a 

30 espécies, pertencentes a 15 famílias botânicas. 

As espécies com maiores valores de freqüência relativa 

foram Clitoria fairchildiana (20,2%), Syzygium jambos 

(12,1%) e Mangifera Indica (10,8%). Esse quantitativo 

encontrado para espécie Clitoria fairchildiana pode 

ocasionar perdas significativas, caso haja um ataque 

patogênico, uma vez que a homogeneidade e o número  

 

 

referente a espécie, ultrapassa a frequência de 15% do 

total de indivíduos da comunidade arbórea (LIMA NETO, 

2014). 

As famílias botânicas que mais se destacaram foram a 

Fabaceae (29,1%), seguida pela Bignoniaceae (16,6%). 

Em relação aos espaços disponíveis nas ruas e avenidas 

do  

Centro, deve ser implantada 428 novas espécies, sendo 

242 de pequeno porte, 122 médio porte e 54 grande porte, 

com a finalidade de suprir a demanda floristica, melhorar a 

estrutura paisagística e a diversidade arbórea e ainda 

proprocionar maior sombreamento e conforto térmico. Este 

número corresponde ao dobro de espécies encontradas 

no bairro.  

Além disso, o quantitativo referente ao porte arbóreo pode 

ser arranjado de várias formas, dependendo da 

necessidade do município.  

A maioria das espécies averiguadas eram de grande 

porte, logo influenciando na compatibilidade arbórea para 

determinado lugares, prejudicando a rede aérea e 

iluminação púbica. Portanto, sendo indicado a substituição 

nestes locais por espécies de pequeno e médio porte.   
 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que o município de São Luiz, necessita de um 

planejamento e projeto de arborização para introdução de 

novas espécies e ainda manutenção, substituição e 

condução das espécies já difundidas no bairro Centro. 

Portanto, recomenda-se que políticas públicas e educação 

ambiental sejam realizadas, explanando a importância e 

permanência do extrato arbóreo na arborização de ruas. 
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INTRODUÇÃO 

A partir de inquietações sobre como o professor indígena 

deve atuar em sala de aula de forma que os 

conhecimentos culturais sejam representativos na escola, 

foi pensado na proposta de construir atividades que 

asseguradas pela LDB, Lei nº 9.394/96, pudessem ser 

desenvolvidas sem questionamentos dos órgãos 

reguladores. Por isso a proposta pensada pelo 

antropólogo Jorge Gasché (2008), a partir da Teoria da 

Atividade de Vigotsky (1998) se compromete a auxiliar no 

desenvolvimento da Educação Intercultural, por meio do 

Método Indutivo Intercultural. Assim, a proposta foi  

desenvolver uma metodologia mais eficiente no ensino de 

Ciências para estudantes indígenas da modalidade EJA, 

os quais por se encontrarem em uma escola de ensino 

diferenciado, necessitam de um profissional preparado 

para lidar com a exigência que essa modalidade de ensino 

carregam. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizar um método de ensino que mexe com a estrutura 

metodológica que já é utilizada exige comprometimento, 

pois inovar ou mesmo aprimorar muitas vezes não é um 

desejo coletivo e simultâneo. No entanto, quando 

pensamos em uma educação que se compromete a ser 

diferenciada e de qualidade, esse esforço é necessário e 

urgente. Sendo assim, o ensino de Ciências através do MII 

(método indutivo intercultural), compreende relacionar os 

conhecimentos observados através dos sete indicadores 

explícitos na proposta, e assim planejar aulas que 

trabalhem com um viés intercultural. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ensinar exige responsabilidades e dentre essas a 

aceitação dos riscos, pois algo que é novo não será 

acolhido ou rejeitado unicamente porque é novo e 

inovador, sendo assim o caminho para compreender se a 

implementação do MII gera bons resultados é continuando 

a pesquisa comprometendo-se com a constante busca por 

mais aprendizagem sobre o tema, pois a educação 

compreende o olhar do professor para identificar a 

curiosidade do estudante em aprender, assim como para o 

professor o resultado será positivo quando esse buscar 

sempre melhorar a metodologia, portanto, é positivo 

quando produz um movimento de aprendizagem em 

ambos os lados e não permite a estagnação da buscar 

pelo saber. 

 

CONCLUSÕES 

Frente a negativa das construções de diferenciada surge o 

questionamento: o que é ser diferenciada? Dessa 

maneira, pode ser pensado a necessidade de uma 

autonomia dessas escolas frente a construção dos 

currículos. Desse ponto parte os pensamentos sobre a 

necessidade de difundir o MII, ensiná-lo e utilizá-lo para 

que seja fortalecido tendo em vista que através de uma 

análise previa, ele se mostrou uma alternativa eficaz para 

o desenvolvimento da autonomia buscada pela educação 

escolar indígena. 
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INTRODUCCIÓN 
Fue observado que muchos alumnos, aprendices de 
español presentan dificultades en relación a la escritura de 
algunas frases, palabras, sílabas y fonemas. En el tocante, 
el proceso de enseñanza y aprendizaje del español, 
autores como Natel (2002), Fialho (2005) y Andrade Neta 
(2012) acuerdan que las semejanzas entre las dos 
lenguas portugués y español, facilitan el aprendizaje de los 
alumnos, pero estos puntos comunes pueden ser una 
desventaja en relación a la escrita de algunos vocablos.  
Basadas en esto se pretende responder la siguiente 
cuestión: ¿Cómo ocurre la realización oral y escrita de las 
consonantes ―B‖ y ―V‖ en la producción de textos variados 
por los estudiantes de español teniendo en cuenta la 
proximidad lingüística de las lenguas materna y extranjera 
(portugués y español)? 
Para intentar contestar esta pregunta elegimos como 
objetivo general de este estudio analizar como ocurre la 
realización oral y escrita de las consonantes ―B‖ y ―V‖ en la 
producción de textos variados por los estudiantes de 
español del IFRR teniendo en cuenta la proximidad 
lingüística de las lenguas materna y extranjera y las 
dificultades que supone la semejanza fonética de esas 
letras. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
En la metodología utilizada para esta investigación 
seguimos el área de la lingüística aplicada que es un área 
de conocimiento que tiene como objeto de estudio 
investigar un problema real del lenguaje práctico dentro o 
fuera del contexto de clase. El enfoque cualitativo fue el 
elegido para la investigación, pues fue lo que más estuvo 
de acuerdo para responder los cuestionamientos que 
abarcan este estudio y pudimos alcanzar los objetivos 
propuestos de los fenómenos encontrados. Nuestra 
colecta de dados se dio por medio de dos actividades, una 
de escrita y otra de lectura hecha con los alumnos de los 
módulos segundo hasta el séptimo, del Curso de Letras-
Español del Instituto Federal de Educación, Ciencia y 
Tecnología de Roraima Campus Boa Vista-Centro. En la 
primera actividad los colaboradores hicieron un dictado 
conteniendo dieciocho frases correspondientes a las 
reglas del uso de las consonantes ―B‖ y ―V‖. Después de 
esa actividad solicitamos a los colaboradores que leyesen 
un texto, en el cual analizamos la producción oral de las 
consonantes de nuestra investigación. En seguida hicimos 
una entrevista no estructurada con los colaboradores para 
aclarar las dudas y puntos observados a lo largo de la 
aplicación de la actividad. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 

 
Los resultados de la investigación nos ha mostrado que la 
mayoría de los estudiantes del Curso de Letras-Español y 
Literatura Hispánica del IFRR/ CBVC cometieron 
equívocos con  relación al  uso  de  las  consonantes  ―B‖ y 
―V‖, lo que demuestra que ellos poseen dudas al utilizarlas 
de manera escrita. No fue encontrado, en el análisis oral, 
equívocos con relación a la pronuncia del fonema 
perteneciente a estas consonantes, es decir, los 
colaborados pronuncian de manera correcta el sonido de 
las letras ―B‖ y ―V‖. La mayoría de los colaboradores 
hicieron comparación con la lengua materna para escribir 
las palabras analizadas en el dictado. En la entrevista los 
colaboradores admitieron que no conocen las reglas que 
rige el uso de esas consonantes, bien como realizan poca 
lectura en la lengua que están aprendiendo y práctica 
escrita en la misma. 

CONCLUSIÓN 
Por medio de esa investigación percibimos que los 
equívocos ortográficos referente al uso de la ―B‖ y la ―V‖ es 
una realidad entre los académicos del Curso de Letras-
Español y Literatura Hispánica del IFRR. Observamos 
también por medio del análisis que la incidencia de 
equívocos cometidos con relación al uso de estas 
consonantes ocurre principalmente, por el 
desconocimiento de las reglas que rigen la utilización de 
esas letras y eso causa dudas en lo que respecta a la 
transferencia escrita. Otros motivos que también 
constatamos en la causa de esos equívocos son el déficit 
en la  lectura y escritura en la lengua española, la 
interferencia de la lengua materna en la lengua meta, bien 
como la proximidad entre las dos lenguas, poco 
vocabulario, contenido ortográfico insuficiente en clase en 
relación al tema. 
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho teve como objetivo abordar o assunto 
elementos químicos com alunos da 1ª Série do Ensino 
Médio e uma aluna que apresentava déficit de 
aprendizagem (deficiência intelectual) na Escola Estadual 
Major Alcides. Impulsionado pela experiência em sala de 
aula e as observações sobre as dificuldades que estes 
alunos apresentam, o trabalho relata a busca pelo 
aprendizado por meio de atividades criativas, divertidas e 
prazerosas, onde todos os alunos possam participar 
expressando o interesse pelo trabalho desenvolvido. Os 
elementos químicos estão presentes no nosso dia a dia e 
representam fontes de energia fundamental para realizarmos 
nossas atividades diárias como indivíduo (FELTRE, 2004; 
FONSECA, 2013). Neste sentido é importante que os alunos 
entendam a importância destes elementos para a 
manutenção da saúde do nosso organismo. A experiência 
está integrada as atividades regulares da escola e foram 
desenvolvidas em conjunto pela professora supervisora e 
os acadêmicos do curso de Licenciatura em Química, 
participantes do Subprojeto. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi realizado com 25 alunos da 1ª Série do 
Ensino Médio Regular da Escola Estadual Major Alcides 
Rodrigues dos Santos, como atividade do Programa 
Institucional de Iniciação à Docência – PIBID, da 
Universidade Estadual de Roraima, no segundo semestre 
de 2017. Inicialmente foi ministrado o conteúdo e 
atividades referentes a tabela periódica. Neste período foi 
percebido que havia muita dificuldade em contextualizar 
os elementos químicos no cotidiano, pois os mesmos não 
conseguiam relacionar a teoria com a prática. Mediante 
essa dificuldade foi proposta uma atividade que viesse a 
ajudar na compreensão e contextualização do tema. Para 
isso, foi desenvolvido um seminário sobre os elementos 
químicos encontrados nas frutas e seus benefícios. Foi 
utilizado para apresentação desse seminário os seguintes 
materiais: Data-show, cartazes e frutas. A turma foi 
dividida em cinco grupos com cinco estudantes, sendo que 
cada aluno falou sobre os elementos químicos existentes 
nas frutas e dos benefícios que proporcionam o bom 
desempenho do corpo humano. Para o desenvolvimento 
da atividade oral foram utilizadas duas aulas para 
apresentação do seminário. A participação dos alunos 
acadêmicos bolsistas do PIBID foi de fundamental 
importância, uma vez que estes traçaram estratégias de 
aproximação com os alunos, incentivaram a participação 
de todos, permitindo assim que os alunos com deficiência 
Intelectual fossem incluídos na atividade, bem como 
promoveram o debate das informações encontradas entre 
os grupos participantes.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O trabalho foi de grande relevância, pois foi alcançado o 

objetivo desejado, que era envolver a aluna com 

deficiência intelectual. Foi observado que a estudante 

conseguiu desenvolver o trabalho com os demais colegas, 

e apresentou muito interesse e satisfação relatando o seu 

conhecimento adquirido. O entusiasmo foi tanto, que 

trouxeram frutas para degustar e mostrar o quão 

importante é o benefício desses elementos químicos para 

a saúde. Tudo ocorreu de forma natural e tranquila. A 

Figura 1 mostra a apresentação dos grupos, a participação 

dos acadêmicos bolsistas e os debates promovidos 

durante a atividade.  
Figura 1 – Atividades desenvolvidas pelo Subprojeto Química UERR/Boa 

Vista com alunos do 1ª Série do Ensino Médio na Escola Estadual Major 
Alcides. 

CONCLUSÕES 

Ao concluir a atividade os alunos descobriram que as 

composições químicas das frutas podem ser associadas 

com os elementos químicos da tabela periódica. Foi uma 

experiência fabulosa comtemplar a satisfação expressa no 

rosto de cada aluno em apresentar este trabalho, e 

perceber que houve uma motivação e visão diferente do 

que é a Química. Os alunos participaram das atividades 

propostas com grande entusiasmo e perceberam que os 

elementos químicos são muito importantes, pois está no 

cotidiano e também existente em nosso organismo. Os 

mesmos conseguiram compreender que a tabela periódica 

é composta de elementos que fazem parte da vida e não 

apenas símbolos representativos. Foi uma atividade que 

trouxe um grande aprendizado para todos os participantes, 

por trazer a contextualização do tema trabalhado 
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INTRODUÇÃO 

A fauna de áreas abertas de Roraima constitui-se de 

vários grupos de espécies altamente especializados 

quanto aos fatores climáticos e ambientais e a 

disponibilidade dos recursos disponíveis para a sua 

sobrevivência. Estudos feitos por Carvalho (2009) 

mostram que a herpetofauna de Roraima é basicamente 

amazônica. Um levantamento de fauna é um método 

eficiente para dimensionar a riqueza e diversidade de uma 

região, permitindo avaliar relações entre comunidades 

estabelecidas e a dinâmica comportamental de indivíduos. 

Para tanto o objetivo desse trabalho foi fazer um inventario 

da composição da fauna de lagartos da Fazenda 

Tepequém, no Município de Amajari – RR. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na Fazenda Tepequém, Município 

de Amajari-RR, dos meses de abril a setembro de 2017, 

durante três noites de cada mês, utilizando-se metodologia 

com baldes de 60 litros, acondicionados em três 

ambientes fitofisionomicamente diferentes. Foram 

utilizados 15 baldes, sendo 05 em cada ambiente 

(FIGURA 01).  
Figura 01: Locais das Armadilhas. A – Ponto 01; B – Ponto 02; C – Ponto 03    
  (AUTOR, 2017). 

Foi utilizada também metodologia de busca ativa, 

realizada por três pessoas, que percorreram a pé, por 

01h:20m (uma hora e vinte minutos) as proximidades das 

armadilhas, totalizando um esforço de 04 horas por dia. 

Os espécimes coletados eram triados e os exemplares de 

identificação duvidosa eram eutanasiados e preservados 

em formol a 10%, por 12 horas, sendo posteriormente 

mantidos em álcool a 70%, para ser depositado como 

material testemunho e para auxiliar na identificação das 

espécies nas próximas coletas. A coleta e transporte do 

material foi feito sob autorização do ICMBio/Sisbio 

autorização N 57213-1. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram registrados 85 espécimes distribuídos em três 

famílias: Teiidae (7), Gekkonidae (8) e Iguanidae (70). A 

maioria dos espécimes foi registrada com o uso de 

metodologia de busca ativa diurna e avistamento. Dos 

espécimes amostrados, Tropidurus hispidus (70) foi 

observado com maior abundância, seguidos de 

Hemidactylus palaichthus (8) e Ameiva ameiva (7) 

(GRÀFICO 01) (FIGURA 02). Macedo e colaboradores 

(2008) registraram a presença das famílias  Iguanidae e 

Taidae em um levantamento de fauna de lagartos em  

 

Espigão do Oeste (RO). Monteiro e colaboradores (2009), 

também registraram a presença das famílias Iguanidae e 

Taiidae, embora não apresente a quantidade, na Floresta 

Nacional do Tapirapé – Aquiri (PA). 

Gráfico 01 – Abundância de espécies registradas nas campanhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinto & Tello (2010) descreveram a ocorrência das 

famílias citadas em uma região do oeste do Pará, e 

afirmam que ambas são comuns na região amazônica e 

possuem ampla distribuição. Com base nas informações 

obtidas nos levantamentos de fauna de lagartos de Junior 

(2010), Oliveira e colaboradores (2014), e os autores 

citados acima, onde todos fizeram o uso das mesmas 

metodologias do presente trabalho para inventariar as 

áreas, é possível determinar uma similaridade na fauna de 

lagartos da região da Fazenda Tepequém com as demais 

encontradas na região Amazônica. 

(AUTOR, 2017) 

CONCLUSÕES 

Os dados obtidos nas campanhas, corroborados com os 

levantamentos realizados em diferentes regiões da 

Amazônia, ressaltam que a fauna de lagartos da Fazenda 

Tepequém assemelha-se aos encontrados em outras 

regiões da Amazônia.    

____________________ 
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INTRODUÇÃO 
A modalidade esportiva Rafting resume-se na descida de 
rios em botes infláveis. O Rafting pode ser praticado por 
equipes de 4 ou 6 atletas de ambos os sexos e com faixa 
etária inicial de 16 anos (IFR, 2015). A prática do Rafting 
representa uma intensidade de esforço parecida para 
todos os praticantes, no entanto, pode ser que o perfil 
genético dos atletas interfira na demanda imposta a estes 
praticantes de forma diferente, uma vez que o rendimento 
esportivo tem sido associado às características genéticas 
(CBCa, 2016). As análises de mapeamento genético 
voltado para o desempenho esportivo são de difícil acesso 
e com elevado custo financeiro (SCHALY; NODARI 
JÚNIOR, 2013). Um instrumento para a informação de 
baixa, média ou alta predisposição no cunho genético é a 
dermatoglifia. Ela é a observação e análise das 
Impressões Digitais (ID). As ID são definidas como 
representações dérmicas das características genéticas 
(FERNANDES FILHO; DANTAS; FERNANDES, 2006). O 
desempenho humano é determinado por uma gama de 
fatores, desde o treinamento, a nutrição e a tecnologia 
envolvida, como também fatores genéticos e ambientais 
(SCHALY; NODARI JÚNIOR, 2013). Deste modo, o 
presente estudo se propôs a identificar o perfil 
dermatoglífico de atletas de elite do Rafting. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A amostra foi escolhida intencionalmente, e o estudo foi 

limitado aos atletas de elite do Rafting, residentes no 

município de Brotas Estado de São Paulo. Assim, 

participaram deste estudo sete voluntários do sexo 

masculino, que integram a equipe tetracampeã mundial de 

Rafting, da Equipe Alaya Competition. O método utilizado 

para análise das ID foi o Protocolo de Dermatoglifia de 

Cummins e Midlo (CUMMINS e MIDLO, 1961), 

comumente utilizado na literatura específica acerca de 

estudos relativos ao tema proposto pela presente 

pesquisa. Para a utilização do método de Cummins e 

Midlo de forma científica, mais precisa e com resultados 

consistentes é que se propõe a utilização do padrão ouro 

Leitor Dermatoglífico® (NODARI JÚNIOR, 2009). Tal 

método compreende a obtenção das impressões por um 

informatizado scanner óptico de rolamento, que coleta, 

interpreta a imagem e constrói, em código binário, um 

desenho, que é capturado por software específico de 

tratamento e reconstrução de imagens reais e binarizadas 

em preto e branco. A partir desse estágio, a interferência 

do avaliador ocorre na marcação dos pontos núcleo e 

delta, quando, então, o software faz a identificação 

qualitativa da imagem e quantitativa de linhas, gerando a 

planilha informatizada resultante dos dados processados. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A distribuição dos tipos de desenhos presentes nas 

falanges distais apresentam predomínio de 72% do 

desenho presilha, que caracteriza força explosiva, 

velocidade, agilidade e o predomínio metabólico 

anaeróbio. 
Observa-se 19% de verticilo que representa a resistência 
e a coordenação e 9% de desenhos arco que representam 
força pura. Confirmando os resultados de forma 
quantitativa foram observados um número médio de deltas 
10,7 ± 2,1 e a somatória da quantidade total de linhas 
112,7 ± 29,9 . Em relação a um estudo de ABAD e 
colaboradores, (2015) que observou 16 atletas da seleção 
chilena de remo onde obtiveram 14% de arco, 17% de 
verticilo e 69% de presilha, sendo estes valores próximos 
ao encontrado neste estudo. Quanto ao tipo de fibra 
(ABRAMOVA et al, 1995; FERNANDES FILHO, 2006; 
NODARI JÚNIOR, 2009) descrevem que o processo de 
classificação se dá pela apresentação de três desenhos: o 
arco (A) desenho sem deltas, representa a fibra de 
contração rápida; a presilha (L) desenho que possui um 
delta descreve também a fibra contração rápida e o 
verticilo (W) desenho que possui dois deltas, este desenho 
evidencia a fibra de contração lenta. Logo os atletas desta 
pesquisa apresentam um predomínio de fibras de 
contração rápida.  
 
CONCLUSÕES 
Concluir-se que estes atletas têm predisposição as 
capacidades físicas força explosiva, resistência de 
velocidade, agilidade e ainda apresentam predisposição 
ao metabolismo anaeróbio alático e lático além de uma 
tendência a apresentarem fibra de contração rápida. Já 
em uma conclusão qualitativa encontramos um D10 e uma 
SQTL de que também fortalece características de 
predisposição.  

________________ 
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INTRODUÇÃO 

Este relato demonstra o empenho de professores que 

ignoram as dificuldades físicas impostas pela distância e 

as estradas de difícil acesso para divulgar a importância 

da Ciência na Comunidade Indígena Moscow, no 

município de Bonfim, com o objetivo incentivar os alunos 

da Escola Estadual Indígena Tuxaua Cícero da Silva 

Pereira a divulgarem a ciência produzida na comunidade 

na Feira Estadual de Roraima. A metodologia utilizada 

foram palestras explicativas sobre a elaboração de um 

projeto de pesquisa, formação de grupos para debates e 

elaboração de um esboço para o projeto culminando numa 

exposição oral, onde todos os participantes puderam ouvir 

e interagir com os demais grupos. Este relato baseia-se no 

conceito de Chassot, (2016) que nos diz sobre a 

importância de buscar alternativas para a alfabetização 

científica, e que estas devem ocorrer anteriormente às 

universidades. Para o autor a alfabetização científica é 

uma Ciência que auxilia o indivíduo fazer uma leitura 

crítica do mundo. E no conceito de Moreira, que traz as 

Feiras de Ciências como um evento necessário e oportuno 

para divulgar o conhecimento científico, promovendo o 

intercâmbio entre professor, docentes e a comunidade em 

geral. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A Escola Estadual Indígena Tuxaua Cícero da Silva 

Pereira fica localizada na Comunidade Indígena Moscow 

no município de Bonfim, o trabalho de divulgação 

científica, ocorreu em etapas: I) palestra para divulgar o 

que é Ciência, e sua relevância; II) explicação das etapas 

para realizar um projeto de pesquisa; III) formação de 

grupos para debater e esclarecer as dúvidas concernentes 

ao projeto, e IV) socialização das ideias produzidas de 

acordo com a experiência do grupo.  

  

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho evidenciou o interesse dos alunos em participar 

de uma pesquisa científica e a importância de divulgar o 

conhecimento ali produzido para outras comunidades e 

escolas do estado por meio da feira estadual (FECIRR) .É 

de grande relevância citarmos que os problemas  

geradores da pesquisa foram questionamentos feitos 

pelos alunos, sobre o tubérculo mandioca brava (Manihot 

esculenta ranz) com o qual se produz o tucupi, farinha de 

mandioca, goma de mandioca,  e o caxiri, , atividades 

estas que estão sendo esquecidas pelos mais jovens 

moradores da Comunidade e que trazem consigo um 

grande conhecimento. 

 

CONCLUSÕES 

Para a alfabetização científica e Divulgação Científica não 

existem fronteiras, barreiras, etnias.  Estas devem 

perpassar a todos os obstáculos, pois só assim teremos a 

formação de indivíduos críticos e atuantes no cenário 

nacional. A realidade encontrada nos alunos da Escola 

Estadual Indígena Tuxaua Cícero da Silva Pereira, foi de 

foi o anseio e envolvimento pela pesquisa científica, bem 

como, a divulgação dos saberes ali produzidos.  
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INTRODUÇÃO 
Para a maioria das culturas, as mamas são partes 
fundamentais da caracterização da imagem feminina 
tendo também um grande papel na sexualidade da mulher.  
Além de ser parte fundamental quando a mesma se torna 
mãe, pois é o órgão que fica responsável por produzir o 
leite materno que é rico em nutrientes e ofertados ao bebê 
durante o período de puerpério. 
As patologias benignas da mama revestem-se de grande 
importância na mastologia, pois trazem frequentemente a 
necessidade de diagnóstico diferencial, podendo-se 
detectar precocemente alterações benignas, se presentes. 
A maioria dos achados nas mamas está associada a 
patologias benignas que apenas requerem um diagnóstico 
pronto e preciso para orientar adequadamente a paciente 
e, eventualmente, intervenções terapêuticas. 
Objetivou-se identificar as principais alterações benignas 
que acometem as mamas.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma revisão de literatura, que teve como 
bases de dados Bireme e Lilacs, no idioma em Português. 
Para construção da pesquisa se utilizou artigos científicos, 
limitando-se entre os anos de 2010 a 2015 e materiais 
impressos, datados nos anos de 2005 a 2010. 
Para encontrar os artigos científicos, utilizaram-se as 
palavras chaves: Doença, Benigna e Mama. 
Desta forma, os materiais colhidos se enquadravam nos 
critérios da pesquisa com informações pertinentes ao 
assunto abordado. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os distúrbios das mamas se dividem em dois aspectos, os 
benignos, conhecidos como não cancerosos ou malignos, 
os cancerosos. Entre os principais não cancerosos 
incluem a mastalgia, os cistos, a doença fibrocística da 
mama ou adensamentos, o fibroadenoma e as mastites, 
no caso, infecção da mama. Ambos associados a dor ou 
não e a nodularidade. 
Como profissional integrante de equipe multiprofissional e 
interdisciplinar, o enfermeiro, ao desempenhar os 
cuidados de sua competência, possui algumas atribuições 
focadas nas doenças benignas das mamas, tais como: 
realizar a Sistematização da Assistência em Enfermagem 
(SAE) priorizando os diagnósticos de enfermagem e 
intervenções de enfermagem relacionadas à melhoria da 

qualidade de vida da paciente; prestar consultas de 
enfermagem em cada retorno da paciente ao ambulatório, 
preferencialmente antes da consulta médica; orientar a 
paciente e até mesmo os familiares da mesma quanto ao 
uso de medicamentos para o correto tratamento, 
observando a dosagem e efeitos  
colaterais bem como ter conhecimento quanto á ação do 
medicamento e, orientar quanto a eventuais 
procedimentos que podem vir a serem realizados em 
domicílio ou em âmbito hospitalar; e conscientizar a 
paciente quanto à importância de desenvolver o 
autocuidado. 
 
CONCLUSÕES 
As doenças mamárias benignas compõem uma grande 
maioria das queixas mamárias, por parte das mulheres, 
vistas no cotidiano do profissional de Enfermagem. 
É imprescindível ter conhecimento para poder distingui-las 
com eficiência, evitando recomendar procedimentos 
cirúrgicos desnecessários e dispendiosos.  
Por meio dos processos diagnósticos de hoje em dia, seja 
por citologia, mamografia, ultrassonografia ou biópsia com 
agulha grossa e a realização das consultas de 
enfermagem, deve-se indicar com segurança o 
acompanhamento clínico da grande maioria destas 

afecções. 
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INTRODUCCIÓN 
El uso frecuente de cobertura orgánica en el suelo, 
garantiza sostenibilidad de sistemas productivos, por el 
eficiente reciclaje de nutrientes (Resende et al. 2005), 
igualmente los abonos orgánicos, son fuentes alternativas 
de nutrientes de lenta liberación (Hernández et al. 2016), 
que mejoran la productividad de los cultivos (Resende et 
al. 2005), adoptar e integrar estas prácticas, que 
mantienen la calidad del suelo, deben ser actividades 
prioritarias en las actividades agrícolas sustentables 
(Murga et al. 2016).  El presente trabajo tuvo como 
objetivo evaluar los efectos de uso de coberturas y abonos 
orgánicos en la producción de acelga (Beta bulgaris var. 
cicla), en Cajamarca, Perú.   

  
MATERIALES  Y MÉTODOS 
El experimento fue conducido en el periodo de 15/10/2015 
al 25/03/2016 en el campus de la Universidad Nacional de 
Cajamarca (UNC), con coordenadas de 07°29′45″ S y 
78°10′12″ O, a 2670 msnm de altitud. Siendo los 
tratamientos, abonos (7 tn.ha

-1
) de humus de lombriz (HL), 

guano de isla (GI) y abono de cuy (AC), y las coberturas (8 
t.ha

-1
) de cascara de arroz (CA), aserrín de pino (AP) y 

paja de avena picada (PA). Las variables evaluadas 
fueron: longitud de hojas (LDH) cosechadas, peso de 
materia fresca (PMF) y peso de materia seca (PMS). El 
diseño estadístico fue bloques completamente al azar, con 
arreglo factorial 3x3.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El análisis de variancia determino que no existe efecto de 
interacción entre los factores cobertura-abono, sin 
embargo, de manera independiente muestran significancia 
estadística, como se observa en la Tabla 1, el efecto de 
coberturas AP, CA y PA, también de los abonos AC, GI y 
HL en las medias del PDE, LDH, PMF y PMS, del cultivo 
de acelga, según la prueba de Tukey (p> 0.05).  
En las coberturas, presento medias de LDH y PMF valores 
de 43.1 cm y 209.9 gr, y 42.7 cm y 215.5 gr para CA y PA 
correspondientemente, las mismas que difieren 
significativamente (p> 0.05), a los valores de 40.2 cm y 
179.4 gr obtenidos para AP. Sin embargo, el AP, CA y PA, 
no mostraron diferencia significativa (p> 0.05), en los 
valores 12.9, 14.4 y 14.6 gr del PMS respectivamente. De 
manera similar, en los abonos, las medias de LDH y PMF, 
los valores fueron 44.2 cm y 231.6 gr, los que 
corresponden al AC, estos valores  
difieren significativa (p> 0.05) de los valores de 41.5 cm, y 
195.6 gr, para el GI, y de 40.3 cm, y 177.5 gr, para el HL 
en ese orden; por otro lado, las medias del PMS, presenta 
valor de 15.4 gr para el AC, y difiere significativamente (p> 

0.05) al valor 12.7 gr del HL, sin embargo, el valor de 13.8 
gr del GI, no presenta significancia estadística, a los 
valores de 15.4 gr del AC y 12.7 gr del HL.  
Ferreira et al. (2013), en lechuga, evaluara efectos de 
coberturas y abonos orgánicos, determinaran que el abono 
de gallina obtuvo valores superiores en el PMF y PMS 
comparados abono de bovino y el testigo. 
 
Tabla 1. Medias características productivas del cultivo de acelga. 
Cajamarca, 2015/2016. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSIONES  
Las coberturas del suelo con cascara de arroz y paja de 
avena, incrementaron la longitud y peso fresco de las 
hojas de acelga. Asimismo el abono de cuy, favoreció la 
longitud de hojas, e incremento el peso fresco y seco de la 
acelga. 
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Factor  
LDH PMF PMS 

....cm.... .........gr........ 

Cobertura 
AP 40.2b 179.4b 12.9a 
CA 43.1a 209.9a 14.4a 
PA 42.7a 215.5a 14.6a 

Abono 
AC 44.2a 231.6a 15.4a 
GI 41.5b 195.6b 13.8ab 
HL 40.3b 177.5b 12.7b 
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INTRODUÇÃO 

O número de indígenas em Roraima desperta expressivo 

interesse pelo fato de representar em torno de 15% da 

população de todo o Estado.  Na década de 1960 a área 

onde hoje se encontra o estado de Roraima era objeto de 

disputa entre povos estrangeiros, especialmente 

portugueses e espanhóis interessados em exploração de 

borracha, minérios e outras riquezas da região amazônica. 

Os índios estavam no meio desta disputa e eram usados 

por esses supostos colonizadores para trabalho escravo. 

A população nativa da região era quase que 

predominantemente de índios centenas deles, dizimados 

por chacinas retratadas pela história e principalmente 

pelas doenças trazidas pelos não índios. Os índios que 

encontravam-se em áreas isoladas e de difícil acesso, 

enfrentavam as mais diferentes adversidades que 

inspiravam por parte de autoridades e entidades 

interessadas na questão indigenista a necessidade de 

disponibilizar ações de cuidado em saúde e doença, que 

pudessem amenizar o cenário. As missões religiosas se 

destacaram em incursões nas áreas indígenas de 

Roraima, em especial as missões católicas e evangélicas, 

cujos missionários, muitos deles oriundos de diferentes 

partes do país, passavam longos períodos em áreas 

indígenas interagindo com a sua cultura, e pressupõe-se, 

inculcando hábitos, crenças e valores do mundo ocidental. 

A presente pesquisa terá como objeto de estudo as 

estratégias dos religiosos para o cuidado do povo indígena 

de Roraima, analisando em princípio o caso da Missão 

Católica ―Consolata‖, que está hoje presente em mais de 

27 países e em quatro continentes, de acordo com 

informações divulgadas no site oficial da missão. Propõe-

se estabelecer uma discussão acerca do diálogo 

intercultural entre população indígena e religiosos, 

analisando os efeitos simbólicos decorrentes desses 

primeiros contatos, discutindo na perspectiva de Pierre 

Bourdieu as possíveis mudanças no habitus do indígena, 

cuja interpretação das questões do corpo e do ambiente, 

principalmente no período em voga (década de 1960), era 

quase que totalmente associado à sua cultura, crenças, 

valores e modus operandi, pelo fato de possuírem pouco 

contato com a civilização. Os objetivos do estudo estão 

centralizados em descrever as circunstâncias de 

implantação das estratégias religiosas para o cuidar 

indígena; Analisar as estratégias empreendidas pelos 

religiosos para atenderem as demandas dos cuidados do 

povo indígena e discutir o efeito simbólico das estratégias 

para o cuidado cultural do índios em Roraima 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo configura-se como Histórico, dentro da 

perspectiva  da  História  Cultural.  Como  delimitação  

 

temporal, estabeleceu como recorte a década de 1960, em 

que propõe-se analisar o trabalho realizado pelos 

Missionários da ―Missão Consolata‖- entidade vinculada a 

igreja católica, sediada na Itália com ramificações nas 

mais diferentes localidades do mundo e cujos objetivos 

são marcados pela atuação em projetos sociais e causas 

humanitárias. A pesquisa será documental e imagética e 

determinará a análise de relatórios das atividades da 

Missão Consolata em área indígena, disponíveis no 

Centro de Documentação Histórica da Diocese de Boa 

Vista-Roraima, documentos disponíveis na Prelazia da 

Diocese da mesma localidade, além do levantamento e 

análise de imagens publicadas na imprensa da época, e 

nos boletins informativos da Missão Consolata, cuja 

circulação é mundial, priorizando as notícias do trabalho 

da Missão em Roraima. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O atual estágio da coleta de dados possibilitou o 

conhecimento sobre o trabalho de dezenas de missões 

religiosas em área indígena na década de 1960 e do papel 

desses empreendimentos na cultura do índio. Tais 

missões possuíam objetivos e interesses distintos, que 

iam desde o processo de cuidar e interpretar a cultura do 

índio, para assim, intentar ações em seu benefício (na voz 

dos missionários), até a evangelização desses, com o fito 

de que confessarem as doutrinas inerentes aos grupos 

religiosos representados. Tem-se um volume 

representativo de boletins da Missão Consolata cujo 

conteúdo informativo e imagens serão imprescindíveis 

para a discussão acerca dos efeitos simbólicos 

decorrentes do contato entre religiosos indígenas, assim, 

como as estratégias implementadas pela missão para 

condução do cuidado indígena. Massa documental e 

imagética que será  analisada a partir da teoria de 

Bourdieu (1989; 2007).  

CONCLUSÕES 

As interpretações sobre a Hexis Corporal, efeitos dos 

dominantes sobre os dominados, bem como as alianças 

simbólicas construídas sob os mais diferentes pretextos e 

objetivos e os efeitos delas decorrentes no tocante a 

população indígena do período em tela serão destacados 

neste estudo, estabelecendo ao final, um paralelo, 

retratando as consequências para os povos indígenas da 

atualidade. 
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INTRODUÇÃO 
Ensinar Ciências Naturais para os anos iniciais tem como 
premissa a promoção da aprendizagem de conhecimentos 
que contribuam para uma melhor compreensão dos 
fenômenos que permeiam a realidade do aluno e lhe 
ofereçam aporte para participar no meio em que vive de 
maneira crítica e reflexiva, considerando, inclusive, as 
consequências que essa intervenção pode causar. Na 
atualidade, não se pode mais conceber propostas para o 
ensino sem incluir, no planejamento da disciplina, temas 
ou componentes que estejam orientados na busca desses 
aspectos. Pensando sob este prisma, houve a 
necessidade de trabalhar com alunos do 4º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola municipal de Boa Vista-RR, 
um projeto de aprendizagem sobre reprodução humana: 
os bebês. O objetivo do trabalho foi orientar aos 
estudantes acerca de como ocorre o processo de geração 
de um feto e quais os cuidados que se deve ter para 
manter uma gestação saudável. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
Até o ano de 2012, as escolas municipais de Boa Vista-RR 
desenvolviam ao longo do ano letivo um ou até dois 
projetos de aprendizagem. Os projetos partiam das 
certezas e dúvidas dos estudantes acerca de algum 
conteúdo. Em 2011 atuando como docente no 4° ano do 
Ensino Fundamental, surgiu na turma o interesse em 
pesquisar sobre Reprodução humana: os bebês. Os 
discentes apresentaram como certezas: O bebê nasce da 
mulher; Eles podem nascer gêmeos; O bebê cresce dentro 
da barriga da mulher. As dúvidas eram: É necessário um 
homem e uma mulher para fazer um bebê? Qual é o 
tamanho do bebê quando ele nasce? O bebê pode nascer 
antes ou depois dos nove meses? Que cuidados a mãe 
deve ter para uma gestação saudável? Como um bebê é 
gerado? Diante do contexto desenvolvemos o projeto por 
meio de pesquisas bibliográficas, filmes educativos, 
pesquisas na internet e produzimos atividades escritas, 
desenhos e ao final uma apresentação em PowerPoint 
que foi socializada com os demais alunos da instituição 
por um grupo de cinco estudantes da classe. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O tema reprodução humana geralmente é abordado no 5° 
ano do Ensino Fundamental, quando se é trabalhado os 
sistemas, inclusive o reprodutor, mas costuma levantar a 
curiosidade dos pequenos desde a mais tenra idade. É 
importante trabalhar o conteúdo para a formação do  
 
 
 

indivíduo para que cresçam conhecendo como se dá o 
processo de reprodução humana e adotem desenvolvam  
atitudes de prevenção de gravidez precoce. De acordo 
com os Par metros Curriculares Nacionais (PCN‘s): (...) A 
sexualidade humana deve ser considerada nas diferentes 
fases da vida, compreendendo que é um comportamento 
condicionado por fatores biológicos, culturais e sociais, 
que tem um significado muito mais amplo e variado que a  
reprodução, para pessoas de todas as idades. (MEC, 
1997, p.40). Após conhecerem como ocorre o processo de 
geração de um bebê, os estudantes compreenderam os 
cuidados que se deve ter para uma gestação saudável e a 
responsabilidade que é em gerar uma vida, atitude de 
suma importância para que aprendam a viver sua 
sexualidade com consciência. Segundo NOGUEIRA 
(2008): se pretendemos que os alunos continuem sendo 
eternos aprendizes, precisamos instrumentalizá-los com 
procedimentos que coloquem à prova e desenvolvam sua 
capacidade de autonomia, e os projetos parecem também 
ser meios para isso (p.53). Percebemos que os projetos 
de aprendizagem podem ser utéis enquanto  proposta 
facilitadora da interação entre os pares, estimulando a 
troca de experiências, o  levantamento de  
questionamentos,  a  atenção e  a construção de 
conhecimentos atrelados as vivências dos estudantes. 

 

CONCLUSÕES 
Consideramos que um ensino de qualidade é aquele 
pautado na realidade do aluno, estando intimamente 
ligado com suas necessidades.Portanto, precisamos 
elencar a cada dia possibilidades de ensinagem de 
Ciências Naturais para o Ensino Fundamental I, tendo em 
vista que é possível fomentar a discussão, estimulando os 
estudantes a pensarem sobre a Ciência, observando o seu 
cotidiano e tudo que está ao seu redor desenvolvendo 
pequenas ações que podem garantir a diminuição da 
gravidez na adolescência. 
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INTRODUÇÃO 

A necessidade de transformação no ensino médio, as 

frequentes demonstrações de falta de interesse pela 

disciplina de Matemática por parte dos estudantes e a 

desmotivação também dos professores, foram 

fundamentais para a realização da presente pesquisa, a 

qual propõe mudanças na forma tradicional e abstrata de 

se trabalhar a ciência matemática em sala de aula. Assim, 

o principal objetivo de investigação desse estudo foi de 

analisar como ocorre à aprendizagem do conteúdo de 

função matemática. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para realização da pesquisa se utilizou a metodologia de 

resolução de problemas, através do uso de situações-

problemas contextualizadas e, neste processo, se fez uso 

de mapas conceituais. Para tanto, buscou-se o aporte 

teórico, na percepção de Ausubel (1980) que trata da 

aprendizagem significativa e de Novak (1999) para a 

constituição de mapas conceituais, os problemas 

sugeridos aos estudantes são  de Algoritmos e de Tomada 

de Decisão de acordo com Jonassen (2003). Já a análise 

do processo vivenciado pelos sujeitos da pesquisa foi 

fundamentada pela teoria de Jean Piaget  (1995), mas 

precisamente na Epistemologia Genética. Os registros, 

relatos e mapas conceituais, como indicadores de análise, 

foram comparados entre as etapas e, com o auxílio de 

entrevistas clínicas piagetianas, identificou-se esses 

mecanismos, desde as implicações locais - que é 

resultante da observação direta dos conceitos, passando 

pelas implicações sistémicas - que insere as implicações 

locais  em um sistema de relações onde começam a 

aparecer indícios de generalizações, coordenações 

inferenciais, até culminar com as implicações estruturais- a 

qual amplia as implicações anteriores, onde os porquês e 

as razões para o estabelecimento das relações lógicas 

entre os conceitos que aparecem nos mapas podem ser 

observadas, dessa forma, mostrando conhecimento 

conceitual de abstração bastante intensa. Estas últimas 

implicações são indicadoras da compreensão, assimilação 

e consolidação do conceito matemático. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos mapas conceituais inicial e final dos alunos 

foram elaborados, respectivamente, antes e após a 

intervenção. Os mapas iniciais relacionaram alguns dos 

conceitos abordados ao longo da intervenção. Os 

conceitos  

 

 

de gráficos, relações de dependência, de variáveis, tanto 

dependente quanto independente e de expressão 

matemática foram ligados entre si, indicando que houve 

uma integração entre conhecimentos novos e prévios. Já 

nos mapas finais, além de implicação estrutural, algumas 

implicações sistêmicas puderam ser encontradas, como as 

que relacionam variáveis dependentes e independentes 

com gráficos e fórmulas matemáticas. Embora essas 

ligações não expliquem como esses conceitos estão 

relacionados, não se tratam de propriedades 

imediatamente observáveis, dessa forma, são 

classificadas como implicações sistêmicas. Vale salientar 

que os mapas também possuem ligações cruzadas, o que 

sugere integração das linhas de raciocínio. Assim, por 

exibir ligações cruzadas, implicações estruturais e 

sistêmicas, os mapas indicaram a ocorrência de 

aprendizagem significativa. 

 

CONCLUSÕES 

O ambiente proporcionado pela resolução de problemas 

favoreceu a observação de aprendizagem significativa de 

função à medida que os alunos resolveram situações-

problemas do cotidiano com o auxilio de relatórios 

direcionados, desenvolvendo um novo conhecimento 

relacionado à capacidade de modelar situação-problema e 

internalizar conceitos matemáticos. Os mapas conceituais 

finais, em sua maioria, apresentaram-se com conceitos e 

frases de ligação se comparados aos iniciais. Conceitos 

incluídos estão relacionados à tomada de decisão e a 

conceitos matemáticos. Os mapas evoluíram 

significativamente de aluno para aluno e foi possível 

observar algumas evidências como a capacidade de 

reconhecer e interpretar problemas matemáticos, bem 

como pensar estrategicamente ao equacionar e passar da 

linguagem natural para algébrica. 
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INTRODUÇÃO 

As florestas ecotonais são zonas de contato entre 
diferentes tipos florestais e/ou não florestais formando 
áreas de tensão ecológica de grande interesse para a 
conservação (BRASIL, 2012). Essas florestas 
constituem aproximadamente 15% do total de 
ecossistemas florestais da Amazônia (SANTOS et al., 

2007) e são os tipos florestais mais afetados por 
extração seletiva de madeira, desmatamento e 
queimadas florestais nos Arcos Sul e Norte do 
Desmatamento na Amazônia. No estado de Roraima 
(Arco Norte), as florestas ecotonais são historicamente 
mais propensas a distúrbios antropogênicos devido à 
expansão do desmatamento regional estar ligado aos 
grandes eixos rodoviários e à proximidade de centros 
urbanos locais (BARNI et al., 2015). Assim sendo, este 
estudo teve por objetivo investigar a estrutura arbórea 
(DAP - diâmetro à altura do peito; Altura total) dos dois 
principais tipos florestais (ombrófilo e estacional) que 
formam a região do ecótono centro-norte de Roraima. 
MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O estudo foi realizado na Ilha de Maracá (pertencente à 

Estação Ecológica de Maracá) localizada na zona do 

ecótono entro-norte de Roraima. O clima da região é o Aw 

(Köppen) com estação seca definida entre dezembro-março, 

atingindo temperatura e precipitação médias de 26°C e 

2.163 mm ano
-1

, respectivamente. A estrutura arbórea dos 

dois tipos florestais foi verificada a partir dos dados do 

segundo censo arbóreo (jan-fev 2017) realizado em 129 

parcelas permanentes (50 m x 10 m cada uma = 6,45 ha de 

área amostral) distribuídas ao longo das trilhas de 

caminhamento da grade de pesquisa do Programa de 

Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), localizado no setor 

leste da Ilha de Maracá. Todas as árvores com DAP ≥ 10 

cm foram observadas. As medidas de diâmetro foram feitas 

através de uma fita diamétrica, enquanto as alturas foram 

estimadas por equações alométricas individuais para cada 

tipo florestal segundo por Ramírez-Narváez (2017).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram observados 2984 indivíduos arbóreos 

(árvores+palmeiras), onde a distribuição dos indivíduos por 

classe de di metro apresentou o modelo clássico do ―J‖ 

invertido para os dois tipos florestais (Figura 1). Contudo, a 

distribuição das alturas indicou visualmente que a floresta 

ombrófila possui um modelo distinto da floresta 

estacional(Figura 2). Por outro lado, os testes estatísticos  

 

 

 

(Wilcoxon) não indicaram diferença significativa no número 

de indivíduos  

por classe de diâmetro (Z= 0.67; p= 0.25) e nem mesmo no 

número de indivíduos por classe de altura (Z= 0.40; p= 0.34) 

observados nos dois tipos florestais analisados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 1 - Número de indivíduos vivos por classe de DAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Número de indivíduos vivos por classe de altura. 

CONCLUSÕES 

A estrutura arbórea (DAP e altura total) não difere entre a 
floresta ombrófila e a floresta sazonal no leste da Ilha de 
Maracá. Contudo, o número de indivíduos distribuídos pelas 
classes de altura mostra distinção visual entre os tipos 
florestais, indicando que novas análises devem ser 
realizadas com o intuito de melhorar nosso entendimento 
sobre esses dois tipos florestais do ecótono centro-norte de 
Roraima. 
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INTRODUÇÃO 

A proposta do projeto foi de efetuar o estudo e 

desenvolvimento de um sistema de transmissão de 

energia sem fio através dos princípios de acoplamento 

indutivo e radiofrequência que juntos formam o princípio 

do acoplamento magnético ressonante, e poder aplicar 

este sistema de transmissão no dia-a-dia. A utilização de 

circuitos osciladores de rádio, foi um dos meios de efetuar 

a transmissão de energia. Assim sendo o projeto além de 

tudo é voltado ao estudo das características do dispositivo 

que contribuem para o acoplamento magnético entre o 

sistema transmissor e receptor de energia, tendo como 

foco o carregamento de dispositivos que necessitam baixa 

potência (smartphones, periféricos de computador, etc.).  

Por ser uma tecnologia ainda pouca explorada seu acesso 

no mercado é escasso, já que são poucos os dispositivos 

que são compatíveis com esta tecnologia. Empresas como 

WITRICITY®, FULTON INNOVATION® e PROXY®, 

investem neste tipo de transmissão de energia. Em suma, 

a proposta do projeto teve como objetivo geral o estudo e 

desenvolvimento do protótipo de um sistema de 

transmissão de energia elétrica sem fio para alimentação 

de diversas cargas, além do estudo dos princípios que 

podem aumentar a eficiência neste tipo de transmissão de 

energia. Onde o quesito chave para uma maior eficiência 

foi o acoplamento magnético ressonante. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para alcançar os objetivos desejáveis, foram estudados os 

fenômenos eletromagnéticos relacionados ao projeto, tais 

como a indução eletromagnética, indutância, geometria 

das bobinas. Análise das melhores topologias de 

osciladores para esta aplicação e correto 

dimensionamento para a frequência desejada melhorando 

o efeito ressonante entre sistema transmissor e receptor. 

Efetuadas simulações para analisar a capacidade de 

transmissão. Além da montagem do protótipo para testes 

para verificação de interferência e medição da eficiência 

do sistema. Seguindo os passos descritos conseguiu-se o 

objetivo de transmitir tensão e corrente em níveis 

aceitáveis para múltiplos dispositivos alocados sobre uma 

superfície, com melhor eficiência possível baseada no 

critério de transmissão de energia sem fio. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultado de todo estudo realizado dos circuitos 

osciladores clássicos, foi dimensionado o oscilador do 

sistema de transmissão de energia sem fio, responsável 

por converter a tensão contínua em alternada com as  

 

 

 

 

características desejadas. Para houvesse transmissão de 

energia sem fio faz-se necessário a presença de um 

oscilador que gere as ondas alternadas. Deste modo é de  

extrema importância o projeto de um bom oscilador, 

atentando-se as especificações dos componentes 

utilizados. O circuito transmissor completo quando 

conectado à rede elétrica está dividido em duas etapas 

como descrito no projeto, o conversor AC/DC é 

representado pela fonte chaveada e o Amplificador DC/RF 

é representado pelo circuito oscilador. Dentre os diversos 

osciladores clássicos realizou-se o estudo e montagem do 

oscilador Hartley e Colpitts, ambos demonstraram boa 

capacidade de transmissão a altas frequências. Após 

realizados todos os passos descritos no projeto fez-se a 

prototipagem da placa para os circuitos osciladores afim 

de melhorar o sinal de saída destes circuitos. 

 

CONCLUSÕES 

O projeto consistiu em realizar um estudo dos fenômenos 

relacionados a transmissão de energia sem fio (indução 

eletromagnética, indutância), ao nível de poder 

compreender o que relaciona as tecnologias em que se 

baseia este sistema, no caso, o acoplamento indutivo, 

radiofrequência e ressonância acoplada magneticamente. 

Realizando uma pesquisa bibliográfica com relação aos 

circuitos osciladores e suas topologias, e 

dimensionamento de bobinas. Com a simulação e 

montagem dos circuitos osciladores previamente 

escolhidos para a transmissão de energia sem fio, foi 

possível realizar a prototipagem do sistema de 

transmissão sem fio para teste do oscilador quando era 

colocada uma carga próximo as bobinas para 

acompanhamento da eficiência dos circuitos ressonantes 

na transmissão de energia. O projeto foi concluído, com a 

proposta de transmitir energia às cargas localizadas na 

área compreendida pelas bobinas com ajuda de 

simulações e de testes de transmissão de potência sem fio 

com base no protótipo montado. 
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INTRODUÇÃO 
Este trabalho tem como objetivo demonstrar a relação 
intrínseca entre ética, educação e cidadania, as quais 
contribuem para a formação de uma sociedade. 
Entendendo a ética como a reflexão sobre os princípios ou 
normas seguidos por um determinado grupo social. 
Educação como sendo a sistematizada e formal ministrada 
nas escolas, porém levando-se em conta a vivencia 
adquirida dos alunos. E cidadania como sendo o exercício 
de desenvolver a democracia desde os tempos mais 
tenros do ser humano, fazendo-o um ser transformador do 
mundo em que vive. Tal processo tem a escola como 
grande aliada por ser um ambiente onde aprendemos a 
viver em comunidade, respeitando normas e valores, 
refletindo sobre os mesmos? 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
O material utilizado foram as obras citadas nas 
referências deste trabalho e o método usado foi a 
pesquisa bibliográfica de tais obras. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Embora a escola não seja a única promotora de educação 

ela possui um papel importante na vida social visto que é 

no ambiente escolar formal que desenvolvemos nossa 

sociabilidade além dos limites do lar, é nela que os 

saberes para viver em sociedade são mediados pelos 

docentes, os quais devem respeitar os saberes já 

adquiridos pelos alunos, bem como seus valores pessoais, 

religiosos e culturais diversos. O Brasil é um país 

multicultural, multirracial, com várias diferenças entre seu 

povo o que torna um ambiente propicio para reflexões 

sobres os princípios de como conviver com a diferença de 

forma harmônica, pacifica, respeitando e sendo respeitado 

mesmo que divergindo sobre alguns valores ou normas. A 

escola, o professor, a comunidade escolar são uns dos  

 

 

principais atores neste processo de desenvolvimento de 

valores e de reflexão sobre os mesmos. É assim que 

nasce a cidadania, que vai além das obrigações cíveis da 

pessoa, ser cidadão é ser um ser transformador, que 

deseja e luta por um mundo melhor, uma sociedade mais 

justa, menos desigual. Esse deve ser o principal papel da 

escola: forma cidadãos éticos, livres, pensantes. 

 

CONCLUSÕES 
Portanto, é através da promoção de uma educação ética 
que construímos uma democracia forte, livre, construtora 
de uma sociedade com princípios, liberta dos malefícios 
da corrupção. E para chegarmos a esse patamar é 
necessário o engajamento de todos os integrantes da 
comunidade escolar e da sociedade em geral. Promover a 
ética na educação escolar é promover um futuro melhor 
para uma democracia norteada de princípios morais 
comprometidos com todos, sem exclusão (seja ela qual 
for), preconceitos ou discriminação.  
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INTRODUÇÃO 

A frequência cardíaca (FC) é um indicador fisiológico 

amplamente utilizado para a avaliação, monitoramento e 

prescrição das intensidades dos esforços (CAMARDA et 

al., 2008). Por sua facilidade de mensuração, a FC tem 

sido uma das variáveis internas mais frequentemente 

empregadas para caracterizar a obtenção de um esforço 

máximo (ARAÚJO; PINTO, 2005). Gonçalves e Santana 

(2013) apontam que a avaliação da demanda metabólica 

em modalidades esportivas intermitentes, torna-se 

necessária para a compreensão de como o treinamento 

deve ser realizado. Nesse sentido, a avaliação da 

capacidade cardiorrespiratória nos esportes é uma prática 

muito comum para estabelecer níveis de condicionamento 

e poder melhorá-los (ZANELLA et al., 2015). Avaliar e 

monitorar precisamente a intensidade imposta aos atletas 

em testes de campo ao longo da temporada é um 

importante aspecto para a efetividade da periodização e 

para a prevenção de efeitos negativos, como a queda no 

rendimento. Assim, o objetivo do estudo foi conhecer as 

respostas da FC Pico de jovens atletas de modalidades 

coletivas após testes específicos de desempenho. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A amostra foi composta por 32 atletas do sexo masculino 

(16,4  0,35 anos), praticantes de modalidades coletivas 

de quadra (Futsal= 10; Voleibol= 14; Handebol= 08). Os 

atletas apresentavam uma frequência de treinamentos de 

três a quatro vezes por semana, com volume total de 

aproximadamente oito horas semanais de atividades 

específicas da sua modalidade e disputavam competições 

estaduais. As avaliações antropométricas foram realizadas 

antes da aplicação dos testes de desempenho, no próprio 

local de treinamento das equipes. A massa corporal foi 

mensurada utilizando-se uma balança eletrônica, com 

precisão de 0,1 kg, e a estatura foi determinada em um 

estadiômetro portátil, com precisão de 0,1 cm. Para o 

cálculo do IMC foi utilizado a seguinte fórmula: 

peso/altura² (kg/m
2
). Os atletas de futsal realizaram o 

Futsal Intermittent Endurance Test (FIET), os atletas de 

voleibol realizaram o TW20 metros Test e os atletas de 

handebol o Yo-yo recovery Test Nível I. A FC atingida 

pelos atletas ao final dos testes de desempenho foi 

considerada como FCPICO. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apontaram altas frequências cardíacas 

obtidas durante a realização dos testes por modalidade: 

futsal (FIET: 196,7  5,89 bpm), voleibol (TW20: 187,8   

 

9,69 bpm) e handebol (YO-YO: 190,5  8,68 bpm) 

sugerindo uma predominância do metabolismo anaeróbio 

ao final dos testes. Utilizando o FIET para avaliar a 

intensidade dos esforços no futsal feminino, Carminatti et 

al. (2015) relataram índices de FCMAXFIET de 196 ± 9,00 

bpm, valores esses aproximados dos obtidos no 

monitoramento da FCMAX em jogos oficiais e simulados 

(197 ± 8,00 bpm). Estes resultados são parecidos aos 

encontrados no presente estudo. No voleibol, utilizando o 

teste TW20 metros, as respostas da FCPICO encontradas 

no presente estudo apontaram valores de 187,8  9,69 

bpm, como média ao final da realização do teste.Esses 

achados são parecidos aos encontrados por Nascimento 

et al., (2013) com atletas paulistas de voleibol feminino de 

elite (182,6  6,04 bpm). No handebol Bergamasco et al. 

(2005) avaliou a FCMAX de universitários do sexo 

masculino atletas de handebol ao final do teste 

progressivo de vai e vem (LÈGER; LAMBERT, 1992) e 

comparou os resultados com a equação de predição de 

Karvonen. Os resultados apontaram valores de 200,3  

5,1 bpm ao final do teste, superiores aos encontrados no 

presente estudo com atletas da categoria juvenil.  

CONCLUSÃO 

Foi possível concluir, pela comparação entre as médias 

dos valores de FCPICO entre os atletas das modalidades 

coletivas analisadas, que os jogadores de futsal 

submetidos ao FIET obtiveram valores superiores de 

FCPICO quando comparados com os atletas de voleibol 

pelo teste TW20 metros e pelos atletas de handebol pelo 

Yo-yo recovery Test nível I. 
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INTRODUÇÃO 
Na Amazônia, os quintais residenciais são de grande 
importância tanto na vida rural como na urbana, quase 
sempre expressando um ―contínuo rural-urbano‖ 
(WINKLERPRINS, 2002). Deste modo, concebem uma 
relação entre a diversidade genética contida nesses 
ecossistemas naturais e costumes das comunidades rurais 
(BALÉE, 1989; CLEMENT et al., 2001), migrando para 
extensões urbanas, em razão da abertura de espaços 
para alimentação suplementar da população das cidades 
regionais (MARTINS, 1996). Portanto, quintal para 
Carniello et al. (2010), ―é um espaço marcado por uma 
forte ligação com atividades próprias das sociedades 
agrícolas que, ao se transferirem para o meio urbano, 
passaram a reproduzir práticas do meio rural em 
dimensões territoriais reduzidas‖.  
Neste contexto, as formas de produção de alimentos nas 
regiões tropicais atravessam questionamentos, no entanto, 
procura-se preservar as bases dos recursos naturais, por 
isso, os quintais agroflorestais são de grande contribuição, 
podendo-se deles obter produtos diversificados. Além 
disso, funcionam como banco genético, em virtude das 
distintas espécies e variedades de frutas cultivadas nesse 
agroecossistema (FILHO et al., 2009). Diante disso, o 
objetivo da pesquisa foi avaliar composição florística, bem 
como o saber da população local, quanto às relações 
estabelecidas na produção de espécies vegetais 
presentes em seus quintais, São João da Baliza, Roraima. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado no município de São João da 
Baliza, localizado no sudeste do estado de Roraima. Para 
tanto, a pesquisa consistiu em contatar pessoas que 
possuíam quintais em lotes residenciais urbanos na 
Avenida São Paulo. Foram coletado dados in loco sobre 
as espécies cultivadas em seus quintais, tipos de 
consumo, manejo empregado e destinação da produção. 
O estudo averiguou 10% do total de 283 lotes existentes 
ao longo da principal Avenida do município. Além disso, foi 
realizado o cadastro geoespacial dos locais de estudo com 
auxílio de GPS (Global Position System) modelo Garmin-
GPSmap 62s e os registros plotados no programa 
computacional (ArcGis 10.2.2). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dentre os quintais analisados foram observados 601 
indivíduos, pertencentes a 60 espécies e distribuídos em 
26 famílias botânicas. As espécies mais significativas 
quanto a finalidade alimentar foram Musa sp., Cocos 
nucifera, Theobroma grandiflorum, Psidium guajava, 
Euterpe oleraceae, Carica papaya, Mangifera indica, 
Citrus aurantium, Citrus sinensis e Persea americana e 
para usos medicinais foram Psidium guajava, Persea 
americana, Anacardium occidentale e Cocos nucifera. 
Conforme pôde ser observado, mais de 55% das espécies 
frutíferas são  

 
espécies exóticas. Porém, bastante utilizadas na região 
amazônica como fonte de alimentação suplementar. O 
saber local quanto às partes de uso indicou que as mais  
significativas foram: o fruto, seguido pelas folhas, casca, 
exsudato e broto e as sementes. Observou-se também 
que as frutíferas dos quintais apresentaram 96% de 
preferência dos moradores, demonstrando que o amparo 
na complementação alimentar e uso medicinal foram os 
maiores responsáveis pela presença dessas espécies nos 
quintais. Quanto ao manejo nos quintais, 75,9% dos 
entrevistados relataram que os conhecimentos adquiridos 
foram hereditários e que o trato cultural era realizado de 
forma rudimentar, sem aplicação de fertilizante químico ou 
controle químico de pragas e doenças. 

CONCLUSÕES 
Assim, conclui-se que a composição florística dos quintais 
agroflorestais em São João da Baliza é representada 
pelas famílias: Arecaceae, Rutaceae, Musaceae, 
Myrtaceae, Malvaceae e as espécies mais importantes 
quanto aos usos em geral são Musa sp., Cocos nucifera, 
Theobroma grandiflorum, Psidium guajava, Euterpe 
oleraceae, Carica papaya, Persea americana e 
Anacardium occidentale. Além disso, nos quintais é 
garantida a ascensão da segurança alimentar, por meio do 
cultivo predominante de espécies frutíferas; práticas de 
incipientes de manejo sustentável, devido ao baixo nível 
de tecnologia empregada, utilização de insumos orgânicos 
e manutenção da agrobiodiversidade. 
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INTRODUÇÃO 

Cinemática, parte da Física que estuda os movimentos 

sem se preocupar com o que gerou os movimentos, é um 

dos primeiros assuntos abordados neste curso. Entretanto, 

uma boa parte dos alunos vêm do ensino fundamental 

com algumas deficiências no aprendizado envolvendo o 

tema citado, o que torna muito difícil para o professor de 

Física ministrar esse conteúdo sem atrasar na disciplina. 

O objetivo dessa apresentação é mostrar a aplicação de 

funções e trigonometria no estudo dos movimentos para o 

ensino fundamental, de forma bem simples, para que os 

alunos tenham uma noção de que futuramente usarão 

aquele aprendizado, assim, possivelmente, tentarão sanar 

suas dúvidas desde cedo sobre esses assuntos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais usados foram programas de computador, um 

chamado MOVIMENTO COM ACELERAÇÃO COSTANTE 

e MOVIMENTO DE PROJÉTEIS que mostram gráficos e 

funções matemáticas dos respectivos movimentos. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O uso dos programas é para estimular mais os alunos, 

pois eles verão uma simulação do movimento, além de 

verem graficamente e matematicamente como esse se 

comporta.  

 

CONCLUSÕES 

Os programas podem facilitar o entendimento sobre 

estudo de funções e trigonometria, além de mostrar como 

será aplicado esses assuntos na matéria de física, quando 

os alunos chegarem ao ensino médio. 

 

____________________ 
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INTRODUÇÃO 
A apropriação do espaço pela sociedade evidencia a 
importância da geomorfologia para o uso do espaço. No 
turismo a geomorfologia ganha grande importância pois 
agrega valor econômico, social, educacional e de 
valorização em especial as comunidades envolvidas. 
Nascimento, Ruchys e Mantesso-Neto (2007) destacam o 
surgimento de um novo segmento – geoturismo, que visa 
a conservação e a sustentabilidade local   
A pesquisa foi desenvolvida na sede do Uiramutã, 
município que faz fronteira com dois países (República 
Bolivariana da Venezuela e República Cooperativista da 
Guiana).  
Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi entender a 
importância da geomorfologia aplicada ao turismo através 
do potencial paisagístico da região. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi realizada no entorno da sede do Uiramutã, 
município que faz fronteira com dois países (República 
Bolivariana da Venezuela e República Cooperativista da 
Guiana). A região está inserida no chamado Supergrupo 
Roraima (1,78 Ga), o relevo se configura por ser 
acidentado, marcado por vertentes íngremes recobertas 
por depósitos de encosta (Figura 01).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01: Mapa do munícipio do Uiramutã – RR. 

 
O desenvolvimento da pesquisa se deu através de 
levantamento bibliográfico, visitação nas áreas de 
interesse geomorfológico e a realização de diagnóstico 
das áreas de interesse turístico através do potencial 
geomorfológico tais como: corredeiras, cachoeiras, 
erosões, relevos residuais e outros. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As feições geomorfológicas constituem – se como 
importantes elementos para o desenvolvimento das 
atividades humanas, Segundo Aranha e Guerra (2014) 
serve como locus de ocupação, infuenciando no  
 

 
desenvolvimento de determinadas atividades, dentre elas 
o turismo. O município do Uiramutã se configura pela sua 
singularidade cênica e seu potencial turístico é 
indiscutível. Diante dessa questão, nota-se no entorno da 
sede, uma  
diversidade de geodiversidade, tais como cachoeiras 
(corredeiras), vales, diversidades de rochas, estruturas 
geológico-geomorfológica, serras e outros elementos que 
valor a diversidade paisagística da região. Os locais a 
seguir demonstram o potencial da região.  

 
CONCLUSÕES 
Conclui-se que o potencial descrito acima, retrata apenas 
algumas áreas do Uiramutã, é importante ressaltar que 
existem diversas outros componentes geomorfológicos 
com grande geodiversidade para o desenvolvimento do 
turismo, e que necessitam de estudos mais aprofundados. 
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Potencial 
geomorfológico 

Características 

a) Vale Surumu Predomínio de rochas vulcânicas 
do Grupo Surumu. 

 
 
b) Cachoeira do Urucá 

Queda vertical, formando uma 
piscina natural. Esculpida em 
arenitos e conglomerados 
silicificados e intensamente 
fraturados. 

c) Corredeira do Cotingo Corredeira sobre um leito rochoso 
alargado pertencente ao Grupo 
Surumu (rocha vulcânica).  

d) Vale dos cristais  Presença de cristais incrustados 
em arenitos esbranquiçados 
friáveis do Supergrupo Roraima. 

e)  Serra do Sol Possui altitude de cerca de 
2.400m possuem bordos 
escarpados e pedimentos 
ravinados nas encostas, 
resultantes da ação da erosão no 
sopé da de vertentes íngremes.  

 
 
f) Feições erosivas  

Rochas sedimentares do 
Supergrupo Roraima, 
representadas principalmente por 
arenitos  
implica em sistemas de 
drenagens naturalmente 
favoráveis à formação de sulcos, 
ravinas e voçorocas. 
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INTRODUÇÃO 

As várzeas são florestas inundadas periodicamente por 

rios de águas brancas ou barrentas ricas em sedimentos e 

nutrientes (JUNK et al., 2014), como os rios Branco, 

Solimões, Demini e Amazonas. A maior fertilidade dos 

solos nas regiões de florestas alagadas (mata ciliar) é um 

dos principais fatores de ocupação das margens dos rios. 

As várzeas são muito importantes no abrigo e na 

reprodução de aves, mamíferos aquáticos e peixes, dentre 

outros animais que dependem desse ambiente para a 

sobrevivência (ALMEIDA; AMARAL; SILVA, 2004) É um 

ambiente muito sensível e uma vez que ocorre a retirada 

da vegetação é praticamente impossível que seja 

recuperado (WITTMANN et al., 2010). É necessário frisar 

que é uma área de grande interesse econômico e que 

muitas cidades cresceram as margens de muitos rios 

(ALMEIDA; AMARAL; SILVA, 2004). As florestas alagadas 

do Rio Branco estão dentro de um complexo mosaico de 

paisagens, passando desde vegetação de savana, 

florestas ombrófilas, campinas e campinaranas que estão 

sendo desmatado ano após ano (BARBOSA, 1997). O 

objetivo do estudo foi identificar os principais tipos de 

impactos que a mata ciliar do Rio Branco sofrem. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Fez-se o levantamento bibliográfico para definir quais os 

principais tipos de impactos que as florestas alagadas do 

Alto, Médio e Baixo Rio Branco sofrem, e ainda foram 

realizadas visitas nessas áreas nos anos de 2013 a 2015.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo mostrou que as florestas alagadas do Rio 

Branco sofrem principalmente com a rizicultura ou 

produção de arroz em sua margem esquerda (FERREIRA 

et al., 2007). Também é possível notar a retirada de argila 

para a produção de tijolos na margem oposta a cidade de 

Boa Vista próxima a ponte dos Macuxis, e notou-se ainda 

o crescimento desenfreado das cidades de Boa Vista e de 

Caracaraí (sede) sobre a margem direta do Alto e Médio 

Rio Branco, respectivamente. A retirada da mata ciliar 

aumenta a erosão e assoreamento do rio, ou seja, torna o 

corpo hídrico cada vez mais raso e largo, devido a 

grandes quantidades de sedimentos que são carreados 

pela força da água (FERREIRA et al., 2007). Além de 

promover o desaparecimento de peixes da região e 

prejudicar outros animais que se alimentam dos frutos que 

caem 

na água 

(FERREIRA, et al., 2007). 

Figura: Produção de arroz na margem esquerda do Rio Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

O Rio Branco é de suma importância para o Estado de 

Roraima, principalmente para o abastecimento de água 

das cidades que cresceram às suas margens. Pesquisas 

mostraram que houve um aumento significativo no 

desmatamento principalmente nas várzeas do Alto Rio 

Branco, resultantes da agricultura (cultivo de arroz e milho) 

e de queimadas antrópicas, promovendo impactos 

significativos nos pequenos igarapés e tributários que o 

drenam. Mas não houve um aumento do desmatamento 

na região do Médio e Baixo Rio Branco, provavelmente 

pela baixa densidade populacional. Portanto, sugere-se 

que tenha maior fiscalização por parte do governo nas 

margens do Rio Branco, com aplicação de multas e 

recuperação da área desmatada, além da necessidade de 

se fazer um trabalho de conscientização da população, 

pois a mata ciliar é uma área sensível que inspira maiores 

cuidados e planejamento na sua utilização.  
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INTRODUÇÃO 

A fáscia é um tecido conjuntivo espesso que envolve os 
músculos, grupos musculares, nervos e vasos sanguíneos 
e que apresenta pouca elasticidade (SULLIVAN et al, 
2013). A liberação da fáscia muscular ou liberação 
miofascial (LM) é uma técnica que utiliza uma pressão 
aplicada nos tecidos moles para deformá-los e provocar 
reações químicas, promovendo reajustes mecânicos, 
estruturais e bioquímicos nos músculos (BEARDSLEY & 
SKARABOT, 2015). Esses reajustes permitem que os 
músculos deslizem mais facilmente entre si, colaborando 
para uma melhor eficiência nos padrões de movimentos 
(CHEATHAM et al, 2015). A Auto Liberação Miofascial 
(ALM) é uma estratégia que pode ser adotada antes das 
sessões de treinamentos ou competições, sendo utilizada 
para ajudar a desfazer pontos gatilhos no tecido 
conjuntivo, diminuir a densidade muscular, melhorando 
dessa forma as respostas neurais (MACDONALD et al, 
2014). A flexibilidade é uma qualidade física importante 
para adolescentes e jovens, pois promove uma maior 
amplitude de movimento (KELLY & BEARDSLEY, 2016). 
Nos esportes em geral, a flexibilidade é uma capacidade 
fundamental, pois facilita a execução dos movimentos, 
permitindo maior mobilidade muscular e redução de 
lesões. Portanto, o objetivo do estudo foi analisar o efeito 
imediato da ALM sobre a flexibilidade da musculatura 
isquiotibial e da mobilidade da coluna lombar de jovens 
atletas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Participaram do estudo 24 jovens atletas do sexo 
masculino, com idades compreendidas entre 15 e 17 anos, 
praticantes de futsal (10), handebol (08) e voleibol (06). O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP/UERR) da Universidade Estadual de Roraima sob o 
protocolo nº 1.801.214. Os atletas realizaram o teste de 
sentar e alcançar para avaliar a flexibilidade dos 
isquiotibiais e da mobilidade da coluna lombar, em seguida 
realizaram um protocolo composto por quatro séries de 
ALM, seguido por nova avaliação da flexibilidade. Todos 
os atletas haviam sido familiarizados com as manobras de 
ALM e com o teste de flexibilidade. Os músculos da região 
posterior do tronco (lombar, torácica e cervical) foram 
utilizados para a realização da ALM. O tempo de estímulo 
sobre a musculatura específica foi de 30 segundos, com 
volume total de aproximadamente quatro minutos. Os 
voluntários foram instruídos a começar a massagem com 
a bolinha de tênis na região lombar, seguida da região 
torácica, região cervical e finalizando no pescoço, todos os 
segmentos foram realizados com 30s de estímulo. A ALM 
foi realizada com o atleta de pé, encostando a bolinha de 
tênis em uma parede lisa, com a pressão sendo aplicada 
sobre a musculatura local, utilizando o peso corporal do  

 

atleta para estimular o músculo correspondente com 
movimentos de rolamentos da bola de tênis sobre as 

áreas de interesse.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados apontaram existir alterações significativas 
(13,9%) para a flexibilidade dos atletas, avaliados após a 
utilização das manobras específicas de ALM (41,6 ± 6,46).  
Provavelmente, o efeito agudo promovido pela utilização 
da bolinha de tênis massageando a musculatura da 
coluna, tenha contribuído para o desempenho no teste de 
sentar e alcançar, que avalia diretamente a flexibilidade da 
musculatura isquiotibial e da coluna lombar. Os valores 
obtidos na pesquisa, são superiores aos encontrados por 
Bertolla et al. (2007), que analisaram o efeito de um 
programa de Pilates sobre a flexibilidade de adolescentes 
atletas praticantes de futsal após quatro semanas de 
intervenções, apresentando valores médios de 38,8 ± 5,04 
cm. Em um dos poucos estudos que utilizou a ALM com 
bolinhas de tênis, Grieve et al. (2015) avaliaram a 
flexibilidade dos músculos isquiotibiais de adolescentes 
ingleses divididos em dois grupos. O grupo intervenção 
realizou ALM com a utilização de bolas de tênis por quatro 
minutos na sola dos pés (dois minutos em cada pé). Já o 
grupo controle, ficou apenas sentado em uma cadeira pelo 
mesmo período de tempo. Os resultados apontaram efeito 
incremental imediato para a flexibilidade do grupo ALM.  
CONCLUSÕES 
Os resultados do presente estudo permitem concluir que a 
ALM utilizando bolas de tênis na região posterior do 
tronco, foi capaz de alterar agudamente a flexibilidade dos 
atletas, indicando ser uma alternativa eficiente para rotinas 
de aquecimento em treinamentos e competições. 
Entretanto, torna-se necessário que novas investigações 
sejam realizadas pesquisando os efeitos crônicos da ALM 
para o aumento do desempenho em outras capacidades 
físicas, proporcionando maiores evidências científicas 
sobre a aplicação dessa técnica no esporte. 
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INTRODUÇÃO 

Em 2008, o Governo do Estado viabilizou por meio do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a 

implantação do projeto de modernização e ampliação do 

sistema de esgoto sanitário e Boa Vista, que amplia de 

18% para 70% a cobertura da rede coletora de esgotos. 

Hoje já chega a 40% (LEONETI, 2011). 

O bairro Pricumã foi escolhido por ter encerrado sua obra 

de saneamento em poucos anos, onde a população ainda 

não se adaptou com a ideia de que o saneamento está 

passando em sua porta, mediante a crescente demanda 

por sistemas de esgotamento sanitários nos leva refletir 

sobre estes aspectos ainda pouco abordados na 

engenharia, visto que o número de pessoas atendidas por 

saneamento básico no Brasil ainda é muito pequena. 

Assim, estudos como este, podem levar a conhecimentos 

e levantar questões que possam melhorar futuros projetos. 

Sendo assim, este trabalho tem o objetivo de fazer um 

levantamento da situação atual do saneamento básico no 

município de Boa Vista/Roraima, aonde desde o ano de 

2010 vem se fazendo obras de implantação de redes 

coletoras de esgoto, assim como drenagem e captação e 

purificação da água para consumo. 

Bem como estudar o processo de implantação do sistema 

de esgotamento sanitário; verificar como funciona o 

sistema de coleta de esgoto; além de verificar as 

condições da população que esta sendo beneficiada com 

a rede. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O bairro em estudo será o Pricumã que é um bairro do 

município de Boa Vista, localizado no estado de Roraima. 

Uma cidade com área territorial 5.687 Km
2
, tem 

aproximadamente 326.414 habitantes em 2016. 

O bairro Pricumã teve o início do processo de Obra de 

Saneamento em 2012, com a empresa Renovo 

Engenharia LTDA e terminou em 2014 com uma 

abrangência de 95 % de residências e lotes daquele 

bairro. 

O tipo de pesquisa que utilizamos para elaboração de 

nosso trabalho foi a pesquisa de campo e obtenção de 

dados qualitativos especifico para o Bairro pesquisado. 

O trabalho teve com base o levantamento de dados em 

Campo, coletas de informações em site especializadas 

―web‖, cadastro técnico da companhia de Águas e esgotos 

do estado de Roraima – CAER e empresa executora do 

serviço de implantação de rede coletora bairro Pricumã – 

Boa Vista-RR.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes do Saneamento, ainda se encontrava casas com 

fossas cheias e esgotos escorrendo a céu aberto, ruas 

sem  

pavimentação e sistemas de drenagem, com isso o índice 

de doenças eram maiores, quando chovia as casas eram  

inundadas como aconteceu em 2011, favorecendo a 

proliferação de mosquitos e doenças infecto contagiosas. 

A obra de saneamento começou no bairro no segundo 

semestre de 2012 e terminou em 2014. Nos dias atuais 

não existe mais esse tipo de problema, pois todas as ruas 

foram pavimentadas e feitas um bom sistema de 

drenagem, além do saneamento onde a maioria das casas 

já utiliza esse sistema. 

Em contrapartida alguns problemas foram também 

citados, como foi observado em conversa informal com 

algumas pessoas do bairro, identificamos que alguns 

moradores ainda são insatisfeitos devido ao transtorno 

que a obra trouxe, devido à impossibilidade de tráfego em 

algumas ruas na época de execução.  

Outas situações nos chamou atenção devido a falta de 

importância dada a obra, pois pessoas ainda não se 

desfizeram da fossa séptica,  diziam que não iam ligar pois 

não queriam pagar a taxa de 80% a mais na conta de 

água.   

Foi identificado que algumas pessoas não sabiam que já 

podiam ligar as residências na rede coletora, pois a CAER 

não mandou nenhum documento ou qualquer outro tipo de 

comunicado para as residências.  

Em algumas ruas tem drenagem de águas pluviais à 

coleta de lixo é contínua nos dias de segunda, quarta e 

sexta e há muito tempo existe no bairro água canalizada e 

tratada. 
 
CONCLUSÕES 
Conclui-se que avançamos muito nos serviços de 

implantação de coleta de esgoto em Boa Vista, esperamos 

que os investimentos em nossa capital atinja toda a 

população é que o Governo do estado possa oferece para 

todos os municípios do interior.  

___________________ 
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER /RR. Disponível 
em: <https://www.saneamentobasico.com.br/portal/index.php/rr-rede-de-
esgoto-de-boa-vista-e-ampliada>. Acesso em: 11/04/2017. 
LEONETI, A. B.; Eliana Leão do Prado, Sonia Valle Walter Borges de 
Oliveira, Saneamento básico no Brasil: considerações sobre 
investimentos e sustentabilidade para o século XXI, rap — Rio de 
Janeiro 45(2):331-48, mar./abr. 2011. 
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INTRODUÇÃO 

Na Educação Física escolar os esportes são conteúdos 

bem relevantes e muito presentes no planejamento dos 

professores (PCNs, 1997). Os esportes tradicionais como 

futebol, futsal, voleibol, basquete e handebol são os mais 

utilizados durante as aulas de Educação Física. Dessa 

forma, introduzir novos conteúdos com modalidades pouco 

difundidas se faz necessário. Uma alternativa é o 

badminton, que é uma modalidade olímpica desde 1992, 

praticada em várias partes do mundo e organizada pela 

IBF - Federação Internacional de Badminton. Após 

descobrirem o esporte na Índia, o mesmo foi levado para a 

Inglaterra por militares ingleses na época da colonização 

(CBBd, 2017). O Badminton é praticado individualmente, 

em duplas e duplas mistas em ambos os sexos, utilizando-

se raquetes e uma peteca (chamada de volante). O jogo é 

conduzido por um arbitro que aplica as regras 

necessárias, sendo uma alternativa simples de esporte de 

raquete para ser introduzida nas aulas de Educação 

Física. No estado de Roraima a modalidade é pouco 

praticada principalmente em escolas do ensino médio. A 

prática do Badminton no ensino médio é muito importante 

para ampliar as práticas esportivizadas convencionais. 

Dessa forma, o objetivo do presente estudo é relatar a 

implementação do Badminton na Escola Estadual 

Gonçalves Dias por meio das ações do PIBID. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

As atividades de iniciação ao Badminton são realizadas 

dentro do projeto GD em Movimento pelos bolsistas do 

PIBID, do subprojeto Educação Física nos turnos matutino 

e vespertino dentro do planejamento do componente 

curricular de Educação Física. Nas oficinas de iniciação e 

treinamento do Badminton são abordados os conteúdos 

relacionados ao histórico e evolução do esporte, sua 

caracterização, as principais regras e fundamentos do jogo 

e o jogo propriamente dito. Os acadêmicos bolsistas do  

PIBID realizam o planejamento das aulas em conjunto 

com os professores da escola e os supervisores do 

subprojeto Educação Física. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A oficina de Badminton está sendo desenvolvida com 

aproximadamente 40 alunos do 1°, 2°,3° ano do ensino 

médio, nos turnos matutino e vespertino com participação 

de alunos do sexo masculino e feminino e alunos do 

Ensino Médio Integrado - EMI da E.E. Gonçalves Dias. A 

estratégia metodológica utilizada se baseia em aulas 

conceituais e procedimentais. Na realização das 

atividades, o jogo é praticado individualmente e em duplas 

de forma analítica/sintética e global/funcional. Uma 

discussão que pode ser levantada se baseia na evidencia 

que o Badminton é uma modalidade oferecida nos jogos 

escolares da juventude, porém no estado de Roraima 

ainda não faz parte do programa. Nesse sentido, a 

iniciativa de implementar o badminton na E.E. Gonçalves 

Dias pode ser um marco inicial para que essa modalidade 

seja disputada de forma oficial nos Jogos Escolares de 

Roraima (JERs). 

 
CONCLUSÕES 

 Podemos concluir que a modalidade de Badminton 

implementada nas aulas e projetos com os alunos da E.E. 

Gonçalves Dias é uma nova proposta de conteúdo 

inserida pelas ações do PIBID para as aulas de Educação 

Física, sendo um esporte que pode fazer parte do 

programa individual dos JERs. 
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INTRODUÇÃO 

A atividade física praticada regularmente reduz o risco de 

um indivíduo desenvolver diversas doenças crônicas, 

especialmente as cardiovasculares, endócrinas entre 

outras, que são diretamente associados a casos de morte 

e de dependência funcional no mundo. O sedentarismo é 

considerado o mal do século, pois se apresenta como 

problema sério de saúde pública, representando um 

desafio para os órgãos da saúde e da educação na 

promoção de estilos de vida mais ativos e saudáveis para 

toda a população, desde a criança até o idoso. A saúde é 

determinada principalmente pelas escolhas feitas no dia a 

dia. Muitas pessoas ignoram a necessidade de 

desenvolver em si habilidade de melhoria da sua saúde e 

ignoram os fatores de risco, mantendo hábitos não 

saudáveis. Apesar das evidências positivas da saúde com 

relação ao estilo de vida e à atividade física, observa-se 

que as pessoas de forma geral não seguem um estilo de 

vida adequado. O presente estudo tem como objetivo 

geral analisar o índice de atividade física dos munícipes do 

bairro Cauamé, situado na cidade de Boa Vista-Roraima. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo possui o caráter descritivo com corte 

transversal. Foi realizada uma pesquisa descritiva com 26 

munícipes do bairro Cauamé, de ambos os gêneros, com 

idade entre 15 e 52 anos, no ano de 2017. A coleta de 

dados compreendeu o período entre 2 e 3 de setembro de 

2017. Na coleta de dados utilizou-se o Questionário Nível 

de aptidão Física, segundo o protocolo de Kasari (1976), 

onde é abordado sobre o nível de aptidão física. O 

questionário foi entregue aos sujeitos da pesquisa, que 

receberam então a mesma orientação verbal. Uma 

orientação escrita sobre os procedimentos adequados 

também está presente no próprio questionário. Todos os 

participantes responderam um termo de consentimento 

livre e esclarecido explicando os objetivos e 

procedimentos do estudo, autorizando sua participação 

voluntária na pesquisa. Foi também garantido o anonimato 

de todos os sujeitos da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os munícipes do sexo masculino demostraram não ter um 

estilo de vida adequado, onde 0% dos moradores tem 

estilo de vida muito ativo, 10% se enquadrou na opção 

ativo e saudável, 20 % se enquadra na opção aceitável, 

10% não suficientemente boa e 60% dos residentes do 

sexo masculino foram classificados como sedentário. Nas 

moradoras do sexo feminino apenas 0% tem estilo de vida  

muito ativo, 6% tem um estilo de vida ativo e saudável, 

apenas 0% aceitável, 50% não suficientemente boa e 44% 

foi classificado como sedentário. Na classificação geral 

dos residentes, podemos observar que dos 26 

participantes da pesquisa apenas nenhum tem um estilo 

de vida muito ativo, ou seja pratica atividade física todos 

os dias com uma boa intensidade, 7,5% tem estilo de vida 

ativo e saudável, 7,5% tem estilo de vida aceitável, 35% 

seu estilo de vida é considerado não suficientemente boa, 

e 50% foi classificado como sedentário. 

 

CONCLUSÕES 

Foi observado nesse grupo com moradores do bairro 

Cauamé de que as mulheres são mais ativas fisicamente, 

mas que relacionado ao bairro todo temos poucos 

fisicamente ativos, há uma grande porcentagem de 

moradores que se encaixam como sedentários. Há 

necessidade de estimular o aumento dos níveis de 

atividade física nessa população inativa. A mudança de 

padrões comportamentais para adoção de um estilo de 

vida mais saudável não depende somente individuo, mas 

também de ações inter setoriais que envolvem todo um 

conjunto de atores como sociedade civil, governo, 

universidade, mídias e outros. 
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INTRODUÇÃO 

O exame de suficiência foi instituído no Brasil através da 

Resolução CFC 853/99. A prova é realizada duas vezes 

por ano para que os bacharéis em ciências contábeis 

possam obter o registro profissional da categoria contábil, 

além de verificar os conhecimentos e capacidades do 

futuro profissional contábil, para que desta forma se tenha 

profissionais de qualidade para atuar no mercado. Mas a 

prova do CFC, como também é conhecida vêm nos 

últimos anos apresentando baixos índices de aprovação 

em todo o Brasil. Essa realidade se reflete também no 

Estado de Roraima, onde no último exame (2017.1) 

apresentou índices relativamente baixos de aprovação em 

relação ao número de inscritos. Em virtude disso, têm-se 

como objetivo realizar e demonstrar a análise de dados 

estatísticos referentes ao desempenho de bacharéis do 

curso de ciências contábeis das instituições de ensino 

superior do Estado de Roraima no exame do CFC. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo classifica-se como uma pesquisa exploratória, 

pois visa proporcionar maior familiaridade com o problema 

buscando torná-lo explícito ou a construir hipóteses 

relativas ao tema podendo ser elaborada através de 

material disponibilizado na internet (GIL, 1991). Os 

procedimentos técnicos bibliográficos contendo os dados 

foram disponibilizados pela fundação Brasileira de 

Contabilidade no site do CFC.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante dos dados fornecidos pelo CFC, foi possível 

analisar que os bacharéis do curso de ciências contábeis 

das universidades, faculdades privadas e virtuais 

presentes no Estado de Roraima tiveram um baixo 

desempenho no exame de suficiência 2017.1. Foram 259 

inscritos e apenas 221 presentes, dentre esses, alunos 

que estão cursando o último ano de formação acadêmica. 

Os bacharéis representaram as seguintes Instituições de 

Ensino Superior do curso de Ciências Contábeis no 

Estado de Roraima: o Centro Universitário da Amazônia, 

Faculdade Cathedral, a Universidade Estadual de 

Roraima, Universidade Federal de Roraima, Universidade 

Norte do Paraná (UNOPAR) e a Universidade Paulista 

(UNIP). A IES que apresentou o maior número de 

aprovação foi o Centro Universitário da Amazônia, com 20 

pessoas aprovadas em relação aos seus participantes 

presentes (118 pessoas), apenas 16,95% dos seus alunos 

aprovados. Em relação ao universo total de participantes 

que prestaram o exame no Estado de Roraima, apenas 30 

pessoas obtiveram êxito na prova, apresentando dessa 

forma, apenas 13,45% de aprovados.  

 

 

 

 

O total de reprovados equivale a aproximadamente 

85,65%. Os números comprovam que a aprovação no 

exame de suficiência não se aproxima dos 15% no Estado 

de Roraima, um valor preocupante por demonstrar a baixa 

qualidade no aprendizado em relação ao ensino da 

contabilidade. Dessa forma pode-se dizer que mesmo 

após a conclusão do curso, grande parte dos bacharéis 

não conseguem ser aprovados no exame de suficiência, 

visto que é necessário que os candidatos acertem apenas 

25 questões num total de 50. Além disso, esse assunto 

gera discussões em diversos níveis como por exemplo, a  

qualificação de formação do corpo docente da Instituição 

de Ensino, o grau de dificuldade dos alunos em razão do 

nivelamento das disciplinas básicas do curso, a falta de 

estrutura das IES em oferecer livros virtuais, periódicos, 

artigos entre outros para consulta acadêmica, a baixa 

qualidade nos estágios profissionais, além de outros 

instrumentos na área tecnológica, como a falta de 

computadores, sistemas, núcleo de práticas contábeis que 

realmente funcionem, seminários e congressos pertinentes 

ao tema. Por fim, é preciso repensar na nova estrutura 

curricular dos cursos de ciências contábeis, já que muitos 

não atendem as necessidades do mercado, requerendo 

portanto uma revisão mais detalhada dos seus projetos 

pedagógicos e uma nova abordagem nas políticas de 

ensino, como a criação de simulados no curso de ciências 

contábeis. 

       

CONCLUSÕES 

A pesquisa em foco revelou que as Instituições de Ensino 

Superior (IES) precisam repensar em uma nova política 

pedagógica de ensino e aprendizagem para os 

bacharelados em ciências contábeis, visto que 

aproximadamente 92% dos candidatos que prestaram o 

exame de suficiência foram reprovados. O estudo ainda 

permite afirmar que se faça uma avaliação macro das 

variáveis envolvidas, como nivelamento de disciplinas 

básicas do curso em razão das deficiências do ensino 

médio, bem como estruturar as bases de pesquisa 

acadêmica como suporte na eficiência do conhecimento 

profissional. 
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INTRODUÇÃO 
O tambaqui (Colossoma macropomum) é a espécie mais 
produzida em Roraima, representando mais de 90% da 
atividade aquícola do Estado (SEBRAE, 2009). O 
acantocéfalo Neoechinorhynchus buttnerae é um parasita 
específico do tambaqui e pode parasitar também seus 
híbridos e aparentados. Possui a região anterior chamada 
de probóscide (Figura 1B,C), composta por ganchos 
utilizados para se fixarem na parede intestinal do 
hospedeiro, podendo ocasionar sérias lesões no local 
(Figura 1A). Peixes com acantocefalose podem apresentar 
perda de peso (caqueixa), retardo do crescimento devido à 
falta de apetite (hiporexia) e ocasionar mortalidade, 
dependendo da intensidade de infecção e do tamanho dos 
hospedeiros. O presente trabalho integra as atividades 
realizadas em Roraima pelo ―Projeto Acantocéfalos na 
criação de tambaqui: estratégias para identificação, 
prevenção e controle‖; desenvolvido por uma rede de 
unidades da Embrapa e instituições de ensino e pesquisa 
do país, em vários estados da região Norte. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram coletados 22 peixes no município de Caracaraí 
(RR) em diferentes fases de desenvolvimento e 
eutanasiados seguindo as orientações do Comitê de Ética 
na Utilização de Animais da Embrapa Roraima. Em 
seguida, os peixes foram armazenados em sacos plásticos 
individualizados, identificados com etiquetas e 
acondicionados em caixa isotérmica contendo gelo e 
transportados para o Laboratório de Organismos 
Aquáticos da Amazônia – LOAM, na Embrapa Roraima. 
Em laboratório, foram registradas as medidas 
morfométricas e os pesos dos peixes coletados e 
realizadas suas necropsias por meio da abertura da 
cavidade visceral para visualização dos órgãos e sua 
individualização; os intestinos foram abertos na sua seção 
logintudinal e analisados sob esteromicroscópio e 
microscópio óptico. Os parasitas encontrados foram 
coletados, contabilizados e acondicionados em frasco com 
AFA (álcool, formaldeído e ácido acético) durante 48 horas 
e posteriormente transferidos para o álcool 70%. Após 
isso, foram determinados os índices parasitológicos de 
acordo com o proposto por BUSH et al. (1997). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos 22 peixes analisados apenas 04 não estavam 
parasitados por acantocéfalos. Nos alevinos havia maior 
concentração de parasitos na porção mediana e posterior 
(Figura 1A) e nos exemplares de recria e engorda em toda 
porção do intestino. Apesar da grande quantidade de 
parasitas coletada, não foi possível observar lesões nesta  
área. Porém, nos alevinos verificaram-se sinais de 
desnutrição. 

Figura 1. Intestino completo do tambaqui (A): cecos pilóricos (seta), porção anterior 
(PA), porção mediana (PM) e porção posterior (PP); os acantocéfalos coletados (B); 
e o parasito com a região da probóscide em evidência (C). 

Na Tabela 1, são apresentados o total de peixes 
parasitados, quantidade de parasitos e os valores dos 
índices parasitários de N. buttnerae de cada fase de 
criação analisada. 
Tabela 1. Índices parasitários de N. buttnerae dos peixes em diferentes fases de 

crescimento. 

Índices de ecologia 
parasitária 

FASES DE CRIAÇÃO 

Alevinagem Recria Engorda 

Peixes examinados 14 4 4 

Prevalência (%) 71 100 100 

Intensidade 
parasitária 

529 534 1144 

Intensidade média de 
infecção 

52,9 ±33,8 133,5 ± 62,0 286,0 ± 175,4 

Abundancia média 37,8 133,5 286,0 

O primeiro registro da doença acantocefalose, ocorreu em 
uma propriedade em Itacoatiara (AM), onde os peixes na 
fase de recria pararam de comer e começaram a morrer 
(Malta et al., 2001). Nos anos seguintes, a doença vem 
sendo diagnosticada em diversos estados do Brasil; e que 
sem nenhum tratamento específico, torna-se difícil seu 
controle nas pisciculturas. 

CONCLUSÕES 
Este é o primeiro registro do parasita e da doença em 
ambientes de cultivo no Estado de Roraima. Assim, 
recomendamos medidas educativas e de prevenção sobre 
o parasita, o desenvolvimento de medidas de controle e 
profissionalização sobre as práticas de translocação de 
peixes, manejo e uso indiscriminado de quimioterápicos 
nas pisciculturas. 
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INTRODUÇÃO 
O presente artigo visa desconstruir simbolicamente o 
senso comum que existe acerca dos conteúdos 
historicamente encarados como difíceis por alunos do 
ensino médio, bem como apontar a possibilidade de novas 
práticas pedagógicas no ensino dos componentes 
curriculares de matemática e da sociologia, alcançando, 
assim, um triplo objetivo: ensino da lógica matemática e 
das estruturas de poder na sociedade e no cotidiano por 
meio da sociologia, além de possibilitar o desenvolvimento 
da capacidade motora de estudantes que sofreram 
limitação do movimento de pinça por acidentes. É sabido 
que a interdisciplinaridade é um desafio no contexto 
escolar, ainda mais quando se trata de alunos com 
deficiência motora temporária ou permanente. Entretanto, 
como a matemática está em tudo a nossa volta, bem como 
os demais modos de saberes / conhecimento, pode-se 
associar diversas áreas de diferentes vertentes de forma 
lúdica para tornar o ensino e a aprendizagem divertido e 
instigante. Os resultados apresentados tratam de dados 
levantados junto a periódicos que visam trazer à tona a 
temática em voga. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O presente artigo tem como objetivo realizar uma revisão 

bibliográfica da temática em voga, a fim de criar um 

suporte teórico necessário para posterior desenvolvimento 

de qualquer atividade de interdisciplinaridade entre os 

componentes curriculares em tela. 

Desse modo, o primeiro passo será o levantamento de 

autores e obras que tratam sobre o ensino do xadrez e o 

desenvolvimento de trabalhos com alunos com limitação 

motora. 
 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com Angélico e Porfírio (2010), devido o xadrez 

manter relação com várias áreas do saber, existe uma 

grande facilidade para o ensinamento de muitos 

conteúdos. 

Desse modo, podemos afirmar que existe a possibilidade 

do ensino da sociologia e matemática ser mais atraente 

para os alunos do ensino médio. 

 

CONCLUSÕES 

O processo de ensino-aprendizagem deve ser pensado e 

repensado, levando em consideração a necessidade de 

revisitar e ressignificar às práticas pedagógicas, haja vista 

que existe uma resistência, por parte dos alunos, aos 

conteúdos dos componentes curriculares de sociologia e 

matemática. Tornar o ensino mais atraente e 

interdisciplinar é o desafio que qualquer docente, ainda 

mais quando existe o agravante do discente ter limitações 

motoras. 
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INTRODUÇÃO 
O principal objetivo da educação é formar cidadãos 
críticos e criativos com condições aptas para inventar e 
serem capazes de construir cada vez mais novos 
conhecimentos. Para Lisboa (2012), o processo de ensino 
e aprendizagem está constantemente aprimorando seus 
métodos de ensino para a melhoria da educação. O lúdico 
é um desses métodos que está sendo trabalhado na 
prática pedagógica, contribuindo para o aprendizado do 
alunado possibilitando ao educador o preparo de aulas 
dinâmicas e fazendo com que o aluno interaja mais em 
sala de aula. Pois cresce a vontade de aprender, seu 
interesse ao conteúdo aumenta e dessa maneira ele 
realmente aprende o que foi proposto a ser ensinado, 
estimulando-o a ser pensador, questionador e não um 
repetidor de informações.  
Para Gilda Rizzo (2001, p.40) ―A atividade lúdica pode ser, 
portanto, um eficiente recurso aliado do educador, 
interessado no desenvolvimento da inteligência de seus 
alunos, quando mobiliza sua ação intelectual‖. O ensino de 
biologia no ensino médio, envolve conteúdos abstratos e, 
muitas vezes, de difícil compreensão. Paralelo à isso sofre 
forte influência do ensino tradicional em que prevalecem a 
transmissão e recepção de informações, a memorização e 
a dissociação da relação entre o conteúdo e a vida 
cotidiana.  
Neste sentido, este trabalho objetivou abordar a 
importância da aplicação do lúdico em conteúdos de 
genética, especialmente o conceito de fenótipo, através do 
―Jogo dos Coelhos na Floresta‖ nas salas de aula do 
ensino médio, sendo mais um instrumento significativo no 
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem 
das escolas públicas. Buscando promover a motivação 
nas aulas de biologia, tornando-as mais atrativas, 
favorecendo a aquisição e socialização do conhecimento 
de maneira divertida e prática.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi realizado na Escola Estadual Vitória Mota 
Cruz, localizada no município de Boa Vista –RR. Este jogo 
didático foi desenvolvido no primeiro bimestre do ano de 
2017. O desenvolvimento do trabalho foi dividido em três 
etapas: pesquisa bibliográfica (conceito de fenótipo), 
construção do jogo e sua aplicação aos alunos. O jogo 
didático foi aplicado em duas turmas da 3ª série do ensino 
médio como recurso metodológico, com a intenção de 
complementar algumas dificuldades encontradas na 
compreensão dos conteúdos sobre Genética, em especial 
o conceito de fenótipo e variabilidade genética de uma 
população. O jogo foi feito com dois quadrados de papelão 
(chamado cenário), de tamanho 1,2m x 1,2 m e forrado 
com papel de jornal; 40 pequenos coelhos estilizados (de 
10 cm), sendo 20 em papel jornal (coelhos selvagens) e 
20 em papel cinza claro (coelhos claros). O cenário foi 
dividido em quadrados de 10 cm de lado e foram 

numerados: colunas 1,2,3, etc., e linhas A,B,C, etc. Por 
exemplo A1, C4, etc.  
 
A professora, na ausência dos alunos, fixou 20 coelhos 
selvagens e 10 claros, dividiu os alunos em 4 grupos e  
entregou uma tabela para cada grupo. Cada grupo entrava 
na sala para jogar enquanto os outros ficavam do lado de  
fora. Ganhou o jogo o grupo que conseguiu registrar em 
uma tabela a maior quantidade de coelhos de cada tipo.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados demonstraram uma ampla aceitação em 
relação ao método proposto, que, segundo as turmas 
onde o mesmo foi aplicado, ―tornou a aula mais 
interessante e facilitou o aprendizado, também despertou 
o interesse pela disciplina biologia‖. Foi possível observar 
o equilíbrio entre a parte educativa e a lúdica no jogo, já 
que além de acharem divertido, compreenderam as regras 
do jogo e assimilaram o conhecimento necessário para 
conclui-lo. O jogo buscou satisfazer aos interesses 
cognitivos dos alunos e para estabelecer relações 
conscientes entre alunos e os conceitos de fenótipo e 
variabilidade genética, na disciplina de biologia.  
Assim, a aplicação deste e de outros jogos para o ensino 
da disciplina de biologia pode vir a ser uma eficiente 
ferramenta para despertar e estimular o interesse dos 
alunos, melhorando e enriquecendo sua compreensão nos 
assuntos de genética, em especial no estudo do conceito 
de fenótipo e variabilidade genética de uma população. 
 
CONCLUSÕES 
Através do jogo lúdico chamado ―Jogo dos Coelhos na 
Floresta‖, podemos observar como os jogos podem 
contribuir no processo de ensino/aprendizagem de 
conceitos de fenótipo e variabilidade genética de uma 
população. Assim como a importância dos agentes 
educativos na promoção da motivação e formação do 
aluno, principalmente quando se refere à utilização dos 
jogos na construção do conhecimento e do 
desenvolvimento intellectual.  
A partir das reflexões sobre a aplicação do jogo, percebeu-
se a relevância em se buscar a consolidação do processo 
de aprendizagem em biologia pelo lúdico, visto que se 
constituem aspectos presentes na formação do aluno, em 
proporções que variam mediante as ações e 
interpretações de cada indivíduo. A ludicidade pode ser 
uma alternativa na metodologia usada no ensino médio, 
de forma alguma como um recurso único e exclusive, mas 
deve ser observada como uma estratégia que não 
inviabilize a utilização de diversos outros recursos e 
estratégias metodológicas. 
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INTRODUÇÃO 
A matemática está em tudo. É comum exercitar durante no 
dia-a-dia os conhecimentos matemáticos apreendidos ao 
longo da vida escolar. Os Jogos Matemáticos são 
ferramentas importantes que auxiliam o trabalho do 
professor. Assim, o objetivo da intervenção descrita foi 
ampliar conceitos matemáticos trabalhados em sala de 
aula e despertar o interesse dos alunos ao conteúdo 
estudado de forma lúdica. Este resumo mostra o resultado 
do trabalho realizado com alunos do 2º ano do 
Fundamental I envolvendo a utilização de jogos 
matemáticos objetivando a apreensão de conceitos 
matemáticos estudados durante as aulas. O projeto de 
ensino foi desenvolvido no Colégio de Aplicação na 
Universidade Federal de Roraima CAp/UFRR, no 
município de Boa Vista no estado de Roraima.  
MATERIAL E MÉTODOS 
A proposta de trabalho descrito foi desenvolvido junto a 
disciplina de Matemática em uma escola pública no 
município de Boa Vista – RR. O público-alvo foram 25 
alunos do 2º ano do Fundamental I com faixa etária entre 
7 e 8 anos de idade. O trabalho com Jogos Matemáticos 
proporcionou a confecção de materiais que serviram de 
subsídios para a intervenção dos conteúdos programáticos 
de forma lúdica nas aulas de matemática. Os eixos 
trabalhados foram: ideias da multiplicação, noções de 
quantidades iguais, disposição retangular, combinação de 
possibilidades. Durante a ministração das aulas de 
matemática referente ao conteúdo de multiplicação 
percebeu-se que os alunos estavam com dificuldades para 
apreender os conceitos mediados. Diante disso, em 
conversa com os estagiários, elaborou-se uma proposta 
de intervenção tendo como subsidio os jogos matemáticos 
para o trabalho com os conteúdos programáticos. Foi 
pedido antecipadamente que cada aluno trouxesse para a 
aula de matemática canudinhos de refrigerante para a  
 
 
 
 
 

 
 
realização de um trabalho coletivo. Durante as aulas que 
antecederam a atividade foram trabalhados conceitos 
matemátidos dos conteúdos estabelecidos, a fim de 
garantir que os discentes relacionassem os conceitos 
construídos com o concreto. No dia da intervenção, cada 
aluno recebeu dez ligas de elástico, material esse 
disponibilizado pela professora. Foram construídas fichas 
contendo a tabuada de 2 até a 5. Depois de uma revisão 
sobre casas decimais, a professora junto com os 
estagiários sorteavam as fichas de forma aleatória para 
que os alunos respondessem utilizando a separação dos 
canudos em grupos com o auxílio das ligas de elásticos 
recebidas. Divididos em dois grupos, os alunos 
responderam probleminhas de multiplicação de forma 
significativa. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O trabalho com jogos matemáticos foi bastante 
significativo para apreensão dos conteúdos ministrados. O 
envolvimento dos alunos foi perceptível e foi comum ouvi-
los dizer que aquela estava sendo uma aula divertida.  
Nas aulas seguintes os probleminhas matemáticos 
envolvendo contas de multiplicação tiveram respostas 
positivas, pois além de fazer referência ao jogo dos 
canudos o tempo todo. Diante disso, depreende-se que 
houve aprendizagem e os jogos matemáticos se 
configuram como instrumentos essenciais para a mudança 
de postura dos alunos.  
CONCLUSÕES 
O trabalho com jogos matemáticos é sim uma 
possibilidade de apreensão de conceitos e se configura 
como ferramenta imprescindível para as aulas de 
matemática. Oportuniza ainda o maior interesse pelos 
conteúdos de forma lúdica e divertida. 
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INTRODUÇÃO 

O avanço tecnológico vem configurando a sociedade e os 

meios de informação e comunicação, impactando de 

forma bastante forte na escola (RIOS, 2001).  Apesar das 

tecnologias da informação e comunicação serem um tema 

fundamental para auxiliar a compreensão do mundo 

contemporâneo, na esfera educacional ainda encontramos 

profissionais alheios a tal discussão mesmo que no 

cotidiano estes estejam no meio das transformações 

tecnológicas e sejam utilizadores das Tecnologias da 

Informação e Comunicação - TIC´S (LIBÂNEO, 2009). O 

objetivo deste trabalho e descrever as contribuições que 

um Laboratório Virtual de Física - LVF pode a vir 

acrescentar para o desenvolvimento do ensino e 

aprendizado dos alunos do Ensino Médio de uma escola 

pública do município de Iracema – RR.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessário a 

elaboração de uma Sequência Didática e um questionário 

avaliativo (usabilidade), bem como a utilização do método 

Delphi para validar a proposta de Sequência Didática, 

integrada e suportada por um Laboratório Virtual de Física, 

baseado em Realidade Virtual que, foi  apresentada, a 

diversos especialistas (professores da disciplina de física). 

Neste sentido, o primeiro passo após a elaboração da 

sequência didática, foi selecionar os especialistas para 

validação da proposta, o segundo passo após a seleção, 

foi enviar a apresentação do trabalho e a sequência 

didática para apreciação. De posse dos primeiros 

questionários, iniciou-se a análise para averiguar possíveis 

aprimoramentos na sequência ou não.  Findado o terceiro 

passo, foi aplicado novamente os questionários para 

acompanhamento das respostas, para avaliação das 

possíveis alterações conceituais dos especialistas. Não 

apresentando alterações os dados foram para tabulação e 

descrição dos resultados.   

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao iniciar a seleção dos especialistas para validação da 

proposta da sequência didática, e o primeiro contato com 

a abordagem do trabalho, percebeu-se que os 

especialistas se entusiasmaram com a ideia, após a 

seleção e aplicação do questionário obteve-se que por 

unanimidade a referida sequencia didática, obteve 

aceitação dos especialistas, e que a contribuição do LVF, 

poderá, de alguma forma,  contribuir no auxílio do 

processo de ensino e aprendizado dos alunos de Física. 

Na aplicação da segunda rodada de questionários os 

especialistas demostraram ainda mais entusiasmados com 

a proposta dando assim, um resultado significativo na 

aceitação do trabalho.  

 

CONCLUSÕES 

Na certeza de termos mais comodidade no ensino e 

aprendizagem e manter intacto o nível de qualidade da 

educação, objetivou-se buscar métodos que venham a 

auxiliar o educador e o educando no processo ensino e 

aprendizagem e, para isso, buscamos a tentativa de 

aprimorar as ferramentas já existentes, no sentido de dar 

praticidade na assimilação do ensino da Física e, tentar 

melhorar a  contextualização do processo da física em 

sala de aula. Observou-se que os especialistas 

demostraram o interesse de contribuir para o 

desenvolvimento da proposta, após a análise dos 

questionários obtivemos resultados significativos para 

referendar esta pesquisa, e assim, contribuir ainda mais 

para o aprimoramento dos métodos educacionais já 

utilizados, e que possam facilitar o ensino e aprendizagem 

dos educandos e contribuir de alguma forma com a pratica 

docente do educador.  
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INTRODUÇÃO 

A leitura crítica caracteriza-se pela compreensão dos 

saberes explícitos e implícitos presentes em um texto, 

sendo que realiza-se de modo organizado e analítico. 

Considerando isto, é importante observar que o processo 

de construção do leitor crítico inicia-se no ambiente 

escolar, sendo um processo constante que perdura por 

toda a vida de cada indivíduo. Levando em conta esses 

fatos acerca da formação do leitor, neste artigo estuda-se 

a construção do leitor crítico no ambiente escolar. Com 

este estudo pretende-se compreender o modo como a 

formação do leitor crítico é influenciada pelas práticas 

educacionais desenvolvidas pelos professores de Língua 

Portuguesa em turmas do 1° ano do ensino médio. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para alcançar este objetivo utilizamos como campo de 

pesquisa a Escola Estadual José de Alencar, realizando 

observações em uma turma do 1° ano do ensino médio, 

entrevista com professores e aplicação de questionários 

aos alunos, assim como a observação de algumas aulas 

em que o professor da turma trabalhou a leitura por meio 

de diversos gêneros textuais, como o romance, a crônica e 

o conto. Para subsidiar esta pesquisa, pautamo-nos nas 

obras de diversos autores, a saber: Amado Luiz Cervo e 

Pedro Alcino Bervian (1983 apud Maria Margarida de 

Andrade, 1999), Rildo Cosson (2014) e Lucinea Aparecida 

de Rezende (1998/1999).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De modo geral, pode-se notar que o apreço dos alunos 

pela leitura é diretamente proporcional ao nível do trabalho 

desenvolvido pelo educador. Assim, conclui-se que, sob o 

ponto de vista dos estudantes, a leitura crítica relaciona-se 

diretamente à escrita e ao processo de ensino-

aprendizagem de ambas em sala de aula. Isso porque, 

conforme respostas fornecidas no último questionamento,  

 

os estudantes acreditam que a leitura é muito importante e 

que deve ser praticada para facilitar o processo de 

produção textual, bem como para o desenvolvimento da 

capacidade crítica, interpretativa e criativa dos alunos. 

 

CONCLUSÕES 
Após a análise dos dados coletados durante a pesquisa de 
campo concluiu-se, dentre outros fatos, que os educandos 
do 1º ano do ensino médio da escola pesquisada 
acreditam que a leitura é importante e que deve ser 
praticada para facilitar o processo de produção textual, 
bem como para o desenvolvimento da capacidade crítica, 
interpretativa e criativa dos alunos. 
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INTRODUÇÃO 

O levantamento florístico tem como objetivo identificar as 

espécies de árvores que ocorrem em uma determinada 

área geográfica e representa uma importante etapa no 

conhecimento de um ecossistema. Nesse caso o 

inventário florístico fornece informações básicas aos 

estudos biológicos subsequentes, tais como a composição 

florística da região, determinação de ocorrência de 

espécies nativas ou exóticas, demonstração da flora e 

fauna presente, entre outros aspectos (GUEDES-BRUNI 

et al. 1997). Logo o objetivo deste trabalho foi realizar um 

inventário florestal em área de floresta nativa do Instituto 

Federal de Roraima – IFRR, Campus Novo Paraíso, 

Caracaraí-RR. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O local de estudo compreende uma área de floresta nativa 

localizada no Campus do Instituto Federal de Roraima – 

IFRR, em Novo Paraíso, município de Caracaraí.  

A coleta de dados foi realizada entre os dias 05/04/2017 a 

16/06/2017 onde se mediu o Diâmetro a Altura do Peito – 

DAP (cm) e Altura Total- HT (m). A coleta foi realizada 

acompanhando a trilha principal, considerando esta como 

um transecto, onde todas as árvores com CAP (medidos a 

1,30 m a partir do solo) maior ou igual a 62,8 cm foram 

medidas. Em escritório o CAP foi convertido em DAP 

aplicando a seguinte fórmula matemática: DAP = CAP / π, 

onde DAP é o diâmetro a altura do peito; CAP é a 

circunferência a altura do peito e π representa a constante 

3,1415. A coleta de dados de altura (m) foi realizada com 

a utilização do Vertex (Haglof@Sweden). Definiu-se a 

distância de 5 metros (m) medida transversalmente ao 

eixo da trilha para delimitar uma faixa de cada lado como 

critério de inclusão das árvores com DAP ≥ 20,0 cm no 

inventário florístico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 01 apresenta a classe diamétrica dos indivíduos 

observados.  

Figura 01: Classes de Diâmetros observados. 

 

 

O gráfico apresentou o padrão de J invertido equivalente a 

uma floresta inequiânea ou floresta nativa, onde a maioria 

dos indivíduos observados se encontra nas menores 

classes de diâmetro. 

A maioria das espécies foi classificada no estrato médio, 

gerando o gráfico, definido como: Extrato inferior= Ht< 

media-1DP; Extrato médio= Ht>media-1DP e Ht<média + 

1DP; Extrato superior= Ht > média + 1DP (Figura 02). 

Figura 02: Estratificação Vertical. 

Tabela 01: Famílias vegetais mais dominantes no 

levantamento fitossociológico. 

Família Ocorrência 

Chrysobalanaceae 22 

Moraceae 12 

Myrtaceae 12 

Lecytidaceae 11 

A tabela 01 apresenta uma visão geral das famílias mais 

dominantes no levantamento florístico. 

CONCLUSÕES 
Baseando-se na composição florística e fitossociológica 
encontrada na área estudada, a floresta nativa ainda não 
manejada presente na trilha do IFRR campus Novo 
Paraiso, Caracaraí- RR, Brasil, pode ser considerada bem 
estruturada, madura e diversa, caracterizando bom estado 
de conservação. 
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INTRODUÇÃO 

O gênero Peltogyne (Fabaceae), aqui representado pelas 

espécies P. gracilipes e P. paniculata, possui caráter 

decidual e ampla distribuição nas florestas do ecótono do 

centro-noroeste de Roraima. Esse gênero é amplamente 

distribuído na ilha de Maracá e regiões do entorno, onde 

encontra-se estabelecida a Estação Ecológica (ESEC) de 

Maracá. No setor leste da ilha esse gênero monodomina 

ambientes com restrições hidro-edáficas caracterizados 

por vertentes sazonalmente alagáveis (anoxia temporal) e 

solos  ricos em Fe
+2

, potencialmente tóxicos para as 

plantas (VILLACORTA 2017). O mapeamento da 

distribuição espacial deste gênero é um passo importante 

para a melhoria das estimativas de biomassa no nível 

regional devido a sua enorme capacidade de acumular 

carbono arbóreo (NASCIMENTO et al., 2014). Portanto, 

com esse estudo objetivou-se mapear a distribuição 

espacial do gênero Peltogyne na Ilha de Maracá utilizando 

o algoritmo da máxima verossimilhança em ambiente de 

Sistemas de Informações Geográficas – SIG. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 
A área de estudo compreende a Ilha de Maracá (1.035,2 
km

2
) situada na zona do ecótono (floresta ombrófila vs. 

floresta estacional) centro de Roraima (~61º 25‘ W – 62º 
00‘ W / ~03º 15‘ N a 03º 35‘ N). O clima é o Aw (Köppen) 
com estação seca definida entre dezembro-março, 
atingindo temperatura e precipitação médias de 26°C e 
2.163 mm ano

-1
, respectivamente. 

Material 

Utilizou-se duas imagens Landsat TM5 (R5G4B3) das 

órbitas 232 e 233 (ponto 58) de 2007 abrangendo toda a 

área de estudo, o mapa vetorial da ESEC Maracá 

(ICMBIO 2017) e um banco de dados georreferenciado 

com 47 pontos amostrais (parcelas permanentes) da 

grade do PPBio indicando AUSÊNCIA (n=20) e 

PRESENÇA (n=27) do gênero Peltogyne. 

Métodos 

Foram extraídas informações das imagens sobrepondo a 

ESEC Maracá a partir da ferramenta ―Extract by mask‖ 

tendo o mapa vetorial como máscara para o recorte. Após 

essa etapa os pontos inventariados foram plotados sobre 

as imagens e verificou-se visualmente qual resposta 

espectral dos píxels correspondia à PRESENÇA ou 

AUSÊNCIA do gênero Peltogyne. A partir dessas 

informações foram coletadas amostras para a 

classificação supervisionada da cobertura do solo 

utilizando o algoritmo da máxima verossimilhança. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

A partir da execução do algoritmo foram distintas e 

classificadas seis (6) classes de cobertura do solo sobre a  

área da Ilha de Maracá: solo, água, sombra, nuvens, 

floresta e a floresta de Peltogyne (Figura 1). A classe de 

interesse (Peltogyne) possui área de 423,6 km
2
, 

representando cerca de 41% de Maraca (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribuição espacial das classes de cobertura da terra 

na ESEC – Maracá. 

Tabela 1. Classes de cobertura da terra - ESEC Maracá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

A distribuição espacial do gênero Peltogyne foi 

reproduzida satisfatoriamente nas imagens de Maracá. No 

entanto, para o refinamento do mapeamento outros 

estudos devem ser conduzidos observando-se outras 

variáveis, como a altitude e topografia dos terrenos 

dominados pelo gênero Peltogyne. 
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Classe Área (km
2
) % 

SOLO 77,4 7,5 
ÁGUA  38,5 3,7 
SOMBRA  18,6 1,8 
NUVENS 17,9 1,7 
FLORESTA 459,1 44,4 
PELTOGYNE 423,6 40,9 

Total 1.035,0 100,0 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo da pesquisa foi realizar uma análise descritiva 

do cemitério público municipal urbano localizado no estado 

de Roraima, através da identificação in loco do objeto de 

estudo. Foi possível realizar uma caracterização (perfil) 

das especificidades do cemitério; as interferências 

antrópicas produzidas; observação dos indícios visíveis e 

o que podem ocorrer no futuro em relação aos impactos 

ambientais produzidos neste cemitério público urbano. 

Tem por finalidade a inter-relação entre o espaço físico - 

cemitério e a dinâmica urbana construída ao entorno, bem 

como a gestão do poder público neste espaço. A 

metodologia utilizada para a realização da pesquisa se 

baseia em obras sobre o processo histórico dos cemitérios 

urbanos, o processo de urbanização, os aspectos de 

saúde pública e ambiental. O resultado mostra que há 

uma necessidade do processo de licenciamento dos 

cemitérios, e apresentação de estudos técnicos que 

comprovem a viabilidade desses empreendimentos na 

área a ser implantado. Como o cemitério municipal está 

com sua capacidade excedida (Cemitério Municipal de 

Boa Vista/RR), é essencial no momento da instalação 

desses novos empreendimentos a execução das etapas 

do licenciamento, gerando as informações necessárias 

para obtenção da licença ambiental, minimizando, dessa 

forma, os passivos ambientais que essa atividade confere 

ao meio ambiente. A fiscalização dos órgãos ambientais 

deve ser mais eficiente, incluindo o monitoramento do solo 

e subsolo, que estão no interior desses empreendimentos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada para a realização da pesquisa se 

baseia em obras sobre o processo histórico dos cemitérios 

urbanos, o processo de urbanização, os aspectos de 

saúde pública e ambiental. MÉTODOS DE PESQUISA: 

Pesquisa exploratória; e Análise mista. TÉCNICAS DE 

PESQUISA: Instrumentos utilizados para a realização da 

pesquisa equipamentos: GPS, fita métrica, câmera 

fotográfica e outros e material de consumo (papel, caneta 

e outros); Pesquisa Bibliográfica; Pesquisa Documental; 

Pesquisa de Campo; Observação Individual; Entrevista 

Despadronizada (informal); e Pesquisa de Laboratório. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa foi realizada no bairro São Vicente, no 

Cemitério Público Municipal Nossa Senhora da Conceição,  

 

microrregião norte na cidade de Boa vista - Roraima, 

situado na zona norte, entre as coordenadas geográficas 

(2º 48‘ 76‘‘9  N) / (60º 41‘06‘‘6  W), em área urbana, no 

endereço Rua Paulo Coelho Pereira, nº 389, bairro São 

Vicente. O solo do cemitério deve passar por uma análise 

mais detalhada, avaliando sua qualidade e analisando, 

principalmente, os metais pesados, passando por 

parâmetros físico-químicos e, principalmente, biológicos 

quantificando não só a presença de bactérias de origem 

fecal, mas as proteolíticas e as heterotróficas que são 

boas indicadoras de poluição por cemitérios. A fiscalização 

dos órgãos ambientais deve ser mais eficiente, incluindo o 

monitoramento do solo e subsolo, que estão no interior 

desses empreendimentos. Problemas detectados: a) 

aspectos químicos; b) aspectos físicos; c) aspectos 

biológicos; e d) aspectos de saúde pública. Dentre os 

problemas de saúde pública, as doenças provenientes do 

mosquito Aedes Aegypti, como a Dengue, Chicungunha e 

Zica, fazem parte de uma enorme preocupação se 

tratando de saúde pública, provenientes da água parada 

no ambiente interno do cemitério. Outros aspectos são os 

resíduos sólidos que são gerados, e que também são 

extremamente importantes e de grande relevância quanto 

à saúde pública do local. O cemitério tem como maiores 

resíduos gerados: a folhagem das árvores a grama; a 

flores artificiais e naturais colocados nos jazigos; o solo 

escavado; papel e papelão em geral; a própria exumação; 

materiais contaminados – como as embalagens (caixa de 

vela); madeira e demais resíduos. 

 

CONCLUSÕES 

Esta pesquisa mostra que há uma necessidade do 

processo de licenciamento do cemitério, e apresentação 

de estudos técnicos que comprovem a viabilidade desses 

empreendimentos na área a ser implantado. Como o 

cemitério está com sua capacidade excedida - Cemitério 

Municipal de Boa Vista/RR, é essencial no momento da 

instalação desses novos empreendimentos a execução 

das etapas do licenciamento, gerando as informações 

necessárias para obtenção da licença ambiental, 

minimizando, dessa forma, os passivos ambientais que 

essa atividade confere ao meio ambiente.  A fiscalização 

dos órgãos ambientais deve ser mais eficiente, incluindo o 

monitoramento do solo e subsolo, que estão no interior 

desses empreendimentos. 
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INTRODUÇÃO 

Este ensaio visa desenvolver algumas reflexões teóricas e 

metodológicas a partir do projeto da BNCC e seu processo 

de funcionamento em diferentes áreas da educação e na 

sociedade brasileira. O principal objetivo do trabalho é 

suscitar reflexões acerca das configurações das normas e 

seus aspectos de segurança para com a sociedade, pois 

dizem respeito ao meio de organização educacional que 

compromete a realização de novos currículos no ensino 

médio, e que prevê competências para que os alunos 

consigam atender suas necessidades no desenvolvimento 

de suas aprendizagens na educação, assumindo um 

compromisso desafiador para suas formações. A visão 

estudantil estará focalizada na melhoria da estrutura de     

novas demandas profissionais do mercado de trabalho. Já 

que, no decorrer dos anos, a educação vai passando por  

alterações e novas oportunidades surgem para os jovens 

encarar a realidade dos desafios da vida. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada na elaboração do trabalho tem 

como instrumentos teóricos, fontes de textos indicados 

pelos orientadores do projeto. Nessa expectativa das  

observações das aulas do projeto PIBID Interdisciplinar, 

que a cada encontro vem sendo abordado,   com debates 

e discussões na diversidade fenomenal e estrutural da 

sociedade brasileira. nesse contexto do universo escolar, 

que abrange os estudantes do ensino médio.  Com 

orientação do Professor Francisco Leidens – Professor do 

curso de licenciatura em Filosofia da UERR. As leituras e 

pesquisas documentais acerca da Reforma do Ensino 

Médio, foram relevantes para melhor compreensão de 

como são colocadas, ao longo do conjunto de reformas e 

modificações propostas pelos governantes, como as 

questões relacionadas a reformas que a educação tem 

vivenciado desde que se detectou essa necessidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado das discussões nos trouxe expectativas assim 

como também deixa expectativa para os professores, de 

levar em consideração aquilo que nos favorece, e de 

estarmos sempre ativos buscando aprofundar ainda mais 

conhecimento sobre o tema, e sobre o que iremos 

construir. Sem esquecer que o presente projeto 

implantado pelo governo ainda está em andamento e que 

devemos está sempre ativos a todos os detalhes dos 

estudos. É notável  

 

que desde mais de uma década, há um discurso muito 

propagado em toda a sociedade que defende a necessidade de 

formação dos jovens com base em novos conhecimentos e 

competências, de modo que possam interagir com as 

profundas mudanças socioeconômicas, tecnológicas e 

culturais da contemporaneidade, essa é a grande expectativa 

que nos leva a discutir temas como a reforma do ensino 

médio, que diz  respeito diretamente ao estudante pois se trata 

do futuro de 

uma geração.  Reconhecemos que o estudante vive um 

dilema: pois de um lado, tem consciência que precisa do 

certificado do ensino médio para a obtenção de um emprego 

formal; porém, também percebe que, mesmo que obtenha o 

certificado, terá um grande desafio pois suas chances no 

mercado de trabalho são muito pequenas já que a 

concorrência é absurda. Um professor que considera a 

particularidade de cada aluno, será sem dúvida um 

diferencial. torna-se uma exigência pedagógica como meio de 

enriquecimento dos conteúdos disciplinares e forma de 

construir uma identificação positiva do aluno em relação à 

escola.  Há muito o que se discutir, sobre este tema, más 

somente a longo prazo, e com persistência, poderemos 

começar a perceber algum resultado.  

 

CONCLUSÕES. 
Este trabalho nasceu do fruto de nossas pesquisas 
realizadas por meio da revista das normas da BNCC e 
leituras de artigos, também por meio das aulas ministradas 
e dos debates que por meio das quais nos foram 
apresentados fundamentos teórico-metodológicos do 
ensino, reforçado pelos professores, Marcos e Francisco 
do projeto PIBID Interdisciplinar, no curso de História.  
Portanto, o que nos interessa no conhecimento histórico 
da BNCC, é perceber a forma como o governo está 
construindo diferentes visões sobre o mundo em que 
vivemos e em que vivem suas instituições e organizações 
sociais, que na nossa visão, o gonverno desconsidera a 
opinião da maioria da populacáo, e impõe seu 
imperialismo.  Ainda assim, somos gratas pela experiência 
que este presente trabalho nos traz, diante de nossas 
capacidades nos dedicamos para apreender ainda mais, e 
nos prepararmos para futura convivência acreditando em 
nós e nos jovens que irão contribuir na formação e 
construção da cidadania brasileira, embora reconhessamo 
que o desafio é grande, porém  é preciso acreditar e 
prosseguir. 
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INTRODUÇÃO 

Foi aprovada no ano de 2017 a lei 13415/2017, que 

regulamenta o novo ensino médio brasileiro. E uma das 

principais mudanças está relacionada à flexibilização do 

currículo que deixa de ter trezes disciplinas obrigatória, e 

passa a ter apenas três, sendo elas: português, 

matemática e inglês. Entretanto, no novo ensino médio 

também permite a criação de itinerários informativos onde, 

as disciplinas ficam dividias em áreas do conhecimento. 

Essa divisão em áreas do conhecimento foi uma diretriz 

para motivar os alunos do ensino médio, segundo o 

Ministério da Educação (MEC), o ensino médio é tido 

como principal desafio da educação brasileira, segundo 

dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) de 2015 indica que o País esta estagnado de 

acordo com as ultimas quatro avaliações, esta abaixo da 

meta. Se contar com os 1,7 milhões de jovens entre 15 e 

17 anos fora da escola. Ao elaborar o currículo por áreas, 

o governo prever maior interesse dos estudantes, já que 

cada estudante vai poder escolher a áreas de seu 

interesse. Mas essa medida foi amplamente criticada, pois 

os sistemas de ensino estabelecerão, quais áreas serão 

ofertadas para os alunos e se cada sistema de ensino terá 

condições de oferecer de forma plena todos os itinerários 

informativos na rede de ensino 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para dá embasamento teórico a pesquisa foram feitas 

leituras e discursões sobre a lei que institui o novo ensino 

médio E como procedimento de coleta de dados, foram 

realizadas elaboração de questionários e posteriormente 

serão aplicado, aos alunos da Escola Estadual de Ensino  

 

 

 

Médio Gonçalves Dias. Após a aplicação dos 

questionários será feita a tabulação dos dados obtidos.   

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados preliminarmente encontrados na pesquisa, 

abre uma série de dúvidas sobre a reforma, pois os alunos 

que serão entrevistados certamente desconhecem o teor 

de reforma e como ela pode afetar sua vida estudantil. 

Porém, as dúvidas e incertezas sobre o novo ensino 

médio não é um problema exclusivo dos estudantes. No 

meio acadêmico também não se sabe como será 

implantada a reforma e como ficará. Pois, segundo a lei 

13415/2017, os estados terão autonomia para implantar 

tais medidas como acharem melhor. Entretanto, deveriam 

ser feitas discursões com representantes do governo 

federal e estadual, professores, movimentos estudantis 

escolares e acadêmicos para que sejam sanadas a 

dúvidas.     

 

CONCLUSÕES 

Apesar de haver a necessidade de ser feita uma reforma 

no ensino médio, tal reforma deveria ser feita em conjunto 

com a sociedade e com os movimentos estudantis. Pois o 

novo ensino médio cria uma cortina de fumaça sobre os 

grandes problemas existentes, como a falta de estrutura 

física e de materiais didáticos-pedagógicos das escolas 

públicas abrindo precedentes   
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho representa meus esforços iniciais no 

estudo da Filosofia da Informação, ramo novo da Filosofia 

que enfoca na entidade ―informação‖. Devido as 

conjecturas atuais das sociedades contemporâneas, 

informatizadas e conectadas umas às outras através de 

uma rede de comunicação cada vez mais presente, que é 

a internet, capturando e compartilhando dados cada vez 

mais estruturados (a informação), emerge a necessidade 

de discussão da utilização dessas informações, como 

protegê-las, a quem lhes é devida a posse, entre outras 

questões práticas e regulatórias. Para tanto, é crucial ter 

um marco filosófico, obter o mínimo de conceito da 

entidade informação no seu âmbito ontológico, axiomático 

e ético, dada a importância que essa entidade representa 

no momento histórico atual. Por assim, esta pesquisa visa, 

antes de adentrar numa discussão contemporânea sobre a  

informação, apresentar como ela se deu ao longo da 

história com os principais filósofos do pensamento 

ocidental, traçando uma timeline com recortes em cada 

momento em que seu conceito se fez sólido o suficiente 

para que se pudesse postular uma descrição de 

completude e utilitária. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho é resultado de pesquisa bibliográfica 

da literatura especializada na temática da Filosofia da 

Informação, bem como nas dos filósofos ocidentais 

tradicionais e seus comentadores, a fim de identificar o 

conceito de informação (ou qualquer outro substantivo que 

a designe), mostrando a evolução eidética de tal entidade 

pela história do pensamento, culminando na discussão 

acerca de como percebemos a informação atualmente. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A informação pertence a uma âmbito ontológica totalmente 

distinto das classes físicas que dispomos hoje. Para 

WEINER ―informação é informação, não é matéria, nem 

energia‖ (1961, p.132, tradução nossa). Daí podemos 

notar o desprendimento dessa entidade ontológica do 

materialismo, criando a partir daí uma classe distinta que 

possibilitará, desde então, o isolamento e estudo 

especializado dessa categoria. Ademais, poderia se 

propor que a ―informação‖ caberia ao estudo linguístico, 

como pontua WEIZSÄCKER (1974), apontada como a 

simples tarefa de comunicar algo a alguém, o que não 

caberia na  

 

percepção atual, como na atividade do processamento de 

dados, por exemplo. Partindo do eidos platônico, 

perpassando o senso informatio medieval, às ideas de 

Descartes, culminando na contemporaneidade matemática 

de SHANNON, com a eliminação da restrição de fatores 

psicológicos e sociais em que a informação agora pode ter  

essa interpretação atual, hoje fortemente discutida por 

DRETSKE e FLORIDI. 

 

CONCLUSÕES 

A chamada ―sociedade da informação‖ negligencia sua 

própria qualidade enquanto autora daquilo que a 

caracteriza. Podemos afirmar que, atualmente, tudo pode 

ser reduzido à informação, inclusive nós mesmos. 

Movimentos de discussão filosóficos, como o ramo recente 

da Filosofia da Informação, apesar de discretamente, 

evidenciam a urgência da retirada da passividade, visto 

que autarquias institucionais e/ou mercadológicas 

capturam e armazenam dados estruturados de cada ser 

do planeta, na expectativa de valor monetário atual, ou até 

valor político futuramente. Colocar a ―informação‖ como 

objeto de crítica, de análise filosófica, é o primeiro passo 

para ação consciente nessa mudança de contexto. 

Estudos ontológicos, axiomáticos e éticos referente à 

entidade informacional podem auxiliar  na sua 

representatividade no Direito, na (cyber)cultura, nas 

instituições da sociedade de modo geral. 
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INTRODUÇÃO 

A Ginástica Rítmica (GR) é uma modalidade esportiva 

olímpica exclusivamente feminina que exige alto grau de 

rendimento das praticantes. Para que se atinjam bons 

resultados é necessário que as ginastas tenham um bom 

domínio de suas capacidades físicas. Agostini e Novikova 

(2015) mencionam a importância da prática de GR que 

movimenta intensamente quase todas as articulações e 

músculos do corpo e por essa razão a preparação física 

deve ser muito bem planejada pelos treinadores.  

Monteiro e Evangelista (2011) identificaram o Core como 

um complexo lombopélvico composto por 29 músculos 

onde está localizado o centro de gravidade, o ponto de 

início de todos os movimentos. Dentre os benefícios do 

treinamento do Core, também conhecido como 

treinamento de estabilização central, Akuthota e Nadler 

(2004) destacam o controle muscular exigido em torno da 

coluna lombar para manter a estabilidade funcional.  

A Ginástica Rítmica requer um elevado nível de 

rendimento das atletas e por isso fica evidente a 

relevância de um planejamento sempre inovador com 

diretrizes que atinjam os objetivos desejados. Esta 

pesquisa visou à análise do ganho de força do Core após 

12 semanas de treinamento voltado para essa 

musculatura em praticantes de Ginástica Rítmica do Clube 

de Ginástica IBR. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi aplicado com 11 atletas praticantes de 

Ginástica Rítmica do Clube de Ginástica IBR na faixa 

etária de 9 a 17 anos. As meninas selecionadas não 

poderiam ter nenhum tipo de lesão para não comprometer 

os resultados dessa pesquisa. Os pais ou responsáveis 

pelas alunas que aceitaram participar assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Para verificar o ganho de força na musculatura do Core as 

alunas realizaram Teste de Kendall o qual foi aplicado 

antes e após as 12 semanas de treinamento Core para a 

análise dos ganhos de força.  

Depois das avaliações iniciais, as atletas foram divididas 

em dois grupos, o grupo experimental (GE) que realizou 

exercícios específicos para a musculatura do core e o 

grupo controle (GC) que executou apenas exercícios 

comuns para a musculatura abdominal, com frequência de 

duas vezes por semana, durante 12 semanas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 descreve em porcentagem os resultados da 

avaliação inicial (Av1) e da avaliação final (Av2) referentes 

ao GE e a tabela 2 mostra os resultados obtidos pelo GC. 

Os dados coletados demonstraram uma melhora na força 

da musculatura do Core após as 12 semanas de 

treinamento em ambos os grupos. Através dos resultados  

expostos é possível perceber que os dois tipos de 

treinamento foram eficientes para a melhoria dos níveis de 

força do Core, e, assim torna ilógico afirmar que algum  

deles possa ser mais indicado para atletas de Ginástica 

Rítmica. É necessário que mais pesquisas que analisem 

esses treinamentos sejam realizadas e investiguem 

melhor os seus benefícios. 

  
  

Av1 Av2 

Teste de Kendall % % 

Regular (5) 0% 0% 

Regular + (6) 0,00% 0,00% 

Bom - (7) 40,00% 0,00% 

Bom + (8) 20,00% 20,00% 

Bom + (9) 0,00% 0,00% 

Normal (10) 40,00% 80,00% 

Tabela 1 – Grupo Experimental (GE) 

 

  
Av1 Av2 

Teste de Kendall % % 

Regular (5) 0% 0% 

Regular + (6) 33,30% 0,00% 

Bom - (7) 50,00% 16,70% 

Bom + (8) 0,00% 33,30% 

Bom + (9) 0,00% 0,00% 

Normal (10) 16,70% 50,00% 

Tabela 2 – Grupo Controle (GC) 

 

CONCLUSÕES 

As atletas de Ginástica Rítmica são submetidas a intensas 

cargas de treino diárias durante longos períodos para 

acompanhar as inovações e exigências do ciclo olímpico e 

garantir resultados nas competições. Dessa forma, fica 

evidente a necessidade de estudos frenquentes que 

analisem tipos de treinamento e seus efeitos com o 

objetivo de ampliar o conhecimento à respeito e promover 

uma prática mais saudável e eficiente. 
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INTRODUÇÃO 

Na sociedade em que vivemos o desenvolvimento da 

educação e da ciência tem provocado inquietações a 

respeito de como o Ensino de Ciências se dá no processo 

inicial da escolarização por meio da literatura infantil. 

Segundo orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN (BRASIL, 1997) são previstos três 

grandes blocos temáticos de conteúdos: Ambiente, Ser 

Humano e Saúde. E qualquer um desses três blocos pode 

ser adequadamente abordado por meio da literatura 

infantil, que pode refletir em mudanças e adequação nos 

três princípios norteadores, a saber, conteúdo, relações e 

saber científico, e sua relação com o cotidiano do aluno. 

Neste trabalho consideramos a importância da análise da 

literatura, entre as disciplinas de Língua Portuguesa e 

Ciências, articulada com a atividade de leitura de livros 

infantis para a melhor compreensão e formação de 

conceitos sobre ética, meio ambiente, pluralidade cultural, 

entre outros. Utilizou-se a literatura infantil como proposta 

no aspecto de enfatizar a intepretação em suas atividades 

na observação e ação da realidade, assim como a relação 

entre os conteúdos e o mundo real.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS  

A pesquisa foi desenvolvida com 27 estudantes do 5° ano 

do Ensino Fundamental I de uma escola pública de Boa 

Vista, Roraima, entre os meses de maio a junho de 2016, 

totalizando 10 h/aulas. A metodologia utilizada no 

desenvolvimento das atividades foram conversas dirigidas 

e leitura da obra ―Formosuras do Velho Chico‖, sobre as 

características do rio, dos animais, clima e embarcações, 

relacionando-os aos lugares aonde vivem e sobre a ideia 

de preservar o meio ambiente. Após a discussão sobre a 

temática, foi realizada uma atividade em grupo da releitura 

da obra para a produção de cartazes com poemas sobre a 

biodiversidade e sua relação com o meio que os cerca.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Constatou-se que a literatura infantil é imprescindível para 

a compreensão e interpretação dos conteúdos e da 

realidade dos estudantes, assim como a apropriação dos 

conceitos abordados que visaram contribuir para o 

aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem em 

ciências. 

 

 

 

 

 

Observou-se a criatividade e a interação dos alunos suas 

habilidades e valores ligados ao saber, fazer e ser na 

construção do conhecimento científico.De modo 
particular a literatura infantil contribui na construção 
de conceitos sobre o meio ambiente. Contudo, neste 
processo de ensino e aprendizagem os alunos 
formaram suas próprias opiniões para lidar com as 
informações aprendidas de forma autônoma e 
criativa ao adaptar o uso do livro infantil focado na 
linguagem, alfabetização e também para o ensino de 
ciências. Diante dos desafios do ensino e 
aprendizagem no que diz respeito à Ciência, 
Tecnologia e Sociedade presentes nos dias atuais, 
não há como permanecer aquém da 
interdisciplinaridade de um repertório conceitual, cujo 
objetivo é mostrar ao professor todo o processo que 
vai além da análise da literatura até a realização das 
atividades em sala de aula explorando assim, temas 
mais diversos entre ciências e meio ambiente. 
Entretanto, professores e alunos devem fazer uso do 
saber no Ensino de Ciências dando ênfase às outras 
áreas de conhecimento. 

CONCLUSÕES 

Acredita-se que a proposta da abordagem de conceitos de 

ciências na literatura infantil por meio de atividades de 

leitura que contempla a alfabetização, abre caminhos nas 

habilidades como da observação, das análises e da 

comparação nas aulas de ciências possibilitando 

aprendizagem através da construção do conhecimento no 

processo da linguagem e escrita. Dessa forma o docente 

deve fazer uma reflexão sobre a importância da literatura 

infantil nas salas de aula do ensino fundamental e as 

parcerias que podem contribuir no aprimoramento do 

ensino de ciências presentes na observação, ação e a 

interpretação dos fatos da vida real. 
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INTRODUÇÃO 

A violência contra a mulher tem sido abordada como um 

problema de saúde pública tanto pelo impacto negativo 

que provoca na qualidade de vida das vítimas quanto 

pelas implicações nos diferentes cenários, incluindo o 

jurídico, o econômico, o social e o de saúde. Apesar disso, 

embora reconheça sua dimensão multidisciplinar, 

estudiosos destacam a invisibilidade social desse 

fenômeno, muitas vezes atribuída ao silêncio de vítimas e 

aos impasses comunicacionais entre vítima e 

profissionais. A identificação dos aspectos 

epidemiológicos e das formas de violência praticadas 

contra a mulher permitiu constatar que o principal 

perpetuador dos atos violentos é o próprio parceiro íntimo. 

Esse cenário, cercado de iniquidades, é fruto de questões 

histórico-culturais, advindas da organização da sociedade, 

responsável por justificar o domínio da mulher pelo 

homem. A lei Maria da Penha de 7 de agosto de 2006, 

compreende violência contra a mulher como qualquer ato 

ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual, psicológico, patrimonial ou moral, 

tanto na esfera pública como na esfera privada. Segundo 

dados do relatório da organização Human Rights Watch, 

Roraima é considerado o estado mais letal para as 

mulheres no Brasil, as taxas chegam a atingir 11,4 mortes 

para cada 100 mil mulheres entre 2010 e 2015, sendo que 

a média nacional é de 4,4 homicídios para cada 100 mil 

mulheres. Diante desse cenário é necessário discutir 

sobre meios de prevenção a violência contra mulher, a fim 

de diminuir esses números, com isso objetivou-se discutir 

sobre a viabilidade da aplicação de um folder para 

utilização em unidades básicas de saúde no município de 

Boa Vista, estado de Roraima, sobre a violência contra 

mulher. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência realizado a partir do módulo saúde da mulher 

e gênero, no qual oportunizou aos discentes do curso de 

graduação em enfermagem da Universidade Federal de 

Roraima (UFRR) a reflexão de realizar uma educação em 

saúde voltada à saúde da mulher em que se utilizasse 

tecnologias leves que envolvessem o público-alvo 

tornando esse processo mais eficiente.A estratégia de 

educação em saúde desenvolvida visa abordar a temática 

―Violência contra a mulher‖, voltada a mulheres usuárias 

do Sistema Único de Saúde (SUS) que encontram-se em 

salas de espera de Unidades Básicas de Saúde, sendo 

esta uma oportunidade de promover o seu 

empoderamento por meio da propagação do 

conhecimento. 

 

 

 

 

 

Para abordar sobre o referido assunto, foi desenvolvido 

um folder contendo informações sobre a violência contra 

mulher baseada na Lei Maria da Penha, com linguagem 

simples e de fácil compreensão visando atender todos os  

níveis de escolaridade, que pode ser aplicada em ações 

de promoção a saúde da mulher, sendo distribuído ao 

final. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tecnologia leve desenvolvida possibilitará uma 

comunicação com as mulheres presentes em unidades 

básicas de saúde de forma objetiva, explicativa e 

interativa. Sendo dividida em quatro pontos fundamentais: 

o conceito de violência contra mulheres bem como os 

tipos, características de um agressor e como buscar ajuda. 

No folder o conceito de violência contra mulher foi 

abordado com a finalidade de explicar que a violência não 

se limita apenas a agressões físicas ou sexuais, vai além 

desses fatores. A maioria das mulheres de baixa renda 

não possuem informações acerca dos tipos de violência, 

por isso foi utilizada linguagem simples e imagens 

características para abordar esses pontos. Para ilustrar as 

características de um agressor sem causar desconforto 

psicológico e para a segurança da mulher, diante do 

parceiro íntimo, elaboramos um jogo, que pudesse 

oportunizar a interação delas para com a estratégia 

educativa bem como levasse a uma reflexão sobre o tema 

no sentido de alertá-las a busca de ajuda. 

 

CONCLUSÕES 

Com a pesquisa do referencial teórico notamos a 

necessidade de realizar ações de prevenção de violência 

contra a mulher, haja vista os altos números de casos em 

nosso estado, a tecnologia desenvolvida servirá como um 

instrumento para discutir a respeito dessa realidade, além 

de nos proporcionar como acadêmicos de enfermagem 

conhecimento de como trabalhar um tema polemico e de 

difícil abordagem com usuárias do serviço único de saúde, 

bem como uma visão holística e sensível para rastrear e 

lidar com casos encontrados futuramente. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino médio brasileiro voltou à pauta, a partir da 

Medida Provisória nº 746 de 2016, que coloca em 

destaque as mudanças na estrutura do sistema atual e 

propõe alterações em sua grade curricular. Assim, a 

referida proposta tem uma nova estrutura com uma parte 

comum e obrigatória a todas as escolas (Base Nacional 

Comum Curricular) e outra parte a escolha do estudante 

que poderá optar por um aprofundamento nas áreas 

eletivas ou mesmo cursos técnicos/profissionalizantes. Em 

vista que, a mudança estrutural traz consigo muitas 

indagações acerca do caminho a ser traçado, até que seja 

posto em vigência o que foi sancionado, dado que levanta 

alguns problemas já existentes na rede de ensino atual, 

como também a adequação ao novo sistema educacional. 

Pretende-se, neste trabalho, tratar sobre um desses 

problemas, referente a possíveis dificuldades na 

administração das escolas mediante as mudanças e os 

desafios dos gestores/coordenadores na direção das 

escolas no novo ensino médio. Tal problema aponta para 

quais seriam as principais dificuldades e indagações que 

possam ser apontadas pelos diretores nessa reforma do 

ensino médio, como também seu papel de gestor e o que 

mudará em sua administração, para que esse momento de 

transição possa ser produtivo no sentido de que possa 

haver uma imersão gradual e eficaz das novas diretrizes 

educacionais.  

  
MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo constitui-se de uma pesquisa bibliográfica da 

literatura especializada, iniciada em 10 de agosto de 2017 

com duração de 25 dias, no qual realizou-se uma consulta 

e análise ao texto da reforma do ensino médio e de 

periódicos disponibilizados na internet. Foi utilizado 

pesquisa documental em textos das reformas anteriores 

como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, publicada 

em 1996 (Lei — 9394/96) com orientação do Professor 

Francisco Leidens – Professor do curso de licenciatura em 

Filosofia da UERR. E, além disso, será realizado uma 

pesquisa de campo visando à coleta de dados. 

Primeiramente, através da aplicação de um questionário 

aos gestores e coordenadores nas escolas estaduais de 

Boa Vista-RR, Ayrton Senna e Gonçalves Dias. Logo 

depois, analisaremos as respostas obtidas e produziremos  

 

 

 

 

gráficos estatísticos sobre os dados coletados para 

compreendermos melhor as dificuldades administrativas 

em meio à reforma no ensino médio na visão da gestão 

atual dessas escolas.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As mudanças geram algumas inquietações, quanto à 

comunicação em que as mesmas foram propostas. 

Primeiramente, por ter sido instituída por meio de uma 

Medida Provisória, alterando Leis anteriores, e ser votada 

de certa forma em caráter imediato, sem antes ter havido 

um debate mais minucioso e público, pois se trata de um 

assunto bastante importante para a educação básica 

brasileira, e necessariamente deveria ter sido 

exaustivamente analisado e revisto, antes de ser 

aprovada. O que nos resta é analisar os possíveis 

impactos que tais mudanças trarão a dinâmica escolar no 

ensino médio e extrair em contato com as escolas 

possíveis problemas estruturais, como também possíveis 

soluções. 

 

CONCLUSÕES 

Ter o conhecimento mais aprofundado das mudanças na 

educação básica brasileira, desde os anos noventa e suas 

alterações ao longo da história, nos ajuda a ter um olhar 

mais amplo e critico para analisar as atuais alterações 

propostas a serem instituídas. E a transliteração desses 

estudos em dados será o de apontar as reais dificuldades 

que envolvem todo um plano pedagógico e administrativo 

para que sejam geridas visando reduzir os problemas 

apresentados pelos gestores nas respostas coletadas. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar as 

experiências vivenciadas por meio do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

especificamente o subprojeto Pibid/História/Boa Vista, 

desenvolvido na Escola Estadual América Sarmento, 

município de Boa Vista - Roraima no ano letivo de 2016.1. 

A atividade aqui proposta tem como viés, compartilhar os 

conhecimentos adquiridos por meio da experiência com o 

bolsista do Pibid e demostrar como essa oportunidade é 

significativa para a formação docente. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia aplicada envolveu a disciplina de  História, 

na turma do primeiro ano do Ensino Médio (matutino) e 

envolveu as diferentes situações do cotidiano da sala de 

aula. Todos os conteúdos e atividades aplicadas ao longo 

do semestre de 2016.1 buscaram atender o Projeto 

Politico Pedagógico da Escola e o conteúdo curricular 

previsto para disciplina de História. A partir da elaboração 

do plano de aula, que assume-se como importante 

instrumento para o professor, organizou-se o assunto 

relacionado a construção da Rodovia BR 174 e o 

massacre dos indígenas Waimiri–Atroari. Foram 

angariadas diferentes fontes para obtenção de informação 

sobre o assunto e a partir de uma dinâmica  

 

 

apropriada aos alunos do primeiro ano do Ensino Médio, 

relatou-se sobre as consequências da construção da 

rodovia sobre o povo supracitado. Foram questionados os 

interesses econômicos e políticos envolvidos, assim como 

as estratégias opressoras e violentas aplicadas para a 

construção da estrada que ligou Manaus (MA) a Boa Vista 

(RR). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A aula foi pensada de forma a aproximar o conteúdo aos 
conhecimentos dos alunos, incentivando a comunicação e 
participação. Desta forma avalia-se que as experiências 
vivenciadas por meio do Pibid permitem ao acadêmico 
elucidar situações comuns a docência.   

 

CONCLUSÕES 

É portanto um privilégio não só para o acadêmico bolsista 

que periodicamente interage com o cotidiano escolar, mas 

também para os alunos e escola envolvidos.  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho teve como problemática a relação 

existente entre os propósitos da educação do campo, a 

disciplina de educação física e o ensino médio agregado à 

formação profissional (curso técnico em agropecuária). A 

instituição pesquisada foi a Escola Agrotécnica da 

Universidade Federal de Roraima –EAGRO/UFRR, 

localizada na zona rural de Boa Vista – Roraima. É fato 

que nem sempre a educação seguiu as diretrizes impostas 

nas legislações vigentes e ainda nos dias atuais 

percebemos falhas no processo do cumprimento efetivo. 

Por isso cabe a preocupação: o currículo das escolas do 

campo é condizente com a realidade que o educando 

vivencia? Para o delineamento da resposta de tal 

indagação foi construído um aporte teórico sobre O 

Currículo e suas Perspectivas, apresentando O Currículo 

da Educação do Campo, O Currículo da Educação Física, 

O currículo do PROEJA em normativas e O Currículo do 

PROEJA da Instituição em foco. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A questão norteadora baseou-se em duas vertentes: o 

ensino médio - na modalidade de educação de jovens e 

adultos- alicerçado à formação profissional (curso técnico 

em agropecuária) e os propósitos de uma educação do 

campo. Quanto aos procedimentos metodológicos, 

utilizou-se a etnometodologia como método, por se 

considerar mais adequada para avaliar uma situação em 

determinado momento que ocorre em um grupo social; 

evidenciando quais as influências derivadas de 

experiências práticas e teóricas. Esse processo 

metodológico é de natureza qualitativa, constituído por 

uma pesquisa documental, bibliográfica e de campo, onde 

foram realizadas entrevistas com gestores da 

EAGRO/UFRR e a aplicação de questionários com os 

alunos do PROEJA da Instituição em foco. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi diagnosticado, por meio dos questionários 

respondidos, que a maioria dos alunos do PROEJA 

entende que a disciplina de educação física está ligada à 

palavra esporte, relacionando-a com exercícios físicos, 

condições físicas, de gasto energético, ―treinamento‖ de 

músculos e atividade física. Poucos alunos compreendem 

a disciplina como funcionamento integral do corpo e da 

mente, dois mencionaram a palavra lazer, um mencionou 

sobre a diversão, outro sobre o controle emocional. Da 

amostra dos alunos que responderam o questionário, 84%  

 

 

gostariam da inclusão da disciplina de educação física, um 

aluno não tem interesse na inclusão (pois alega não achar 

necessário), um não respondeu  e um teve  dúvidas sobre 

a  adequação  da carga horária com uma nova disciplina. 

Em entrevista, um dos gestores afirma que não concorda 

com a inclusão da disciplina, pois os alunos já praticam 

atividade física nas disciplinas técnicas, como capinar, 

manejo de animais, construção de cercados, etc. Outro 

gestor considera importante a inclusão desde que seja 

repensada para o público específico, no caso o PROEJA, 

e possa proporcionar momentos de lazer, socialização e 

qualidade de vida. Sobre a expectativa do que gostariam 

de praticar nas aulas de educação física, o tópico mais 

evidenciado pelos alunos foi o exercício físico que está 

focalizando sobre o que entendem como símbolo da 

educação física, que é o esporte. Mas tiveram outros 

pontos mencionados como: lutas, ginástica, jogos e 

brincadeiras. Diante das interpretações dos resultados 

obtidos e no embasamento teórico legitimado, entende-se 

que não é possível desassociar a educação física na 

formação do aluno como sujeito, esse, necessitando se 

reconhecer dentro da realidade que o cerca por meio de 

sua compreensão corpórea. 

 

CONCLUSÕES 

Em uma perspectiva pedagógica há uma demanda de 

fatores intrínsecos e extrínsecos no processo educacional, 

como a formação humana e a profissionalização. Nessa 

dimensão, a inclusão da educação física como disciplina 

obrigatória deve favorecer a relação educação-homem-

trabalho, colocando-o como sujeito cultural, histórico, 

político e econômico que é, e precisa se reconhecer como 

membro social. 
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INTRODUÇÃO 

Por meio de uma maquete é possível ter o domínio visual 

de todo conjunto espacial e por ser um modelo 

tridimensional, favorece a relação entre o que é observado 

no terreno e no mapa (SANTOS 2009). Para Luz e Brisk 

(2009) a representação do espaço geográfico através da 

maquete possibilita ao aluno a percepção do abstrato no 

concreto. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID) tem como objetivo antecipar o vínculo 

entre os futuros mestres e as salas de aula da rede 

pública. O presente artigo expõe uma prática desenvolvida 

pelos bolsistas/acadêmicos do PIBID-Geografia da 

Universidade Estadual de Roraima, com a proposta de 

elaborar maquetes sobre os diferentes meios de produção 

energética renovável e não renovável.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A prática foi realizada na Escola Estadual América 

Sarmento Ribeiro localizada na área urbana (Figura-1). O 

projeto envolveu alunos do 3° ano do Ensino Médio 

Regular, ao todo participaram 50 alunos do turno 

vespertino. Houve a divisão dos alunos em 10 equipe 

composta por 5 alunos, cada equipe ficou responsável por 

uma maquete: 3 energia eólica, 2 energia solar, 2 

hidroelétrica, 2 biomassa e 1 extração de petróleo. 

Figura-1: Localização da área de estudo. 

Fonte: Autores da pesquisa,2017. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a realização do projeto foi perceptível a participação 

dos alunos, despertando a criatividade, as aulas se 

tornaram mais dinâmicas. Foi visível a interação entre as 

relações alunos e bolsistas, dessa forma, toda a turma 

foram bem dedicados, desenvolvendo um trabalho 

coletivo, mesmo que os alunos estivessem divididos em 

dez grupos,  

 

 

 

o objetivo comum era produzir os meios de produção 

energética (Figura 2 e 3). 

Figura-2: apresentação das maquetes. 

Figura-3: Maquete de produção de energia solar. 

Fonte: UERR,2017. 

 

CONCLUSÕES 

A construção das maquetes possibilitou um maior 

interesse com a disciplina de geografia, e isso ficou 

evidente ao constatar os trabalhos que realizaram. Os 

educandos ao perceber que podemos aprender de forma 

prazerosa ser mostraram disposto durante todo o 

processo de aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

A inserção da matemática, como ciência do raciocínio 

lógico, está presente nos diversos segmentos, desde a 

antiguidade até os dias atuais, e pode ser entendida como 

ferramenta auxiliar nas muitas áreas do conhecimento. A 

vigente leitura tem como objetivo corroborar com a 

utilização da matemática nas aulas de Educação Física no 

desenvolvimento dos índices antropométricos em estudos 

epidemiológicos, o que pode garantir uma melhoria tanto 

nas aulas que trabalham mais o físico, como nas aulas 

que desenvolvem mais a parte psicológica dos escolares.      
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O presente Resumo tem como metodologia uma Revisão 

de literatura, tendo como recurso a leitura de artigos 

científicos, dissertações e trabalho de conclusão de curso. 

A pesquisa foi realizada na biblioteca da Universidade 

Estadual de Roraima, com leituras em materiais de 

medidas e avaliação, fisiologia e outros. Usufruindo do 

auxílio do google acadêmico, partindo das palavras: 

antropometria, índice epidemiológicas, matemática e 

Educação Física. Utilizando como descritores os Índice de 

Massa Corporal (IMC), o índice de conicidade (IC) e a 

Relação entre a Circunferência da Cintura e do Quadril 

(RCQ).       
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pode-se destacar a importância da Matemática, também, 

no desenvolvimento dos índices antropométricos em 

estudos epidemiológicos nas aulas de Educação Física, 

tendo como base a análise dos cálculos de mensuração 

do físico. FERNANDES FILHO (2003, p.33), destaca 

antropometria como parte da ciência que analisa 

fragmentos do corpo humano por meio de medidas, tendo 

como componente a massa corpórea em seus diferentes 

níveis. Apresentando os principais índices antropométricos 

sendo: o índice de massa corporal (IMC), o índice de 

conicidade (IC) e a relação entre a circunferência da 

cintura e do quadril (RCQ), que auxiliam na identificação 

de doenças epidemiológicas quer sejam coletivas ou não. 

Dessa forma, a atuação do profissional de Educação 

Física, em relação a esta perspectiva de vida da nova 

geração, vem se atualizando de forma rápida e 

preocupante, o que torna necessária a sua intervenção; 

sendo que, o fast food, tem sido uns dos meios pelas 

quais crianças, adolescentes e a população em geral 

desfrutam.  

 

 

 

 

E com o avanço da tecnologia e a busca desenfreada por 

recursos financeiros, a maior parte da sociedade torna a 

prática de exercícios físicos inacessíveis por diversos 

fatores advindos das razões supracitadas. A organização 

Mundial de Saúde em suas pesquisas relata que, ―No 

Brasil  

dados recentes sugerem que o sobrepeso atinge mais de 

30% das crianças entre os cinco e os nove anos de idade 

e cerca de 20% da população entre os 10 e os 19 anos.‖ A 

despeito de crianças e adolescentes, diariamente há um 

aumento do tecido adiposo. Sendo assim, a antropometria 

está contida no campo da Educação Física, fazendo parte 

da Cultura Corporal do Movimento. Logo, o cálculo de 

índice corporal é umas das ferramentas que o docente 

pode utilizar para aferir a massa corpórea dos alunos, 

observando frequentemente como está a saúde física e 

metabólica dos escolares para que não só eles, mas os 

pais tomem as atitudes corretas em relação à vitalidade da 

família; o que pode acarretar em aulas mais produtivas.                 

 

CONCLUSÕES 

Dessa forma, a matemática, como ciência do raciocino 

lógico, é de suma importância nas atividades 

desenvolvidas pelos profissionais da Educação Física no 

que tange as medidas do corpo humano.  Não só para o 

conhecimento informal, mas formal, sendo ministradas e 

aferidas para a compreensão tanto dos alunos como do 

próprio professor, que pode empenhar-se em auxiliar na 

prevenção de certas doenças, o que torna o estudo dos 

índices antropométricos e epidemiológicos de grande 

valência.     

___________________ 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil os acidentes de trânsito representam um grave 

problema na saúde e segurança. No ano de 2015 de 

acordo com dados do Ministério da Saúde ocorreu 

aproximadamente 37.306 óbitos e 204.000 feridos e o 

seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Via Terrestre – DPVAT- indenizou 42.500 

por morte e 515.750 por invalidez (DATASUS,2017).As 

contribuições da geografia ainda são poucas nessa área, 

mas os fatores determinantes dos acidentes é de caráter 

multidisciplinar e a geografia com suas analises espaciais 

voltado para o geoprocessamento tem grande contribuição 

no estudo dessa temática. Este estudo tem como objetivo 

realizar uma análise espacial dos acidentes de trânsito 

ocorridos no período de 01 de janeiro a 30 de junho de 

2017 na área urbana do município de Boa Vista-RR. 

Usamos como método de amostragem notícias, 

disponíveis na internet, de acidentes entre esse período. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O local de estudo foi a área urbana do município de Boa 

Vista capital do Estado de Roraima, o levantamento das 

notícias sobre os acidentes de trânsito foi realizado 

usando o site do jornal Folha de Boa Vista 

(www.folhabv.com.br). O interesse da escolha da coleta de 

dados se deu pela dificuldade em encontrar informações 

atualizadas no Departamento de Estatística do 

DETRAN/RR. Para cada notícia pesquisada foram 

extraídas as seguintes informações sobre o acidente: data 

da notícia e do acidente, local dos acidentes e a situação 

da gravidade do acidente. Para produção dos mapas 

utilizamos os softwares Google Earth e Qgis versão 

2.14.15. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da ferramenta ―Google Earth‖, demarcamos 

pontos no mapa. A partir destes pontos foi gerado um 

arquivo com extensão ―kml‖, a   partir desse arquivo 

produzimos os mapas de análise espacial no Qgis 

(2.13.15). O uso dessa análise em estudos de acidente de 

trânsito pode auxiliar no reconhecimento de áreas com 

elevados índices de ocorrências. Analisamos 37 

acidentes, tendo como consequência 13 pessoas mortas, 

20 feridos e 4 sem lesões. A Figura 1 mostra os locais e a 

gravidade dos acidentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Autores da pesquisa,2017. 

  Figura-2: Concentração espacial dos acidentes de trânsito. 

 Fonte: Autores da pesquisa,2017. 

CONCLUSÕES 

Através da análise espacial, podemos localizar as áreas 

de maior índice de acidente, contribuído para a eficiência 

de políticas pública, para a redução e os prejuízos 

matérias e humano causados por acidentes de trânsito.  
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Figura-1: Distribuição dos acidente de 

trânsito. 
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INTRODUÇÃO 

Muito tem se discutido, a respeito das formas de 

organização do trabalho pedagógico em sala de aula, para 

o desenvolviments dos conteúdos escolares, de forma que 

se potencialize a aprendizagem dos alunos. Assim, 

acredita-se que com a organização do ensino por meio da 

sequência didática criam-se diferentes possibilidades de 

aprofundamento e compreensão, pelos alunos, de 

conceitos científicos estudados. Nesse sentido, o objetivo 

desse trabalho consistiu em demonstrar aos cursistas do 

Magistério Indígena Tamî‘Kan as contribuições da 

sequência didática para o ensino de ciências. Para tanto, 

foi trabalhado o conteúdo Resíduos Sólidos na disciplina 

de Didática e a Etnopesquisa no Ensino das Ciências da 

Natureza. Nesse sentido, compreende-se que as escolas 

e os professores indígenas devem pensar em uma 

proposta educativa permanente e contínua, que seja 

condizente com a realidade local e que de fato se 

constitua em uma prática efetiva de Educação Ambiental.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para que fosse possível se alcançar o objetivo da 

pesquisa foi necessário a realização de uma pesquisa-

ação de natureza qualitativa com 32 professores cursistas 

do Magistério Indígena Tamî‘Kan.   

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados (Tabela 1) evidenciam que 9% dos professores 

afirmam que a sequência didática contribui para o ensino. 

Já 64%, deixam claro que há contribuição da sequência 

didática para o ensino e para a Educação Ambiental. 3% 

dizem que ela contribui para a aquisição do conhecimento  

científico e a formação do saber. 3% afirmam que ela 

contribui para organizar as ideias do professor e 

desenvolver o cognitivo do aluno. Ainda 3% afirmam que  

trabalhar de forma detalhada o conteúdo e aprofundar o 

conhecimento do aluno são as contribuições da sequência 

didática e 9% apresentaram respostas que não foi 

possível compreender.  

Diante desses resultados infere-se que os professores 

perceberam que a sequência didática pode contribuir pra o 

ensino de Ciências, embora a maioria não tenha 

especificado as contribuições. Observa-se também, que 

os professores associaram o tema trabalhado na 

pesquisa, que foi Educação Ambiental, diretamente à 

sequência didática.  

 

 

 

 

 

Para Dubeux e Souza (2012, p.27) a sequência didática 

consiste em um procedimento de ensino, em que um 

conteúdo específico é focalizado em passos ou etapas 

encadeadas, tornando mais eficiente o processo de 

aprendizagem. Ao mesmo tempo, a sequência didática  

permite o estudo nas várias áreas de conhecimento do 

ensino, de forma interdisciplinar. 

 
Tabela 1 -  Contribuições da sequência didática para o ensino de 

Ciências da Natureza. 
 

CONCLUSÕES 
O estudo constatou que os professores percebem as 
contribuições da sequência didática, embora a maioria não 
tenha especificado quais seriam essas contribuições. 
Entretanto, vale ressaltar que no desenvolvimento da 
sequência didática em sala de aula com os professores 
indígenas foi possível demonstrar, que o ensino da 
disciplina em pauta deve ser desafiador e significativo para 
os alunos, pautado em uma prática pedagógica 
problematizadora e investigativa, que exige, dos alunos, 
uma participação efetiva na re/construção de seus 
conhecimentos a partir da cultura e da realidade de cada 
população. 
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Respostas % 

Contribui para o ensino. 9 

Contribui para o ensino e para Educação 
Ambiental. 

64 

Contribui para a educação ambiental e o 
ensino interdisciplinar. 

9 

Contribui para a aquisição do conhecimento 
científico e a formação do saber. 

3 

Para organizar as ideias do professor e 
desenvolver o cognitivo do aluno. 

3 

Para trabalhar de forma detalhada o conteúdo 
e aprofundar o conhecimento do aluno. 

3 

Respostas incompreensíveis. 9 

TOTAL 100 
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INTRODUÇÃO 
Há anos atrás dificilmente se utilizavam as TIC‘s em salas 
de aula, na realidade era somente o ensino tradicional. 
Porém, com o passar dos anos, a busca por metodologias 
inovadoras e formação de novos profissionais na área do 
ensino da física, este recurso tornou-se necessário para 
aprimorar a prática pedagógica, envolver mais o discente 
facilitando a assimilação dos conceitos concernentes ao 
ensino de física.   

A divulgação pela mídia, internet, vídeos, simuladores e 

site mobi voltados para certos conteúdos trabalhados em 

sala de aula, desperta nos discentes a ansiedade por tais 

metodologias e com isto, gera uma oportunidade para a 

implantação dessas práticas inovadoras tornado a 

aprendizagem mais significativa. Este projeto visa 

implantar o uso do site como prática pedagógica na 

disciplina de física, visando tornar a construção do 

conhecimento da área de física, uma arte mais dinâmica, 

prática, atrativa e divertida para os educando. 

Problematização do tema. O site profleonilda.wixsite como 

ferramenta educativa contribuirá no processo de ensino 

informal dos alunos da escola Estadual José de Alencar/ 

Rorainópolis –RR?                                                     
Objetivo geral. Site profleonilda.wixsite como ferramenta 
educacional no ensino aprendizagem de física no espaço 
informal do integral da escola Estadual José deAlencar/ 
Rorainópolis. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O tipo de pesquisa será qualiquanti, tendo como métodos 

estáticos estudo de caso. Quanto às técnicas será com o 

uso de tabelas e gráficos, análise do conteúdo. Os 

instrumentos de coleta de dados serão: observação, 

questionários e notas de campo e o desempenho dos 

alunos nas avaliações propostas no próprio site. 
UNIVERSO Para participar da pesquisa  300 alunos dos 1º 

, 2º  e 3º ano, onde foi retirado para a mostra 200 alunos, 

pois o tipo de amostragem utilizado na investigação foi o 

pro balístico, por quanto o universo da pesquisa 

Lakatos&Marconi 2007 p.22 ‗‗tinha a mesma probabilidade 

de ser escolhido‘‘Critérios de seleção da amostra 
ALUNOS: 
1. Estar cursando o 1º, 2º e 3º ano. 
2. Estar disposto (a) participar na pesquisa 
Instrumento de coleta de dados  
ICD 1 – Observação aos alunos (200) 
ICD 2 – Questionário 
ICD 3 – Nota de campo 
ICD 4 – Aplicação de site 

 
PROFESSORES: 

1. Estar ministrando o 1º, 2º e 3º ano 
2. Estar disposto (a) participar na pesquisa 
Instrumento de coleta de dados  
ICD 1 – Observação aos alunos (200) 
ICD 2 – Questionário 
ICD 3 – Nota de campo 
ICD 4 – Aplicação de site 
 Caracterização de coleta de dados 
ICD 1 – Observar ao alunos em duas aulas na escola a 
ser pesquisada  
OBJETIVO: Identificar os tipos de site existentes na escola 
através da observação, para o ensino da física; 
ICD 2 – Questionário 

OBJETIVO: Verificar a utilização do site juntamente com as 
metodologias tradicionais no ensino e aprendizagem. 

ICD 3 – Aplicação do site aos alunos do ensino médio em 
uma escola em Rorainópolis/RR 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ainda em fase de teste 

 

CONCLUSÕES 
Analisando minhas vivencias percebo que o processo 
ensino aprendizagem exige cada vez mais do professor. 
Em se tratando dos alunos do integral essa exigência 
aumenta, pois tem-se nessa clientela  alunos que 
requerem uma trabalho mais dinâmico, que fuja do 
tradicional. A utilização do site como metodologia 
diferenciada vem com a perspectiva de não somente 
motiva-los, mas também de facilitar seu acesso ao 
material e orientações visto que estas  estarão acessíveis 
até mesmo por meio do aparelho celular. Nesse contexto, 
a sala de aula será apenas um espaço de otimização da 
aprendizagem e debate 
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INTRODUÇÃO 

A física é vista por muitos alunos, se não pela maioria dos 

estudantes brasileiros, como uma matéria de difícil 

entendimento, por isso os estudantes logo perdem o 

interesse e acabam se desestimulando quanto à 

aprendizagem dos conteúdos da disciplina. Dessa forma, 

pode-se mencionar que um dos motivos para o gritante 

desinteresse dos alunos é o fato de a escola manter-se 

indiferente, displicente e apática frente às várias 

possibilidades tecnológicas e digitais, que se apresentam 

atualmente como relevantes e consideráveis suportes no 

processo de ensino e aprendizagem. Apesar dos inúmeros 

avanços tecnológicos, dos mais variados recursos digitais 

e do espantoso número de programas de computadores e 

aplicativos que estão disponíveis, o ensino de física na 

educação básica brasileira está imerso num contexto 

brutalmente tradicional de ensino e de aprendizagem. 

Contexto esse que supervaloriza a matematização da 

física e a crescente memorização de fórmulas, ignorando 

totalmente a física conceitual por trás dos modelos 

matemáticos. O uso dos simuladores virtuais do PhET 

(Pojeto de Simulações Interativas em ciências e 

matemática da Universidade de Colorado Boulder, EUA) e 

dos recursos digitais em geral possibilita uma abordagem 

diferenciada, abrindo portas para uma maior interação dos 

alunos e apontando a relação das teorias estudadas com 

a prática, com vistas a uma formação conceitual e 

ampliada da física. Ainda, oportuniza a visualização de 

modelos físicos que não poderiam ser observados e 

estudados de outra forma, exceto por figuras inacessíveis 

e estáticas impressas em livros didáticos ou plotadas no 

quadro branco. Dessa forma, objetivando proporcionar 

uma maior absorção da disciplina e consequentemente a 

máxima aprendizagem dos alunos, o uso dos simuladores 

do PhET se constituem em excelentes ferramentas 

pedagógicas reforçadoras e potencializadores do 

conteúdo trabalhado em sala de aula. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Computador e Data show; 

Demonstração do uso de alguns simuladores de física; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulação de perguntas e reflexões aplicadas ao ensino 

de física. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Logo, o método tradicional de ensino tem se demonstrado 

altamente incompetente e insuficiente no objetivo de 

ensinar e mostrar a riqueza dos fenômenos científicos 

através da física. Se faz extremamente necessário uma 

retomada de ações no sentido de valorizar 

conceitualmente a relação prática que as teorias físicas 

tem em nossas vidas. É preciso despertar urgentemente o 

interesse dos jovens pela física, e o uso das mídias 

digitais e das tecnologias da informação é um excelente 

começo nessa missão. O método tradicional acabou 

impondo alguns rótulos indesejados à física: só gênio 

entende de física, a física é uma disciplina só de fórmulas 

e números. O método tradicional do ensino de física é 

capaz de mostrar que a física é fruto da construção 

humana?  

 

CONCLUSÕES 

Portanto, a inserção de tecnologias computacionais e a 

utilização dos diferentes recursos digitais no contexto 

escolar e mais precisamente nas aulas de física, 

proporcionarão uma mudança profunda na imagem que os 

discentes têm da disciplina. Dessa forma, o ensino de 

física se tornará cada vez mais necessário para os 

professores e cada vez mais atraente para os alunos. O 

uso dos simuladores do PhET pode proporcionar ao aluno 

uma visão jamais pensada sobre a física, pois os 

aplicativos proporcionam uma aprendizagem facilitada, por 

meio de um ambiente claro, motivador e associado com o 

dia-a-dia dos estudantes.  
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INTRODUÇÃO 

O grupo dos crustáceos apresentam demasiada 

importância por seu papel no ecossistema, eles mantêm o 

equilíbrio das cadeias alimentares e tem relevância 

alimentícia para as comunidades indígenas da Amazônia 

(MAGALHÃES, BARBOSA & PY- DANIEL, 2006). A fauna 

de caranguejos no Brasil ainda encontra-se em fase de 

conhecimento, principalmente na região Amazônica, e 

com o passar do tempo, os ambientes naturais desta 

região vem sofrendo intensas alterações devido à ação 

humana. As espécies da fauna aquática que são mais 

sensíveis a essa alteração, como os crustáceos, correm 

riscos de diminuição da biodiversidade, por isso a busca 

por estudos torna-se necessária. O presente trabalho 

visou ampliar o conhecimento das espécies de 

caranguejos Decápoda ocorrentes no município de 

Rorainópolis-RR. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foram determinados dois ambientes de coleta para 

captura dos caranguejos: O igarapé Azul e rio Trairi. As 

coletas foram realizadas nos meses de Agosto e 

Novembro de 2015, compreendendo a estação de vazante 

dos rios e igarapés. Para as coletas dos caranguejos 

foram utilizados o puçá (rede presa a uma armação de 

metal, feita em tela de náilon de malha de 1mm, com 

abertura e 34cm de diâmetro e 22cm de profundidade), e 

armadilhas tipo ―covo‖ (uma caixa retangular, revestida 

com tela de náilon de malha 1mm, com a boca em forma 

de funil). Os caranguejos coletados foram acondicionados 

em recipientes e em sacos plásticos contendo álcool 70%, 

etiquetados e transportados para o laboratório do Campus 

da UERR para triagem e identificação. A identificação das 

espécies foi realizada através de chaves produzidas em 

outros trabalhos com crustáceos (MAGALHÃES 1986 e 

MELO 2003) e com a ajuda da Bióloga MSc. Francinéia 

Zanetti da Costa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sabe-se que a fauna de caranguejos Decapoda da família 

Trichodactylidae no estado de Roraima é menor que 

representantes da família Pseudothelphusidae. No igarapé 

azul foram capturados o total de quinze exemplares, todos 

da espécie Sylviocarcinus pictus apresentando maior  

 

 

número de indivíduos durante a coleta. No rio Trairi o 

número total de espécimes coletados foram nove. Embora 

a quantidade seja menor, o número de diferentes espécies 

foi maior que no igarapé Azul. Da família dos 

Trichodactylidae foram encontrados dois gêneros e duas  

espécies o Sylviocarcinus pictus e Valdivia serrata e da 

família dos Pseudothelphusidae apenas o Kingsleya 

latifrons. Nas expedições de Zanetti e Magalhães, (2016) 

realizadas em Rorainópolis foram encontradas as 

espécies S. pictus no rio Jauaperi e igarapé Tentativa, 

vicinal 20, V. serrata na margem esquerda do rio Jauaperi 

e K. latifrons na margem esquerda da bacia do rio 

Jauaperi, proximo á São Luis do Anauá. 

 

CONCLUSÕES 

Este levantamento de espécies de crustáceos decápodes 

de água doce realizado no igarapé Azul e rio Trairi no 

município de Rorainópolis-RR mostra o potencial da 

diversidade de crustáceos nessa região. Esta pesquisa 

abrange a ocorrência destas espécies em outras áreas 

que ainda não foram estudadas ampliando a distribuição 

dos caranguejos Decapoda em Rorainópolis.  
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INTRODUÇÃO 

A dança está presente em nossa sociedade há muito 

tempo, e é uma das manifestações que tem series de 

movimentos que tem acompanhamentos de sons musicais 

Laban (1978). Nogueira (2014) relata que a dança é bem 

mais que um elemento de espetáculos coreografados, ela 

é um conteúdo da cultura corporal do movimento. A 

Educação Física em conjunto com a dança deve ser 

voltada para o desenvolvimento global do indivíduo. De 

acordo com os PCN‘s (1997) os alunos devem participar 

de atividades corporais e que através de vivências e 

interação, possam produzir mensagens através da 

expressão corporal por meio de sons e imagens. Lima 

(2011) diz que a inclusão do conteúdo de dança nos 

PCN‘S visava encarar o ensino desta como uma atividade 

educativa, recreativa e criativa, e também propiciar 

situações para a construção do conhecimento, 

independente de se estar brincando, pulando ou 

dançando. Desse modo, o objetivo do estudo é apresentar 

e socializar as ações e intervenções pedagógicas e 

metodológicas da oficina de dança através do PIBID 

desenvolvidas na E.E. Gonçalves Dias. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa 

descritiva, com relato de experiência. As intervenções 

pedagógicas da oficina de dança são desenvolvidas pelos 

acadêmicos/bolsistas do PIBIB, sob a supervisão dos 

professores de Educação Física da E.E. Gonçalves Dias. 

As estratégias metodológicas adotadas são baseadas no 

modelo procedimental, com construção coletiva. Os 

processos de ensino-aprendizagem das atividades 

rítmicas e expressivas propostas na oficina de dança são 

estruturados na montagem e execução de coreografias 

individuais e em grupo, na exploração da corporeidade e 

expressividade dos alunos. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 01 – Resultados da oficina de Dança 

Número de Alunos 40 

Séries 1º, 2º, e 3º anos do ensino médio 

Turnos Matutino e Vespertino 

Gêneros Masculino e Feminino 

 

CONCLUSÕES 

Deste modo conclui-se que, a oficina de dança na escola, 

contribui para o processo de ensino/aprendizagem, 

trazendo benefícios como: a perda da timidez, a 

socialização, a integração, a autonomia e a quebra de 

preconceitos, contribuindo para o aumento do repertório 

motor, a melhora dos aspectos cognitivos e ganhos na 

qualidade de vida e saúde dos escolares. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como principal objetivo, apresentar o 

resultado de uma oficina desenvolvida na Escola Estadual 

América Sarmento, no segundo semestre de 2016 com alunos de 

História do Ensino Médio, cujo assunto foi a importância do 

grafismo para os Povos Indígenas e a disseminação de sua 

cultura. Esta atividade esta vinculada tanto ao Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) – 

Subprojeto História, quanto ao projeto de pesquisa 

―Centro De Documentação Indígena (CDI): 

Possibilidades de pesquisas no campo da História e 

Geografia”, ambos ligados ao curso de Licenciatura 

em História da Universidade Estadual de Roraima 

(UERR). A Oficina foi pensada e desenvolvida a fim de 

despertar a atenção para temas que são pouco trabalhados em 

sala de aula. Ao abordar a temática indígena na escola cumpre-se 

também a lei 11.645/08 que torna obrigatório o estudo da cultura 

indígena no Ensino Fundamental e Médio. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia aplicada envolveu alunos do primeiro a 

terceiro ano do Ensino Médio (vespertino) e buscou atender 

conteúdos previstos no currículo da disciplina de História. 

A atividade foi planejada a partir de leituras e materiais 

coletados no Centro de Documentação Indígena (CDI). 

Paralelo a estudos e seleção de fotografias que 

enriquecera a exposição, foram convidados indígenas de 3 

etnias diferentes (Macuxi, Wapixana e Yanomami). Estes 

convidados expuseram seus conhecimentos tradicionais a 

respeito do significado e importância das pinturas 

(grafismos) utilizados por suas respectivas etnias. A explanação 

dos convidados foi precedida de esclarecimentos pelas alunas 

envolvidas no projeto sobre a presença indígena em Roraima. A 

parte prática envolveu os alunos da escola que puderam interagir  

 

 

 

e receber pinturas com urucum e jenipapo (Plantas regionais 

utilizadas  especialmente para pintura corporal) . 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta experiência permitiu aos estudantes de História, perceber as 

diferentes e ricas possibilidades didático pedagógicas presentes 

no acervo do Centro de Documentação Indígena.  Assim como, 

propiciou a divulgação do conhecimento da cultura Macuxi, 

Wapixana e Yanomami e aproximou o conteúdo previsto pela 

disciplina à realidade do aluno. A presença dos indígenas e a 

exposição de questões relativas à sua cultura, fez com que os 

alunos do Ensino Médio se envolvessem com o conteúdo e 

percebessem que o indígena é um agente social e real.  

 

CONCLUSÕES 

Despertou, portanto a importância de trabalhar a temática da 

inserção dos indígenas na sociedade como participantes na 

história do Estado de Roraima. Assim como, ampliou as 

possibilidades didáticas e pedagógicas para os acadêmicos 

envolvidos.  
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INTRODUÇÃO 

No atual cenário econômico do Brasil, as famílias 

comprometem o orçamento familiar tendo em vista as 

facilidades de crédito e as inúmeras oportunidades de 

consumo oferecidas pelo comércio. Com isso, muitas 

dessas famílias e seus entes são levadas ao 

endividamento, pois consomem sem ao menos avaliar a 

real necessidade de compra e as taxas de juros nas 

aquisições a prazo. Portanto, esse é um dos principais 

motivos para o controle de finanças pessoais e do 

orçamento familiar, pelo fato das famílias gastarem mais 

do que ganham. O orçamento familiar, no Brasil, é pouco 

pesquisado no meio acadêmico, reforçando a ideia que a 

educação financeira no Brasil não é praticada (SOUZA E 

TORRALVO, 2011). A partir daí, desenvolveu-se um 

estudo para detectar o nível de relev ncia do 

planejamento orçamentário familiar. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Um dos métodos de pesquisa utilizado foi à pesquisa 

bibliográfica, para conceituação e suporte bibliográfico, e 

ainda em campo no II UERR SOCIAL CARACARAÌ, 

durante a peça teatral ―Terapia Orçamentária‖, 

apresentada por alunos da 6º semestre de Ciências 

Contábeis, da Universidade Estadual de Roraima-UERR. 

Como técnica de coleta de dados, foi escolhido 

questionários com 10 questões de categoria fechada, 

aplicado a 30 pessoas que assistiram à peça. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As entrevistas realizadas forneceram informações 

detalhadas sobre o nível de relev ncia do planejamento 

orçamentário familiar. Dessa forma maioria dos 

entrevistados (40%) controlam apenas os grandes gastos, 

ou seja, após o pagamento das dívidas consideradas 

importante, o que sobra já é gasto sem o devido controle 

financeiro. Enquanto 43% não controla nada, pode-se 

dizer que a situação do orçamento do mês em exercício 

desses indivíduos, afeta o orçamento posterior, por conta 

de algum débito do mês anterior, como por exemplo, os 

pequenos empréstimos a pagar. No contexto da pesquisa, 

40 % dos já pretendiam realizar o orçamento, o que 

demonstra um resultado positivo. 

 

 

 

 

 

Apesar de a maioria absoluta pretender realizar o 

orçamento e 16,7% não responderam ao questionamento. 

Para a abordagem do tema, o resultado adquirido foi 

positivo, atingindo 74% dos entrevistados e classificando a 

peça como ótima, mostrando que a forma como a 

apresentação foi exposta e o tema foi abordado fez com 

que maior parte do público compreendesse a proposta, 

fazendo com que após a apresentação 83,3% 

respondessem que pretendiam realizar o orçamento. 

Apesar das pessoas não realizarem o planejamento 

financeiro, 93% das pessoas acreditam ser importante 

realizá-lo. Assim, a grande maioria acredita ser relevante 

planejar seus gastos e rendas dentro do ambiente familiar. 

 

CONCLUSÕES 

Diante do atual cenário econômico, é importante realizar 

abordagens que trazem à realidade das pessoas, essa 

ferramenta tão importante para o equilíbrio das contas e 

receitas de um grupo ou entidade familiar. Fazer com que 

as pessoas se interessem pelo assunto que a primeira 

vista parece tão complicado, ainda mais com a situação 

atual do Brasil, mas é evidente que a forma como ela vai 

ser abordada, possibilita uma interação maior com o 

público e que levar o conhecimento de uma forma prática 

e simples também pode ser um diferencial na abordagem. 

A preocupação maior do aplicador deve ser fazer com que 

o público (famílias ou entidades familiar) se preocupe não 

somente com situações, em que o orçamento e seus 

recursos já saíram de seu controle, mas sim, desde seus 

primeiros passos. Fazer com que o ouvinte, entenda que 

se programar financeiramente até mesmo antes de 

contrair dívidas é crucial para ter uma vida financeira 

equilibrada dentro do ambiente familiar.   
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INTRODUÇÃO 

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) 

é considerado um problema do neurodesenvolvimento ou 

neurobiológico, com grande participação genética 

(BARBOSA; MUNSTER, 2013; ROSA; TELLES, 2009), 

que resulta em distúrbios comportamentais, definido por 

níveis prejudiciais de desatenção, desorganização e/ou 

hiperatividade-impulsividade (DMS-V, 2014). O TDAH tem 

início na infância pode persistir na vida adulta, 

comprometendo-a em vários setores de sua vida, seja 

acadêmico, social, profissional e interpessoal (BARBOSA; 

MUNSTER, 2013; ROSA; TELLES, 2009; NIEHUES; 

NIEHUES, 2014). Logo, é fundamental que seja feito um 

diagnóstico com qualidade, ainda na infância, pois o TDAH 

não tem cura, somente tratamento (ROSA; TELLES, 

2009). Deste modo, o diagnóstico do TDAH é 

fundamentalmente clínico, sendo seus critérios de 

avaliação estabelecidos pelo Manual Diagnóstico e 

Estatístico das Doenças Mentais – 5ª Edição (DSM-V), 

que envolve a análise da frequência, intensidade, 

amplitude (persistência em mais um contexto) e duração 

(pelo menos seis meses) da tríade sintomática 

desatenção-hiperatividade-impulsividade, como também o 

auxílio de exames neurológicos (NIEHUES; NIEHUES, 

2014; BARBOSA; MUNSTER, 2013; ROSA; TELLES, 

2009).). Após o diagnóstico do TDAH, o tratamento 

medicamentoso mais utilizado é o metilfenidrato conhecido 

popularmente como ritalina (NIEHUES; NIEHUES, 2014). 

Além do tratamento medicamentoso é necessária uma 

abordagem múltipla e global que vise intervenções 

psicossociais para melhorar a qualidade de vida destes 

indivíduos (NIEHUES; NIEHUES, 2014). Nessa 

abordagem sistêmica, surge como terapêutica a 

Equoterapia. Assim, a Equoterapia visa contribuir 

conjuntamente com o tratamento medicamentoso, 

proporcionando ao paciente ajuste tônico, equilíbrio, 

alinhamento corporal, coordenação motora, fortalecimento 

e resistência muscular, sendo indicado também para 

distúrbios comportamentais sociais, sensoriais e mentais 

(BARBOSA; MUSTER, 2011, 2013, 2014). Logo, por 

entender que a Equoterapia tem uma grande contribuição 

para as pessoas com TDAH, este trabalho tem como 

finalidade verificar a eficácia da Equoterapia no tratamento 

de crianças, adolescentes e adultos com TDAH. Para isto, 

foi realizada uma revisão de literatura composta pelos 

principais trabalhos que trataram dos assuntos em 

questão.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, no qual 

foram realizada buscas de artigos científicos por meio de 

pesquisas no Google Acadêmico, Lilacs, PubMed,  

 

 

 

 

Periódico Capes e Scielo. No decorrer desta metodologia, 

foram incluídos artigos sobre TDAH, e como a Equoterapia 

auxilia crianças com TDAH em seus sintomas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com a análise realizada, foram encontrados, 
alguns autores que trabalham com está temática. Assim, 
Barbosa e Muster (2011, 2013, 2014) e Silva et al. (2012), 
relatam que o cavalo, proporciona movimentos 
tridimensionais e multidirecionais possibilitando a 
estimulação sensorial (visual, tátil, auditiva), coordenação  
motora global e viso-motora, lateralidade e equilíbrio. Já 
Niehues e Niehues (2014) apontam que a prática de 
Equoterapia possibilita ganhos na concentração/atenção, 
na motivação do discente para o processo de ensino 
aprendizagem, minimização da agressividade, além da 
aceitação de norma e regras. Já Escobar (2008) verificou 
o comportamento de crianças com TDAH e a Equoterapia, 
constatando que todos os participantes da pesquisa 
apresentaram melhoras quanto à atenção, capacidade de 
concentração e desempenho escolar nos aspectos da 
Escrita. Logo, pode-se constatar, que a Equoterapia é 
viável como recurso terapêutico para crianças e jovens 
com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pois 
todos as crinças que utilizam da Equoterapia 
apresentaram melhoras significativas em relação à 
disciplina, atenção, comportamento hiperativo, 
persistência, responsabilidades, limites e regras, 
demonstrando eficaz essa intervenção na vida da criança 
com TDAH, trazendo melhoras expressivas após as 
sessões. 

CONCLUSÕES 

Crianças que foram submetidas a sessões terapêuticas 

com Equoterapia obtiveram melhoras significativas em 

relação aos sintomas da doença. 
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INTRODUÇÃO 

Os conceitos de público e privado fazem parte do nosso 

cotidiano, sendo geralmente definidos como contrários um 

ao outro: ―o público é o não privado, o privado é o não 

público‖. Mas, será essa definição adequada para a 

sociedade ocidental e para o desenvolvimento da gestão 

pública atual, principalmente em um Estado como o 

Brasil? 

Este trabalho tem por objetivo demonstrar a evolução 

histórica acerca da discussão sobre o que é público e o 

que é privado. Percebe-se que desde a Antiga Grécia já 

se discute sobre assuntos políticos que se vinculam a 

estas definições, entretanto, que uma definição mais clara 

sobre esses conceitos aparece apenas com o surgimento 

da ciência jurídica, desenvolvendo-se melhor após a 

consolidação do capitalismo e a criação do Estado Liberal.  

Esta revisão histórica permitirá demonstrar que os 

conceitos não são estáticos e que a definição dos mesmos 

depende da estrutura jurídica e social a que se vinculam. 

O comportamento dos sujeitos sociais diante dessas duas 

esferas também será regulado pela cultura e pelas 

práticas dos gestores públicos diante dessas esferas. 

Deste modo, muitas vezes o que se perceber na 

sociedade atual, principalmente a brasileira, são práticas 

políticas que não condizem com as definições de público e 

privado que a estrutura jurídica dessa sociedade 

estabeleceu, gerando ilegalidades e ilegitimidades dentro 

do Estado. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados recursos e materiais bibliográficos para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. Com relação ao 

método, utilizou-se o descritivo-interpretativo, onde se 

preocupou com a leitura, análise e interpretação dos 

textos. Como a pesquisa é de natureza exclusivamente 

teórica, pretendeu-se destacar as definições e os termos 

principais, articulando conceitos, premissas e inferências, 

além da demonstração de argumentos e teses. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A discussão que norteia os conceitos de público e privado, 

assim como as suas relações, giram em torno da prática 

dos agentes sociais na esfera pública, tendo em vista que 

tal prática também é orientada pela cultura política 

desenvolvida historicamente dentro da sociedade. 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

A definição dos conceitos de público e privado depende do 

consenso da população de uma determinada sociedade, 

estabelecendo, assim, sua estrutura jurídica. Tais 

conceitos são, portanto, mutáveis no espaço e no tempo, 

modificando-se segundo as práticas sociais, culturais, 

políticas e, acima de tudo, jurídicas. A retomada histórica 

dos conceitos pode nos levar a perceber uma determinada 

evolução da distinção entre estas duas esferas, passando 

das discussões políticas na sociedade grega até a 

consolidação do capitalismo e a criação do Estado Liberal, 

onde haveria uma distinção mais clara entre as duas 

esferas. O direito, desse modo, é uma parte indispensável 

para a análise destes dois conceitos, de modo que a 

ciência jurídica constrói as relações possíveis estre ambas 

as esferas dentro do Estado e estabelece as práticas 

aceitáveis. Entretanto, algumas práticas políticas, sociais e 

culturais acabam desestruturando a concepção de público 

e privado que se tem na formação do Estado Liberal, já 

que os agentes públicos (que deveriam preservar os 

princípios da impessoalidade e da neutralidade nas suas 

ações), muitas vezes, tomam o público como privado e 

articulam ações particulares como se fossem públicas. 

Assim, o que se coloca diante dessa caracterização que 

tentamos abordar é que apesar de estarmos inseridos 

numa perspectiva social onde se presa pela separação 

clara entre público e privado, ainda há, principalmente no 

Brasil, uma profunda ligação com uma estrutura onde 

estes dois conceitos ainda se confundem: o Estado 

patrimonialista. 
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INTRODUÇÃO 

A institucionalização do idoso pode acarretar diminuição 

da sua autoestima, condição esta associada a 

comprometimentos físicos, emocionais, mentais, sociais e 

cognitivos. A musicoterapia é identificada como importante 

ação no sentido de proporcionar bem-estar e qualidade de 

vida ao idoso. Esta pesquisa teve como objetivo identificar 

possíveis alterações no humor, na pressão arterial e na 

frequência cardíaca em idosos institucionalizados no 

abrigo Maria Lindalva Teixeira de Oliveira, em Boa 

Vista/Roraima, após sessões de musicoterapia.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado com 10 idosos de idade entre 65 e 

90 anos, de ambos os sexos, incluídos na pesquisa de 

acordo com suas condições físicas e cognitivas. A pressão 

arterial e a frequência cardíaca foram aferidas antes e 

após as sessões de musicoterapia. Ao final da pesquisa 

uma entrevista foi realizada, com a finalidade de identificar 

possíveis alterações no humor dos idosos em estudo. O 

software Excel 2013 foi utilizado para a análise estatística 

dos dados quantitativos. O Teste t-Student foi utilizado 

para análise de amostras pareadas. Valores de p<0,05 

foram considerados significantes. O tratamento dos dados 

obtidos da entrevista ocorreu através da técnica de 

Análise de Conteúdo, segundo Bardin (2009). Após 

leituras e críticas às informações coletadas, foram 

identificados núcleos de sentido, categorizados em eixos 

temáticos e convergentes com o objetivo desta pesquisa. 

O projeto foi aprovado pelo CEP – UERR, sob CAAE n° 

57979016.1.0000.5621. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados permitiram observar diferença significante 

entre pressões sistólicas (p<0,00007) e diastólicas 

(p<0,01), antes e após as sessões de musicoterapia, 

conforme dados apresentados na Tabela 1. 
Tabela 1. Valores das médias ± desvio padrão da PAS, PAD e 

FC antes (1) e após (2) as sessões de musicoterapia com os 
idosos institucionalizados no Abrigo Maria Lindalva Teixeira de 
Oliveira, entre os meses de setembro e novembro/2016 (n=7). 

 

 Média ±DP p* 

PAS 1 110,77±13,10  
0,00007 PAS 2 106,45±13,17 

   
PAD 1 66,05±6,14  

0,01 PAD 2 64,46±6,76 
   
FC 1 78,62±3,89  

0,69 FC 2 78,19±3,26 
 
 
 
 

 
 
PAS, pressão sistólica; PAD, pressão diastólica; FC, frequência cardíaca; 
DP, desvio padrão da média, Valores expressos em mmHg; *Teste t-
Student (p<0,05). 

Fonte: Autor, 2017. 

A análise das respostas obtidas dos questionários 

permitiram identificar quatro eixos temáticos, satisfação e 

bem-estar, resgate de memórias, contato prévio com a 

música e recursos terapêuticos em uma Instituição de 

Longa Permanência, sugerindo, portanto, a sensação de 

bem-estar e o resgate de memórias associadas às 

músicas.  

Os resultados deste estudo indicam que a música 

apresentou efeito benéfico na qualidade de vida e no 

controle da pressão arterial dos idosos institucionalizados 

no Abrigo Maria Lindalva Teixeira de Oliveira. Tais 

resultados sugerem a viabilidade do emprego deste 

recurso terapêutico em associação ao recurso 

medicamentoso em idosos hipertensos ou não, uma vez 

que, mesmo diante de pacientes normotensos, há a 

melhora da qualidade de vida, demonstrada pela 

motivação dos participantes. 

  

CONCLUSÕES 

Os dados apresentados sinalizam que a musicoterapia 

desenvolvida em grupo com os idosos, permite a adoção 

de hábitos de sociabilidade, resgata memórias, traduz a 

sensação de bem-estar e pode ser identificada como 

terapia coadjuvante no tratamento de diferentes afecções, 

entre elas a hipertensão arterial. Como limitação da 

pesquisa, consideramos que esta foi conduzida com um 

número pequeno de pacientes, apesar de todos os 

critérios metodológicos serem cumpridos. Nossos 

resultados estimulam a continuidade desse tipo de estudo 

com um grupo maior, de maneira a permitir a definição de 

grupo hipertenso e normotenso, por tempo prolongado e 

com a descrição mais detalhada de critérios de adesão 

para confirmação de nossos resultados. 
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INTRODUÇÃO 

As academias ao ar livre (AAL) são espaços que 

geralmente estão em praças públicas, tem como objetivo 

incentivar a pratica de atividade física regular, com 

equipamentos que utilizam a massa corporal do praticante 

como carga para realização dos exercícios 

Em Boa Vista-RR, através deste projeto já foram 

implementadas várias academias ao ar livre na cidade. A 

primeira AAL implantada em Boa Vista- RR foi no 

complexo Ayrton Senna, no qual proporcionou mais uma 

opção de lazer aos amantes da pratica de atividade física. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O método utilizado foi constituído de uma pesquisa 

descritiva e quantitativa, sendo por meio da observação 

dos pesquisadores e aplicação de questionários aos 

usuários das Academias ao ar livre. A coleta de dados 

ocorreu no primeiro semestre de 2017, com os 

participantes intencionalmente selecionados. As 

entrevistas foram realizadas nas quartas-feiras e sábados 

durante um mês (junho), no horário de 18:00 - 19:00hs e 

19:00 – 20:00hs), visando atingir um número adequado 

para a amostra da população. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Este é o primeiro estudo a verificar o perfil de uma 
amostra dos usuários de Academias ao Ar Livre em Boa 
Vista-RR. Os resultados encontrados no presente estudo 
demonstraram que a maioria dos usuários das academias 
ao ar livre da cidade de Boa Vista-RR eram do sexo 
feminino (71,4%). A média de idade encontrada foi de 
45,67 ± 15,55 anos. Avaliando a utilização do parque 
como um todo, 63% dos usuários utilizavam a academia 
ao ar livre caminhar no parque e 37% vem ao parque para 
uso exclusivo da academia ao ar livre. Com isso 
chegamos ao dado que 22,3% dos entrevistados praticam 
atividade física em outro lugar, e 77,7% só fazem caminha 
ou utilizam as academias ao ar livre. A acerca de 48,2% 
sabem utilizar os aparelhos de forma correta sem a 
orientação de um profissional, e aproximadamente 51,8% 
não sabem utilizar de forma correta os aparelhos. A 
respeito do tempo de utilização dos equipamentos, 
aproximadamente 44%  
 
 

 
Utilizam a mais de 5 meses, com uma frequência semanal 
de 48% de 4 vezes.  

 

CONCLUSÕES 
Ao analisar o perfil destes frequentadores, percebe-se que 
políticas públicas voltadas para a promoção de atividade 
física através das Academias ao ar livre na cidade de Boa 
Vista-RR devem levar em consideração estes resultados, 
os quais podem ajudar na captação de mais indivíduos 
para praticas neste local e melhorar a pratica de quem já 
as utiliza. A verificação da utilização ou não destes 
espaços por moradores da área de abrangência das 
academias e, especialmente, a utilização de uma 
abordagem ecológica, e de fundamental importância para 
a compreensão destes espaços. Sugere-se, ainda, que 
estudos futuros abordem é evidente a quantidade de 
benefícios que trazem a esta população, em especial aos 
idosos. São pessoas que normalmente não iria a uma 
academia e que suas atividades físicas não passariam de 
uma simples caminhada próxima as suas residências. 
Porém, com as academias a céu aberto, desde próxima a 
este público e bem orientado o seu uso por profissionais 
qualificados, trazem inúmeros benefícios aos 
participantes. 

 

AGRADECIMENTOS 
Gostaria de agradecer ao Prof. Dr. Gilberto Pivetta Pires, 
por sua orientação, na agilidade das correções e 
acompanhamento das questões burocráticas que 
envolveram este trabalho. 

____________________ 
ANTUNES, A. C. Perfil profissional de instrutores de academias de ginástica e 
musculação. Paraná: Lecturas: Educación física y deportes, 2003. Disponível 

em: <http://www.efdeportes.com/efd60/perfil.htm>. Acesso em: 10 abril. 2017. 

 

FOLHA WEB. Boa Vista ganha primeira academia ao ar livre. Disponível 

em: http://www.folhabv.com.br\noticia\Boa - Vista - ganha – primeira – 

academia – ao – ar – livre\9155atividadefisica. Acesso em: 30 de abril de 2017. 
 

SILVA, D. A. S; PETROSKI, E. L; REIS, R. S. Barreiras e facilitadores de 

atividades físicas em frequentadores de parques públicos. Motriz, v. 15, n. 2, p. 
219-27, 2009 

 

SOUZA C.A.; FERMINO, R.C; ANES, C.R.R.; REIS, R.S. Perfil dos 
frequentadores e padrao de uso das academias ao ar livre em bairros de baixa e 

alta renda de Curitiba-PR. Rev Bras Ativ Fis Saude. 2014; 19 (1): p. 86-97. 

 
  



 
 

 

 

108 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MALÁRIA NO ESTADO DE RORAIMA, BRASIL, NO PERÍODO 

DE 2010 A 2015 
 

CARVALHO
1*

, Jacson Batista, CARVALHO
2
, Júlia da Silva. 

1
Acadêmico do curso de enfermagem da Universidade Estadual de Roraima. (jacson.gxd@gmail.com) 

2
 Acadêmica do curso de enfermagem da Universidade Estadual de Roraima. 

Palavras Chave: Malária, Epidemiologia, Plasmodium, Roraima, Amazônia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A malária é uma doença infecciosa febril aguda, cujos 

agentes etiológicos são protozoários do gênero 

Plasmodium, transmitidos pela picada da fêmea do 

mosquito anofelino. Essa enfermidade é considerada 

preocupante, principalmente para os viajantes, que 

circulam em áreas de risco para a transmissão. A malária 

pode ser adquirida por transfusão de sangue ou por 

compartilhamento de agulhas e seringas infectadas pelo 

parasita. As características climáticas e ecológicas da 

Amazônia brasileira são extremamente favoráveis à 

transmissão da doença. O clima equatorial é um fator 

condicionante para a proliferação do mosquito. No Brasil, 

as áreas de maiores incidências concentram-se na região 

norte. De forma geral, há um pico sazonal de casos de 

malária no período de transição entre as estações úmida e 

seca. Esta pesquisa tem como objetivo contextualizar com 

informações atuais a situações da malária no estado de 

Roraima, que está localizado na área Amazônica onde a 

malária é endêmica caracterizando os fatores ambientais e 

sociais que influenciam na variação sazonal da malária. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Esta é uma pesquisa quantitativa, análise documental, 

coleta de dados na vigilância ambiental, epidemiológica e 

sanitária de Roraima no núcleo de Combate à Malária. A 

avaliação epidemiológica da malária no estado de 

Roraima foi abrangida no período de 2010 a 2015. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre os anos 2010 e 2015 houve um decréscimo de 

30,45% (15.166 casos a menos). Os municípios que 

apresentaram maiores índices de casos autóctones no 

ano de 2010 foram respectivamente os municípios: Cantá, 

Caracaraí, Alto Alegre Rorainópolis e Amajari. O município 

de Boa vista registrou baixos índices de casos autóctones. 

Em 2010 foram notificados 18926 casos por espécie vivax 

e 2627 casos causados pela espécie falciparum. Em 2015 

foram registrados 7334 casos ocasionados por vivax e 595 

causados por falciparum. O Brasil vem apresentando 

redução no número de casos de malária a cada ano, como 

resultado do esforço conjunto de municípios, estados e do  

 

 

 

 

 

 

Ministério da Saúde, tendo sido registrado em 2014 o 

menor número de casos dos últimos 35 anos. O controle 

vetorial deve ser desenvolvido, preferencialmente, na 

esfera municipal e tem como objetivo principal reduzir o 

risco de transmissão, prevenindo a ocorrência de 

epidemias, com a consequente diminuição da 

morbimortalidade. É a partir da diminuição e controle do 

mosquito que pode diminuir o número de casos de 

malária. 

 

CONCLUSÕES 

Durante o período da pesquisa houve um declínio muito 

grande no número de casos da malária no estado, e isso 

caracteriza a eficiência, do trabalho exercido pelas 

políticas nacionais de controle da doença. A redução do 

número de casos e demais indicadores da malária reflete 

os esforços conjuntos das três esferas do governo nas 

ações de prevenção e controle da doença. É necessário 

que os parâmetros e medidas de controle se mantenham 

para que os números de casos continuem a diminuir. 

Como medida de prevenção são necessárias campanhas 

de educação em saúde, para transmitir a população 

informações sobre os fatores de riscos que esta 

enfermidade pode acometê-las. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, há alta biodiversidade de espécies vegetais, a 

maioria desconhecidas cientificamente, principalmente as 

de origem Amazônica. Modicamente, novas 

substâncias/compostos bioativos, importantes, vem sendo 

obtidos a partir dos recursos naturais e ainda do 

reaproveitamento de resíduos agroalimentares. Estes, de 

acordo com expertises, quando encontrados nos vegetais, 

tem sido valorizados comercialmente, via processos 

biotecnológico, por diversas industrias. A Myrciaria dubia, 

espécie da família Myrtaceae, conhecida popularmente 

como caçari no extremo Norte da Amazônia, apresenta 

riqueza de metabólitos secundários, já registrados em 

periódicos. Nesse caso, a dificuldade maior é a 

constatação técnico-científica da bioatividade de um 

composto formulado, de forma mais rápida, bem como a 

determinação de uma concentração adequada, como por 

exemplo, para testar sua utilização na preservação das 

sementes e grãos armazenados de leguminosas granífera 

como a Vigna unguiculata (L.) Walp, objetivo neste 

trabalho.   

MATERIAL E MÉTODOS 

Os estudos experimentais, em bioensaio in vitro, foram 

conduzidos entre maio a dezembro de 2015, nos 

laboratórios de resíduos e sementes da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária, localizada  

(02º45‘28‖N 60º43‘54‖W) em Boa Vista- Roraima, Brasil. A 

amostra de feijão-caupi ,(Vigna unguiculata (L.) Walp), 

cultivar BRS Aracê, não tratada previamente e mantida em 

ambiente não controlado, foi obtida, no mês de junho, a 

partir de uma produção realizada na vitrine tecnológica na 

sede da empresa. Estas foram levadas ao laboratório de 

sementes nas condições ambiente de 21 ±3ºC e 65 ±5% 

de umidade relativa, em novembro, já contaminadas pelo 

inseto-praga, gorgulho (Callosobruchus maculatus). Já o 

composto biotecnológico de sementes bioprocessadas do 

caçari cultivado no extremo Norte da Amazônia, foi obtido 

no mês de maio, no laboratório de resíduos da empresa, a 

partir de uma mistura de solventes a base de água 

destilada, álcool etílico (95%) e glicerina PA. O bioensaio 

foi avaliado em delineamento estatístico inteiramente 

casualizado, disposto em esquema fatorial 2 x 4, de 

acordo com resultados obtidos no teste sequencial da 

razão de probabilidades referentes ao período e dose 

mínima de aplicação inter- 

 

 

 

 

 

relacionados a sanidade e comportamento fisiológico das 

amostras de trabalho. Dois extratos (C e Bp) e quatro 

doses  

(0, 1, 2 e 3 mL), com quatro repetições, sendo a dose 0 

relativa a amostra T e as demais, C e Bp.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados mais surpreendentes relativos a 

constatação da bioatividade do composto biotecnológico 

elaborado, Bioproduto (Bp) a base de sementes do caçari 

bioprocessado obtiveram-se na avaliação fisiológica por 

meio de testes de germinação das sementes de feijão-

caupi tratadas com as três concentrações selecionadas, já 

contaminadas anteriormente com posturas de insetos-

praga, gorgulho. Até cinqüenta dias de monitoramento 

verificou-se que as concentrações do Bp foram efetivas 

não apresentando diferença significativa entre si (72, 73 e 

73%), na germinação, mas com diferenças significativas 

quando comparadas ao T (5 %). Por meio dos parâmetros 

relacionados, comprovou-se a bioatividade do bioproduto, 

efeito positivo em torno de 94% quanto a sanidade. 

CONCLUSÕES 

As concentrações testadas in vitro apresentam efetividade 

para preservação de sementes e grãos armazenados de 

feijão-caupi não tratado previamente até quinquagésimo 

dia após aplicação da primeira dose, a mínima.  
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INTRODUÇÃO 

Originalmente o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) foi criado através do Edital 

MEC/CAPES/FNDE n° 01/2007 apenas para Instituições 

Federais de Ensino Superior (BRASIL, 2007). Porém, dois 

anos depois o Edital CAPES/DEB n° 02/2009 estendeu 

sua abrangência para Instituições Federais e Estaduais de 

Ensino Superior (BRASIL, 2009). E é justamente neste 

momento que a Universidade Estadual de Roraima 

(UERR) inicia a construção de sua história junto ao PIBID, 

assumindo o compromisso de tornar prática qualificada os 

objetivos determinados por Brasil (2013): incentivar a 

formação de docentes em nível superior para a Educação 

Básica; elevar a qualidade da formação inicial de 

professores nos Cursos de Licenciatura, promovendo a 

integração entre Educação Superior e Educação Básica; 

inserir os licenciandos no cotidiano escolar da rede pública 

de educação, proporcionando-lhes oportunidades de 

criação e participação em experiências metodológicas, 

tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar; contribuir para a articulação entre a teoria 

e a prática necessária à formação dos docentes, elevando 

a qualidade das ações acadêmicas nos Cursos de 

Licenciatura. Para a concreta efetivação destes objetivos 

existe um grupo de pessoas envolvidas, Coordenador 

Institucional, Coordenadores de Área de Gestão de 

Processos Educacionais, Coordenadores de Áreas dos 

Subprojetos, Supervisores e Acadêmicos de Iniciação à 

Docência. Diante disso, espera-se que ao final de cada 

ano letivo sejam indicados formalmente, através de 

relatórios, as diversas produções construídas pelos 

Subprojetos em parceria com a escola onde atuam. Assim, 

o objetivo deste resumo é apresentar as modalidades e 

quantidades das produções desenvolvidas pelos 

Subprojetos vinculados ao PIBID/UERR/CAPES nos anos 

de 2014 e 2015. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram analisados os relatórios consolidados do 

PIBID/UERR/CAPES enviados a CAPES relativos aos 

anos letivos de 2014 e 2015. Utilizamos a metodologia de 

Análise de Conteúdos, proposta por Bardin (2006), para 

examinar os relatórios, identificar o tipo e a quantidade de 

produções para depois refletirmos sobre elas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentamos a seguir os resultados referentes aos anos 

de 2014 e 2015. 
Tipo de Produção 2014 2015 

Produções Didático-Pedagógicas 138 341 
Produções Bibliográficas 47 79 

Produções Artístico-Culturais 34 01 

Produções Desportivas e Lúdicas 06 00 

Produções Técnicas/Manutenção/Outras 01 12 

Podemos observar claramente que houve um enorme 

crescimento quanto as Produções Didático-Pedagógicas. 

Isto pode ter ocorrido porque o PIBID já estava ativo na 

UERR desde 2010, tempo suficiente e necessário para 

produzir e qualificar as ações pactuadas. Porém, nos 

chamou a atenção o fato de que muitas informações 

inseridas neste indicador de produção pareciam pertencer 

a outras produções e, portanto, estavam postas 

equivocadamente ali. Percebemos também que as 

Produções Bibliográficas aumentaram consideravelmente 

e isto pode ser um indício de uma maior sistematização e 

registro do trabalho desenvolvido, principalmente, pelos 

Coordenadores de Áreas e Acadêmicos de Iniciação à 

Docência. De modo inverso notamos uma grande queda 

nos indicadores de produção Artístico-Culturais e 

Desportivas e Lúdicas. Este fato pode vir a corroborar com 

algo já levantado aqui enquanto possibilidade, que é a 

confusão manifestada pelos Coordenadores de Áreas dos 

Subprojetos quanto à correta identificação de suas ações 

associadas ao tipo de produção. 

 

CONCLUSÕES 

Os dados apresentados nos mostram o crescimento que o 

PIBID/UERR/CAPES edificou no biênio 2014/2015. 

Contudo, é perceptível que existe a necessidade premente 

de sanar as dúvidas que por ventura existam quanto à 

questão do tipo de produção e sua inserção no relatório, 

que este deve ser gerado constantemente e de forma 

cuidadosa, durante o ano letivo, através do diálogo entre 

todas as esferas do programa. Além disso, 

compreendemos que o processo de qualificação de um 

programa tão complexo e ousado demanda tempo e 

dedicação e que ajustes ininterruptos precisam existir.  
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INTRODUÇÃO 

O Maracujazeiro pertence à família Passifloraceae e à 

ordem Passiflorales, compreende cerca de 400 espécies. 

No Brasil o gênero Passiflora é representado por 

aproximadamente 150 espécies (Faleiro et al, 2005). 

Algumas espécies de interesse agrícola são auto 

incompatíveis, isto é, não conseguem formar frutos 

quando fertilizadas pelo pólen do próprio indivíduo 

(SCHIFINO-WITTMANN; DALL‘AGNOL, 2002). Neste 

contexto, destaca-se o maracujá-amarelo, por ser uma 

planta alógama, isto é depende da polinização cruzada 

para a produção de frutos (COBRA et al., 2015). O 

sucesso da polinização do maracujá ocorre quando o 

pólen de uma flor é conduzido até a flor de outra planta. 

No caso do maracujá-amarelo, a polinização natural é 

efetuada particularmente por abelhas de grande porte, 

conhecidas como mamangavas (SILVA et al., 2014). As 

abelhas mamangavas do gênero Xylocopa são os agentes 

polinizadores naturais mais eficientes do maracujá-

amarelo, principalmente devido ao seu tamanho e 

comportamento na flor durante a coleta de néctar 

(VARASSIN & SILVA 1999, CAMILLO 2003, MELO et al. 

2005). O objetivo deste estudo é de identificar as espécies 

de abelhas Xylocopa que sejam polinizadoras eficientes 

do Maracujá-amarelo  

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizadas observações e capturas de abelhas 

visitantes florais de maracujá-amarelo na região do Monte 

Cristo, município de Boa Vista, como atividade preliminar 

ao projeto de mestrado ―VISITANTES FLORAIS DO 

MARACUJÁ-AMARELO (Passiflora edulis f. flavicarpa 

Deg) EM AREAS DE CULTIVO NO ESTADO DE 

RORAIMA‖ 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

Durante os trabalhos preliminares de observação foram 

separadas duas espécies de abelhas Xylocopa como 

eficientes polinizadores do maracujá-amarelo; Xylocopa 

(Neoxylocopa) fimbriata Fabricius, 1804 e Xylocopa 

(Neoxylocopa) frontalis (Olivier, 1789). Essas espécies são  

 

 

conhecidas como abelhas carpinteiras, pelo hábito de 

nidificarem em buracos feitos em troncos de árvores em 

estado de decomposição ou, até, em madeiras de 

construções de casas e barracões. São abelhas 

consideradas gigantes pelo porte avantajado (HURD e 

MOURE 1963, MICHENER 2000). Durante as 

observações de campo foi constatada a predação de 

pólen por abelhas africanas (Apis mellifera scutellata 

Lepeletier 1836). Sendo abelhas de médio porte não 

tocam nos estigmas e retiram a quase totalidade do pólen 

das anteras inibindo, assim, a visitação pelas abelhas X. 

frontalis e X. fimbriata. 

CONCLUSÕES 

Dentre as espécies de abelhas capturadas, somente X. 

fimbriata e X. frontalis foram consideradas polinizadoras 

efetivas. As abelhas A. m. scutellata devem ser 

considerada pilhadoras de pólen e não deve haver 

plantações de maracujá-amarelo próximas de criadouros 

(apiários) dessa espécie. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem o intuito de apontar e discutir as ações 

dos poderes públicos municipais em promover e ampliar a 

participação popular na política municipal. A partir de um 

método indutivo, pretende-se mostrar, através do estudo 

do Plano Diretor de Toledo/PR, que a democracia 

participativa no Brasil é apenas aparente, pois não há uma 

consciência e prática político-democrática plenamente 

constituída no país. Deste modo, a pesquisa está dividida 

em três pontos centrais: primeiro, a apresentação das 

mudanças estruturais dos governos brasileiros, mostrando 

as principais transformações da democracia e da 

participação popular no Brasil; segundo, a criação de 

instrumentos participativos; e, terceiro, a análise do Plano 

Diretor do município de Toledo e sua constituição 

―participativa‖. Neste sentido, quer-se mostrar que a 

redemocratização do Brasil, que se percebe a partir dos 

anos 80, rendeu ao país as condições de possibilidade 

para que a democracia participativa se constituísse de 

modo pleno no Brasil, entretanto, a sociedade brasileira 

ainda estaria às voltas com a construção da mesma, pois 

a sua consolidação só se efetivará com a conscientização 

política e a práxis democrática da população. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados recursos e materiais bibliográficos para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. Com relação ao 

método, utilizou-se o descritivo-interpretativo, onde se 

preocupou com a leitura, análise e interpretação dos 

textos. Como a pesquisa é de natureza exclusivamente 

teórica, pretendeu-se destacar as definições e os termos 

principais, articulando conceitos, premissas e inferências, 

além da demonstração de argumentos e teses. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A discussão que norteia a participação popular na gestão 

pública e o exercício da cidadania gira em torno da prática 

dos agentes sociais na esfera pública, tendo em vista que 

tal prática também é orientada pela cultura política 

desenvolvida historicamente dentro da sociedade. 

 

CONCLUSÕES 

Verifica-se que a democracia participativa não é apenas 

uma questão de vontade do povo por liberdade econômica 

e política, é sim um processo histórico, uma práxis, de 

modo que desde a proclamação da República luta-se por 

este tipo de democracia. Percebe-se que a cada novo 

governo brasileiro, ao longo desses quase 130 anos de 

República, novos desafios à participação popular eram 

lançados, de modo que o Brasil sempre teve dificuldades 

em expressar efetivamente esse tipo de democracia. 

 

 

 

 

Desde a redemocratização do Brasil, no final dos anos 80, 

o Brasil vem avançando significativamente na 

consolidação da participação popular nas decisões 

políticas e financeiras 

de seus municípios. É importante salientar que a 

Constituição de 1988 foi o marco dessa redemocratização, 

já que postulou um Estado Democrático de Direito, 

possibilitando que a política brasileira fosse pensada de 

um modo semidireto, ou seja, que apesar de haver 

representantes no governo, ainda haveria como participar 

diretamente da decisão de algumas medidas importantes 

para o país. O Estatuto da Cidade, de 2001, também foi 

um ponto importante para a participação democrática da 

população na gestão pública, já que definiu instrumentos 

que poderiam auxiliar em tal tarefa, como os Planos 

Diretores Municipais. Vê-se que os Planos Diretores são 

ferramentas importantes para o desenvolvimento dos 

municípios, discutindo os novos rumos da expansão 

urbana e rural. Entretanto, mesmo que o texto 

constitucional, apoiado pela lei que institui o Estatuto da 

Cidade, aponte o cidadão como um dos principais agentes 

de elaboração e aprovação dos Planos Diretores – além 

da elaboração e avaliação das políticas públicas 

municipais –, percebe-se que esta participação não chega 

a ser tão significativa a ponto de ser absoluta; pelo 

contrário, tal participação torna-se apenas um símbolo, de 

modo que o processo de elaboração e aprovação de tais 

planos tem apenas uma aparência de democrático e 

participativo. Assim, ainda há muito no que avançar para 

que a sociedade brasileira tenha uma democracia mais 

fortalecida e um processo de participação mais efetivo, já 

que não há democracia participativa teórica, toda a 

participação é prática (práxis), portanto, se faz necessário 

encontrar meios de fomentar esta prática, meios que 

estimulem a população a participar real e efetivamente da 

vida política dos municípios. Portanto, as medidas 

tomadas pelos governos municipais, segundo o que se 

percebe nessa pesquisa, não são suficientes para 

promover e ampliar a democratização da gestão pública, 

promovendo uma participação real da população na 

política municipal. 
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INTRODUÇÃO 

Todos os empregadores devem adotar medidas de 

prevenção de incêndios, em conformidade com a 

legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis 

(BRASIL, 2017).  

Conforme Fialho (2007), a exploração do aspecto lúdico, 

pode se tornar uma técnica facilitadora na elaboração de 

conceitos, no reforço de conteúdos, na sociabilidade entre 

os alunos, na criatividade e no espírito de competição e 

cooperação, tornando esse processo transparente, ao 

ponto que o domínio sobre os objetivos propostos na obra 

seja assegurado. Deste modo, objetivou-se avaliar o 

processo de ensino e aprendizagem por meio da 

construção de jogos educativos integrados aos conteúdos 

na área do conhecimento da disciplina de Prevenção e 

Combate a Incêndio, no curso de Segurança do Trabalho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido durante os meses de julho e 

agosto de 2017 em sala de aula comum no Centro 

Estadual de Educação Profissional Prof. Antonio de Pinho 

Lima (CEEP) de Roraima. Tratou-se de um estudo 

experimental da abordagem quantitativa no qual 

participaram 12 alunos que responderam a um 

questionário estruturado em dois momentos distintos. No 

primeiro momento, foi aplicado o questionário no início da 

disciplina Prevenção e Combate a Incêndio. No segundo 

momento, aplicou-se no final da referida disciplina o 

mesmo questionário, a fim de comparar o nível de 

desenvolvimento do conhecimento. Contou-se com a 

participação direta de 12 alunos, matriculados no turno 

noturno, na faixa etária de 19 a 50 anos, da modalidade de 

ensino profissionalizante, do curso de Segurança do 

Trabalho do CEEP. Durante a realização do experimento, 

adotou-se uma metodologia a partir de pesquisas e 

planejamento para construção de jogos educativos por 

meio de recursos materiais e recicláveis: papelão, isopor, 

papéis, régua, canetas e figuras temáticas.  

Em seguida, os alunos apresentaram os jogos 

descrevendo a especificidade contendo: título, descrição, 

objetivo, público alvo e instruções de como jogar de cada 

jogo. Depois, jogaram entre si. A culminância ocorrerá no 

dia 29/09/2017, durante a realização da IV Feira de 

Educação Profissional, Empreendedorismo e Ação Social 

do CEEP, com vistas a propagar o conhecimento sobre 

prevenção e combate a incêndio e as interações humanas 

com a comunidade escolar. Os dados foram tabulados em 

planilha  

 

 

 

 

eletrônica e analisados por meio de teste T ao nível de 5% 

de probabilidade, utilizando software Excel®, versão 2010. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Houve diferença significativa (p = 0,0417) entre os 
formulários aplicados antes e depois da administração de 
conceitos prevencionistas e de combate ao fogo em 
situação de ocorrência de sinistros, registrando médias de 
6,1 antes da aplicação da técnica e de 7,5 após a 
aplicação dos jogos educativos, representando um 
acréscimo de 22,95% na nota geral dos avaliados. 
Oportunizou-se aos alunos vincular os saberes empíricos 
do cotidiano por eles vivenciados com os saberes 
científicos trabalhados em sala de aula, através da 
promoção do pensamento científico, do acesso e leitura a 
materiais técnicos e legislação vigente, assim como 
através da realização de visita técnica ao Corpo de 
Bombeiros Militar de Roraima. Após a reformulação das 
estratégias e sua implementação, avaliou-se que as 
mudanças ocorridas foram positivas, pois estimulou os 
alunos a alcançarem os objetivos estabelecidos por meio 
dos jogos educativos, o que representou uma metodologia 
considerada motivacional para o desempenho dos alunos.  

 

CONCLUSÕES 

A utilização dos jogos no processo educativo é uma 

conquista enquanto instrumento facilitador da integração, 

da sociabilidade, do despertar lúdico, da brincadeira e 

principalmente do aprendizado, focando na necessidade 

de alguns cuidados que devem ser tomados ao levar um 

jogo para sala de aula e ressaltando a importância da 

colocação de regras e pontuações como formas de 

estimulação da participação do aluno. O uso de jogos 

educativos promove conhecimento científico, estado 

motivacional e intercâmbio entre os alunos, além de 

beneficiar o processo de ensino e aprendizagem 

considerando a modalidade de ensino profissionalizante. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de pesquisa foi realizado na disciplina 

de Geomorfologia, e teve como objetivo demonstrar 

problemas ambientais decorrentes da localização dos 

cemitérios públicos em área urbana. Atualmente umas das 

grandes discussões estão no grande potencial de 

contaminação ambiental decorrente dos cemitérios, 

principalmente, quanto ao risco de contaminação das 

águas subterrâneas e superficiais por bactérias e vírus 

que proliferam durante os processos de decomposição 

dos corpos, além das substâncias químicas liberadas. 

Esta água contaminada, por sua vez, freqüentemente 

acaba sendo utilizada pela população vizinha às 

necrópoles (PACHECO, 2007). 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido através de pesquisa de 

campo, com objetivo de observar as características 

perceptivas, de cunho investigativo, dedutivo e descritivo 

entre os dois cemitérios, público e privado no município de 

Boa Vista – RR. A pesquisa foi realizada no entorno dos 

cemitérios:  Parque Cemitério Campo da Saudade 

(privado) e do Cemitério Nossa Senhora da Conceição 

(municipal) (Figura 01).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Localização dos cemitérios de Boa Vista - RR. 

Durante a pesquisa de campo foi realizado um percurso 

no entorno do cemitério, com objetivo de verificar a 

proximidade das residências e as principais do cemitério 

junto às moradias. Foi realizada uma pesquisa de opinião 

com os moradores do entorno para entender se os 

mesmos tinham conhecimento sobre os problemas 

decorrentes da atividade cemiterial.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da pesquisa demonstraram que os 

cemitérios da cidade de Boa Vista levantaram as 

seguintes possibilidades de impactos: na qualidade do ar 

que poderia ocorrer no local; segundo os moradores do 

entorno, na área do cemitério exala um mau cheiro 

decorrente das atividades na exumação; fumaça e fuligem 

decorrente das queimadas;  

possibilidade de percolação do necrochorume no solo, 

contaminando assim o lençol freático. Outro fator 

preponderante é a presença de árvores de grande porte 

no  

 

 

interior dos cemitérios. Neste caso, o que poderia servir 

como benefício de conforto visual e térmico pode gerar 

grandes problemas de contaminação da água subterrânea 

e solos por causa das raízes que são responsáveis pela 

destruição dos túmulos. Quando a parede tumular está 

rompida, consequentemente é facilmente inundada pelas 

águas das chuvas, e posteriormente estas águas pluviais, 

já contaminadas, infiltram-se no solo podendo atingir o 

lençol 

freático 

(Figura 

02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Presença de árvores próximos aos túmulos.  

Falcão, Souza e Fernandes (2011) em pesquisa realizada 

no cemitério privado de Boa Vista, ressaltam que outro 

problema decorrente dos cemitérios são os resíduos 

sólidos gerados tanto pelo processo de exumação (roupas 

e restos de caixões) como a parafina das velas que é 

queimada na cruz principal do cemitério fica retida em 

caixa de cimento e, posteriormente, recolhida tem o 

mesmo destino do restante dos resíduos. Existem ainda 

os que são gerados por construção civil e são depositados 

nos cantos do cemitério facilitando o alojamento de insetos 

e roedores. De tempo em tempo, são recolhidos e 

destinados ao aterro sanitário municipal. 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que dos dois cemitérios urbanos, apenas o 

cemitério privado foi construído com base na legislação 

ambiental, já o cemitério público, sua construção foi 

anterior a legislação vigente. No entanto, os dois 

cemitérios localizados na área urbana do município são 

potencialmente agentes impactantes, podendo afetar 

diretamente a qualidade de vida dos moradores.   
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INTRODUÇÃO 
O livro didático (LD) é um dos materiais mais utilizados 
pelos professores, principalmente das escolas públicas. 
Para o aluno é uma ferramenta importante na aquisição do 
conhecimento científico. Os livros são fornecidos pelo 
Governo Federal através do (FNDE) Fundo Nacional do 
Desenvolvimento da Educação, autarquia vinculada ao 
Ministério da Educação (MEC) que é responsável pela 
captação de recursos financeiros para o desenvolvimento 
de programas que visam à melhoria da qualidade da 
educação brasileira. O Programa foi criado em 1.985 e 
consiste na distribuição gratuita de LD já prevista em na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (LDB) de 
1.996, que garante o atendimento ao educando, no ensino 
fundamental público, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar. Esse trabalho 
teve como objetivo apresentar e discutir o Programa 
Nacional do Livro Didático em dois aspectos: um 
relacionado ao processo de escolha do livro e o outro o 
uso adotado pelos professores em suas metodologias em 
sala de aula. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na escola estadual Lobo 

D‘Almada, os sujeitos da pesquisa foram 25 professores 

do ensino médio, que foram divididos em cinco grupos por 

área de conhecimento. No primeiro momento foi aplicado 

um questionário com 4 perguntas fechadas e uma aberta, 

este questionário teve o propósito de verificar a formação 

acadêmica dos professores, como acontece a escolha do 

livro didático, quais critérios são utilizados e qual 

metodologia é escolhida para a utilização dos livros nas 

aulas. Assim o grupo foi dividido em 5 grupos menores, 

considerando a área de conhecimento de cada integrante, 

se dirigiram a sala de informática onde acessaram a 

página do Portal do FNDE, especificamente sobre o guia 

digital aprovado das obras disponíveis através da Portaria 

nº 42 de 01 de agosto de 2017. Cada professor teve a 

oportunidade de conhecer os conteúdos de todos os livros 

disponíveis, onde fizeram anotações. Em seguida fizeram 

análises dos livros que o MEC enviou via Correios. A 

última etapa foi a apresentação de cada grupo através de 

um representante que fez as colocações sobre o processo 

de escolha e os critérios que elegeram mais relevantes 

para escolha do livro de cada componente curricular. 

Nesse momento houve interação e debate de todo o 

grupo. Na oportunidade entregaram os códigos dos livros 

no formulário oficial à coordenadora pedagógica para 

inserção via internet. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As atividades foram realizadas no final do mês de agosto 

no período de três dias, tendo em vista o prazo hábil 

exigido pelo FNDE para envio dos documentos ao 

Ministério da Educação. A partir da análise dos 

questionários foi possível detectar que mais de 70% dos 

professores tinham dúvidas de como acontece o processo 

de escolha, bem como o acesso ao Portal do FNDE. 

Apenas 22% não levam em consideração a realidade local 

e regional da comunidade escolar e a formação para o 

exercício da cidadania. No entanto 63% expressaram que 

fizeram a escolha visando a demanda dos alunos com 

relação a aprovação nos vestibulares e processos 

seletivos para acesso ao ensino superior. Todos os 

professores responderam que utilizam o LD, e nenhum 

respondeu que faz uso somente do livro, 52% dos 

professores afirmaram que ministram aulas expositivas 

dos conteúdos e posterior resolução de exercícios. 

Apenas uma professora atua numa área que não possui 

formação.  

 

CONCLUSÕES 

A escolha do LD é momento de grande importância para 

as escolas públicas e deve ser conduzida com grande 

responsabilidade pelos gestores escolares. A pesquisa 

demonstrou a falta de esclarecimentos por uma parte 

considerável da equipe docente e também a falta de 

critérios que favoreça a aprendizagem. Para Silva (1.996) 

o LD é uma tradição tão forte dentro da educação 

brasileira que o seu acolhimento independe da vontade e 

da decisão dos professores. A educação brasileira precisa 

avançar nesse sentido, é inquestionável que o LD é 

importante, porém a escolha e utilização devem observar 

alguns elementos como: diálogo com o PPP da escola, 

linguagem e vocabulário compatível com a série em 

questão, articulação com outras mídias, se estimula a 

formulação de hipóteses pelo aluno, etc. Lamentavelmente 

verifica-se ainda a prática pedagógica de metodologias 

pautadas em exercícios repetitivos e de memorização que 

são prejudiciais ao desenvolvimento educacional dos 

estudantes. 
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INTRODUÇÃO 

Todos os anos, a Vila Balneária de Alter-do-Chão recebe 

centenas de turistas vindos de todas as partes do Brasil e 

do mundo. Com belas praias e a rica e atrativa culinária 

paraense, o vilarejo encontra no turismo sua principal 

atividade econômica. Com o aumento do nível de 

exigência dos turistas por serviços e produtos de 

qualidade, foi desenvolvido o projeto ―Qualidade na 

Prestação de Serviços‖, cujo objetivo é proporcionar aos 

micro e pequenos empresários dessa vila alternativas para 

elevar o nível da qualidade no atendimento nos serviços 

ofertados na Vila Balneária.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Em meio à globalização, é preciso inovar e agregar valor, 

tanto ao produto quanto ao negócio, que visem a atender 

às necessidades dos clientes a um custo satisfatório, em 

um ambiente agradável e com um excelente padrão de 

atendimento nos serviços prestados. Esses fatores, 

quando bem trabalhados, formam o diferencial competitivo 

de qualquer empreendimento.  Para Rangel e Cobra 

(2012, p. 08) ―um bom serviço é aquele que vai ao 

encontro das expectativas do cliente ou consumidor. Um 

serviço é, sobretudo, uma forma de ampliar um produto 

vendido‖. Entende-se que a qualidade nos serviços é mais 

do que nunca um fator diferencial indiscutível. Segundo 

Albrecht (2012), a qualidade nos serviços é um diferencial 

competitivo muito forte e não depende apenas de uma 

única pessoa da empresa, mas de todas trabalhando em 

conjunto em busca da satisfação do cliente. Corrobora 

Chiavenato (2014) com a ideia de que as pessoas que 

trabalham em uma organização devem estar atentas para 

as necessidades dos clientes e surpreendê-los, 

demonstrando a qualidade não só do atendimento, mas de 

toda a organização, de modo a exceder as expectativas 

dos consumidores-alvo e encantando-os. O projeto 

estabelece como proposta metodológica a capacitação da 

classe trabalhadora nos segmentos de hotelaria, bares, 

restaurantes e catraieiros associados e a elaboração de 

políticas públicas discutidas com a equipe gestora do 

vilarejo, apresentadas à Câmara Municipal de Santarém 

através de audiência púbica. Os alunos selecionados para 

o projeto recebem formação para atuarem de forma ativa 

nas capacitações ofertadas. Os indicadores de 

desempenho abordados compreendem os propostos por 

Marlene Jia: tempo médio de atendimento, resolução no 

primeiro contato, tempo de resolução, pontuações de 

conexões significativas, tempo de resposta inicial, taxa de 

contenção e pontuação de promotor de rede. É salutar a 

adaptação dos indicadores à realidade local.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A comunidade estudada apresentou uma particularidade a 

ser discutida: a sazonalidade. Essa é apontada pelos 

participantes como um fator desestimulante. Durante o 

período de inverno, o baixo fluxo de turistas compromete a 

economia local. Com pouca demanda, os empresários 

encontram enormes dificuldades para manter seus 

empreendimentos. Por outro lado, na alta estação o fluxo 

de turistas é intenso e a falta de preparo técnico é 

percebida através da insatisfação dos clientes que buscam 

lazer e entretenimento associados a serviços e produtos 

de qualidade. Foi sugerido que no período sazonal as 

empresas tenham foco na elaboração de novas 

estratégias para serem implementadas na alta temporada. 

Associar o negócio às tecnologias sociais também é 

uma alternativa para atrair e estabelecer uma 

comunicação em tempo real com os clientes. Quanto ao 

estudo dos indicadores de desempenho, foi sugerido que 

o Tempo Médio de Atendimento (TMA) estabeleça a 

duração média de uma simples transação, desde o 

contato inicial do cliente até a conclusão do seu pedido. 

Isso inclui tempo de conversa, tempo de espera e tempo 

gasto após a chamada para concluir a transação. Outro 

indicador que mereceu atenção foi o tempo de resolução, 

que significa a quantidade média de tempo necessária 

para resolver um caso. A depender da situação, fica 

estabelecido que será medido em dias ou horas de 

trabalho, os quais serão demandados para manter a 

satisfação do cliente, quando este passar por algum tipo 

de problema. Por fim, o indicador relacionado à pontuação 

de promotor de rede, que mede a probabilidade de um 

cliente recomendar uma determinada empresa para um 

amigo ou colega, também foi bastante abordado.  Como 

sugestão para medir esse indicador, a empresa precisar 

realizar pesquisas de mercado que ponderem melhor a 

questão.  

CONCLUSÕES 

As sugestões ora apresentadas estão sendo 

implementadas e serão apresentadas por meio de gráficos 

em reuniões gerenciais para avaliarmos seus impactos na 

satisfação dos clientes e consequentemente na 

lucratividade dos negócios. Quanto às propostas de 

políticas públicas, elas serão elaboradas conforme o 

cronograma de reuniões e debates propostos pela equipe 

gestora da Vila de Alter-do-chão.  
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INTRODUÇÃO 
As formas geométricas apesar de estarem presente em 
tudo que nos cerca nem sempre é percebida ou 
reconhecida, pois para alguns alunos os conceitos 
abordados nos anos iniciais do ensino fundamental ainda 
são muito abstratos. No entanto, para esse obstáculo 
epistemológico é necessário que o professor, através de 
planejamento e metodologia, proporcione ações 
pedagógicas que levem o aluno a perceber e compreender 
os objetos que o cercam no mundo, incluindo as formas 
geométricas e seus conceitos. Segundo os Parâmetros 
Curriculares Nacionais no bloco espaço e forma os 
conceitos geométricos constituem parte importante do 
currículo, pois é através desse que o aluno desenvolve um 
tipo especial de pensamento que lhe permite 
compreender, descrever e representar, de forma 
organizada, o mundo em que vive (BRASIL, 1998, p.51). 
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular uma 
das habilidades do aluno para geometria é quantificar e 
estabelecer relações entre o número de vértices, faces e 
arestas de prismas e pirâmides, em função do seu 
polígono da base, para resolver problemas e desenvolver 
a percepção espacial (BRASIL, 2016). Sendo assim, o 
rompimento com a abordagem tradicional nesse conteúdo 
é imprescindível, pois não correspondem as perspectivas 
de formação de sujeitos pensantes. Diante desse desafio 
a proposta desse trabalho está em promover ações de 
mediações que levem o aluno a construir os conceitos 
geométricos a partir dos objetos e formas presentes em 
seu espaço, seja esse formal ou não formal. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Essa experiência foi realizada em duas turmas do 6º ano, 

na Escola Estadual Fernando Grangeiro em 2016, com a 

participação de 50 alunos entre 11 e 12 anos das turmas 

―A‖ e ―B‖ do ensino fundamental, no turno matutino. As 

ações para reconhecimento das formas geométricas que 

nos cercam, construção dos sólidos identificados no 

espaço escolar, classificação dos poliedros e não 

poliedros e os elementos (Aresta, Vértice e Face) foram 

realizadas em quatro horas/aulas. Na primeira aula foi 

realizado um passeio pela escola para identificar as 

formas geométricas presentes no espaço escolar, no qual 

cada um poderia anotar ou não o que identificou no 

refeitório, nos corredores, na quadra e nas árvores que 

ficam atrás da escola. O processo foi mediado por 

perguntas para instigar a percepção dos alunos. Na 

segunda aula a proposta foi à construção com canudos e 

barbantes dos sólidos geométricos identificados na aula 

passeio, onde os alunos ficaram livres para criar e após 30 

minutos, apresentaram e justificaram suas criações. 

Durante a apresentação o aluno deveria classificar seu 

sólido em poliedro e não poliedro, e sempre que 

necessário à professora poderia intervir. Na terceira aula 

os alunos apresentaram uma pesquisa sobre os 

elementos (Aresta, Vértice e Face), no qual cada um teve  

que identificar em seus sólidos produzidos com canudos. 

Alguns alunos tiveram   dificuldade,   em  especial,   

aqueles   que  apenas copiaram a pesquisa, pois não 

conseguiram relacionar as informações ao sólido, mas 

após alguns minutos quase todos já estavam identificando 

a aresta, vértice e face nos sólidos produzidos e 

explicando para a turma. Na quarta aula os alunos 

realizaram uma atividade de quantificar a aresta, vértice e 

face dos sólidos do colega e desenhar objetos de casa 

que apresentassem a mesma forma.       

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao questionar os alunos sobre as formas geométricas 

encontradas na escola, diferentes respostas foram dadas 

para um mesmo objeto, como por exemplo, que o teto do 

refeitório era formado por pirâmides, outros diziam que 

eram triângulos e assim por diante. Deixando claro que 

nem todos tinham a mesma impressão para o mesmo 

objeto, além de alguns apresentarem apenas noção de 

formas bidimensionais, necessitando explicação de formas 

tridimensionais. Durante a apresentação das criações dos 

sólidos produzidas pelos alunos, até um abajur apareceu 

com as formas de uma pirâmide e um cubo juntos. O 

aluno que fez o abajur justificou que sua ideia inicial seria 

a construção de um cubo para representar a cantina, 

porém o cubo não ficava firme, então lembrou que o teto 

do refeitório era sustentado por várias pirâmides, 

chegando assim em um abajur. Essa explicação foi 

maravilhosa, pois o aluno foi criativo e conseguiu aplicar a 

utilização do sólido para resolver um problema. Essas 

aulas possibilitaram aos alunos a oportunidade de criar, 

discutir, romper com o obstáculo de que as formas planas 

são sólidos geométricos. Percebendo que os objetos feitos 

pelo homem ou pela natureza apresentam formas que 

podem ser relacionadas às formas geométricas, e sua 

utilização é moldada de acordo com a necessidade da 

sociedade e época.  

CONCLUSÕES 

A participação ativa dos alunos nessas aulas foi bem 

produtiva, pois durante as aulas os alunos demonstraram 

motivação e aprendizado, além de desenvolver a 

autonomia e também a cooperação entre si. Ressaltando 

que uma boa aula nem sempre requer muitos recursos e 

sim um bom planejamento com ótimas ações. 
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INTRODUÇÃO 

Devido ao constante avanço tecnológico, são necessárias 

atualizações nas formas de ensino em sala de aula, desta 

forma, abordou-se nesta pesquisa uma proposta de 

construção de uma interface melhorada para um 

laboratório virtual de física, desenvolvido por Silva (2008). 

Desta forma nosso problema de pesquisa será verificar de 

que forma um ambiente virtual tridimensional para o 

ensino do conteúdo da disciplina de física do Ensino 

médio, pode contribuir no processo de aprendizagem? 

Como objetivo geral busca-se descrever as contribuições 

pedagógicas no ensino de física do Ensino Médio, com a 

utilização do laboratório virtual de física, como forma de 

auxílio no processo de ensino e aprendizagem. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para integrar o laboratório virtual de física a sala de aula, 

foi necessário a construção de uma interface de software 

simples e de fácil manuseio e aprendizagem. Na 

construção dessa interface foram usadas as tecnologias 

de apoio: HTML5, PrimeFaces e NetBeans. Os métodos 

de construção da interface foram os mais simples, nada 

com muita complexidade, somente códigos que fazem 

chamadas de arquivos em VRML para a execução das 

simulações no laboratório. Como forma de avaliar essa 

interface, foi elaborado um questionário, sendo este 

responsável por verificar os níveis de satisfação ao se 

utilizar a interface (Usabilidade). Para os alunos do ensino 

médio, acadêmicos e professores, foi entregue o 

computador matriz, porque somente este possui a 

interface e laboratório, então os mesmos fizeram uso da 

aplicação, realizaram experimentos e se divertiram 

bastante, logo após foram entregues questionários 

impressos para fosse realizada a avaliação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao submeter a testes a interface desenvolvida para o 

Laboratório de Física, os professores e alunos da 

disciplina de física do Ensino médio colocaram em prática 

conteúdos teóricos através de simulações tridimensionais 

disponibilizadas pela aplicação sem dificuldades. Com os  

 

professores e acadêmicos do curso de ciência da 

computação não houve muita diferença com relação a 

reação dos mesmos, estes ainda apresentaram um pouco  

mais interesse em interagir com as simulações e interface 

do Laboratório.  

 

CONCLUSÕES 

Pelo fato de ser uma disciplina com alto nível de exigência 

de abstração, entende-se assim, que o processo de 

ensino e aprendizagem da física não pode ficar nos dias 

de hoje sem a utilização de meios tecnológicos para o 

desenvolvimento de seus conceitos na formação dos 

alunos, uma vez que os mesmos se encontram em salas 

aprendendo os conceitos só a parte teórica, 

impossibilitados de praticar simulações por falta muitas 

vezes de um laboratório específico. Por tanto, acreditando 

que a folha de papel e o lápis podem ser limitadores para 

o estudo da física, foi criado então um modelo que, possa 

ser satisfatório, fácil de usar, com a capacidade de facilitar 

o aprendizado, e ainda que atenda os padrões da norma 

de usabilidade.   Essa pesquisa visou a utilização da 

tecnologia de Realidade Virtual para proporcionar aos 

professores e alunos que trabalham com a disciplina de 

física um ambiente virtual com tecnologia 3D, interativo, 

com capacidade de enriquecer a aula e o mais importante 

de seus aspectos a fácil utilização. Sendo assim, pode-se 

perceber que há muitas vantagens da sua utilização em 

salas de aulas. 
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INTRODUÇÃO 

Diante de tantas críticas e discussões estabelecidas em 

virtude da proposta de reforma para o ensino médio, o 

tema novamente se tornou objeto de discussão e críticas, 

demonstrando assim o quanto a ideia sobre a questão do 

ensino médio brasileiro ainda não foi compreendida por 

muitos, principalmente do que se trata sobre os objetivos 

desta última etapa da educação básica. Ainda existem 

muitas lacunas no processo de solidificação de um ensino 

médio no Brasil, porém ainda há uma crise de 

entendimento sobre o verdadeiro teor do ensino médio. 

Teria essa etapa da educação o papel de formar seus 

estudantes para o acesso ao ensino superior? Ou será 

que seria a formação cidadã voltada ao mundo do 

trabalho? Nessa conjuntura, este estudo traz algumas 

considerações sobre as discussões e reformas propostas 

no ensino médio brasileiro, com o objetivo de debater 

sobre as ideologias e projetos que estão por trás desse 

conjunto de modificações propostas para essa etapa da 

educação básica, alertando também para um dos 

problemas mais centrais sobre esse assunto, que seria a 

necessidade de uma construção mais sólida sobre o 

conceito e finalidade do ensino médio brasileiro. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo constitui-se de uma pesquisa bibliográfica da 

literatura especializada, realizada em 10 de agosto de 

2017 com duração de 25 dias, no qual realizou-se uma 

consulta ao texto da reforma do ensino médio e de 

periódicos disponibilizados na internet. Foi utilizado 

pesquisa documental em textos das reformas anteriores 

como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, publicada 

em 1996 (Lei — 9394/96) com orientação do Professor 

Francisco Leidens – Professor do curso de licenciatura em 

Filosofia da UERR.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os caminhos que levaram à construção dessa reforma no 

ensino médio são diretamente contextualizados ao atual 

quadro político pelo qual o país passa. No âmbito 

educacional, todas as discussões construídas a partir das 

Conferências e das metas do Plano Nacional de Educação 

foram preteridas pelo presidente e sua equipe que compõe 

o Ministério da Educação, assim como todos os demais 

debates e consultas públicas feitas com as entidades 

estudantis e sindicais, universidades, movimentos sociais, 

gestores públicos ao longo dos últimos anos. O ensino 

médio brasileiro foi reformado a partir de simples 

―canetada‖, desconsiderando todos os processos de 

construção coletiva e democrática, mostrando, assim, 

como serão os princípios e métodos que nortearão a 

educação pública no Brasil. Uma reforma de caráter 

tecnicista, de  

valores bancários, acrítico que não trata das reais 

complexidades herdadas historicamente pelo ensino 

médio brasileiro. Pelo contrário, só condiciona ainda mais 

a educação a uma linha determinista acentuando as 

diferenças entre a escola do rico e a do pobre. Sobre a 

dicotomia entre o propedêutico e o profissionalizante, a 

Medida Provisória deu o entendimento que essa escolha 

será feita pelo aluno ou aluna, no entanto, a oferta das 

possibilidades ficará a cargo do sistema estadual de 

ensino. Ou seja, se o estudante optar em se aprofundar no 

campo das ciências da natureza, mas a rede estadual ter 

avaliado que essa área não seria prioridade, e sim apenas 

o ensino profissional, a escolha feita pelo educando não 

será oportunizada. 

 

CONCLUSÕES 

A ideia de reforma no ensino médio aconteceu desprovida 

de uma ampla discussão com a sociedade brasileira e 

mostra o quanto está alicerçada sobre valores e 

concepções que só reforçam as desigualdades sociais, 

diminui o peso do Estado e contribui para a solidificação 

de um modelo de ensino acrítico, antidemocrático e 

tecnicista. E diante de tal conjuntura a crítica e as 

reflexões sempre serão elementos louváveis para que 

possamos entender os contextos que circundam o nosso 

modelo de escola e consequentemente o próprio ensino 

médio brasileiro. Dessa maneira, fazer a crítica a um 

sistema educacional pautado por valores elitistas, 

excludentes e tecnicistas é reafirmar a defesa por um 

projeto que perceba a educação como um direito social e 

não como uma mercadoria. É lutar pela construção de um 

modelo de escola pública, democrática e laica, de 

qualidade socialmente referenciada, que seja formada por 

profissionais valorizados e com uma matriz curricular que 

atenda aos anseios científicos, mas que também valorize 

e dialogue com a diversidade e o conhecimento popular. 
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INTRODUÇÃO 

As palmeiras (Arecaceae) são o grupo de plantas mais 

famoso e importante da Amazônia, destacam-se do ponto 

de vista natural, econômico e ecológico (MIRANDA; 

RABELO, 2006). Porém sua biomassa é raramente 

estimada devido à falta de dados de campo consistentes 

associados a relações alométricas específicas para essa 

família. As palmeiras  crescem em altura, entretanto não 

apresentam crescimento secundário, dessa forma, muitas 

espécies têm escasso ou nenhuma relação entre altura e 

diâmetro. Assim, as palmeiras exibem crecimento 

primário praticamante independente do diâmetro da 

estipe, dificultando as relaçoes alométricas para 

estimativa da sua biomassa (GOODMAN et al., 2013). 

Esse trabalho é um estudo piloto que tem como objetivo 

verificar possíveis relações entre diâmetro e a altura 

(estipe e total) de duas espécies conjugadas de 

palmeiras no leste da ilha de Maracá, Roraima.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no leste da ilha de Maracá, que é 

parte da Estação Ecológica (ESEC) de Maracá, uma 

unidade de proteção integral federal vinculada ao Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Foi 

percorrido aproximadamente um quilômetro na trilha 

principal de acesso à ESEC, onde as palmeiras de cada 

lado da margem foram amostradas. Para mensurar a 

altura total e do estipe foi utilizado o aplicativo Measure 

Height, um software desenvolvido para Android para 

estimar a altura de árvores e palmeiras. O dispositivo era 

posicionado a uma distância em que seria possível a 

visualização total da copa do indivíduo e, com utilização 

de uma trena métrica, verificava-se a distância do 

observador até a palmeira. Essa distância era registrada 

no aplicativo e, em seguida, determinava-se a altura total 

e do estipe através da leitura angular digital realizada 

pelo dispositivo. Posteriormente, com utilização de uma 

fita métrica foi verificado CAP (circunferência altura do 

peito tomado à 1.30 m do solo) de cada indivíduo, que foi 

usado como descritor numérico do diâmetro do estipe. 

Com os dados de campo foram realizadas regressões 

simples entre a CAP (variável independente) e altura total 

e do estipe (variáveis dependentes), conjugando-se as 

duas espécies, com o intuito de verificar se ocorre uma 

relação entre o diâmetro do estipe e altura.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram amostrados 20 indivíduos pertencentes a duas 

espécies, sendo doze de Maximiliana maripa (inajá) e oito 

de Astrocaryum aculeatum (tucumã). Os resultados 

desse trabalho piloto indicaram que não há uma relação 

significativa entre CAP e altura (estipe e total) (Figuras 1 

e 2), mas também sugerem uma frágil tendência de que 

maiores alturas possam estar fracamente associadas a 

menores alturas. Essa frágil tendência parecer estar 

associada ao processo de crescimento primário dos 

indivíduos observados, sendo os maiores e de menor 

diâmetro em áreas derivadas de clareiras e, os menores 

e de maior diâmetro derivados de sub-bosque.  

Esses resultados denotam que as florestas de modo 

geral possuem uma variação ao longo dos estratos 

vegetais, sendo que as palmeiras podem ser encontradas 

tanto no dossel, como no sub-bosque, com esses 

ambientes podendo proporcionar diferenças na 

disponibilidade de luz, umidade, temperatura (COSTA, et 

al., 2008). Dessa forma, esses estratos possivelmente 

podem estar influenciando na relação entre sua 

circunferência e altura. Visto que, os indivíduos que 

recebem maior incidência luminosa, tem um maior 

crescimento em altura e menor adensamento do estipe, 

enquanto os demais que recebem pouca luminosidade, 

tem um crescimento menos acentuado e maior 

circunferência. 
Figura 1- Relação entre altura do estipe e CAP das palmeiras 
amostradas no leste de Maracá.  

 
Figura 2 - Relação entre altura total e CAP das palmeiras 
amostradas no leste de Maracá.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSÕES 

Conclui-se que há uma fraca tendência (não significativa) 

entre a circunferência e a altura (estipe e total) do 

conjunto de palmeiras (tucumã e inajá) amostradas de 

forma piloto no leste da ilha de Maracá. Entretanto, é 

observado a necessidade de aumento no número de 

amostras para melhorar o entendimento dessa relação e 

verificar se essa tendência é um padrão local ou 

simplesmente efeito da baixa amostragem.   
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INTRODUÇÃO 
Constata-se que as metodologias do docente formado em 
Licenciatura Intercultural Indígena - LII não vêm 
possibilitando o entendimento dos mecanismos que levam 
ao aprendizado de forma consciente e independente, o 
que não só possibilitaria a esses professores estratégias 
cognoscitivas gerais a cada ciência, mas também daria a 
eles condições para análise e solução de situações-
problema para com seus alunos. Assim, o objetivo deste 
trabalho é observar por meio das práxis, uma reflexão 
sobre a docência do professor formado em LII, com base 
nas discussões que vêm sendo travadas sobre as novas 
perspectivas que se apresentam no sentido das 
possibilidades para aprimorar sua prática docente. Bem 
como é feita uma análise acerca da atuação docente na 
Escola Indígena com base na reflexividade e, para finalizar 
evoca-se a necessidade de se repensar as metodologias 
utilizadas com base em novos paradigmas, em particular 
na premissa da reflexividade como pratica permanente no 
intuito de amenizar o fracasso na Educação Escolar 
Indígena. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

A pesquisa foi feita em uma escola indígena de Roraima, 

na região Serra da Lua, município de Bonfim, localizada a 

57 km da capital. As disciplinas ministradas foram biologia 

e ciências, desenvolvida com os alunos da Educação de 

Jovens e Adultos EJA. Dando origem ao presente relato 

de experiência da professora formada em LII, ao refletir 

que as metodologias devem ser melhoradas para que 

suas práxis sejam satisfatórias e significativas para seu 

alunado, seguindo uma proposta sistematizada com base 

no conhecimento tradicional e o científico, assim tornar 

seus alunos críticos e reflexivos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A coleta de dados se deu pela analise critico – reflexiva 

em artigos científicos o qual trata essa vertente, e pela 

experiência do dia a dia na atuação como docente, 

utilizando o método de dedução por meio da observação e 

análise do desenvolvimento dos alunos a qual a docente 

ministra aula, anotações sobre indagações durante as 

aulas na escola da comunidade, e as respostas dos 

alunos com relação ao conteúdo aplicado em sala de aula, 

assim a tentativa é sensibilizá-los da importância desse 

processo de escolarização sem romper com os 

conhecimentos  

 

 

tradicionais. Ficou evidente, no decorrer observação que 

os alunos estão a cada dia não querendo estudar com 

enfoque no tradicional, assim negando sua própria 

cultura. Além de não terem a facilidade de levar o seu dia 

a dia como motivador da aprendizagem. No entanto, o 

exercício das práxis docente da professora que atua na 

comunidade, sabe-se que deve ser direcionado com o 

cotidiano da comunidade  para  que os alunos  adquiram  

conhecimentocientífico na relação com o tradicional.  

 

CONCLUSÕES 
Nesta ótica, acredita-se não ser mais possível associar a 
docência tão somente à vocação, focando o ensino tão 
somente na transferência de informação e a 
aprendizagem, fechada a um conteúdo fixado, acabado 
nos livros didáticos. Ou seja, ao professor, não basta tão 
somente o domínio de conhecimentos específicos de sua 
área de estudo, desprezando a abertura para novas 
praticas que possibilitem uma discussão aberta no 
contexto da realidade envolvente. Assim, o que é colocado 
em discussão é a assunção, pelo docente, de uma nova 
postura e aplicabilidade de metodologias condizentes 
voltadas para a reflexividade nas suas ações em sala de 
aula, tendo por fundamento a adoção de uma postura 
reflexiva envolvendo a criatividade, a inovação, o 
questionamento, a interdisciplinaridade e Interculturalidade 
condizentes com suas práxis. 
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INTRODUÇÃO 

A gravidez é uma experiência social e singular na vida da 

mulher e da família. Uma vez que, permeada por aspectos 

emocionais, espirituais, psicológicos e socioculturais, é um 

período que possui significado maior do que um simples 

evento biológico, podendo ser considerada como um 

evento social, compartilhado por toda família e pelo grupo 

social ao qual pertence a gestante (SANFELICE et al, 

2013). Nas Unidades Básicas de Saúde, quem faz o 

acompanhamento do Pré-Natal é o profissional de 

enfermagem, desde que esta gestante não apresente 

gravidez de risco. Esta prerrogativa é confirmada na lei do 

Exercício Profissional da Enfermagem – decreto n
o
 

94.406/87 apontando que ―o pré-natal de baixo risco pode 

ser inteiramente acompanhado pela enfermeira‖ (BRASIL, 

2000, p. 18). A unidade de Saúde da Família representa o 

primeiro contato do usuário com o serviço de saúde. Em 

razão disso a Liga Acadêmica de Enfermagem Saúde e 

Diversidade, um projeto de extensão formado por 

acadêmicos do curso de enfermagem da Universidade 

Federal de Roraima, Universidade Estadual de Roraima e 

Faculdade Roraimense de Ensino Superior, visa promover 

a saúde da população através de ações educativas, em 

unidades básicas de saúde parceiras. Com isso, objetivou-

se relatar a vivência de alunos atuantes na Liga de 

Enfermagem Saúde e Diversidade, em uma ação de 

saúde com o grupo de gestante da unidade básica de 

saúde Sayonara Maria Dantas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência realizado por acadêmicos de enfermagem 

participantes da liga acadêmica de enfermagem saúde e 

diversidade com o grupo de gestantes da Unidade Básica 

de Saúde Sayonara Maria Dantas, localizada no bairro 

Senador Hélio Campos, no município de Boa Vista, sobre 

os benefícios de exercícios físicos na gestação. Para a 

apresentação dos slides foi utilizado o software Microsoft 

Power Point 2010 e no final da apresentação foi realizado 

uma dinâmica do desafio com 25 gestantes presentes na 

unidade de saúde.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ação de saúde possibilitou uma interação entre os 

acadêmicos de enfermagem e as gestantes. No inicio da 

ação de saúde foi realizado um alongamento com os 

presentes, com intuito de introduzir a educação de saúde,  

em seguida realizou-se uma palestra no qual abordava a 

importância de realizar exercícios físicos durante a  

gravidez, bem como os benefícios, e contraindicações, no 

qual contou com a participação das ouvintes que estavam 

atentas no assunto. No ultimo momento, iniciou-se a 

dinâmica do desafio, em que as gestantes em semicírculo, 

com uma música tocando, repassavam um envelope, 

dentro do envelope havia um papel com algo escrito para 

quem ficasse com ele quando a música parasse, a música 

parou e gestante que ficou com o envelope tinha a opção 

de abri ou continuar, a mesma escolheu continuar, por 

receio do que havia escrito, a dinâmica continuou, e 

quando parou a outra gestante decidiu abri-lo e ganhou 

um brinde, para o seu bebe. Essa dinâmica serviu para 

refletir junto às grávidas sobre os desafios da 

maternidade.   

 

CONCLUSÕES 

A experiência com o grupo de gestantes oportunizou aos 

acadêmicos de enfermagem participantes da liga, 

vivenciar a responsabilidade de organizar atividades de 

educação em saúde em unidades de saúde, 

proporcionando momentos de aprendizagem não só para 

as gestantes como para os acadêmicos. 
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INTRODUÇÃO 

As orientações metodológicas que fazem parte dos atuais 

currículos de Matemática no ensino médio destacam a 

importância da participação ativa do aluno na construção 

de seu conhecimento. Para tanto, sugerem que sejam 

utilizados adequadamente recursos tecnológicos como 

ferramentas de produção e de comunicação para garantir 

o desenvolvimento das competências e habilidades 

exigidas no ensino da Matemática (BRASIL, 2000). A 

utilização dos softwares educacionais voltados para a 

Matemática,  permite uma abordagem totalmente nova e 

interativa, abrindo um universo de possibilidades para 

garantir o uso adequado das tecnologias digitais nas 

aulas. Os Poliedros de Platão são objetos de estudo na 

segunda série do ensino médio e fazem parte dos 

conteúdos de Geometria Espacial. Rotineiramente 

apresentamos os poliedros através de imagens fornecidas 

em livros, desenhos realizados no quadro e material 

concreto. Nesta proposta apresentamos possibilidades de 

construção utilizando o software GeoGebra, obtendo uma 

visualização completa do sólido construído, a planificação, 

as faces, os vértices e as arestas desses poliedros.  O 

objetivo desta proposta foi apresentar possibilidades do 

uso do software GeoGebra nas aulas de geometria 

espacial, como recurso facilitador no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho descreve o relato de experiência de uma 

proposta pedagógica que foi realizada em quatro turmas 

da 2ª série, na Escola Estadual Camilo Dias durante o ano 

de 2016. Participaram deste estudo 98 alunos entre 15 e 

17 anos de ambos os gêneros, das turmas 201, 202, 203 e 

204 do ensino médio, no turno vespertino. Foram 

realizadas quatro horas/aulas para explanação dos 

Poliedros de Platão, construção dos sólidos no GeoGebra 

e resolução das atividades propostas. Na primeira aula, 

com o uso do data show, a professora expôs imagens que 

comprovam a constante aplicabilidade das propriedades 

dos sólidos geométricos em diversas áreas da atividade 

humana, como a Arquitetura, a Engenharia e as Artes e, 

em seguida, fez a explanação dos conceitos básicos e 

propriedades dos poliedros. Na segunda aula, os alunos 

foram para o laboratório de informática, onde foi 

apresentado a janela 3D do software GeoGebra e os 

comandos necessários para realizar as construções dos 

cinco poliedros de Platão: tetraedro, hexaedro, octaedro, 

dodecaedro e icosaedro. Nas aulas seguintes os alunos 

executaram a resolução dos problemas propostos visando 

reconhecer as planificações e relacionar com seus 

respectivos poliedros, calcular o número de vértices, faces 

e arestas e comparar os resultados obtidos pela Relação 

de Euler, que é dada pela fórmula: V+F = A+2. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para construir o molde de um tetraedro a partir dos pontos 

(0, 0, 0) e (4, 0, 0) e cuja abertura (planificação) é 

controlada pelo controle deslizante i, digitamos na caixa de 

entrada do GeoGebra o seguinte comando: 

Planificação[Tetraedro[(0,0,0),(4,0,0),EixoZ],i] 

A construção obtida do tetraedro é semelhante às figuras 

abaixo, para i = 1, i = 0,5 e i = 0, respectivamente, 

conforme apresentado na Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Visualização do tetraedro construído no GeoGebra 

. 

CONCLUSÕES 

Os inúmeros recursos presentes no software GeoGebra 

permitem a construção de diversos sólidos, superfícies e 

curvas tridimensionais, assim como o cálculo de seus 

comprimentos, áreas, volumes e interseções. O 

desempenho e a criatividade dos alunos confirmam o 

envolvimento com a tarefa proposta na execução de 

atividades que permitem explorar e manipular 

possibilidades, fazendo com que estes possam tirar suas 

próprias conclusões e/ou realizar conjecturas sobre o 

assunto. 
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INTRODUÇÃO 
O turismo a cada dia cresce no Brasil e em Roraima não 
seria diferente, nesse contexto temos a Serra do 
Tepequém, que está localizada a 213 quilômetros da 
capital de Boa Vista/Roraima, no município do 
Amajarí/RR, um lugar rico de belezas naturais, possui um 
grande potencial turístico. (DUARTE; CORTEZ, 2015). 
Segundo Duarte e Cortez (2015) com o aumento da 
indústria turística, houve a necessidade de aumentar e 
instalar a infraestrutura; como os meios de hospedagens, 
restaurantes, saneamento básico, etc., de forma 
inadequada sem saber os seus efeitos sobre o ambiente 
local. A dificuldade da gestão dos resíduos, gira em torno 
da enorme quantidade gerada e sua composição.  A 
solução do problema dos resíduos pode envolver uma 
complexa relação interdisciplinar, abrangendo os aspectos 
políticos e geográficos, o planeamento local e regional, 
elemento de sociologia e demografia, entre outros. O 
objetivo deste trabalho foi demonstrar algumas 
considerações referentes aos resíduos sólidos na Serra do 
Tepequém – Amajarí / Roraima, a partir das concepções 
dos donos de pousadas na região. 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi realizada na Serra do Tepequém, localizada 
no município de Amajarí, distante a 213 km da capital 
(Figura 01).  

Figura 01: Localização da Serra do Tepequém. Fonte: Bezerra Neta e 

Tavares Júnior, 2012. 
O desenvolvimento da pesquisa ocorreu no ano de 2017, 
e foi em conjunto com as ações de Educação Ambiental 
realizadas pela Secretaria de Turismo, Fundação Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Universidade 
Estadual de Roraima. No desenvolvimento das atividades 
foram realizadas entrevistas direcionadas aos donos das 
pousadas na Serra de Tepequém.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram entrevistados nove donos de pousadas, que 

quando questionados sobre a coleta dos resíduos os 

mesmos afirmaram que ocorre uma vez por semana, 

todas as terças  

feiras. Os resíduos são levados para a Vila Brasil, sede do 

município de Amajarí e lá são dispostos em um lixão 

municipal. No que se refere a existência de programa de  

 

 

tratamento dos resíduos, alguns disseram desconhecem, 

já alguns disseram que os próprios moradores realizavam 

a coleta de resíduos deixados pelos turistas. Isso para 

eles é uma forma de manter as cachoeiras limpas, pois é 

do turismo que muitos tiram o sustento das suas famílias. 

Os principais problemas apontados pelos donos de 

pousadas da Serra de Tepequém é à falta da 

aplicabilidade da educação ambiental junto aos turistas, 

falta de coleta seletiva e construções de casas ilegais. E 

entre os resíduos sólidos mais comuns na Serra do 

Tepequém estão: garrafa pet, vidro, plástico, alumínio, 

papel, material orgânico, ossos e preservativo (Figura 02). 

Figura 02: Principais resíduos sólidos produzidos no Tepequém,  

Apesar de 99% dos entrevistados terem respondido que 

se preocupam com os resíduos sólidos gerados pela 

pousada, apenas 67% responderam que já participaram 

de alguma capacitação sobre a temática em estudo. 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados apresentados conclui-se que os 

entrevistados responderam que suas maiores 

preocupações com os resíduos produzidos na pousada 

são: o processo de disposição dos resíduos sólidos, 

destacaram a preocupação com o surgimento de um lixão 

na área em estudo; com a poluição das cachoeiras; com o 

saneamento básico; com a limpeza das pousadas e com a 

reutilização do óleo. todos os processos de intervenção do 

Homem no Meio Ambiente que não são desempenhados 

de maneira correta, o que poderá interferir de forma direta 

na qualidade socioambiental da área. Dessa forma, 

sugere-se novos estudos referentes a temática em 

especial o papel da educação ambiental nesse processo. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa trás como pergunta problematizada se a 

Resolução de Problemas Experimentais produzirá 

aprendizagem dos Conteúdos de Circuitos Elétrico 

Resistivo e Capacitivo a partir dos pressupostos da Teoria 

de Formação por Etapas das ações Mentais e dos 

conceitos de Galperin, com os estudantes do 3
o
 Ano do 

Ensino médio do colégio Militar DR Rittler Brito de 

Lucena? 

Assim, o objetivo geral procura avaliar a contribuição da 

resolução de problemas experimentais como uma 

metodologia de ensino para aprendizagem dos circuitos 

elétricos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Os matérias empregados no desenvolvimento da pesquisa 

são: programa de simulações em física – Phet com 

simulações virtuais de circuitos elétricos resistivo e 

capacitivo, assim como, o kit de montagem de circuitos 

elétricos que será aplicado na prática no laboratório da 

escola após as simulações virtuais. 

O método aplicado se baseia numa sequência didática 

fundamentada na teoria de formação por etapas das 

ações metais de Galperin, que são: primeira etapa: 

construção da base Orientadora da ação (BOA), segunda 

etapa: material ou materializada, terceira etapa: ação 

verbal externa, quarta etapa: linguagem externa para si e 

quinta etapa: linguagem interna (metal). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O produto da pesquisa está em andamento sendo 

aplicado com os estudantes do terceiro ano do ensino 

médio no Colégio Militar DR Rittler Brito de Lucena. Aonde  

aplicamos a primeira etapa de Galperin na construção da 

base orientadora da ação. Essa base ira possibilita a 

desenvoltura do aluno na etapa materializada que já está 

sendo aplicada. 

 

 

CONCLUSÕES 

Portanto, os resultados da pesquisa busca almejar a 

aprendizagem do aluno através da sequência didática 

como metodologia de ensino no conteúdo de circuitos 

elétricos com o uso do simular Phet. Esses resultados que 

ainda então em andamentos na pesquisa serão 

fundamentados na teoria de Galperin que vêm trazendo 

grande eficácia nos seus resultados no âmbito da 

educação escolar. 
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INTRODUÇÃO 

A deficiência visual seja ela parcial (baixa visão) ou total 

(cegueira) pode ser adquirida ao longo da vida ou ser de 

origem congênita (GIL, 2000). De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), existem hoje mais 

de 285 milhões de pessoas com deficiência visual no 

mundo, sendo que deste total mais de 45 milhões são 

brasileiros, desde crianças, jovens e adultos (ANDRÉS, 

2014). Segundo o estatuto da pessoa com deficiência, o 

deficiente visual tem direito a uma educação diferenciada, 

contendo métodos, técnicas e recursos didáticos 

apropriados de acordo com suas características, 

interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem 

(BRASIL, 2003). Pessoas com deficiência visual adquirem 

conhecimento por meio de experiências que não incluem o 

uso da visão, fazendo necessário o uso dos quatro 

sentidos (tato, audição, olfato e mesmo paladar) (GIL, 

2000). Deste modo, com o intuito de melhorar o ensino de 

pessoas com deficiência visual, alguns professores estão 

tentando trazer a taxidermia para a sala de aula. A 

taxidermia é a arte de dar forma à pele de animais. É uma 

técnica moderna, de baixo custo e durável de preparação e 

conservação de animais, sendo uma atividade lícita e 

reconhecida por Lei (ROCHA, 2013). Essa técnica tem 

como principal objetivo, o aproveitamento de animais 

silvestres mortos, oriundos de plantéis zoológicos, 

criadores conservacionistas, envenenados e atropelados, 

ao tentarem atravessar rodovias. Deste modo, a taxidermia 

torna-se um método didático de ensino sensorial através 

do tato, ensinando sobre a conservação do meio ambiente, 

além de permitir a inclusão social. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a eficiência da taxidermia como 

ferramenta no ensino para portadores de deficiência visual, 

através de revisão bibliográfica.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, no qual 

foi realizada buscas de artigos científicos por meio de 

pesquisas no Google Acadêmico, Lilacs, Periódico Capes 

e Scielo. No decorrer desta metodologia, foram incluídos 

artigos que abordaram os assuntos em questão, e o 

contato do deficiente visual com um espécime 

taxidermizado.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a análise realizada, foram encontrados, 

alguns autores que trabalham com está temática (Arantes 

(2013); Line e Mergulhão (2014); Rios e Guimarães (2015); 

Rocha e Sampaio (2012); Rocha (2012, 2013); Rocha; 

Ramos e Silva (2013)). Logo, pode-se constatar através da 

revisão bibliográfica, que a taxidermia é viável como 

recurso didático para pessoas com deficiência visual e que 

as crianças e jovens deficientes visuais que participaram 

das pesquisas tiveram a possibilidade de entrar em contato 

com animais de difícil acesso, como é caso de tamanduá  

 

 

bandeira, gambá, cobra, lobo guará entre outros bichos, 

sendo perceptível o interesse que as crianças tinham em 

aprender mais sobre os animais ali presentes e que a 

sensação tátil é a que mais traz oportunidades de 

aprendizagem aos deficientes visuais. Segundo Rocha 

(2012) os animais taxidermizados, são úteis para a 

formação da imagem mental para as pessoas cegas ou 

com baixa visão, uma vez que, a deficiência visual não 

impede a construção de conhecimentos e fatos, mas as 

limitam. Sendo assim, corroborando com os estudos dos 

autores citados anteriormente, a taxidermia vem contribuir 

de forma significativa e efetiva no aprendizado de pessoas 

com deficiência visual, uma vez que, ao tatear os animais, 

os deficientes visuais podem senti-los em escala real, 

dentição, pelagem, forma, entre outros quesitos. Portanto, 

a técnica vem proporcionar uma oportunidade única para 

alunos com deficiência visual, pois ao manusearem 

animais silvestres conseguiram sentir através do tato todas 

as suas características físicas que mantinham quando em 

vida, uma vez que hoje, muito destes animais se 

encontram em extinção. 

CONCLUSÕES 

A técnica foi considerada como método importante para o 

desenvolvimento dos sentidos táteis de alunos com 

deficiência visual, pois o discente tem a noção real das 

características anatômicas do animal dentre outros 

elementos necessários para o aprendizado. 
____________________ 
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INTRODUÇÃO 

A escolha de um bairro Paraviana em Boa Vista – RR, 

pois conforme a Prefeitura, a Defesa Civil Municipal 

atendeu cerca de 10 ocorrências de casos envolviam água 

empossada e bocas de lobo entupidas, Foi feita ainda a 

retirada de galhos e troncos de árvores para evitar que 

acidentes aconteçam dentre os bairros atendidos 

encontra-se o local do estudo (FOLHA DE BOA VISTA, 

2016). A população estimada no bairro é de 5443 

habitantes segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Dentre o contexto 

acima supracitado, viu-se a necessidade de comparar as 

instalações de drenagem pluvial, distribuição de água e 

rede coletora de esgoto entre os anos de 2010 e 2016; 

bem como verificar o nível de conhecimento dos 

moradores a respeito de saneamento básico; e 

conscientizar os moradores do bairro Paraviana, com 

medidas que venham a somar com a preservação do meio 

ambiente e prevenir contra doenças de veiculação hídrica. 

Neste sentido viu-se a necessidade de relatar sobre o 

bairro Paraviana, pois a população também precisa 

colaborar, evitando jogar lixos nas ruas, bueiros, valas e 

igarapés, uma vez que isso causa grandes transtornos. É 

preciso trabalhar em conjunto com a população para 

garantir o bom funcionamento da cidade.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O local de estudo foi no bairro Paraviana, zona leste de 

Boa Vista – RR. O bairro tem uma população estimada de 

5443 habitantes segundo o censo de 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este trabalho 

caracterizou-se em um estudo de campo e pesquisa 

quantitativa que procede à observação de fatos e 

fenômenos exatamente como ocorrem no real, à coleta de 

dados referentes aos mesmos e, a análise e interpretação 

desses dados serão utilizadas para uma comparação. A 

coletada de dados ocorreu através da aplicação de 

questionário para uma amostra dos moradores. Outra 

forma de obtenção dos dados foi através das empresas: 

CAER (2016) que cedeu dados referentes às ampliações 

feitas na rede de abastecimento de água, entre os anos de 

2012 e 2016. A empresa ARCHITECH e a SMOU 

forneceram respectivamente os seguintes dados, um 

mapa de Boa Vista-RR indicando as etapas das obras de 

esgoto por bairro; um mapa de ampliação e detalhamento 

da rede de drenagem pluvial somente do bairro Paraviana. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Assim, o Paraviana, antes do ano de 2011 já possuía uma 

rede de esgoto que atendia cerca de 54% do bairro, Em 

virtude do crescimento do bairro, no ano de 2011 ocorreu 

a ampliação do sistema de esgotamento sanitário (Etapa 

2) realizado pela empresa CMT engenharia, com duração 

de 24 meses e investimento de R$ 73.684.210,53, 

beneficiando 7700 famílias. Quando as obras foram 

concluídas, o Paraviana teve um aumento de 43% da rede 

de coleta de esgoto. A respeito da coleta de esgoto gerado 

pela população e todo o esgoto coletado recebe 

tratamento. Em contrapartida, muitos moradores 

informaram que ainda utilizam fossas sépticas ou 

sumidouros para depositar os resíduos gerados. Afirmam 

ainda que para fazer a ligação com a rede, precisam 

alterar quase toda a instalação sanitária da residência, 

preferindo deixar do modo que está. 

Constatou-se que a rede de drenagem pluvial existente 

atendia cerca de 10% das ruas até o ano de 2015, porém 

a rede não supria à necessidade do bairro e no início do 

ano de 2016 a conclusão da mesma gerou um percentual 

de 12% a mais na rede de drenagem pluvial. A respeito da 

coleta de lixo do bairro, não conseguimos dados 

satisfatórios. De acordo com informação obtidas na 

Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos 

Indígenas não há dados específicos por bairro da 

quantidade de lixo coletado, visto que a coleta é feita de 

forma conjunta com outros bairros, e a balança do local 

onde é despejado o lixo recolhido, está danificada. 

 

CONCLUSÕES 

O conhecimento adquirido nesse trabalho de campo, é de 

suma importância para ampliar o conhecimento técnico, 

visto que saneamento básico é um assunto impar no 

quesito qualidade de vida da população. Observou-se que 

o Paraviana possui uma ampla cobertura dos serviços e 

infraestrutura de saneamento básico, que acompanha a 

crescente evolução do local. 

___________________ 
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boa-vista-e-ampliada>. Acesso em: 11/04/2017. 
FOLHA DE BOA VISTA. Ruas ficam alagadas e moradores ilhados. 

Disponível em: <http://www.folhabv.com.br/noticia/Ruas-ficam-alagadas-e-

moradores-ilhados/16868>. Acesso em: 11/04/2017. 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Divulga as estimativas 

populacionais dos municípios para 2017. Disponível em:< 

www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rr >. Acesso em: 11/04/2017. 

 

 
 
 
 
 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rr


 
 

 

128 

SANEAMENTO: IMPLICAÇÕES E EXECUÇÕES NAS OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO 

BAIRRO CINTURÃO VERDE NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR 
 

FORTES
1*

, Francilene Cardoso Alves Fortes; AMORIM, Emerson Lopes de 
2
;
 
 VAZ

3
, Simone Vieira; ARAUJO, 

Geislani da Luz; MEDEIROS, Numeriano Dantas de, JESUS, Fabio Rodrigues de  
1 

Professora Dra Agrônoma - Irrigação e Drenagem do Centro Universitário Estacio da Amazônia (francilene.fortes@estacio.br) 
2
 Professora MSc em Física de Plasma do Centro Universitário Estacio da Amazônia (emersonufrr@gmail.com) 

3
 Estudantes do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil do Centro Universitário Estacio da Amazônia 

Palavras Chave: qualidade de vida, doenças, impactos, Cinturão Verde. 
 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado 

pela Constituição e definido pela Lei nº. 
11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura 

e Instalações operacionais de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, 

manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. O bairro 

escolhido foi o cinturão Verde, o qual pertence à zona 

oeste do município de Boa Vista, criado através de 

loteamento da Imobiliária Santa Cecília com o 

desmembramento do bairro centenário. A maior parte do 

bairro foi invasão, e os moradores que adquiriram seus 

lotes até hoje a maioria não tem seu título definitivo. A 
população do bairro é de aproximadamente 5.907 
habitantes, composto por 2.914 homens e 2.993 
mulheres ( IBGE, 2010), onde busca-se melhorar a 
qualidade de vida desta população e à produtividade 
do indivíduo e facilitando a atividade econômica.  
Sendo assim, objetivo deste trabalho foi comparar a 

relação entre o atendimento pelos serviços públicos de 

saneamento e a incidência de determinadas doenças de 

veiculação hídrica; além de identificar as áreas sujeitas a 

inundações e propor alternativas para minimizar tais 

problemas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O bairro Cinturão Verde pertence a zona oeste do 

município de Boa Vista, desmembramento do bairro 

centenário e adquiriram seus lotes até hoje a maioria não 

tem seu título definitivo. É composto por 52 ruas e 2 

avenidas, e interligado pelos bairro  centenário, Pricumã, 

Buriti , Asa Branca e Jóquei Clube. A fim de adquirir 

informações sobre o saneamento básico da população 

residente na área. O estudo foi feito considerando a 

quantidade de 75 famílias onde se pesquisou um 

percentual de 40 % das famílias. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O bairro Cinturão Verde foi contemplado pela 3º Etapa 

Lote A Área 09 para ser executada a rede de esgoto, o 

bairro não foi contemplado totalmente ficando uma 

pequena parte  

 

 

 

para ser executada na etapa seguinte chamada 4º Etapa 

Lote B Área 18 que foi concluída no ano atual.A rede de 

esgotamento sanitário atualmente já foi liberado pela 

Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – (CAER) 

para ser interligada pelo moradores na rede principal. A 

maioria dos moradores já usam os serviços de esgoto e já 

destruirão suas fossas sépticas e estão pagando uma taxa 

a CAER (2016) de 80% do valor da água. A Prefeitura de 

Boa Vista é responsável pelas obras de drenagem do 

bairro Cinturão Verde e os demais. No ano de 2014 as 

equipes coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras 

e Urbanismo, finalizaram 300 metros de tubulação da rua 

Projetada B, compreendido entre a travessa Projetada A e 

o Igarapé Pricumã. A região é um dos pontos críticos da 

cidade contemplados com obras de infraestrutura para 

evitar alagamentos. Ao todo, o bairro recebeu 2.226 

metros de drenagem até início de 2015. No bairro Cinturão 

verde a coleta de lixo e no horário noturno nos dias 

(segunda, quarta e sexta feira) no horário das 18:40 ás 

3:00. No mês de Março a prefeitura de Boa Vista anunciou 

novas regras para terrenos baldios e coletas de entulhos. 

O projeto de lei está em fase de elaboração e em breve 

será encaminhado à Câmara Municipal de Boa Vista para 

aprovação.O bairro Cinturão Verde possuem 100% de 

água potável, distribuída pela CAER (2016) e suas 

tubulações são composta de rede de PVC PBA Ø50,100 e 

150. 
 

CONCLUSÕES 

Concluir que a o bairro Cinturão Verde possuem os três 

dos quatros pilares principais que formam o saneamento 

básico. Pois a rede de drenagem não está completa, falta 

ainda uns pontos críticos à serem solucionados .Não basta 

somente os órgãos públicos cuidarem da cidade, nós 

temos que fazermos a nossa parte também. 
 ___________________ 
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER /RR. Disponível em: 

<https://www.saneamentobasico.com.br/portal/index.php/rr-rede-de-esgoto-de-

boa-vista-e-ampliada>. Acesso em: 11/05/2017. 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Divulga as estimativas 

populacionais dos municípios para 2017. Disponível em:< 

www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rr >. Acesso em: 25/05/2017. 
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INTRODUÇÃO 
O Planejamento para alunos com indicativos em altas 
habilidades/superdotação, constitui-se em ações 
desenvolvidas para atender suas necessidades nos 
diversos domínios e interesses nas áreas de 
conhecimento. São ações, portanto, que devem favorecer 
a sua plena participação e desenvolvimento no processo 
educacional de forma suplementar. No entanto, o 
atendimento especializado no domínio matemático para 
estes alunos quando iniciam o processo de atendimento 
no Centro de Atividades e Desenvolvimento em Altas 
Habilidades/Superdotação-CADAH/S, é desafiador, dado a 
necessidade e a diversidade de interesses que os 
mesmos apresentam.  Assim a questão norteadora surgiu 
da seguinte forma, que estratégia seria melhor para 
observar as habilidades, competências e os 
conhecimentos prévios que esses alunos já possuem, uma 
vez que são alunos oriundos de diversas escolas públicas 
do Estado de Roraima atendidos no mesmo horário? 
Nesse sentido, a sequência didática, com base na teoria 
da sequencia didática(TSD) tornou-se um caminho para 
auxiliar essa observação e análise no processo de ensino 
e aprendizagem, uma vez que na sequencia didática está  
presente  a comunicação dos conhecimentos matemáticos 
e suas transformações (SILVA, 2015). Neste sentido, este 
trabalho tem como objetivo apresentar uma experiência da 
aplicação de uma sequência didática na disciplina de 
matemática, cujo conteúdo foi sequência numérica. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi desenvolvido no Centro de Atividades e 
Desenvolvimento em Altas Habilidades/Superdotação- 
CADAH/S no município de Boa Vista/RR, com um grupo 
de seis alunos na faixa etária dos 9 aos 11 anos. Na 
sequência didática é necessário apresentar ao aluno 
atividades práticas lúdicas com material concreto, 
diferenciado e com desafios (PERETTI e TONIN, 2013). 
Dessa forma, foi realizada uma atividade de sequencia 
didática, com tema sequência numérica, desenvolvida em 
cinco atendimentos realizados uma vez por semana com 
90 minutos de duração. A primeira aula se deu por meio 
de conversa informal sobre a importância da matemática e 
o conceito de sequência numérica a partir de exemplos de 
ações cotidianas, onde cada aluno relatou alguns 
exemplos de sua vida diária, expressando o conceito de 
sequência. A segunda aula, consistiu na elaboração do 
plano de Atendimento Educacional Especializado 
definindo a atividade de enriquecimento curricular usando 
o recurso malha geométrica, pois auxilia o aluno no 
desenvolvimento de habilidades em geometria para 
representar diferentes tipos de sequência (OCHI:1997),  
Na terceira aula, os alunos realizaram uma visita a galeria 
de artes Edinel Pereira localizada no Shopping Garden, 
para possibilitar a compreensão do uso de sequência 
geométrica presente nas artes. Por sua vez, a quarta aula, 
consistiu de dois  
 
 

momentos: a) numa aula expositiva dos conceitos 
matemáticos sobre os tipos de sequência e sua 
representação em malha geométrica e, b)confecção de 
tipos de sequência com o uso de malhas geométricas 
quadradas, pontilhadas e  triangulares. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O atendimento na disciplina de matemática, cujo conteúdo 
desenvolvido foi a sequência numérica, proporcionou o 
uso da sequência geométrica por meio de malhas 
geométricas do tipo quadriculada, pontilhada e 
triangulares. Das quais essas duas últimas (pontilhada e 
triangular) os alunos tiveram o primeiro contato, pois 
conheciam apenas a malha quadriculada. Aspectos 
importantes podem ser explorados a partir das atividades 
desenvolvidas pelos alunos tais como: conceito 
matemático de sequência repetitiva e recursiva, sentido de 
organização espacial na produção do trabalho, estética e 
simetria. Dessa forma, percebe-se que o estudo em 
questão, trouxe resultados positivos em diversos aspectos, 
tais como, a motivação intrínseca com a diversidade de 
atividades contidas na sequência didática, e a 
aprendizagem dos principais conceitos propostos no 
trabalho. Como processo avaliativo deste estudo com os 
alunos, na última aula os alunos puderam participar de um 
seminário para socializar sua aprendizagem sobre o 
assunto estudado. Nas figuras abaixo,são apresentadas 
algumas atividades desenvolvidas durante as aulas. 
Figura 1                         Figura 2                         Figura 3 

   
Figura1-visitaçãoa Galeria ―Edinel Pereira‖; Figura2-Uso da malha pontilhada  
Figura3- Confecção de sequência repetitiva e recursiva na malha quadriculada 

CONCLUSÕES 
O trabalho desenvolvido na disciplina de matemática sobre 
a sequência numérica,  por meio da sequência didática 
com intuito de atender  esses alunos, deu-se de forma 
positiva. Observou-se durante este  processo de 
enriquecimento curricular características próprias de cada 
aluno, como interação com outros alunos, características 
peculiares de agir, questionar e organizar seus 
pensamentos, bem como os conhecimentos matemáticos  
prévios a respeito de sequência numérica e a relação 
destes com os novos conceitos estudados. 
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INTRODUÇÃO 

A dengue é uma doença infecciosa transmitida por 

mosquitos do gênero Aedes, sendo dessa forma 

considerada uma arbovirose. O vírus Dengue (DENV) 

pertence ao gênero Flavivirus, família Flaviviridae, sendo 

dividido em quatro sorotipos antigenicamente distintos 

(DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). A dengue é 

comum em mais de 128 países, com aproximadamente 4 

bilhões de pessoas suscetíveis à infecção. O aumento 

anual constante no número de casos notificados tem sido 

observado, com cerca de mil casos nos anos de 1950 para 

3 milhões de casos conhecidos em 2013. Nas Américas 

mais de 2 milhões de casos de dengue foram reportados 

em 2015 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2016). 

Estimativas sobre infecções aparentes, inclusive aquelas 

não notificadas, referem a existência de 50 milhões a 200 

milhões de pessoas acometidas pelo DENV (STANAWAY 

et al., 2016). Roraima é considerado um Estado 

hiperendêmico para a doença com circulação dos quatro 

sorotipos de Dengue desde 2010. O estudo e 

monitoramento do vírus é de vital importância visto que 

Roraima faz fronteiras internacionais com Venezuela e 

Guiana Inglesa estabelecendo uma ligação com o Caribe, 

onde o Dengue é endêmico e possuem a circulação dos 

quatro sorotipos. A necessidade de estudar a estrutura 

populacional do vírus Dengue no Estado de Roraima 

durante o período 2016-2017, com utilizações de técnicas 

moleculares para detecção e identificação de sorotipos e 

genótipos, posteriormente analisar os resultados obtidos 

para a verificação de possível prevalência de sorotipos, 

assim como a prevalência de sintomas por sorotipo e a 

prevalência de sintomas por classificação da doença. 

Busca-se verificar possível relação entre casos graves da 

doença com os sorotipos, utilizando dados clínicos 

presentes nas fichas de notificação com os casos graves 

da doença e os sorotipos circulantes ao longo de cada ano 

pesquisado. 

MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras de soro com resultado positivo para dengue 

por teste imunoenzimático de detecção da proteína NS1 

e/ou detecção de IgM para o vírus Dengue passaram pela 

etapa de extração de RNA viral com utilização de kit de 

extração QIAamp Viral RNA Mini (Qiagen, Hilden, 

Alemanha), segundo protocolo do fabricante, 

posteriormente tiveram seus resultados validados por RT-

PCR específica utilizando-se iniciadores desenhados por 

Lanciotti et al. (1992). A RT foi utilizada para confecção do 

DNA complementar seguindo o protocolo da enzima 

SuperScript III RT (Invitrogen, MA, USA), em seguida foi 

utilizada a técnica de PCR em duas etapas, a primeira 

para a detecção do gênero e na segunda etapa para 

detecção dos sorotipos específicos. Os resultados obtidos 

pela PCR  

 

 

 

foram interpretados através de visualização e identificação 

das bandas de DNA correspondentes aos sorotipos de 

dengue, utilizou-se como referência padrão de peso 

molecular de 1 Kb. Para o estudo de sintomatologia 

referente ao DENV nos anos de 2016-2017, foram 

analisadas fichas de notificação disponibilizadas pelo 

Laboratório Central de Roraima (Lacen-RR). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre amostras testadas dos anos de 2016-2017 foi 

possível a detecção do vírus dengue través da técnica de 

RT-PCR com o uso dos iniciadores desenhados por 

Lanciotti et al. (1992). Houve a detecção do sorotipo 

DENV2 em uma amostra de 2017. Ao fazer o 

levantamento dos sintomas do DENV notificados entre 

2016 e 2017 nas unidades de saúde de Roraima, foi 

possível inferir a frequência de alguns sintomas 

característicos da Dengue. Dentre esses sintomas 

destacam-se febre, dor de cabeça, mialgia, artralgia, 

exantema, petéquias, dor retrorbital. Foi possível constatar 

a presença de alguns sintomas em 2016 e 2017. Com 

prevalência de sintomas, como febre, mialgia, dor de 

cabeça, artralgia, dor retroorbital e ausência de astenia e 

dor abdominal. Ocorreu também o aparecimento de 

sangramento, em ambos os anos, mas com frequência 

mínima. O número de notificações para o CHIKV 

aumentou consideravelmente no ano de 2017 se 

comparado ao ano de 2016, com consequente diminuição 

nas notificações suspeitas para DENV, visto que ambos os 

vírus competem pelo mesmo vetor do gênero Aedes.   

CONCLUSÕES 

Em Roraima possivelmente a diminuição no casos 

notificados pode estar relacionado ao aparecimentos de 

outros vírus como CHIKV, ZIKV e Febre Amarela desde 

anos anteriores a 2014, onde esses vírus competem pelo 

mesmo vetor de transmissão (mosquitos do gênero Aedes) 

ou caso devido a casos subnotificados, onde ocorre 

registros de outras arboviroses com maior frequência em 

relação aos casos prováveis. Desta forma, faz-se 

necessário o estudo minucioso desses casos com relação 

ao diagnóstico correto da doença, aplicando técnicas mais 

sensíveis como PCR convencional ou PCR em Tempo 

Real (qRT-PCR), obtendo-se resultados mais confiáveis 

para possíveis tratamento e monitoramento da doença 

pela rede de saúde do Estado de Roraima. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho desenvolve uma discussão acerca de um 

dos pontos centrais da principal obra sobre filosofia 

primeira de René Descartes (1596-1650), as Meditações 

Metafísicas. Trata-se da interpretação do cogito entendido 

como primeiro princípio da filosofia pelo referido filósofo. O 

cogito, fórmula que expressa o juízo ―eu sou, eu existo‖ 

presente no quarto parágrafo da Meditação Segunda, 

expressa o conhecimento da existência do sujeito 

meditante. Vários são os debates empreendidos há 

séculos sobre o cogito, no entanto, nem todos possuem 

uma resposta desprovida de problemas como, por 

exemplo, aquele sobre o modo como esse conhecimento 

se dá: se envolvendo uma relação entre pensamento e 

existência, ou se se trata exclusivamente do conhecimento 

da existência do sujeito, independentemente do 

pensamento. Eis o problema a partir do qual a presente 

reflexão se desenvolverá.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho é resultado de pesquisa bibliográfica 

da literatura especializada na temática. A metodologia 

empregada para o desenvolvimento da pesquisa foi a 

leitura analítica dos textos primários de René Descartes, 

bem como dos comentadores que discutem o problema 

que desenvolvemos: Alquié, Frankfurt e Beyssade (tal 

como elencaremos nas Referências). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Mas não conheço ainda bastante claramente o que sou, 

eu que estou certo de que sou; de sorte que doravante é 

preciso que eu atente com todo cuidado, para não tomar 

imprudentemente alguma outra coisa por mim, e assim 

para não equivocar-me neste conhecimento que afirmo ser 

mais certo e mais evidente do que todos os que tive até 

agora (AT VII, p. 25; IX, p. 19-20). 

Esta passagem, o § 5 da Meditação Segunda, é o que 

segue imediatamente à afirmação do cogito, e contém 

alguns elementos que merecem nossa atenção. Em 

primeiro lugar, expressa a limitação do conhecimento 

adquirido pela primeira verdade que acaba de ser 

descoberta: ―Mas não conheço ainda bastante claramente 

o que sou‖. Em segundo lugar, enfatiza aquilo que através 

do cogito é conhecido: ―eu que estou certo de que sou‖. 

Esta passagem indica que o cogito, como aparece no § 4 

da Meditação Segunda, contém a verdade sobre a 

existência do Eu. O que traz a tona uma pergunta: Ao 

afirmar Eu sou, eu existo, no quarto parágrafo da  

 

Meditação Segunda, o conhecimento da existência do Eu 

ocorre independentemente do pensamento? O cogito das 

Meditações seria tão somente a afirmação da existência 

do Eu, sem relação com o pensamento? Uma resposta 

afirmativa a essa questão pode ser encontrada em 

importantes comentadores do cartesianismo, como 

Ferdinand Alquié, Harry G. Frankfurt e Jean-Luc Marion. 

Estes autores defendem haver uma diferença entre o 

sentido do cogito do Discurso e o sentido do cogito de 

Meditações. Com isso, entendem que nesta obra, por ser 

expressa através da proposição Eu sou, eu existo, há 

somente a constatação da existência do Eu, de forma 

independente do pensamento, visto tratar-se 

exclusivamente da afirmação de uma existência, a 

existência de um ser, não de algo que já pode ser 

considerado um ser pensante. Alquié entende que por ter 

o Discurso um viés científico, nele o cogito exerce uma 

―função‖ que está de acordo com as pretensões da obra, é 

um modelo de verdade a ser seguido. Esses 

comentadores argumentam que, por se tratar de uma obra 

metafísica, o Eu sou, eu existo das Meditações tem um 

sentido diferente daquele do Discurso e dos Princípios, 

pois o Eu não se expressa como um pensamento, mas 

como um Ser. 

CONCLUSÕES 

Pretendemos mostrar que o texto de Meditações não 

confirma a tese compartilhada pelos comentadores 

mencionados anteriormente. O Eu está certo de sua 

existência na medida em que pensa (e somente na 

medida em que pensa), mas ainda não sabe ―bastante 

claramente‖ se nada mais faz parte de seu ser além do 

pensamento. E é isso o que torna necessário uma análise 

cuidadosa sobre o que é este Eu constatado como 

existente. Não há dúvidas de que o ―Eu sou, eu existo‖ é 

uma verdade existencial, que traz a tona 

fundamentalmente o conhecimento da existência do Eu. 

Por isso, no parágrafo quinto, é dito: ―[...] eu que estou 

certo de que sou [...]‖(AT VII, p. 25; IX, p. 19-20 – negrito 

nosso); e não por acaso, a formulação do cogito nas 

Meditações é: ―Eu sou, eu existo‖. No entanto, isso não 

significa que se trate de uma existência desprovida de 

qualquer conteúdo, uma existência vazia.  
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INTRODUÇÃO 

Ferida é um rompimento da estrutura e do funcionamento 

anatômico normal da pele, resultante de um processo 

patológico que se iniciou interna ou externamente nos 

órgãos envolvidos, podem ser ocasionadas por traumas, 

processos inflamatórios, degenerativos, circulatórios por 

distúrbios do metabolismo. E pode ser aguda, 

contaminada, crônica, infectada, limpa ou ulcerativa. Para 

se tamponar uma ferida, de início tem que ser avaliado o 

tamanho, a profundidade e a forma, para determinar qual 

tipo de curativo terá melhor eficiência. Para o tratamento 

de feridas uma das modalidades é a Terapia de Feridas 

por Pressão Negativa (TFPN), seu objetivo é aplicar 

pressão negativa controlada para a aspiração do exsudato 

da ferida, assim acelerando sua cicatrização. Fatores 

podem retardar o processo de cicatrização, por exemplo: a 

oferta sanguínea, infecção local, tecido necrótico, idade, 

sexo, desnervação e outros fatores sistêmicos. Objetivou-

se relatar a experiência de cicatrização de ferida complexa 

com o uso de TFPN em paciente da Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um relato de experiência acadêmica elaborado 

através do uso de TFPN em um paciente da UTI de um 

hospital de referência na cidade de Boa Vista-RR, com 

autorização do mesmo através de termo de consentimento 

livre e esclarecido do paciente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Paciente da UTI de um Hospital de Referência de Boa 

Vista – RR, idoso, obeso, com diagnóstico de sepse, 

ocasionado por Erisipela, fez o uso de TFPN no membro 

inferior esquerdo no período de outubro de 2016 a janeiro 

de 2017. A escolha da TFPN foi a partir das exclusões das 

contraindicações, visto a disponibilidade foi feito um 

planejamento de 04 trocas da TFPN. Inicialmente a ferida 

encontrava-se com áreas desvitalizadas, tecido de 

granulação com exsudato serosanguinolento. Durante a 

primeira troca notou-se o aumento da área de granulação 

e diminuição das áreas desvitalizadas. Na segunda troca o 

cirurgião vascular realizou uma trepanação óssea, e ao 

decorrer da terceira e quarta troca foi notada uma 

melhora, realizando-se assim, a sutura para aproximação 

das bordas. Após a alta hospitalar (AH), foram realizadas 

03 visitas domiciliares para realização de curativos e 

acompanhamento da cicatrização.  

 

CONCLUSÕES 

Além da importância da equipe multidisciplinar para o 

sucesso do tratamento, o enfermeiro tem seu papel de 

relevância com a sistematização com seus cuidados 

através das intervenções, avaliando e acompanhando o 

paciente durante e após a Alta Hospitalar. 
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INTRODUÇÃO 

Dentro do simbolismo com os estudos antropológicos, as 

―cidades necrópoles‖ compõe território de construções 

abstratas como as tradições, os costumes, além de um 

espaço de memórias históricas, sociais, religiosas e 

culturais. O surgimento das necrópoles partiu da 

necessidade do homem enterrar seus mortos. A 

preocupação com o lugar adequado para enterrar seus 

mortos foram surgindo conforme os problemas foram 

aparecendo por conta das interferências naturais das 

inumações nos espaços escolhidos para tal atividade. 

Portanto, o presente artigo em referência tem como 

objetivo analisar o processo histórico das necrópoles 

desde os períodos Pré-históricos; na Antiguidade; no Egito, 

Roma Monárquica, na República, no Império; Idade Média 

e Contemporânea; em Portugal e finalmente no Brasil, 

além de conceitos sobre território e mobilidade trazendo 

uma abordagem com enfoque nas necrópoles. As práticas 

funerárias mais antigas e quase esquecidas foram 

praticadas em algumas poucas civilizações e mais 

notáveis pelo seu legado, é um território que possui fluxos 

de mobilidades físicas e abstratas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia está fundamentada em autores que trazem 

uma reflexão sobre a temática em discussão, com fins de 

embasar os posicionamentos dos autores sem pretensão 

de apresentar verdades prontas e acabadas, mas na 

busca de despertar para a necessidade de se repensar os 

fatos históricos mais antigos até a sua atualidade, 

perpassando pelo mundo até chagar ao Brasil a respeito 

das necrópoles (cemitérios). As práticas funerárias mais 

antigas e quase esquecidas foram praticadas em algumas 

poucas civilizações e mais notáveis pelo seu legado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As necrópoles não são apenas territórios simbólicos, são 

espaços que constituem funcionalidades do passado e que 

trazem especificidades para o presente. O futuro destes 

espaços ainda não se sabe, apesar das mudanças 

históricas, de infraestrutura e de saúde pública ao longo 

das civilizações. Os cemitérios ainda possuem 

comportamentos históricos e que permeiam no século 

atual, bem como os rituais fúnebres, o uso dos elementos 

simbólicos, as crenças, a religiosidade, das estruturas 

arquitetônicas entre outros. Ademais, em outros aspectos 

importantes para a sociedade necessitam de um enfoque 

maior, tais como as problemáticas de saúde pública e 

ambiental. Portanto, os mortos ainda trazem transtornos e 

preocupações aos vivos. O território é fundamentalmente 

um espaço definido e delimitado por e a partir e relações 

de poder. Com isso, as necrópoles também são territórios 

definidos e delimitados a partir da relação de poder 

existente neste espaço. As  

 

práticas sociais vivificadas fora desse ambiente a partir das 

ações antropogênicas da sociedade, também são 

estendidas aos espaços cemiteriais. A divisão de classe 

social, as condições econômicas das famílias, as crenças, 

ou seja, toda cultura individualizada do morto também faz 

parte deste território. As histórias dos mortos definem e 

estruturam a memória familiar, atestam ideologias políticas 

e indicam a divisão de classes. Apesar de um ambiente de 

―morte‖ os vivos são tão presentes quanto os mesmos, e 

as relações dos vivos com aqueles que ―descasam‖ fazem 

parte dessa relação de poder. Dentro do território, a 

mobilidade se caracteriza pela interação entre diversas 

variáveis, sendo as básicas o espaço (trajeto, itinerário ou 

percurso), a velocidade e o tempo. A relação entre estas 

variáveis imprimem, ao objeto móvel, condições de inércia 

ou de deslocamento. Os cemitérios permeiam nessa 

relação inerte e de mobilidade tanto de objetos, quanto dos 

cadáveres, e dos vivos que cultuam os mortos (LEMOS, 

2007).   

 

CONCLUSÕES 

São inúmeras mobilidades existentes nestes espaços, e 

não se fecham apenas neste território delimitado, mas, vão 

além destes muros, as pessoas que circulam nestes 

ambientes fazem parte desta mobilidade física, bem como 

a mobilidade dos mortos em suas fases de mudanças 

temporais a partir do estágio de putrefação do corpo. Além 

destas transitações físicas, as abstratas estão presentes, 

como já foram citadas por Lemos. E não cabe apenas para 

os mortos, mas também para os vivos.   

____________________ 
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<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=143017362007>. ISSN 1982-2073. 
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INTRODUÇÃO 

Em nosso cotidiano, o movimento é algo que observamos 

bem. Em diversas situações físicas ou de caráter 

tecnológico se faz necessário conhecer, ou descrever a 

trajetória, ou a curva de um corpo que executa o 

movimento. Pensando assim, uma ferramenta bastante útil 

que pode auxiliar o estudo é a linguagem matemática para 

descrever os fenômenos. Podemos descrever uma grande 

variedade de trajetórias por meio de funções polinomiais, 

funções trigonométricas, exponenciais etc.  

Uma curva interessante é a ciclóide. Ela é obtida quando é 

fixado um ponto de uma circunferência de raio r, que gira 

sem deslizamento. Com isso, o intuito desse trabalho é 

demonstrar uma parametrização para a ciclóide, com o 

auxílio da utilização do estudo de funções. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi utilizado, para visualizar a curva da cicloide, o 

programa computacional geogebra. A parametrização da 

curva consistiu na utilização de alguns conceitos de 

geometria e de funções trigonométricas. 

Conforme a ilustração da figura 1 (Fig.1), enquanto o 

ponto P vai descrevendo a trajetória, um triângulo 

retângulo pode ser construído no interior da circunferência. 

O fato importante é que esse triângulo tem sua geometria 

modificada, conforme o ângulo t se altera no movimento. 

E, é este resultado que é utilizado para construir uma 

parametrização da curva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o auxílio da figura 1, o ponto P(x,y) pertencente a 

circunferência de raio r, relaciona-se com ângulo t. 

Observa-se que, quando a circunferência começa a girar, 

o valor do comprimento de arco descrito por PA, que 

coincide com o segmento de reta   ̅̅ ̅̅ , é rt. Mas,   ̅̅ ̅̅  = x 

+   ̅̅ ̅̅ ̅, onde x =   ̅̅ ̅̅ ̅  e    ̅̅ ̅̅  = rsen(t). Logo: x = rt - r sen(t). 

             A relação funcional estabelecida da abscissa x 

com a ordenada y, no eixo y, é a seguinte: 

 

    ̅̅ ̅̅ 2 = y +   ̅̅ ̅̅ 2, onde y =    ̅̅ ̅̅ ̅, Mas   ̅̅ ̅̅ 2 = r e   ̅̅ ̅̅ 2 = r cos 

(t).  Logo: y = r – r cos(t). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Uma representação gráfica da ciclóide. Curva obtida no 

Geogebra. 

 

CONCLUSÕES 

A partir da análise do gráfico obtido pelo geogebra, é 

possível notar que a curva está de acordo com uma 

situação real. Pode-se observar que a utilidade do estudo 

de funções é de extrema relevância para explorar o 

comportamento da trajetória do movimento de sistemas 

físicos. Neste trabalho, foi possível descrever facilmente a 

cicloide, mas, além disso, pode-se utilizar esse 

conhecimento em diversos fenômenos naturais e 

modelagem de sistemas físicos.  

Desse modo, a parametrização obtida da ciclóide mostra a 

simplicidade e a importância da utilização da linguagem 

matemática, no estudo de comportamento de sistemas 

físicos encontrados em nosso cotidiano. 
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INTRODUÇÃO 
Os muricis ou mirixis pertencem às Malpighiaceae e são 
amplamente encontrados na paisagem savânica da 
Amazônia. No estado de Roraima, seus frutos são 
popularmente explorados de maneira extrativista para 
serem empregados no preparo de sucos e refrescos, e 
também são amplamente utilizadas como fonte de 
combustível (lenha) e medicinal pelas comunidades 
indígenas. Regionalmente, as espécies ocorrem de forma 
associada, entretanto, B. crassifolia apresenta maior 
abundância de indivíduos e frutos menores, o que permite 
diferenciá-las (Pott e Pott, 1994). O objetivo do presente 
estudo etnobotânico foi investigar o conhecimento e usos 
tradicionais dos mirixis na Comunidade Indígena Darora 
da etnia Makuxi, na Terra Indígena São Marcos, no estado 
de Roraima. Este trabalho analisou o conhecimento 
dessas espécies entre os moradores da comunidade, 
considerando o gênero e a idade destas pessoas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas semi-

estruturadas com 60 participantes (36 homens e 24 

mulheres), entre 18 e 84 anos de idade. Os dados das 

entrevistas foram comparados entre os gêneros e dois 

grupos de idade (< 40 anos de idade e ≥ 40 anos de 

idade).Este foi submetido e aprovado no Comitê de Ética 

em Pesquisas (CEP-INPA/ CONEP 814.370 – 2014). O 

Estudo foi autorizado pela Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI 08620.002869/2014–15), e pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico Artístico e Natural (IPHAN 

01450.001678/2014-88). O material botânico coletado e 

após identificação foi incorporado no Herbário da 

Universidade Federal de Roraima (UFRR), com os 

números de registro 8482 (Byrsonima crassifolia) e 8483 

(B. coccolobifolia). A classificação seguiu o proposto pelo 

APG IV (APG IV 2016). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Byrsonima crassifolia e B. coccolobifolia são conhecidas 
localmente pelos indígenas como mirixi vermelho e mirixi 
branco, respectivamente. Os entrevistados também 
relataram que a diferença entre os dois tipos de mirixis é 
baseada na cor da flor (B. crassifolia é amarela, enquanto 
B. coccolobifolia é branca) e a forma das folhas, B. 
coccolobifolia apresenta folhas arredondadas, e B. 
crassifolia apresenta madeira vermelha mais escura 
quando comparada com B. coccolobifolia. 

Os Índices etnobotânicos (Valor de diversidade do 

informante e Valor de equabilidade do informante) foram 

calculados, e não houve diferenças significativas na 

diversidade de usos entre os gêneros (U = 283,0000, p >  

0,05) e grupos de idade (U = 359,5000, p > 0,05), 

indicando que o conhecimento das espécies é 

uniformemente distribuído entre os moradores. Os 

participantes indicaram 11 usos diferentes para o mirixi, 

incluindos nas categorias: alimentício (88,3%), medicinal 

(68,3%), combustível (81,7%) e artesanato (10,3% das 

citações).O consumo dos frutos in natura (21%) e a 

preparação de vinhos ou suco dos frutos (79%) foram as 

respostas mais comuns, mostrando que a comunidade 

tem um amplo conhecimento do uso das espécies como 

alimento.O uso na categoria medicinal, a casca de molho 

em água (88%) e a entrecasca (12%) foram os usos mais 

citados. O uso de chá feito da casca para distúrbios do 

sistema digestivo (diarréia e disenteria) compreendeu 61% 

das citações. Quanto ao uso das espécies como 

combustível, 96% como lenha e 4% como carvão. O uso 

dos mirixis como lenha para a produção de farinha de 

mandioca é uma prática muito comum observada no 

campo, juntamente com a madeira da copaíba (Copaifera 

pubiflora Benth). Estudos que indicam um melhor 

conhecimento sobre uso de plantas entre idosos do que 

jovens são comuns (Monteiro et al., 2006). Por exemplo, 

Hanazaki et al. (2000) realizaram um estudo em duas 

comunidades Caiçara na Mata Atlântica, observando que 

as pessoas mais velhas estavam mais familiarizadas com 

o uso artesanal e medicinal das plantas. 
 

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que ambas as espécies são usadas com 

finalidades nas categorias alimentícia, combustível e 

medicinal na Comunidade Darora, e o conhecimento é 

amplamente compartilhado entre homens e mulheres 

independentemente da faixa etária. 
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INTRODUÇÃO 

A Escola Estadual Desembargador Sadoc Pereira vem 

desenvolvendo pelo quinto ano consecutivo o projeto de 

Feira de Ciências na Escola. Iniciou-se com o projeto no 

ano de 2013, o mesmo conta com o apoio do NUPECEM 

(Núcleo de Pesquisa em Ensino de Ciências e 

Matemática) da UERR (Universidade Estadual de 

Roraima). No ano de 2017, esse projeto já está na sua 

quinta edição e tem o objetivo de trabalhar projetos de 

pesquisa com os alunos do Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio, visando a introdução da iniciação cientifica 

nessas modalidades de ensino. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esse trabalho tem uma abordagem qualitativa, sendo que 

Pimenta, Ghedin e Franco (2006) destacam que a 

pesquisa do tipo qualitativa apresenta como característica 

peculiar à diversidade metodológica, de tal maneira que 

permite extrair dados da realidade com o fim de ser 

constatados a partir do prisma do método. Trabalha-se 

com o modelo pesquisa-ação, que segundo Severino 

(2008), é aquela que, além de compreender, visa intervir 

na situação, com vistas a modifica-la. Tendo como 

amostra 32salas de aulas de aula que desenvolveram 

projetos de pesquisa no ano de 2017 na Escola Estadual 

Desembargador Sadoc Pereira, localizada no município de 

Alto Alegre/RR. Como instrumento para a coleta de dados 

utilizou-se a observação participante, uma vez que o 

observador assume, até certo ponto, o papel de membro 

de um grupo.   Esse tipo de técnica, segundo Sampieri, 

Collado e Lúcio (2006) não é mera contemplação (sentar e 

ver o mundo e fazer anotações), nada disso. Implica entrar 

a fundo em situações sociais e manter um papel ativo, 

assim como uma reflexão permanente, e estar atento aos 

detalhes (não às coisas superficiais) de fatos, eventos e 

interações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os trabalhos com o projeto da Feira de Ciências iniciam-

se junto com o Ano Letivo, sendo o primeiro bimestre 

destinado a discussões e escolha do Tema a ser 

pesquisado no decorrer do ano. Vale ressaltar que sempre 

há uma orientação há seguir o Tema escolhido pela 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, porém, caso a 

turma decida por outro tema, o trabalho será aceito. No 

segundo bimestre, inicia-se o estudo mais profundo sobre 

o tema pesquisa, é a hora de definir os objetivos e as 

estratégias de pesquisa, e o projeto começa a desenrolar-

se. 

 

 

 

 

No terceiro bimestre, são colhidos os dados, discutidos e 

analisados. No quarto e último bimestre, o projeto é 

apresentado à comunidade escolar no evento da Feira de 

Ciências da Escola.Todas as turmas da Escola trabalham 

com um projeto de pesquisa anualmente, este projeto tem 

como orientador um professor que obrigatoriamente é 

lotado naquela turma e um coorientador, figura esta 

facultativa, caso a turma decida pelo coorientador o 

mesmo não necessita ser ligado a Escola, porém deve ser 

da área do conhecimento pesquisada. Todos os alunos da 

sala de aula participam do projeto de pesquisa e são 

divididos em equipes de acordo com o planejamento de 

cada trabalho. No final do projeto, três alunos são 

selecionados pelos demais colegas e apresentam os 

resultados para comunidade escolar. Cabe a coordenação 

Pedagógica da Escola trabalhar com a formação 

continuada dos professores, para que os mesmos 

orientam os projetos de pesquisa com os alunos. De 

acordo com Lorenzetti (2001) cabe aos professores formar 

uma visão de que a ciência parte do mundo e da realidade 

do aluno e não de conteúdos separados. Para V Feira de 

Ciências da Escola Estadual Desembargador Sadoc 

Pereira que acontecerá no mês de outubro de 2017, estão 

sendo desenvolvidos 32 projetos de pesquisa. 

CONCLUSÕES 

O trabalho com a V Feira de Ciências da Escola Estadual 

Desembargador Sadoc Pereira, assim como as demais 

Feiras de Ciências realizadas em anos anteriores, 

proporcionam as possibilidades conjuntas de trabalhar 

com a formação continuada dos professores voltada a 

metodologia de projetos de pesquisa, assim como a 

introdução a iniciação científica para os alunos do Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio, visto que os resultados 

apresentados até o momento, estão satisfatórios do ponto 

de vista pedagógico. 
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INTRODUÇÃO 

Dentre a riqueza de espécies nativas da flora amazônica, 

atualmente se destaca o camu-camu (Myrciaria dubia 

(Kunth McVaugh)), também denominado em outras 

regiões de caçari, araçá d‘água, araçá de igapó, guayoba 

e azedinho. A espécie é conhecida mundialmente por ter 

frutos ricos em vitamina C, com concentrações que podem 

variar de 3 a 13,76 g em 100 g de polpa, despertando 

grande interesse comercial. Uma das formas de estudo 

dos recursos genéticos é o uso de técnicas de biologia 

molecular, pois suas aplicações permitem acessar culturas 

ainda pouco estudadas, caracterizando o material de 

trabalho. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi 

caracterizar através de dados moleculares e biométricos a 

variabilidade genética de subamostras de camu-camu. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram analisadas 58 subamostras de camu-camu, as 

quais encontram-se cultivadas no Campo Experimental 

Serra da Prata, pertencente a Embrapa Roraima. As 

subamostras selecionadas foram obtidas por meio de 

análise fenotípica de plantas superiores, sendo 

propagação assexuadamente por meio de estacas 

lenhosas oriundas de 13 populações de camu-camu 

distribuídas no estado de Roraima. O DNA das 

subamostras de camu-camu, foi extraído a partir das 

folhas jovens, utilizando o método CTAB de Doyle e Doyle 

(1987). Em função dos compostos secundários presentes 

na planta foram realizadas as seguintes adaptações: 

quebra mecânica de 150 mg de folhas em almofariz 

previamente congelado, adição de 1 % Polivinilpirrolidona 

(PVP), 1% de β-mercaptoetanol e 1% de Tween 20 ao 

tampão de extração. A qualidade e quantidade do DNA 

presente nas amostras foram analisadas por meio de 

eletroforese em gel de agarose a 0,8%. A concentração e 

o grau de pureza foram determinados em 

espectrofotômetro (FEMTO Cirrus 80 MB). Para análise da 

variabilidade molecular foram amplificadas as Sequencias 

Simples Repetidas Internas (ISSR), por meio da técnica de 

Reação em Cadeia de Polimerase (PCR), utilizando os 

iniciadores UBC 811, UBC 812 e UBC 868. As reações de 

amplificação foram realizadas com o volume final de 25 µl, 

constituído por aproximadamente 180 ng de DNA 

genômico de camu-camu, 2,0 µM de cada iniciador, 

Tampão de reação 1X (pH 8,5), 1,0 mM de MgCl2, 1,0 mM 

de dNTPs (dATP, dTTP, dCTP e dGTP) e 0,75 U de Taq. 

Hot Start Polimerase da marca Promega. As condições da 

PCR utilizadas foram: 3 minutos a 94ºC (Desnaturação 

inicial do DNA molde), seguido de 35 ciclos de 94ºC a 1 

minuto (Desnaturação), de  

 

49º C para UBC 814/868) e 53,3ºC para UBC 811 por 1 

minuto (Hibridação dos iniciadores) 72ºC por 2 minutos 

(Extensão da nova fita), seguida de 1 ciclo a 72ºC por 7 

minutos para extensão final. A reação de amplificação foi 

realizada em termociclador GenCycler (BYOSISTEMS). 

Os produtos das reações forram submetidos a eletroforese 

em gel de agarose a 1,5%, os géis foram visualizados por 

excitação sob luz ultravioleta (302nm) e documentados por 

meio de fotodocumentador digital EasyDoc 200. A partir da 

análise visual do padrão de amplificação exibido no gel, foi 

construída uma matriz binária de presença e ausência de 

bandas, com a obtenção de 43 locos. A matriz binária foi 

utilizada como base para realização das análises através 

do programa computacional em genética e estatística 

GENES (CRUZ 2006). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram utilizados três marcadores moleculares ISSR, que 

permitiram a obtenção de 43 locos polimórficos. A análise 

multivariada (AMOVA) demostrou alta variabilidade 

genética dentro da população (87.3%) e menor 

divergência entre as populações (12,7%) de camu-camu. 

A análise de agrupamento pelo método UPGMA, separou 

as subamostras em dois grupos principais, subdivididos 

em subgrupos I, II, III, IV e V pelo ponto de corte (77%). O 

teste de Mantel pontuou baixa correlação entre as 

distâncias genéticas e geográficas (r= 0,08% e P= 0,04). 

Não foi encontrada influência da composição genética 

sobre os parâmetros biométricos. O teor de ácido 

ascórbico e a massa do fruto são as variáveis que mais 

contribuíram para a dissimilaridade genética verificada 

entre os dados biométricos. A análise comparativa das 

classes de dados biométricos e moleculares mostrou uma 

correlação nula entre ambos. A análise de agrupamento 

da soma de dados biométricos e moleculares pelo método 

UPGMA também separou as subamostras em dois 

grandes grupos, subdivididos pelo ponto de corte (78%) 

em três subgrupos.  

CONCLUSÕES 
As análises sugerem que os indivíduos AT08, BQ28, 
LM26, LR12 e BQ04 são divergentes geneticamente, 
possibilitando direcionar os mesmos para programas de 
melhoramento genético, por acumularem alta média para 
características de interesse agronômico.  

____________________ 
DOYLE, J. J.; DOYLE, J. L. A rapid DNA isolation procedure for small 
quantities of fresh leaf tissue. Phytochemical Bulletin. Irvine, v. 19, n. 1, p. 11-

15, out. 1987. 

CRUZ, C. D. Programa GENES: Análise multivariada e simulação. Viçosa: 
UFV, 2006. 175p.  
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INTRODUÇÃO 
A termografia é um método utilizado para registrar padrões 
térmicos do corpo, de forma não invasiva, sem contato 
com o avaliado e sem emissão de radiação (MARINS et 
al., 2015). No campo esportivo o uso da termografia pode 
trazer bons resultados, pois a mesma possibilita 
diagnósticos de riscos e lesões, tendo em vista que os 
treinamentos e competições provocam altos níveis de 
estresse na musculatura dos atletas (CÔRTE e 
HERNANDES, 2016). O futsal é um desporto coletivo, de 
cooperação/oposição que apresenta alta intensidade em 
suas ações, sendo caracterizado por estímulos/pausas e 
movimentos em diversas direções, exigindo dos atletas um 
alto desempenho físico-motor (SANTA CRUZ et al., 2014). 
Santos et al. (2017) ressaltam que as respostas 
termográficas agudas causadas pelas ações na 
musculatura de maior envolvimento nesse esporte, a 
comparação contralateral entre os segmentos corporais 
antes e após os esforços e a compreensão do impacto da 
prática do futsal sobre o sistema termorregulador ainda 
não foram descritas. Dessa forma, o objetivo do presente 
estudo foi verificar as alterações termográficas de atletas 
de futsal após uma sessão aguda de treinamento técnico. 

MATERIAL E MÉTODOS 
A amostra foi composta por 13 atletas de futsal (16,6±1,38 
anos) da categoria Sub-17. Foram coletados termogramas 
do quadríceps e isquiotibiais dos jogadores 
contralateralmente antes e após uma sessão de 
treinamento de fundamentos técnicos com ênfase na 
condução, drible, passes e chute. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa CEP-UERR sob o 
protocolo nº 1.801.214. Para a coleta das imagens 
termográficas utilizou-se uma câmera da marca Flir® 
Systems, modelo TG – 165, com detector Lepton®, e 
precisão de 1,5%, ≤0,01ºC de sensibilidade. O teste T de 
student foi utilizado para comparar as diferenças nos 
momentos pré e pós treinamento, com nível de 
significância de p <0,05. A sessão de treinamento técnico 
foi caracterizada pela execução de ações técnicas de 
condução, drible, passe e chute com intervalos de 
recuperação de 30 segundos entre cada ação. A 
realização dos fundamentos seguiu a seguinte sequência 
por duas vezes: Condução da bola em linha reta na 
distância de 15 metros no regime de ida e volta com 
duração de um minuto; 
Dribles com bola entre cones, separados por uma 

distância de dois metros, com percurso total de 10 metros, 

em regime de ida e volta com duração de um minuto; 

Passes rasteiros curtos (5 metros), médios (10 metros) e 

longos (20 metros), com os atletas em duplas frente a 

frente e duração de um minuto por tipo de passe; Chutes 

ao gol, com a bola parada na marca de 10 metros em 

relação a trave. Cada atleta realizou 10 chutes com a 

máxima força possível. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados encontrados após a sessão de treino com 
ênfase nos aspectos técnicos do jogo, apontaram 
reduções na temperatura dos músculos dos atletas 
quando comparados com os termogramas na condição 
pré-treino. Os termogramas apresentaram variações com 
diminuição da temperatura de -0,2°C do lado direito e de -
0,3°C no lado esquerdo do quadríceps, -0,4°C do lado 
direito e -0,3°C do lado esquerdo para os isquiotibiais. 
Esses resultados, estão alinhados com os apontamentos 
de Cuevas et al. (2014) em que esclarecem que a 
redistribuição do sangue da pele para a região do músculo 
ativo é inibida por uma maior necessidade de perda de 
calor interna, e que indivíduos expostos a esforços 
constantes e prolongados, sofrem um aumento na 
temperatura corporal média, enquanto os indivíduos 
expostos a esforços intermitentes máximos, realizados em 
curto período de tempo, sofrem uma diminuição na 
temperatura corporal média. Diferente dos achados do 
presente estudo, Santos et al. (2017), encontraram 
aumentos da temperatura da musculatura dos membros 
inferiores de jovens atletas de futsal após uma partida 
simulada. Os resultados mostraram variação de 0,5°C 
para os isquiotibiais e aumento significativo (2,7°C) para a 
temperatura do quadríceps após a partida. Quando 
comparadas, as regiões de interesse dos membros 
dominantes e não dominantes, verificou-se maior 
percentual (51,2%) de incidência de focos de calor na 
coxa dominante. 

CONCLUSÕES 
Pode-se concluir que o treinamento de fundamentos 
técnicos de condução, drible, passe e chute em alta 
intensidade promoveu reduções na temperatura da 
musculatura dos membros inferiores dos atletas 
participantes do estudo. Concluímos ainda, que a 
termografia é uma ferramenta fidedigna para avaliações 
de equilíbrios térmicos e alterações de calor da pele nos 
atletas de futsal, podendo ser utilizada por técnicos e 
preparadores físicos para diagnósticos e 
acompanhamentos dos esforços promovidos pelos 
treinamentos físicos, técnicos e táticos. 
__________________ 
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2016. 
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INTRODUÇÃO 

 A violência doméstica, também designada violência de 

gênero ou violência por parceiro íntimo, é uma ocorrência 

de alta prevalência no Brasil. Foi reconhecida como um 

problema de saúde pública por afetar a integridade física e 

a saúde mental da mulher
2
. Em Roraima a violência contra 

mulher no período de 2003 a 2013, fez com que Roraima 

se tornasse o Estado com a maior taxa de homicídio de 

mulheres (por 100 mil mulheres) do Brasil, onde as taxas 

mais que quadruplicaram
3
. A obrigatoriedade da 

notificação nas unidades de saúde pelos profissionais de 

saúde à mulher vitima de violência domestica é 

preconizada pelo Ministério da Saúde através da portaria 

204 de 17 de fevereiro de 2016
6
. Sabendo que não se trata 

de casos onde envolve agressor, mulher e questões de 

segurança pública, mas também um problema de saúde 

publica, este artigo tem como objetivo ressaltar a 

importância da comunicação e entendimento das equipes 

multidisciplinares e da ficha de notificação compulsória de 

violência contra mulher no Estado de Roraima. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa de 

caráter descritivo, com informações coletadas através da 

ficha de notificação compulsória de violência contra mulher 

notificados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) do Estado de Roraima, entre 2013 a 

2015 onde foi realizado um levantamento de dados 

relativos à distribuição dos casos entre os quinze 

municípios do Estado de Roraima. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em Roraima durante o período de 2013 a 2015 foram as 

mulheres entre 20 e 29 anos, representando 34,4% do 

número total de casos notificados. as mulheres que mais 

sofreram com a violência domesticam  foram as que se 

autodeclararam parda no ato da notificação com 754 

casos notificados. O município onde mais ocorreu 

notificação da violência domestica contra a mulher foi a 

capital Boa Vista com 658 notificações, representando 62,4% 

do número total de casos notificados. O município onde menos 
ocorreu notificação da violência domestica contra a 

mulher foi o município de Uiramutã com 4 notificações, 

representando 0,37% do número total de casos 

notificados. Foi aplicado um questionário com perguntas 

fechadas para 50 profissionais de saúde das unidades de 

saúde básica de Roraima sobre normas e aplicabilidade 

da lei no atendimento à mulher vítima de violência 

doméstica, onde foi constatado que 80% dos profissionais 

desconhecem a importância da notificação nos casos de 

violência domestica. Em Pesquisa realizada com 270 

profissionais da atenção primária à  

 

saúde de Belo Horizonte- MG, há afirmações quanto ao 

desconhecimento da Ficha de Notificação
8
, assim como os 

resultados deste artigo. Outra pesquisa realizada por 

Botelho et al em 2009, onde 96,26% de 160 mulheres 

entrevistadas sofreram com violência física. Tendo ênfase 

dos ocorridos na faixa etária entre 18 a 29 com 53,12% de 

casos notificados
12

,praticamente coincidindo com a faixa 

etária deste artigo que foi de 20 a 29 anos.
 
O Centro 

Humanitário de Apoio à Mulher - CHAME, no ano de 2014 

atendeu 63 mulheres vítimas de violência física em todo o 

Estado
9
, enquanto que nas unidades de saúde básica do 

Estado foram atendidas 422 mulheres vítimas de violência 

física de acordo com os dados deste artigo. Subtende-se 

que não houve comunicação ou entendimento entre a 

equipe multidisciplinar em encaminhar a vítima para os 

órgãos de proteção à mulher, assim a notificação servindo 

apenas para dados epidemiológicos do problema. 

 

CONCLUSÕES 

A partir do momento em que haver capacitação sobre as 

normas e legislações vigentes para o problema, como foi 

feito pela secretaria estadual de saúde de Roraima no ano 

de 2014, onde aumentou significativamente o número de 

notificações, Os casos notificados aumentarão, não só 

isso, mas também o devido encaminhamento da vítima 

aos órgãos competentes, assim havendo comunicação e 

entendimento das equipes multidisciplinares, portanto 

sendo uma forma de prevenção. 
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INTRODUÇÃO 
O processo de popularização da ciência está inserido, no contexto da divulgação científica, pois a mesma 
tem sido, e é abordada por diferentes profissionais e em diferentes ambientes; buscando assim conhecer os 
mais diversos elementos que compõem todo esse conjunto de informações. Tal prática, tem ocasionado a 
busca por atividades que possibilitem fazer com que a divulgação científica possa alcançar um público cada 
vez maior, sejam em regiões urbanas ou rurais. Nas regiões urbanas, ás práticas de divulgação científica 
tem ocorrido com uma intensidade um pouco maior e nos diferentes espaços educativos, embora nas 
regiões rurais, tem se observado um movimento pouco tímido no sentido de compreender e desenvolver 
atividades de divulgação científica no sentido de atender a uma demanda das instituições de ensino nas 
comunidades rurais.  
Assim, esse trabalho teve por objetivo analisar a concepção de professors, que atuam no ensino de ciências 
em duas escolas municipais, sendo localizadas em comunidades ribeirinhas no baixo rio branco na região 
sul do Estado de Roraima. Durante a inestigação, procurou-se conhecer um pouco mais sobre as atividades 
desenvolvidas nas duas escolas ribeirinhas, evidenciando as formas e as características em que acorre a 
divulgação científica. Compreende-se então, que as atividades de divulgação científica tem ocorrido, de 
maneira tímida nas comunidades meio rural, pois esse tipo de atividade ainda é pouco realizada seja pelas 
instituições de ensino, em suas atividade curriculares, ou,  pelos comunitários; deixando assim uma lacuna 
nos processos educativos desenvolvidos nas instituições que atuam na região do baixo rio branco.  
Contudo buscou-se evidenciar junto aos professores a importância da divulgação científica, acontecimentos,   
evidências, processos e critérios; e principalmente a forma como a mesma pode ser uma aliada nas aulas 
de ciências, uma vez que que o acesso as informações, os instrumentos e as metodologias de ensino são 
pouco estimuladas tornando o ensino de ciências nessa região mais dispendioso e com poucos recursos 
didático-pedagógico.  
Em meio a esse emaranhado de informações, procuramos aqui destacar as características da divulgação 
científica que confirme suas dimensões, na divulgação de conhecimentos científicos, aprofundando nas 
funções e dimensões discutidas na atualidade sobre a popularização da ciência, sendo esta essencial para 
se conhecer sobre a sistematização dos conhecimentos científicos, a serem divulgados nos ambientes 
internos bem como nos externos, ou seja, aqueles que ocorrem fora dos comandos dos institutos e centros 
de pesquisa; públicos ou particulares, responsáveis pela produção da ciência, para tanto, há ideias que são 
fundamentais destacar.  
Nesse sentido, Capozoli (2002), afirma que o processo de divulgação da ciência consiste em entender o que 
está descrito numa linguagem mais complexa, transformando-a em uma linguagem mais acessível ao 
público. Esse processo de partilha do conhecimento, é definido como um esforço de inteligibilidade do 
mundo que se busca e, ao mesmo tempo, se compartilha com os demais. Já para Zamboni (1997, p. 70),  ―a 
divulgação científica é entendida, de modo genérico, como atividade de difusão, dirigida para fora de seu 
contexto originário, de conhecimentos científicos produzidos e circulantes no interior de uma comunidade de 
limites restritos‖. 
No ensino de ciências, essa divulgação científica pouco tem se destacado uma vez que parte das 
instituições de ensino, como também os professores desconhecem os processos para o desenvolvimento da 
divulgação científica, ou seja, não sabem como desenvolver essas atividades com as crianças, fazendo com 
que muitas informações deixem de circular.     
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para atender o objetivo desta pesquisa, foi utilizada como ferramenta para coleta de dados a entrevista 
semiestruturada elaborada a partir de um esquema básico, com base em um roteiro formado por tópicos, 
organizados de maneira lógica e respeitando o encadeamento do tema. Para Minayo (2001), a entrevista 
semiestruturada é aquela que combina perguntas abertas e fechadas, em que o entrevistado tem a 
possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender a indagações formuladas e, desta 
maneira, compreender os aspectos principais discorridos pelo entrevistador. Os tópicos descritos no roteiro 
estavam relacionados ao objetivo da pesquisa, mas deixando espaço para uma caracterização maior dos 
entrevistados, objetivando conhecer melhor a opinião dos educadores que atuam da região do Baixo Rio 
Branco.  
 
 



 
 

 

 

142 

O registro das conversas ocorreu com o auxílio de um gravador de voz, para serem analisadas 
posteriormente. Os professores foram identificados como professor I na comunidade de Sacaí; professor II 
da comunidade de Terra Preta.  
A entrevista semiestruturada continha 23 (vinte e três) perguntas sendo estas relacionadas á divulgação 
científica na região do baixo rio branco, bem como na região norte do país; sendo a mesma conduzida pelo 
pesquisador, em um diálogo com os entrevistados uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que 
insere como coleta dos fatos relatados pelos partícipes, sujeitos e objetos da pesquisa que vivenciam uma 
determinada realidade que está sendo focalizada.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir dos resultados obtidos nas 23 (vinte e três) perguntas respondidas pelos professores durante a 
entrevista semiestruturada foram selecionados 04 respostas.  
Dentre as selecionadas, perguntou-se aos professores se as escolas em que atuam, já haviam realizado 
atividades de divulgação científica como a feira de ciências ou mostras pedogógicas, para os professores I e 
II das comunidades de Sacaí e Terra Preta, respectivamente, relataram que não realizam. O professor II 
argumenta que ―não devido a falta de recursos e de apoio‖. 
Para (BRASIL, 1998), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as escolas de ensino fundamental e 
médio no Brasil, devem ofertar um ensino que estimule nos estudantes a capacidade de utilizar as 
linguagens gráfica, plástica e corporal como meio de divulgar ideias, bem como aplicar diferentes fontes de 
informação para adquirir e construir conhecimentos. Assim, as feiras de ciências enquanto atividade 
curricular considerada transversal às disciplinas, tornam-se ferramentas importantes para a movimentação 
discente, bem como ferramentas transformadoras uma vez que colocam os estudantes no centro da 
geração do saber científico.  
Nesta direção, foi perguntado aos professores o que seria a divulgação científica, e ao avaliar as respostas 
verificou-se que eles ainda possuem uma concepção equivocada sobre a divulgação científica. Em que:  
- Professor I: “a divulgação científica [...] é ter uma experimentação que foi feita foi aprovada cientificamente 
e ela se uma verdade, pois somente pode ser divulgada a partir do momento em que você pesquisou, 
verificou e ficou como verdadeiro... é que pode divulgar‟‟;  
- Professor II: “no contexto geral é passar o conhecimento para o aluno, posteriormente, porque a ciência 
não se faz presente somente na sala de aula, mas nas aulas que acontecem fora...”; 
Nascimento e Júnior (2010 p. 99) apontam que, a divulgação científica ―não é uma tradução de 
conhecimentos científicos que seriam adaptados à um público que não domina determinados conceitos e 
procedimentos próprios da ciência‖. Conforme ficou explícito, nas respostas dos professores, e que os 
mesmos ainda desconhecem a definição e os objetivos da divulgação científica.  
Zamboni (2001) acrescenta que a divulgação científica além de realizar a transposição de conhecimentos, 
também constitui como um novo gênero do discurso, ou seja, é uma atividade discursiva que se desenvolve 
em condições de produção de conhecimento diferente dos produzidos pelos cientistas. 
partindo do princípio, de que, o envolvimento dos estudantes buscando estabelecer novas formas de 
compreender a ciência pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, perguntou-se aos professores 
como a divulgação científica poderia auxiliar no processo educacional nas escolas. 
E na visão do professor I seria “nas aplicações de suas atividades, no sentido de formar cidadão consciente 
do seu papel na sociedade onde cada ser humano possa de fato se tornar bom, e têm vários outros motivos 
como as disciplinas podem ser trabalhadas de forma integradas umas com as outras, no sentido de ser um 
suporte de informações que evidencie a ciência produzida nos laboratórios ao cotidiano”. 
O professor II argumentum que não conseguiria pois “a igreja (religião) proibi certos programas de televisão 
e, assim de certo modo, compromete o interesse no processo educacional”, o que tornaria difícil expor 
certos temas defendidos pela ciência mas proibidos pela religião.   
Aqui é interessante destacar que o professor aponta á importância das ações que aproximam as instituições 
de ensino e de pesquisa, no sentido de extrapolarem os seus muros e se aproximarem da sociedade, 
disseminando os conhecimentos produzidos, mostrando a importância da ciência para a melhoria da 
qualidade de vida da população. 
Nesta direção, Tiago (2010) aponta que a democratização da ciência é de fundamental importância, no 
sentido de possibilitar possíveis mudanças na vida dos sujeitos, de modo a modificá-la. Embora, seja 
crescente o acesso aos mais variados meios de comunicação, regiões como a do Baixo Rio Branco ainda 
ficam distante desta realidade, e atualmente, segundo relatos dos professores, o acesso as informações 
chegam apenas por campanhas de vacinação, expedições de saúde itinerante, dentre outras.  
Valério e Bazzo (2005), afirmam que a divulgação da ciência é uma ferramenta educativa muito importante, 
e que pode ser inserida no meio social por intermédio de diversos veículos de comunicação; com as 
diversas possibilidades de atingir os mais variados públicos, no sentido de informá-los sobre as descobertas 
atuais, sejam estas sobre ciência e tecnologia.          
O reconhecimento da importância em divulgar a ciência é notório nas pesquisas realizadas na área, sendo 
que nos últimos anos houve um incentivo expressivo para ações de divulgação e popularização da ciência, 
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no sentido de promover o incentivo ao estudo em ciências; por esse motivo perguntamos aos professores 
como a divulgação científica poderia auxiliar no processo de aprendizagem da disciplina ciências.   
Na opinião do professor I está “no sentido de tornar o conhecimento científico mais próximo dos sujeitos, 
possibilitando de certa forma uma aproximação maior entre o conhecimento científico e o conhecimento 
popular, ou seja, a ciência dos laboratórios torna mais próximas dos sujeitos deixando de ser uma 
representação apenas nos livros”.  
Para o professor II “fortalecendo o aprendizado do aluno, ou seja, o aluno aprende melhor. Então a gente 
procura trabalhar de forma que o estudante consiga acompanhar e relacionar o conhecimento científico com 
o cotidiano”.  
Assim, a divulgação científica é muito importante para o desenvolvimento de novos e diferentes métodos 
principalmente para as aulas de ciências, ou seja, uma diretriz que poderá nortear então os professores nas 
suas aulas; e assim melhorar os resultados de aproveitamento dos conteúdos. Isto ficou bastante evidente 
quando em suas falas os professores deixam claro suas respectivas dificuldades em divulgar ciência nas 
escolas ribeirinhas, o que segundo eles pode estar relacionado também á falta de estruturas das escolas 
bem como a ausência de insumos para realizar as atividdes.      

 

CONCLUSÕES 
Contudo conclui-se que, os professores que atuam no ensino de ciências nas escolas ribeirinhas no baixo 
rio branco, enfrentam muitas dificuldades para que possam realizar suas atividades nas escolas, sendo que 
muitas dessas atividades poderiam estar relacionadas a divulgação científica como um grande potencial 
para o desenvolvimento de novas formas de conduzir suas aulas. Ficou bastante evidente que embora o 
fato de não conseguirem definir a divulgação científica muitos relacionaram com suas atividades 
anteriormente já realizadas nas escolas. Embora já saibamos como a divulgação científica pode ser utilizada 
no ensino de ciências considerou-se de fundamental importância que sejam criados movimentos no baixo rio 
branco e que envolvam essas escolas.          
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INTRODUÇÃO 
Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a população total do Brasil é de 190.755.799 habitantes. Esse elevado contingente populacional 
coloca o país entre os mais populosos do mundo. 
A cidade de Rorainópolis é um munícipio do Norte brasileiro e fica no Estado de Roraima (RR), criado com a 
instalação de uma sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), às margens da BR-
174, a mais importante do Estado, isso na década de 1970. O INCRA implantou um programa para distribuir 
terras, isso atraiu pessoas de todo o Brasil. 
No ano de 2000 a população do município era de 17.393 habitantes. Na década, a taxa de urbanização do 
município passou de 0,00% para 41,31%. Entre 2000 e 2010, a população de Rorainópolis cresceu a uma 
taxa média anual de 3,39%. Nesta década, a taxa de urbanização do município passou de 41,31% para 
43,96%.  
Em 2010 viviam, no munícipio, 24.279 pessoas. A população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em 2014 era de 26.811 habitantes e no ano de 2015 era de 27.288 habitantes e aestimativa 
de 2016 era de 27.756 habitantes no município. Rorainópolis teve um forte crescimento populacional por ser a 
passagem obrigatória e a primeira cidade no trecho entre Manaus (AM) e Boa Vista (RR), pela BR-174 sul. 
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho consistiu em proporcionar aos alunos de 8ª série de uma escola 
pública de Rorainópolis condições para pesquisar a evolução demográfica do município considerando a 
imigração, além de apresentar seus resultados como forma de valorizar a importância desse crescimento 
populacional para a cidade. Enquanto objetivos específicos destacam-se: Entender como ocorreu o processo 
de evolução da população de Rorainópolis; Conhecer os motivos que impulsionaram os imigrantes a saírem 
de seus estados de origem; Explicar a diferença entre desenvolvimento e crescimento populacional. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
A abordagem metodológica adotada deu-se através de questionários, entrevistas, pesquisa de campo, criação 
de paródias em equipe, gráfico, redação e apresentação dos resultados pelos alunos. Todos os trabalhos 
foram supervisionados pelos professors monitores do PARFOR/Rorainópolis, além dos demais professores da 
área de Geografia da escola selecionada. 
Os resultados da pesquisa e atividades realizadas pelos alunos sobre o tema abordado foram apresentados 
através de cartazes, resumos, gráficos, apresentação de paródias e redação dos dados obtidos nas 
pesquisas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A imigração no Brasil teve início em 1530 com a chegada dos colonos portugueses, que vieram para o Brasil 
com o objetivo de dar início ao plantio de cana-de-açúcar. Durante todo período colonial e monárquico, a 
imigração portuguesa foi a mais expressiva. 
Nas primeiras décadas do século XIX, imigrantes de outros países, principalmente europeus, vieram para o 
Brasil em busca de melhores oportunidades de trabalho. Compravam terras e começam a plantar para 
sobreviver e também vender em pequenas quantidades. Aqueles que tinham profissões (artesãos, sapateiros, 
alfaiates, etc.) na terra natal abriam pequenos negócios por aqui. 
 

A migração, portanto, ao longo da história do Brasil, tem sido um fenômeno compulsório: os 
migrantes são obrigados a deixar a sua terra em busca de uma vida melhor em outros lugares ou 
países. (BASSEGIO, 2004, P. 57). 

 
No século XIX, o Brasil era visto na Europa e na Ásia (principalmente Japão) como um país de muitas 
oportunidades. Pessoas que passavam por dificuldades econômicas enxergaram uma ótima chance de 
prosperarem no Brasil. 

Vale lembrar também que, após a abolição da escravatura no Brasil (1888), muitos fazendeiros não 
quiseram empregar e pagar salários aos ex-escravos, preferindo assim o imigrante europeu como mão-de- 
obra. Neste contexto, o governo brasileiro incentivou e chegou a criar campanhas para trazer imigrantes 
europeus para o Brasil. Muitos imigrantes também vieram para cá, fugindo do perigo provocado pelas duas 
grandes guerras mundiais que atingiram o continente europeu. A migração, segundo Salim (1992, p.122) é um 
fenômeno complexo, essencialmente social, com determinações diversas; apresenta interações particulares 
com as heterogeneidades de uma formação histórico-social concreta que tende a assumir feições próprias, 
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diferenciadas e com implicações distintas, para os indivíduos ou grupos sociais que a compõem e a 
caracterizam. 
O fenômeno da migração relacionada às condições históricas das mudanças (social, econômica, estrutural 
etc.), afirma Salim (1992), constitui importante mecanismo de reprodução ou alteração numérica da 
sociedade. Podem-se medir ou refletir processos que se refletem indiretamente sobre outros processos 
demográficos ou, diretamente, sobre as relações de classes que determinam a formação e a composição do 
mercado de trabalho de um território.  
No Brasil, o deslocamento de populações de áreas da Região Nordeste para as áreas da Amazônia tem sido 
bem documentado e desempenha papel proeminente em muitas estratégias de desenvolvimento econômico 
do governo federal.  
No entanto, o rápido e desorientado crescimento que se vem observando na Amazônia, principalmente a 
partir da década de 1980, gera dúvidas sobre os benefícios desses deslocamentos maciços de população, 
dúvidas essas que dizem respeito tanto aos próprios migrantes como aos que se dedicam ao estudo do 
desenvolvimento do país.  
Uma das evidências dos resultados negativos da transferência de populações refere-se ao elevado ritmo do 
aumento demográfico, desproporcional ao que os governos implantam em infraestrutura, acarretando 
problemas já conhecidos pelas comunidades dos grandes centros urbanos. 
 

CONCLUSÕES 
Em Roraima, extremo norte da Amazônia, a migração traz à tona o problema das territorialidadesque, 
segundo Barros (1998, p.127) se apresenta na área como muito complexo. Havia um equilíbrio tribal territorial 
na base da força de grupos indígenas e de suas preferências de sítios e difusões pré-colombianas, como 
makuxis, yanomamis, taurepangs, wai-wais etc.  
Sem que essas territorialidades fossem apagadas totalmente, difundiram-se as territorialidades lusa, hispânica 
e holandesa/britânica, configurando novos recortes de domínio territorial e demográfico-étnico que acabaram 
por criar as fronteiras dos estados, nações emergentes da descolonização.  
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INTRODUÇÃO 
O ensino básico tem um importante papel na construção do saber científico, visto que permite que o aluno 
entenda e aprenda ciências ativamente, possibilitando que ele aplique cada significado de ciências expresso 
no mundo na sociedade em que se encontra (VIECHENESKI et al. 2012). A Paleontologia, embora 
desempenhe um papel fundamental na construção desse saber científico, no ensino básico não se encontra 
inclusa no currículo formal de nenhuma disciplina escolar. E é abordada superficialmente dentro da temática 
―Meio Ambiente‖ e como parte de conteúdos nas disciplinas de Geografia, Ciências e Biologia (SCHWANKE 
& SILVA, 2010, BRASIL, 1998). Trabalhar junto aos professores e desenvolver metodologias que os permitam 
refletir sobre sua prática docente, fornecendo elementos teóricos/práticos capazes de preencher as lacunas 
provenientes da formação inicial (GEBARA, 2009) torna-se elemento essencial quando se pensa em propor 
melhorias para o ensino de ciências. Admite-se assim que um curso de formação continuada deve preencher 
as fragilidades da formação inicial, tendo como papel fundamental a atualização desses profissionais bem 
como o incentivo para que esses novos conhecimentos cheguem até as salas de aula. Nesse sentido, uma 
oficina de divulgação e atualização docente intitulada ―A História da vida na Terra contada pelos fósseis‖ foi 
oferecida pelo projeto de divulgação da Paleontologia da Universidade Estadual de Roraima (UERR) a 
professores de Ciências, Biologia e Geografia, bem como, a acadêmicos de licenciatura das áreas em 
diferentes municípios do estado de Roraima, sendo eles Mucajaí, Bonfim, Cantá e Boa Vista. A proposta do 
curso, além de divulgação e atualização da Paleontologia, foi o de oferecer diferentes ferramentas que 
favoreçam o seu ensino, fazendo com que os conteúdos oferecidos tivessem melhor compreensão. Por se 
tratar de uma atividade de curta duração, a oficina foi organizada a partir do modelo rotacional por estações 
(BACICH et al., 2015). Nesse ressumo, a experiência advinda da elaboração e ministração do curso é 
avaliada e discutida, apresentando as fragilidades e os pontos positivos que poderão ser utilizados como 
base para propostas futuras utilizando o modelo. 

MATERIAL E MÉTODOS 
A oficina intitulada ―A história da vida na Terra contada pelos fósseis‖ foi organizada no modelo rotacional por 
estações (ANDRADE & SOUZA, 2016). Nesse modelo ―[...] os estudantes são organizados em grupos, cada 
um dos quais realiza uma tarefa, de acordo com os objetivos do professor para a aula em questão. Podem 
ser realizadas atividades escritas, leituras, entre outras‖ (BACICH et al., 2015 p. 55). De acordo com Andrade 
& Souza (2016, p.4), ―os modelos de Rotação permitem que os estudantes de um curso ou de uma disciplina, 
em um roteiro pré-estabelecido pelo professor, passem algum tempo imersos em diferentes estações de 
ensino‖. A oficina contava, a cada execução, com no mínimo de 3 participantes e no máximo 12, isso visando 
o melhor desempenho das atividades, e possuía ainda carga horária de 4 horas para desenvolvimento das 
atividades. Um professor e três monitores mediavam o processo de ensino-aprendizagem em cada estação. 
As atividades foram organizadas em quatro módulos (estações de trabalho) que apresentavam conteúdos 
normalmente ministrados nas disciplinas de Geologia e Paleontologia para graduandos, e em Ciências, 
Biologia e Geografia, para alunos nas séries do Fundamental II e Ensino Médio. Os módulos ou estações 
funcionavam simultaneamente, apresentando cada um uma parte teórica e uma parte prática com o uso de 
ferramentas didáticas diferenciadas. Módulo 1: Tempo Geológico; onde a parte teórica era apresentada em 
um vídeo explicativo do conteúdo, e a parte prática com a aplicação de um jogo, um banner da tabela do 
tempo geológico era disponibilizado para visualização durante o curso; Módulo 2: Camadas da Terra; parte 
teórica consistia em um vídeo do conteúdo  e a parte prática na construção de  um modelo do globo terrestre 
esquematizando as camadas da Terra com isopor, massa de modelar e gel; Módulo 3:  Tipos de Rochas; na 
parte teórica continha um vídeo apresentando os tipos de rochas elaborado e contextualizado nas distintas 
localidades de Roraima, tais como: Monte Roraima (rochas sedimentares); Pedra da Paixão (Rocha Ígnea) e 
Serra do Tepequém (rochas metamórficas), e na prática foi aplicado um jogo sobre os tipos de Rochas; 
Módulo 4: Tipos de Fósseis; nesse módulo realizou-se uma prática de observação e reconhecimento dos 
tipos de fósseis. No final da oficina os participantes receberam um livreto com todo o conteúdo trabalhado em 
cada módulo e com as atividades e jogos disponíveis em um CD para reprodução e utilização em suas aulas. 
A avaliação dessa experiência de formação continuada foi feita a partir dos relatórios de cada oficina 
ministrada, bem como por meio de um questionário avaliativo on line enviado aos participantes. O 
questionário avaliativo foi elaborado com o auxílio de uma ferramenta disponível no Google Docs, geradora 
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de formulários, que permite não somente a coleta de informações como também a análise sistemática dos 
resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O curso de divulgação e atualização docente ―A História da vida na Terra contada pelos fósseis‖, alcançou 
quatro municípios de Roraima (Boa Vista, Bonfim, Cantá e Mucajaí), atendeu a 42 participantes entre eles 
professores e acadêmicos de licenciatura em Ciências Biológicas, Química e História. Do total de 
participantes do curso, obteve-se respostas ao questionário de 32 participantes. Os resultados da análise dos 
relatórios gerados ao final de cada oferta de cada oficina relevam que logo nas primeiras ofertas o curso 
apresentou problemas técnicos. O primeiro problema detectado refere-se ao áudio das atividades multimídia. 
A utilização simultânea de vídeos distintos na mesma sala fizeram com que houvesse ruído dificultando a 
compreensão do conteúdo. A solução para esse problema deu-se por meio da aquisição de amplificadores de 
fones de ouvido, assim até 4 pessoas poderiam ficar conectadas ao computador visualizando o vídeo e 
utilizando fones para não perturbar as atividades das demais estações. Os demais problemas encontrados 
nas primeiras vezes que a oficina foi ofertada referem-se diretamente à estrutura disponível nas escolas 
públicas estaduais. Nesses casos, a ausência de tomadas nas salas, de mesas (a maioria está equipada com 
cadeiras com braços de apoio) e a ocorrência de outras atividades simultâneas na escola comprometeram 
sobremaneira a execução da oficina. Muitos professores haviam recebido a liberação para participação, 
porém eram demandados frequentemente pela direção da escola. De maneira geral os participantes do curso 
se mostraram entusiasmados com as ferramentas apresentadas, onde puderam interagir com os demais 
participantes e se mostraram muito motivados a participar das atividades práticas disponibilizadas em cada 
módulo. Dentre esses participantes, vale destacar 3 professores, formados em Pedagogia, ministrando a 
disciplina de Geografia no ensino fundamental final e 1 ministrando Geografia e História no ensino 
fundamental inicial. Segundo Neto & Barbosa (2010) é comum que professores não habilitados em 
Licenciatura em Geografia ministrarem essa disciplina, e isso resulta na ausência de um ensino de Geografia 
mais significativo em sala de aula. Os conteúdos relativos a Terra e sua estrutura interna são fundamentais 
para a compreensão da paleontologia, e é objeto de estudo também na geografia. Nas escolas, a ausência de 
formação específica na área compromete o processo de ensino-aprendizagem desse tema vindo a refletir, 
posteriormente, na incompreensão da própria paleontologia e da evolução da vida na Terra. Dentre os 
cursistas, vale ressaltar, que havia também um professor(a) com formação em Magistério que está 
ministrando a disciplina de Biologia para o ensino médio. Dos profissionais em exercício, a maioria tinha entre 
1 e 5 anos de atuação, apenas dois profissionais atuavam há mais de 10 anos. ―[...] O tempo de atuação 
docente é importante para o fortalecimento da identidade profissional, no entanto, esse tempo pode estar 
enriquecido de vícios e dissabores‖ (SILVA, 2010, p. 206-207) principalmente quando o ambiente de atuação 
não oportuniza atualização profissional. Cada módulo da oficina foi avaliado separadamente e o módulo ―Tipo 
de fósseis‖ foi o que obteve melhor avaliação. O módulo ―Tempo Geológico‖, embora tenha sido bem 
avaliado, foi indicado como o módulo que trouxe mais dificuldades aos cursistas (n=15), sendo seguido pelo 
módulo ―Tipos de Rochas‖ (n=6), ―Tipos de fósseis‖ (n=4), ―Camadas da Terra‖(n=3) e nenhum (n=4). Muito 
embora a clareza dos conteúdos tenha sido considerada ótima na avaliação dos cursistas, a maior dificuldade 
apresentada no acompanhamento das atividades refere-se a quantidade de conteúdo tratado em um tempo 
muito curto. O curso, no entanto, foi preparado para atualizar os docentes a cerca dos conteúdos e 
instrumentalizá-los para prática docente. Nesse sentido a fragilidade da formação inicial foi um dos elementos 
que contribuiu para essa dificuldade apresentada em relação ao conteúdo. Um dos benefícios do modelo 
rotacional por estações, apontado por Andrade & Souza (2016) é o acesso facilitado a diversos recursos 
tecnológicos, os quais permitem aos professores novas formas de ensinar. No curso oferecido, a tecnologia 
predominante foi o computador para acessar vídeos informativos. Para superar os problemas logísticos 
relacionados à ausência de equipamentos e de acesso à internet incluiu-se uma série de jogos e atividades 
práticas, as quais os professores poderiam reproduzir em suas aulas na educação básica. O material 
necessário para a multiplicação dessas atividades foi distribuído aos cursistas junto com o livreto que 
acompanhou o curso. Para compreender se as atividades propostas eram acessíveis a prática cotidiana do 
professor perguntou-se no questionário avaliativo se havia predisposição dos docentes em utilizar as 
atividades propostas com seus alunos. Todos os participantes responderam que ―SIM‖, estariam dispostos a 
utilizar as ferramentas apresentadas no curso em suas aulas. O uso de jogos foi apontado por eles (93,6%) 
como a ferramenta de maior adesão para ser utilizada em sala de aula. Nessa perspectiva de jogos didáticos 
Neves et al,. (2008, p.109) afirmam que‖ [...] Quando o aluno aprende se divertindo, acaba compreendendo 
os conceitos que estão envolvidos nos jogos e dificilmente os esquecerá‖. A autora defende ainda que, jogos 
devem ser introduzidos nas salas de aula no ensino fundamental e médio, e que se deve buscar por 
estratégias e recursos de aproximação do aluno com a Paleontologia. Em geral, todas as atividades 
propostas pelo curso tiveram grande aceitação, isso mostra que os profissionais estão abertos para a 
utilização dessas ferramentas de ensino em sala de aula. O questionário também apresentava a questão 
―Qual das atividades apresentadas na oficina você teria condições de utilizar em suas aulas?‖. Nessa 
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pergunta considera-se que, mesmo tendo interesse, nem sempre as condições oferecidas pelas escolas 
permitem aos professores a utilização da ferramenta. Os resultados mostram que a observação de fósseis 
seria a mais difícil para eles reproduzirem. Nesse sentido, acredita-se que as dificuldades estruturais no 
espaço escolar limitam essa atividade, ou seja, a falta de laboratório e equipamentos como lupa para 
observação dos fósseis pode ser um fator que gere essa dificuldade. Com relação à clareza da exposição de 
conceitos foi pedido aos participantes para escolherem uma nota na escala de 1 à 5. Dos respondentes 
81,3% avaliaram com nota 5 a clareza com que os conteúdos foram apresentados. Dois respondentes que 
avaliaram com nota baixa a clareza das atividades do curso, o primeiro com nota 2 e o segundo com nota 3, 
ambos possuem formação em Biologia e mostraram dificuldades no módulo Tipos de Rochas e Camadas da 
Terra, os dois participantes atribuíram suas dificuldades a quantidade de informações tratadas no módulo. 
Cabe ressaltar que o curso não tinha por objetivo ensinar o conteúdo e sim o de relembrá-lo, portanto, 
podemos considerar que a dificuldade desses participantes estaria relacionada à deficiência do ensino sobre 
esses assuntos em sua formação inicial. O questionário avaliativo apresentava ainda 4 questões conceituais, 
cada uma referente a exposição de conceitos em cada um dos módulos do curso.  Quanto aos resultados, a 
maioria dos participantes conseguiu responder as questões de forma correta, evidenciando assim que ―SIM‖ 
as ferramentas apresentadas conseguiram expor e permitiram relembrar de forma clara os conceitos 
apresentados. Isso pode ser visto no gráfico abaixo onde mostra o módulo com o melhor resultado conceitual 
(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Apresenta as respostas conceituais sobre o que é um fóssil. 

CONCLUSÕES 
Se tratarmos esse ensino de forma contextualizada, sabemos que hoje a Amazônia onde vivemos pode ser 
vista como produto de muito tempo da história da vida na Terra. Partindo disso, os professores poderiam usar 
esse conhecimento para trabalhar temas como meio ambiente e sua conservação. De maneira geral, os 
resultados da avaliação do curso foram satisfatórios, pois apesar de algumas dificuldades e falhas, que 
ficaram evidentes e que agora podem ser corrigidas, o curso conseguiu cumprir com seus objetivos de 
divulgar a paleontologia e fazer com que os participantes despertassem para utilização de novas ferramentas 
de ensino. Diante disso, fica evidente que cursos de atualização docente como o apresentado neste trabalho 
são de grande importância e devem sempre ser oferecidos. Com relação aos impactos gerados pelo curso 
avaliado há uma grande expectativa de que o ensino de Paleontologia e as ferramentas apresentadas para 
esse ensino venham a ser mais presente nas escolas do estado de Roraima. 
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar a importância do Centro de Documentação Indígena para o 
ensino e a pesquisa. O trabalho foi aplicado no Centro de Documentação Indígena (CDI), localizado no 
Instituto Religioso Missionário da Consolata, onde, no período de 2017.1 foi realizado um projeto de pesquisa, 
vinculado ao curso de Licenciatura em História da Universidade Estadual de Roraima (UERR). As atividades 
desenvolvidas no CDI visam organizar o seu acervo para salvaguardar importantes materiais sobre a questão 
indígena no estado de Roraima para fornecer materiais que fomentem o ensino e a pesquisa, tanto para 
alunos e professores universitários, quanto para professores e alunos da rede pública e privada do ensino 
médio e demais interessados. Também a extensão, incorporada ao processo de ensino, possibilita a 
compreensão da relevância social e política do próprio processo de produção do conhecimento. Os materiais 
que compõe o acervo documental do CDI constituem-se em uma coleção de jornais, recortes de jornais, 
revistas, livros, documentos, audiovisuais, sonoros e imagens que foram guardados desde a década de 1970, 
por missionários do Instituto Religioso Missionários da Consolata, que dedicaram seus trabalhos em prol dos 
povos indígenas. Estes religiosos – representados especialmente pelo leigo e pesquisador Carlo Zacquini – 
tiveram a iniciativa e disciplina de manter guardada a documentação relacionada aos povos indígenas para 
salvaguardar os documentos e garantir às futuras gerações o acesso às informações necessárias sobre a 
presença indígena na história da formação de Roraima. São ricas fontes para a pesquisa tanto no campo da 
história e geografia, quanto nas demais áreas de conhecimentos, como antropologia, sociologia, formação 
indígena etc. Por sua exclusividade e importância, estes materiais são reconhecidos pela academia como 
instrumentos para o ensino e pesquisa, especialmente por propiciarem a compreensão dos processos sócios 
históricos que envolvem as populações indígenas em Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho desenvolvido no CDI é realizado periodicamente para manutenção, e preservação do materiais 
que compõem o acervo, tais como: recortes de jornais, jornais, revistas, documentos, livros, fotos, 
audiovisuais e sonoros. Ele é feito mediante a higienizacão, organização, registro, digitalização e arquivo, dos 
materiais. Estes trabalhos iniciaram em 2012, e tiveram grande contribuição dos alunos por meio de Termo de 
Cooperação Científica, para manipulação e acesso à documentação, entre a Universidade Estadual de 
Roraima (UERR), por meio dos Cursos de História e Geografia, e o Centro de Documentação Indígena (CDI) 
do Instituto Religioso Missionário da Consolata (IRMC). Desde a referida data, foram elaborados projetos de 
pesquisa envolvendo alunos de História que a cada semestre são selecionados e encaminhados para o 
Centro. Todo trabalho desenvolvido é planejado e acompanhado pela coordenadora do projeto e membros do 
CDI. O trabalho de pesquisa desenvolvido no CDI contou e continuará contando com o trabalho de monitores 
voluntários, no sentido de viabilizar a organização, manutenção e apoio às atividades desenvolvidas.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como resultados houve:  
a) Constituição de acervos de livros paradidáticos, recortes de jornais, revistas e fotografias sobre temas que envolvem 

as populações indígenas em Roraima; 
b) Realização de Palestras e Oficinas que divulguem e socializem o acervo de materiais catalogados; 
c) Compartilhamento dos conhecimentos adquiridos, com alunos e professores da rede pública do Ensino Básico; 
d) Apresentação de trabalhos em Eventos científicos em distintas Universidades; 
e) Elaboração de Artigos científicos; 
f) Realização de atividades relativas à Pratica Profissional docente; 
g) Ampliação às fontes para o desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Curso; 
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h) Zelo e dedicação pelos dados e materiais resultantes do desenvolvimento das atividades bem como pelos 
equipamentos, acervos e outros bens patrimoniais destinados à suas atividades. 

Dentre esses resultados o acadêmico Erick Cortêz participou da Oficina: Recuperação e manutenção de 
livros e fontes documentais de pesquisa, como integrante da atividade. (3, 4, 5 e 10 de maio de 2017), e 
partipou também do II EEPE- Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – UERR. Enviou resumo para 
comunicação livre intitulado: A importância de um centro de documentação indígena. Não teve o resumo 
selecionado, mas participou como voluntário no evento.  (5, 6, 7 e 8 de maio de 2017). Teve uma reflexão 
sobre a questão indígena por exemplo: do papel social da igreja católica para com as comunidades 
indígenas. Pois desconhecia o trabalho social da igreja. 

 
CONCLUSÕES 

O trabalho desenvolvido no CDI, por meio do projeto de pesquisa, além de enriquecer a formação acadêmica, 
caracteriza-se como um complemento ao ensino e a pesquisa sobre a história e o legado dos indígenas de 
Roraima. Levando aos acadêmicos e a sociedade roraimense uma reflexão sobre a questão indígena, 
possibilitar uma nova visão dos povos indígenas, mostrar que a sociedade e a academia tem muito o que 
aprender com a sabedoria indígena.    
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INTRODUÇÃO 
Esse tema surgiu após observação feita na vivência da fronteira em Pacaraima e em Santa Elena de Uairén 
por conta do desabastecimento que vinha acontecendo nos supermercados venezuelanos e por haver a 
comercialização dos produtos da Venezuela em Boa Vista.  
O recorte geográfico é a fronteira internacional de Roraima, Estado localizado na região Norte do Brasil que 
possui limite com dois países, República Bolivariana da Venezuela e República Cooperativista da Guiana, 
ambos os países possuem produtos com preços atrativos o que faz com que os brasileiros atravessem a 
fronteira para comprar. Em alguns casos as compras acabam feitas em excesso ou são mercadorias que 
estão proibidas de entrar no país, o que configura o crime de contrabando e/ou descaminho. Os países 
fronteiriços desta pesquisa é a do Brasil e a Venezuela.  
O recorte temporal está baseado nos anos de 2011 a 2015, data que foi firmado o Plano Estratégico de 
Fronteiras e a divulgação dos dados da Receita Federal apareceram no site da instituição, onde o cidadão 
que tem o interesse em saber o balanço anual das aduanas encontra a sua disposição.  
O objetivo central da pesquisa foi analisar a percepção da população em relação ao contrabando e/ou 
descaminho. Com três objetivos específicos que visam explicar o conceito de fronteira, as cidades estudadas 
e o comércio; analisar os crimes de contrabando e descaminho assim como descrevê-los de acordo com a 
legislação brasileira e o papel da Receita no combate desses ilícitos; e a percepção da população em relação 
a esses delitos por meio de questionários. 
No trabalho buscou-se entender a atuação da RFB em relação à prática deste crime, como e quais são os 
produtos que mais passam pela fronteira para a comercialização. Ao indagar sobre a percepção existente 
entre a do Estado e a da população, percebe-se que para o Estado essa prática é um crime e para a 
população é uma forma de ter uma renda extra ou até mesmo único meio de sobrevivência.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia deste trabalho está baseada no método indutivo, ou seja, ―um processo mental [...] infere-se 
uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas‖ (LAKATOS, 2010, p. 68). Este se 
fundamenta em proposições que conduzem apenas a conclusões prováveis, considerando que o indutivo 
possui três fases onde o pesquisador vai fazer a observação dos fatos e analisá-lo, descobre uma relação 
entre os fatos e por último chega a uma classificação e generalização dos fatos. 
Com o estudo de caso ou monográfico é possível estudar indivíduos, profissões, instituições, comunidades já 
selecionadas para poder atingir generalizações. Além de se concentrar em um aspecto esse estudo pode 
observar as atividades de um grupo particular. ―A investigação deve examinar o tema escolhido, observando 
todos os fatores que influenciaram e analisando-o em todos os seus aspectos‖ (LAKATOS, 2010, p.90). 
Para a obtenção dos propósitos foi utilizada primeiramente a técnica de documentação indireta onde foram 
feitas pesquisas para saber se o campo de interesse teria informações suficientes para a construção do 
projeto.  Com isso foi perceptível às poucas publicações que havia sobre o assunto, eliminando assim o risco 
de duplicações. Neste caso o levantamento de dados é realizado pela pesquisa documental e bibliográfica. 
Num segundo momento utilizamos questionário de estrutura padronizada que, ―consiste em fazer uma série 
de perguntas a um informante, segundo um roteiro preestabelecido‖ (ANDRADE, 2010, p.134), foram 
coletados os dados dos alvos da pesquisa, os compradores dos produtos venezuelanos. Deste modo foi 
possível conhecer a opinião dos entrevistados sobre o assunto em estudo. O questionário possuía cinco 
questões que estavam classificadas em 1 (uma) aberta, 2 (duas) fechadas e 2 (duas) de múltipla escolha. 
A investigação usou o procedimento de observação in situ, onde foram registrados por meio de anotações em 
caderno e registros fotográficos as feiras da cidade de Boa Vista, onde são comercializados os produtos 
oriundos da Venezuela. Na fronteira Brasil/Venezuela ocorreu o registro fotográfico do prédio da Receita 
Federal do Brasil, os marcos fronteiriços, os supermercados e a 4 (quatro) esquinas de Santa Elena, os 
produtos e a rua do comércio em Pacaraima. 
Com esta pesquisa foi possível observar a percepção daquele individuo que compra produto oriundo de outro 
país em uma feira da sua cidade, observando assim os motivos que o levam a comprar tal mercadoria. De 
uma forma ampla deseja-se que a pesquisa seja capaz de esclarecer os dois crimes que são o contrabando e 
o descaminho aproveitando para mostrar possíveis sugestões para o melhor entendimento.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram tabulados e analisados os dados colhidos na pesquisa de campo, levantados a partir de cinco 
perguntas: 
1- Que produtos de origem venezuelana você já comprou em Boa Vista? 
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Dentre todos os produtos de origem venezuelana, a bebida com 65,9%, foi a que os questionados afirmaram 
terem comprado mais, seguido dos produtos higiênicos (63,6%) e dos produtos alimentícios (61,3%). Uma 
das possíveis causas desse elevado número de pessoas que compram bebidas da Venezuela, principalmente 
as bebidas alcoólicas, está na boa qualidade e a desvalorização cambial da moeda venezuelana, já que no 
Brasil, devido aos impostos e o Real estar mais valorizado que o Bolívar venezuelano, é provável que 
encontre o dobro ou até o triplo do valor que é vendido na Venezuela. Os produtos higiênicos e alimentícios 
são muito procurados por também terem uma boa qualidade, o preço ser mais baixo que em Boa Vista e até 
o fato de alguns produtos só serem fabricados no país vizinho. 
Em Boa Vista os locais onde se conseguem comprar os produtos venezuelanos são em feiras ao ar livre, em 
camelôs no centro da cidade e até mesmo por meio de redes sociais; mesmo não sabendo a procedência do 
produto a população busca estas mercadorias. Mas essa calmaria, não ocorre em outras regiões de fronteiras 
no Brasil, como por exemplo, na fronteira Brasil-Bolívia em Corumbá (MS), onde existe a feira que vende 
produtos bolivianos, mas que possui divergência entre os comerciantes legais e o Estado. 
Em Roraima as apreensões acontecem com mais frequência nas fronteiras, e não nas feiras localizadas em 
Boa Vista. Esporadicamente é divulgada nos meios de comunicação, alguma operação por parte da Receita 
Federal nas feiras ou no camelô da cidade. O que difere das regiões fronteiriças localizadas mais ao sul do 
Brasil, que por serem essas fronteiras com o maior fluxo de entrada para produtos contrabandeados para 
dentro do país e por esse motivo, as operações de apreensões são mais ostensivas e frequentes. 
2- O que faz você comprar produtos de origem venezuelana? 
O preço (86,3%) é o principal motivo que faz a população de Boa Vista comprar os produtos venezuelanos, 
por que quando a comparação de preços é feita a diferença pode chegar a 100% ou mais dependendo de 
que mercadoria esta sendo feita a comparação. Seguido da qualidade dos produtos venezuelanos e por não 
existir alguns itens no mercado brasileiro. 
Costa em seu artigo cita a questão econômica como um dos principais fatores da intensificação das relações 
na fronteira de dois ou mais países:  

A situação do comércio realizado entre dois lados da fronteira, que na óptica do Estado e do 
dogma da soberania é visto como ―contrabando‖ ou ―descaminho‖, ou ainda como uma prática 
comercial danosa ao comercio da cidade, é de fato comercial e de subsistência que faz parte 
da vida das cidades (da região fronteiriça) e da vida das pessoas (vendedores e 
consumidores). Todos os moradores da fronteira, de alguma forma, têm de lidar diretamente 
com essa questão no seu dia a dia, em função das vantagens comerciais decorrentes da 
existência de dois ou mais câmbios na fronteira [...] (COSTA, 2013, p. 482) 

3- Você sabe a diferença entre contrabando e descaminho? 
O questionário revelou que mais de 65% dos questionados não sabem diferenciar o que é contrabando de 
descaminho. O comum era já terem escutado a palavra contrabando através dos meios de comunicação, mas 
não sabiam explicar o que de fato era. Sabiam que era algum tipo de crime relacionado à gasolina e nada 
mais. A maioria nunca havia ouvido a palavra descaminho e não conseguiam imaginar do que se tratava. 
4- Você já comprou algum produto de contrabando ou descaminho? 
O resultado nessa questão ficou um pouco confusa, pois que, a maioria respondeu que não sabia diferenciar 
o contrabando do descaminho e nem de que tipo de crime se tratava. Foram 45% que afirmaram já terem 
comprado produtos de contrabando ou descaminho contra 40% que não sabiam se tinham comprado algum 
produto deste crime por justamente não saberem diferenciar ou desconhecerem os crimes. 
Uma possível explicação esteja no fato de saberem tratar de algo ilegal, mas não exatamente o que era. 
Então não sabiam se já haviam comprado algum produto de contrabando e descaminho e na dúvida optaram 
por responder a opção sim. 
5- De quem você acredita que seja a responsabilidade dos produtos contrabandeados ou de descaminho, 
serem mais baratos do que os produtos nacionais? 
A maior parte dos questionados atribuiu a responsabilidade ao governo (56,8%), seja ele por meio dos 
políticos, dos órgãos públicos que não o fazem a fiscalização correta por não terem funcionários nem 
equipamentos adequados, ou pela classe de empresários que não recebem o incentivo fiscal por parte do 
governo.  
Seguidamente apontam-se os altos impostos cobrados (25%), o que faz o preço dos produtos nacionais 
serem mais caros em relação ao da Venezuela. Logo depois a forte desvalorização da moeda (18,1%), 
conhece-se a realidade da fronteira com relação ao cambio negro, por mais que os preços dos produtos em 
Santa Elena aumentem de acordo com o cambio, para os brasileiros ainda vale a pena comprar as 
mercadorias na fronteira e vender em Boa Vista. 
Nesta última pergunta o questionado tinha mais liberdade em opinar sobre o assunto, além da grande maioria 
apontar o governo e os altos impostos como os responsáveis pelos preços altos dos produtos nacionais, 
sugeriram uma maneira que poderiam diminuir este tipo de crime na fronteira, como o aumento das cotas na 
fronteira, assim como a intensificação da fiscalização feita pela RFB na área limítrofe. 
Esses tipos de soluções mostram o entendimento da população em relação ao que ocorre na fronteira, pois 
há indivíduos que vivem na fronteira e que realizam suas compras no país vizinho para consumo próprio. E 
há os indivíduos que vivem da fronteira, pois lá não moram, mas fazem as suas compras en la línea e voltam 
para Boa Vista onde comercializam as mercadorias.  
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CONCLUSÕES  
Roraima é um estado localizado no extremo norte do Brasil e possui fronteira com dois países que dispõem 
de moedas desvalorizadas em relação à moeda brasileira, o Real. Estas cidades são muito ativas, onde a 
circulação de pessoas, carros e produtos é muito intensa e a fiscalização quase nula. 
A crise na Venezuela, que atingiu até o setor alimentício, aumentou a curiosidade em saber por que os 
produtos venezuelanos estavam sempre à disposição nas feiras de Boa Vista, mas não no comércio da 
Venezuela. E com esse mesmo interesse, indagar aquele que comete esse crime de forma direta ou 
indiretamente.  
Foi necessário propor um novo foco após observar que a ideia inicial não seria possível concluir. Pensou-se 
em possibilidades que ainda não haviam sido cogitadas, como a percepção da população sobre o 
contrabando e descaminho, afinal este público que movimenta o comércio ilegal. 
Com os problemas iniciais superados, o desenvolvimento do tema A percepção da população em relação ao 
contrabando e descaminho na fronteira Brasil-Venezuela, nos permitiu articular muito dos conhecimentos 
adquiridos ao longo do curso. No primeiro tópico se conceituam os tipos de fronteiras existentes, descreve-se 
a capital Boa Vista e as cidades fronteiriças, assim como o desenvolvimento do comércio nessas cidades que 
afetam diretamente a população. 
O segundo tópico analisa os crimes de contrabando e descaminho, percebe-se que ambos são muito 
semelhantes, mas na prática a impressão que passa é a de que somente o contrabando é um crime. A 
Receita Federal possui uma boa infraestrutura, a deficiência da instituição está no fato de não possuir uma 
boa logística e o quadro de funcionários encontrarem-se defasado. 
No último tópico averiguamos que a percepção da população em relação a estes crimes está relacionada aos 
meios de comunicação, onde se transmite a informação incompleta ou errada, assim o receptor, aquele que 
recebe a mensagem, reproduzirá a mesma de maneira equivocada. 
O objetivo geral da pesquisa foi alcançado de maneira satisfatória, onde foi construído um novo entendimento 
sobre um assunto que é a realidade de quem vive em área de fronteira. É fundamental que a população tenha 
conhecimento do que acontece ao seu redor e de que origem são os produtos que adquirem nas feiras.  
O contrabando e o descaminho aparentemente atendem as necessidades locais, sejam elas de emprego, o 
aumento do consumo, de abastecer-se com produtos escassos ou que só existam no país vizinho. Mas ao 
saber os prejuízos que essa prática traz a nação foi perceptível a surpresa que o questionado demonstrou, já 
que ficou esclarecido que a mercadoria ao passar pela fronteira sem pagar os devidos impostos está lesando 
o país. 
A busca pelas fontes de contrabando, descaminho, fronteiras e comércio, levou-nos a outros detalhes que 
passam despercebidos na rotina de uma fronteira internacional, como a diferenciação que existe no valor da 
moeda comprada no cambio negro e a comprada no cambio oficial, o que gera atritos entre o Estado e a 
população. 
O estudo mostrou que o entrevistado detém do conhecimento básico e generalizado sobre o assunto o que 
faz acreditar que o que faz é errado, mas não é grave e nem ilegal. Por esse pensamento que o Estado 
possui dificuldade em diminuir esse tipo de crime, que já está tão normalizado na sociedade.  
Uma estratégia que a Receita Federal poderia implantar é a divulgação por meio de cartilhas nas feiras de 
Boa Vista, explicando a diferença entre os crimes de contrabando e descaminho. Mostrando os males que 
esse tipo de crime acarreta, como os danos a saúde, a segurança, a não geração de empregos por conta de 
não haver a implantação de novas indústrias no país e o dinheiro que não fica no país prejudicando a 
economia. 
Outra estratégia seria o aumento do quadro de funcionários da Receita Federal, pois que se trata de um país 
que possui dimensões continentais e fronteiras abertas com vizinhos que têm as suas peculiaridades. Assim 
como estudar possibilidades de nos próximos concursos proporcionar vagas especificas para os pontos 
débeis na repressão desses ilícitos nas fronteiras. 
O trânsito nas fronteiras que estão ordenadas por relações que vão além das comerciais e políticas, o 
respeito à lei de um país ou outro acaba que pouco ocorre ou nem acontece. E é nessa vulnerabilidade que o 
Estado deveria ser mais atuante para assim ser capaz de proteger a sua população contra os crimes 
fronteiriços.  
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INTRODUÇÃO 
A questão diretriz que conduz esta comunicação é a relação entre o filosofar e a vida real. Há uma relação 
entre estes termos? O filosofar deve partir do cotidiano, ou, ao contrário, deve visá-lo? Os fatos cotidianos 
possuem relevância para as construções da filosofia ou devem ser esquecidas?. Essa questões, que não são 
novidade no mundo da filosofia se mantém no debate até hoje e presumem a possibilidade da existência de 
dois polos; um abstrasto, conceitual, e, outro; concreto e factual, que deveriam ser ligados, pesados e 
avaliados em questão de primazia. Mas, será que realmente existem essas oposições? A teoria 
fenomenológica e existencial de Sartre pode nos situar nesta questão, e nos propõe novos rumos. Há, em 
Sartre, a tentativa de fundar as verdades filosóficas numa verdade maior que as fundamenta: o cogito é a 
solução para alicerçar suas teses, mas não é o mesmo cógito de Descartes pois, novos elementos surgem. 
Pensando a consciência de forma intencional Sartre foge da concepção substancial da tradição moderna e 
isso confere um novo ponto de partida para propiciar o filosofar autêntico. O importante é que uma nova 
postura filosófica surge visando superar as duas doutrinas que permeiam o debate filosófico: o idealismo e o 
realismo. Enquanto crítica ao idealismo, a concepção não-substancial da consciência de intencionalidade é a 
resposta de Sartre, mas, também, visando superar a noção realista, há uma valorização da consciência. A 
consciência, ou cogito em Sartre é dividido em dois: consciência pré-reflexiva e consciência-reflexiva. No 
modo da intuição imediata nós temos acesso ao ser, temos acesso ao mundo tal como ele nos aparece, a 
verdade que fundamenta toda proposição que possa ser verdadeira. No modo de consciência reflexiva, 
podemos nos posicionar e significar os dados da intuição imediata. Há, portanto, uma postura que fundamenta 
o filosofar e que parte da nossa relação mais íntima com o mundo, assim, podemos encontrar elementos para 
pensar neste problema entre a postura filosófica e mundo cotidiano na fenomenologia existencial de Sartre.  
MATERIAL E MÉTODOS 
Como o trabalho é de natureza filosófica os materiais utilizados limitam-se a textos, entre eles: artigos e livros. 
Portanto, o método de que se parte é estritamente bibliográfico e parte de análise de conteúdo e análise de 
discurso.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como principal resultado novos rumos surgem no debate sobre a relação mundo e consciência que 
determinam os limites entre o filosofar e o cotidiano. O mundo ganha uma dimensão essencial, o ser, que 
agora não é a causa de ilusão e erro mas, pelo contrário de verdade. Se o mundo em-si ganha esta 
dimensão, a consciência do qual ele é mundo também possui uma nova definição. O filosofar deve partir do 
mundo concreto e das experiências subjetivas deste, para posteriormente, fazer o trabalho da significação e 
concluir o processo de construção da verdade. A consciência nada mais é que o livre posicionamento no 
mundo. Ela é, portanto, corpórea, e isso lhe confere um caráter instaurador: a consciência intencional é 
sempre consciência de... consciência de algo, consciência de mundo, logo, consciência da verdade. O modo 
como esta consciência de mundo funciona, como esta interiorização é exteriorizada constitui a verdade que 
construímos.     
CONCLUSÕES 
Visando possibilitar o filosofar concreto o filósofo francês Jean-Paul Sartre propõe a sua filosofia existencial. 
Com o princípio fundamental no cogito, a influência da fenomenologia é imprescindível para expor essa nova 
postura filosófica. Postura é o termo adequado para essa nova concepção da verdade que surge, o 
posicionamento é assim, o que garante a verdade de qualquer tese. Não haveria, assim, uma verdade que 
não fosse vivida individualmente, e que seja situada no mundo. A filosofia de um tempo é, como o filósofo 
propõe; um conjunto de interesses e valores da classe que dela se apodera em determinado momento 
histórico, o filósofo seria o grande portavoz sintetizador desses valores que o superam como pessoa, mas 
depende dele para que sejam organizados e valorizados. Nesta sequência, a ilustre máxima existencialista da 
qual Sartre se vale; a existência precede a essência, reinvindica o valor do homem no processo da 
constituição da verdade, por isso o existencialismo é um humanismo, pois confere nós certo valor. O discurso 
autêntico, nessa via, é aquele em que o homem se posiciona em relação ao mundo e aos outros, é o discurso 
que ganha um contraste, ganha delineamento, a partir daquele que vive, daquele que existe: o ser humano.      
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INTRODUÇÃO 
A monitoria voluntária foi implantada nas universidades brasileiras através da lei Federal nº 5.540, de 28 de 
novembro de 1968, que fixou normas que regulamenta o ensino superior e instituiu em seu artigo 41 a 
monitoria acadêmica. O artigo dispõem que os as universidades deverão criar as funções de monitor para 
alunos do curso de graduação que se submeterem a prova específica, nas quais demonstrem capacidade de 
desenvolvimento em atividades técnico-didáticas de determinada disciplina. Mas é necessário compreender 
com a finalidade da monitoria para universidades brasileiras, sua conceituação.  
De acordo com Ramos e Martins (2010), entende-se por monitoria, uma modalidade específica de ensino 
aprendizagem estabelecida dentro do princípio de vinculação exclusiva às necessidades de formação 
acadêmica do aluno de graduação e inserida no planejamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão 
dos respectivos cursos. 
O aluno monitor é um instrumento de melhoria do ensino de graduação que exerce a função de intermediário 
ou cooperador entre docentes e discentes, excedendo assim o caráter de obtenção de um título ou 
complemento curricular. Assim, os objetivos estão diretamente relacionados ao acadêmico desenvolver 
habilidades pedagógicas, aprofundar conhecimentos na área especifica e contribuir com o processo de 
ensino-aprendizagem dos alunos monitorados. Além disso, a oportunidade oferecida aos aprovados nos 
programas de monitoria torna-se de fundamental relevância para a descoberta da aptidão, ou não, pela 
docência. 
Desse modo, este estudo tem por objetivo relatar uma experiência de aluno monitor na disciplina de 
Metodologia do Trabalho Cientifica (MTC), da Universidade Estadual de Roraima (UERR), campus Boa Vista, 
bem como a importância participação dos alunos na atividade de monitoramento voluntário para o 
desenvolvimento de aptidões à docência.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo classifica-se como descritivo, do tipo relato de experiência, realizado a partir da vivência de aluno 
monitor na disciplina MTC, ofertada aos discentes dos cursos de graduação do 1º semestre dos bacharelados 
de Turismo e Segurança Pública,. A experiência ocorreu na UERR, no município de Boa Vista-RR, no período 
de 05 de setembro a 25 de novembro de 2015, correspondendo ao semestre 2015.2. 
Foi realizada observação participante, que consiste na participação direta e real do monitor com o grupo de 
acadêmicos, participando das atividades normais destes. De acordo com Marconi e Lakatos (2007), a 
observação participante classifica-se como artificial, pois o observador foi inserido ao grupo de acadêmicos 
do curso de Turismo e Segurança Pública, sendo acadêmico do curso de Ciências Contábeis, com a 
finalidade de obter informações. 
Utilizou-se também levantamento bibliográfico, bem como a artigos e a respeito da importância da monitoria 
no âmbito acadêmico e como forma de desenvolvimento de aptidões à docência. Segundo Severino (2002, p. 
57), levantamento bibliográfica consisti em um acervo de informações que existem sobre determinados 
assuntos, bem como livros, artigos e revistas.  
Além disso, foi desenvolvido pelo aluno monitor uma oficina sobre ―como elaborar projetos de pesquisa‖, sob 
a orientação do docente titular da disciplina, na qual foi ministrada no laboratório de informática da UERR, 
possibilitando assim a interação do monitor com os alunos e a identificação de suas aptidões à docência. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A monitoria voluntária exerce um papel muito além do que auxiliar o professor em sala de aula e de atividade 
extracurricular. Ela proporciona ao acadêmico (que está inserido nesta função) a experiência do exercício da 
docência na universidade, ou seja, como é lidar com duas turmas na prática, além sanar dúvidas e equívocos 
comuns no princípio dos cursos de graduação. Todos os discentes com personalidades distintas, uns mais 
flexíveis outros mais rígidos, sendo oportuno ao monitor encontrar estratégias para disseminar seus 
conhecimentos adquiridos no decorrer do estudo da disciplina, com precisão e clareza – características que o 
próprio monitor deve ter, ou adquirir, contribuindo ainda para sua experiência de monitoria. 
Esta experiência possibilita ao monitor a identificação de suas aptidões à docência, por meio de orientações 
em sala de aula, oficinas ministradas e encontros para esclarecimentos. Na maioria dessas atividades há 
apenas a interação do aluno monitor e o aluno monitorado, possibilitando a conquista de uma boa relação 
interpessoal com os discentes. 
No quantitativo de 60 alunos, cerca de 47 demonstraram interesse sobre a orientação da disciplina, isso 
corresponde a 78,33% de interessados. Esse quantitativo é divido da seguinte forma: 30 alunos de 
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Segurança Pública, com 66,67% de interessados pela monitoria e 30 alunos de Turismo com 90% de 
interessados. Dentre esses interessados havia um pequeno grupo de 5 pessoas que tinham dificuldades para 
compreender a disciplina, correspondendo 10,64% dos interessados. Dois deles apresentavam dificuldades 
porque há muito tempo haviam terminado o ensino médio é não ingressaram no ensino superior ou técnico e, 
por não terem nenhum conhecimento sobre MTC, para estes haviam métodos específicos e explicações mais 
longas para que compreendessem o assunto proposto. 
Além de passar conhecimento como acadêmico para acadêmico, adquire-se também uma nova experiência 
que pode decidir se há vocação para ser um profissional do ensino, pois a experiência o coloca em contanto 
com a realidade do docente ao ministrar, orientar e esclarecer seus alunos, desvelando, assim, novos rumos 
e perspectivas acadêmicas. 
 

CONCLUSÕES 
A experiência vivida na monitoria voluntária consiste em momentos do acadêmico que ficarão marcadas no 
intelecto de quem tenha a oportunidade de passar por essa realidade. O fato de estar em sala de aula, 
auxiliando o docente responsável pela disciplina na condição de acadêmico e contribuindo pedagogicamente 
com o ensino-aprendizagem de alguns discentes, é satisfatório e gratificante. 
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INTRODUÇÃO 
O ensino da matemática nas séries iniciais sempre será desafiador, o professor precisa estar sempre em 
busca de novas alternativas pedagógicas que o ajudem a contribuir com processo de ensino e aprendizagem. 
Uma delas é a utilização de jogos pedagógicos matemáticos, em sala de aula.  
Segundo STAREPRAVO(p.19,2009), ―...os jogos exercem um papel importante na construção  de conceitos 
matemáticos por se constituírem em desafios‖. Dessa forma, é, a partir do jogo que o aluno passa a pensar 
como resolver estrategicamente o problema apresentado, sem perceber que está construindo conceitos 
matemáticos e aprendendo matemática brincando.  
Pensando nisso, surgiu uma proposta de desenvolver um projeto para sanar as dificuldades dos alunos em 
resolver situações-problemas de matemática. O Projeto Matemática Brincando foi desenvolvido na turma do 
4º ano A, da escola municipal Centenário de Boa Vista. O objetivo do projeto era utilizar os jogos pedagógicos 
no processo de construção de conceitos matemáticos a partir da introdução de um determinado assunto.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A abordagem da Matemática através da resolução de problemas pode contribuir na formação de cidadãos 
mais autônomos e críticos, à medida que o aluno torna-se agente de sua própria aprendizagem, criando seus 
métodos e estratégias de resolução, em contrapartida à metodologias mais tradicionais, onde predominam a 
memorização e mecanização. 
A utilização de jogos como estratégia de ensino na resolução de problemas foi a metodologia adotada para o 
desenvolvimento das atividades propostas pelo projeto Matemática Brincando, durante o ano letivo de 2016. 
Foi utilizado o conteúdo do livro didático de matemática do 4º ano do programa de ensino estruturado, 
adotado pela rede municipal, como suporte. Este está dividido por eixos matemáticos, e segue a seguinte 
ordem: Números e Operações, Grandezas e medidas, Espaço e Forma e Tratamento da Informação.  
Durante esse período, alguns conteúdos: adição, subtração, multiplicação, divisão (que fazem parte do eixo - 
números e operações), metro ( eixo - grandezas e medidas) e os sólidos geométricos ( eixo - espaço e 
forma), foram trabalhados de forma criativa, utilizando  os jogos  para a resolução das situações  problemas.  
As atividades desenvolvidas a partir do cronograma exposto no projeto foram: O jogo stop, aquele que 
fazemos com letras, foi adaptado para as aulas de matemática e na parte de cima, onde especificamos os 
temas, coloca-se a tabuada, e separamos em colunas. E a cada nova rodada, um número é sorteado. A partir 
desse momento, você tem um tempo determinado para multiplicar esse número por cada um da coluna. O 
primeiro aluno que preencher as colunas, deve pedir STOP, e todos os outros não podem escrever mais 
nada.. Nesse jogo, não se perde ponto já que todos os resultados devem ser iguais, então todos ganham 10 
pontos, mas se errar perde 5 pontos. Esse jogo estimula estudar e conhecer a tabuada. Além da tabuada, 
pode ser feita outras situações problemas envolvendo as quatro operações, ou somente adição, ou 
multiplicação, tudo conforme o conteúdo trabalhado.  
 

O jogo boliche da tabuada é um jogo que precisa de organização, desde a formação das equipes, das 
garrafas e para a marcação de pontos, o aluno neste tipo de jogo precisa fazer variadas estratégias de 
cálculo mental, adequar a força para o arremesso e verificar possíveis distâncias para o êxito do jogo. As 
partidas do boliche de tabuada possuem uma dinâmica simples. Nos pinos são colados os números das 
tabuadas que a turma está aprendendo. O aluno lança a bola em direção aos pinos e a quantidade de peças 
derrubadas é multiplicada pelo número afixado nas garrafas, obtendo assim, o resultado da questão.  
No estudo de medidas de comprimento, foram usadas: fita métrica, trena e régua de 30 cm, para propor aos 
alunos que medissem suas alturas, largura da sala e outros espaços que forem possíveis em sala de aula e 
pela escola, um estudo dirigido. Foi necessário, falar e mostrar as medidas não convencionais (palmos, 
passadas, braçadas, e outras). Além de ressaltar a medida universal, o metro. 
Para facilitar o entendimento dos conceitos geométricos, foi trabalhada a planificação da superfície de 
poliedros, por meio de contornos de suas faces, utilizando atividades práticas de recorte de jornais e revistas, 
fotografias, embalagens. Essa atividade ocorreu em pequenos grupos, onde os alunos recortaram e 
montaram várias figuras planificadas. E ao final foi realizada uma gincana de grupos para que os alunos 
trouxessem diversos exemplos de sólidos geométricos encontrados fora do ambiente escolar.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Uma das tarefas mais difíceis para o professor das séries iniciais é mostrar ao aluno que ele sempre é capaz 
de resolver qualquer situação problema. E utilizar o jogo possibilita ao professor desenvolver um ambiente de 
discussão, troca dos conteúdos estudados. Além de criar um ambiente em que os alunos possam falar sobre 
a matemática, criar inovações acrescentando detalhes e particularidades às atividades desenvolvidas, de 
uma maneira mais dinâmica.   
Durante o desenvolvimento do projeto percebeu-se que os aluno passaram a melhorar a interpretação dos 
dados expostos, analisando as possíveis relações entre os diversos contextos, e sem perceber conseguiram 
resolver uma conta e compreenderam novos conceitos matemáticos, de forma mais prazerosa. As aulas se 
tornaram mais participativas e os resultados do desempenho individual de cada aluno melhorou muito.   

 
CONCLUSÕES 
O fato de o professor iniciar a sua aula com o simples algoritmo sem nenhuma contextualização faz com que 
aquela aula não tenha interesse algum para o aluno, pois para ele é uma aula robotizada com simples 
fórmulas. Por isso, dinamizar as aulas é um fato ambicioso e prazeroso, e muito importante para a o 
desempenho escolar do aluno.  
Com base no projeto Matemática Brincando é importante salientar que o pensar matemático dos alunos 
avançaram bastante, pois permitiram a eles alcançar resultados satisfatórios de diversos conceitos 
matemáticos. Além de criar situações conflituosas que permitiram a eles desenvolverem mais autonomia e se 
tornarem mais críticos, por se tratar de um trabalho basicamente desenvolvido com regras e com vários 
grupos. 
AGRADECIMENTOS 

Ë necessário agradecer a escola municipal Centenário de Boa Vista e a turma do 4º  ano A, por participarem ativamente 

do projeto matemática brincando. Além da professora da turma, que estava sempre disposta a ajudar  nas aulas durante 

o desenvolvimento do projeto. 
___________________ 
Sequência didática. Disponível em http://acervo.novaescola.org.br/matematica-especial/ Acesso: 15/02/2016 ás 22:45. 

STAREPRAVO, A.R. Mundo das ideias: jogando com a matemática, número e operações / Ana Ruth Starepravo. Curitiba: ed. Aymará, 2009. 

 

 

  

http://acervo.novaescola.org.br/matematica-especial/


 
 

 

159 

ÁCAROS EDÁFICOS EM DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO E ÁREAS NATIVAS DE 

SAVANA E FLORESTA AMAZÔNICA, RORAIMA  
 

PEREIRA
1,2*

, Rosely Souza, MORAIS
2
, Elisangela Gomes Fidelis de Morais, 

1
BENEDETTI, Udine Garcia, 

2
SIMON, 

Jaime Edson 
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, Campus Boa Vista Centro, Av. Glaycon de Paiva, 2496 - 

PricumãBoa Vista - RR CEP: 69.303-340( roselysouzap@gmail.com) 

 
2
Embrapa Roraima, BR 174 km 08, Distrito Industrial, 69301-970 Boa Vista – RR, Brasil;  

Palavras Chave: ácaros edáficos, Rhodacaridae, plantio direto, Mesostigmata 

 

INTRODUÇÃO 
Os ácaros edáficos correspondem a aproximadamente 50% dos artrópodes mais abundantes no solo, onde 
esses organismos habitam principalmente as camadas superficiais (ADIS, 1988). No entanto, variações nas 
condições do solo podem causar alterações nas comunidades destes artrópodes (SILVA et al., 2013). Os 
sistemas agrícolas intensivos adotados atualmente, com uso excessivo de fertilizantes e pesticidas, aragem 
do solo e plantios sucessivos de uma única cultura, podem causar impactos negativos à diversidade da 
acarofauna edáfica (BEHAN-PELLETIER, 1999; RODRÍGUEZ; ANERO; RUIZ, 2006; BARTZ et al., 2014). 
KRANTZ (1978).  SEASTEDT (1984) ressalta que a importância ecológica dos ácaros edáficos é devida a 
decomposição dos resíduos vegetais, que a maioria utiliza como alimento. Tendo em vista o baixo grau de 
alteração do ecossistema de Roraima e a elevada importância deste grupo, principalmente para o controle 
biológico de pragas agrícolas, o objetivo deste trabalho foi conhecer a fauna de ácaros edáficos em sistemas 
de cultivo direto, mínimo e convencional e em áreas nativas de Savana e Floresta Amazônica, Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado nos campos experimentais Água Boa e Serra da Prata da Embrapa Roraima, situados 
em ecossistema de Savana e de Floresta Amazônica de transição, respectivamente. Nesses campos estão 
instalados os seguintes sistemas de cultivo: 1. Plantio direto com rotação de soja e braquiária e sucessão da 
cultura da soja com sorgo (safrinha): (SJ/SO+BR); 2. Plantio convencional com soja: (SJ); 3. Cultivo mínimo 
sem rotação e sem sucessão de soja e braquiária: (SJ+BR); 
Os sistemas foram instalados em blocos casualizados com quatro repetições, parcelas de 10 m x 10 m, 
paralelas e separadas três metros entre si. As amostras da área nativa foram retiradas de uma área mais 
próxima possível das áreas cultivadas. Foram realizadas coletas mensais no período de agosto de 2016 a 
janeiro de 2017. No meio de cada parcela, foram recolhidas três amostras do solo subjacente (0-5 cm de 
profundidade) e serrapilheira. As amostras foram retiradas com auxílio de um cilindro metálico (5 cm de altura 
x 9 cm de diâmetro) e colocadas em sacos plásticos devidamente identificados. As amostras de solo foram 
levadas para o Laboratório de Entomologia da Embrapa Roraima.  
A extração dos ácaros de solo foi realizada por sete dias consecutivos com um equipamento do tipo Berlese-
Tullgren modificado (OLIVEIRA, 1999). Este equipamento é composto por uma caixa de madeira (1,20m x 
0,74m x 0,70m) dividida em dois compartimentos. O compartimento superior contém as amostras e as fontes 
de luz e calor, enquanto o compartimento inferior contém os funis de plástico e os frascos de vidro com uma 
solução de álcool (70%) para o recebimento dos ácaros. 
O material coletado foi observado sob estereomicroscópio com aumento de 40x. Os ácaros encontrados eram 
montados em lâminas de microscopia, utilizando-se meio de Hoyer (MORAES; FLECHTMANN, 2008), 
posteriormente, levados a estufa para diafanizar (45-55 °C), por um período de 10-15 dias. Em seguida, as 
margens das lamínulas sobre as lâminas foram vedadas com verniz acrílico. A identificação foi realizada com 
auxílio de chaves de identificação de acordo com Moraes (2015) e Krantz (2009). Para comparar a 
abundância de ácaros entre as ordens e tratamentos foi realizada Anova e teste de Tukey (p<0.05). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No total, foram coletados 458 ácaros (adultos e imaturos). Foram identificadas as ordens: Oribatida (304 
indivíduos), Prostigmata (82), Mesostigmata (34) e Astigmata (38), sendo que a maior abundância foi da 
primeira com média de 1,23±0,23 no Água Boa e 1,94±0,44 no Serra da Prata (Figura 1).  
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Figura 1. Média ± erro padrão de ordens de ácaros no Campo Água Boa e Serra da Prata, agosto de 2016 a janeiro de 2017. * 
Valores no gráfico seguidos por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0.05). 
 

Ácaros oribatídeos são considerados decompositores secundários de matéria orgânica, desempenhando 
papel ecológico importante no solo. Esses ácaros participam da fragmentação dos restos orgânicos, 
aumentando a área superficial para a futura colonização microbiana, lixiviação e remoção dos minerais pela 
água da chuva (PETERSEN; LUXTON, 1982). Segundo FRANKLIN et al., (2006), FRANKLIN et al., (2007), 
MORAIS et al., (2008) mais da metade da acarofauna da Amazônia Central é composta por ácaros 
oribatídeos. 
Das ordens encontradas foram identificadas as seguintes famílias, com o respectivo número de indivíduos: 
Erytraeidae (Prostigmata) (38), Cheyletidae (Prostigmata) (30), Bdellidae (Prostigmata) (10) e Cunaxidae 
(Prostigmata) (4); Laelapidae (Mesostigmata) (16), Rhodacaridae (Mesostigmata) (12), Phytoseiidae e 
Ascidae (Mesostigmata) (3); Glycyphagidae (Astigmata) (38). Este é o primeiro relato de ácaros da família 
Rhodacaridae para o estado de Roraima. Representantes desses indivíduos são predadores de pragas de 
solo (CASTILHO et al., 2010) e foram encontrados nas duas áreas de estudo. 
A maior densidade de ácaros foi observada no campo experimental do Serra da Prata com 262 ácaros, 
comparado ao campo experimental do Água Boa que teve apenas 196 ácaros (Figura 1). Essa é uma área de 
Floresta Amazônica de Transição, com precipitação pluviométrica maior do que em áreas de Savana, o que 
favorece as condições edáficas para a manutenção dessa comunidade de artrópodes (BRASIL, 2002). 
Não houve diferença estatística na densidade de ácaros entre os tratamentos nos dois campos experimentais 
(Figura 2), apesar de se observar mais ácaros nas áreas nativas.  
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Figura 2. Média ± erro padrão de ácaros nos Campos Água Boa e Serra da Prata, agosto de 2016 a janeiro de 2017. * Valores no 
gráfico seguidos por letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0.05). 
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CONCLUSÕES 
As ordens de ácaros mais abundantes nas duas áreas estudadas foram Prostigmata e Oribatida. A Floresta 
Amazônica de Transição apresenta maior abundancia de ácaros edáficos em todos os tratamentos 
estudados. Este estudo permitiu o primeiro relato de ocorrência de ácaros predadores da família 
Rhodacaridae no estado de Roraima. 
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INTRODUÇÃO 
O agronegócio do arroz (Oryza sativa, L.), ocupa papel de destaque no cenário econômico brasileiro, por ser 
o décimo maior produtor mundial, e no campo social por ser um produto básico na mesa da população 
(MENDONÇA, NAVIA, CABRERA, 2004). Em Roraima, a cultura do arroz irrigado é um dos principais cultivos 
e importante fonte de renda para o estado (SAKAZAKI, ALVES; LOPES, 2008). Atualmente Roraima possui 
uma área de 12.300 ha, alcançando uma produtividade de 7.100 Kg/ha e produção anual de 87.100 toneladas 
do grão (CONAB, 2017). O estado pode ser considerado uma área estratégica para a expansão da rizicultura 
irrigada no Brasil, uma vez que apresenta grandes áreas de várzeas irrigáveis e clima favorável durante todo 
o ano (SAKAZAKI, ALVES; LOPES, 2008).  
A acarofauna presente em cultivos de arroz é pouco conhecida no Brasil. Em um estudo realizado no Rio 
Grande do Sul, em áreas de arroz, foram encontrados 1.566 ácaros pertencentes a 9 famílias e 12 espécies, 
sendo Schizotetranychus oryzae (Acari: Tetranychidae) o representante mais comum entre os fitófagos e 
Neoseiulus paraibensis e Lasioseius sp. (Acari: Mesostigmata) entre os predadores (SANTOS et al., 2011). 
Ácaros da família Phytoseiidae são importantes predadores de ácaros-praga em vários cultivos (FERLA; 
MARCHETTI; SIEBERTI, 2005; SPONGOSKI, REIS, ZACARIAS, 2005, FERLA; MARCHETTI; GONÇALVES, 
2007), portanto conhecer sua diversidade é um passo importante para a implementação de estratégias de 
manejo. 
O ácaro-da-panícula-do-arroz, Steneotarsonemus spink (Acari: Prostigmata) é uma praga Quarentenária 
Ausente no Brasil (BRASIL, 2008) e uma séria praga da rizicultura mundial, que já se encontra na Colômbia e 
na Venezuela (NAVIA et al., 2010). Em Cuba, S. spink é responsável por perdas de até 90% da produção de 
arroz. No Brasil, ele tem status de ―alerta máximo‖ para risco de introdução (MENDOÇA, NAVIA, CABRERA, 
2004). Devido à proximidade, clima favorável e grandes áreas de produção próximas da fronteira com a 
Guiana e Venezuela, Roraima representa a maior probabilidade de entrada dessa praga no Brasil. Em países 
da América Central foram encontrados ácaros predadores associados a essa praga introduzida o que reforça 
o potencial do controle biológico natural (MORAES, MESA, BRAUN, 1991; QUIRÓSMCINTIRE; RODRIGUEZ, 
2010). Apesar disso, até o momento nenhum estudo havia sido realizado no sentido de identificar a 
acarofauna associada a cultivos de arroz irrigado em Roraima e potenciais ácaros predadores como agentes 
de controle biológico natural para S. spink no Brasil. O objetivo desse trabalho foi avaliar a acarofauna em 
área de cultivo de arroz irrigado no município do Bonfim, Roraima. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi conduzido nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, com três coletas quinzenais, em uma área 
de aproximadamente 1.700 ha de cultivo de arroz irrigado no Município de Bonfim - Roraima. Em 21 pontos 
previamente determinados, touceiras de arroz foram removidas e embaladas em sacos plásticos devidamente 
identificadas. Essas amostras foram acondicionadas em caixa de isopor com gelo seco para o transporte até 
o laboratório de entomologia da Embrapa Roraima, na cidade de Boa Vista. 
No laboratório as amostras foram examinadas em estereoscópico com aumento de 40x. Os ácaros 
encontrados foram montados em lâminas de microscopia, utilizando-se meio de Hoyer (MORAES; 
FLECHTMANN, 2008), posteriormente, levados a estufa para diafanizar (45-55 °C), por um período de 10-15 
dias. Em seguida, as margens das lamínulas sobre as lâminas foram vedadas com verniz acrílico. A 
identificação foi realizada com auxílio de chaves de identificação de acordo com Moraes et al. (2015). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram encontrados 221 ácaros, sendo 205 predadores, 15 fitófagos e 1 ácaro de solo. Os ácaros predadores 
pertencem aos gêneros Ingaseius e Pseudoparasitus (Laelapidae), Neoseiulus e Proctolaelaps 
(Melicharidae), Amblyseius (Phytoseiidae) e Lasioseius (Blattisociidae) (Figura 1). Os ácaros fitófagos 
pertencem a família Tarsonemidae (Prostigmata). O ácaro de solo é um representante da ordem Oribatida.  
Entre os predadores, a razão sexual foi de 6:1 (fêmeas por macho), indicando alto potencial reprodutivo.  
 
 
Aproximadamente 93% da acarofauna associada ao cultivo estudado é composta por ácaros predadores, o 
que demonstra um bom nível de controle biológico natural. 
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Figura 1. Total de ácaros predadores encontrados em arroz irrigado no município de Bonfim, Roraima durante a safra 2016/2017. 

 

A maior parte dos ácaros predadores encontrados pertence ao gênero Lasioseius (Blattisociidae), com 138 
indivíduos. Esse gênero foi descrito como um dos predadores mais comuns em cultivos de arroz no sul do 
Brasil (SANTOS et al., 2011). O gênero Lasioseius é dividido em 5 subgêneros e 156 espécies amplamente 
distribuídos pelo planeta sobretudo em regiões tropicais, sendo, geralmente, predadores de outros ácaros, 
collembolas, nematóides e algumas espécies de se alimentar de fungos (CHRISTIAN; KARG, 2006). O 
elevado número de indivíduos desse gênero indica que são um dos principais agentes de controle biológico 
em arroz irrigado na área estudada. Pertencentes a esse gênero, L. paraberlesei e L. youcef (Acari: 
Mesostigmata) já foram relatadas como predadoras de S. spink (CARRILO, MORAES, PEÑA, 2015), sendo o 
primeiro um dos principais inimigos naturais de S. spinki em arroz (TSENG, 1984). Portanto trata-se de um 
gênero importante para a rizicultura roraimense em situação de entrada dessa praga. 
Foram registrados 22 indivíduos do gênero Amblyseius e 12 Neoseiulus, pertencentes à família Phytoseiidae. 
Entre os ácaros predadores, a família Phytoseiidae é considerada a mais importante (MCMURTRY et al., 
1970, MORAES, MESA, BRAUN, 1991), pois possui 2.735 espécies descritas (DEMITE et al., 2014).  Alguns 
trabalhos desenvolvidos na região sul do Brasil indicam que se trata da família com maior diversidade e 
abundância entre os ácaros predadores (FERLA; MARCHETTI; GONÇALVES, 2007, FERLA; MARCHETTI; 
SIEBERTI, 2005).  
Neoseiulus é um gênero importante para o controle biológico, sendo que N. californicus (Acari: Mesostigmata) 
vem sendo produzido comercialmente para o controle do ácaro-rajado. Outra importante espécie desse 
gênero é N. paraibensis associados a ácaros praga em arroz no Brasil e na Colômbia (MORAES, MESA, 
BRAUN, 1991). Em Cuba e no Panamá, N. paraibensis e N. baraki foram encontrados associados a S. spink 
(MORAES, MESA, BRAUN, 1991; QUIRÓSMCINTIRE; RODRIGUEZ, 2010, TORO, 2014). Portanto trata-se 
de mais um gênero importante que também poderia ser utilizado no controle de S. spink. 
Da família Melicharidae foram encontrados 20 indivíduos do gênero Proctolaelaps. Para esse gênero são 
conhecidas 142 espécies (MORAES et al., 2016; SANTOS, 2017). Apesar de ser um gênero com elevado 
número de espécies as informações sobre seu potencial no controle de pragas são escassas na literatura. 
Algumas espécies desse gênero estão associadas, em baixas densidades, a Aceria guerreronis Keifer (Acari: 
Eriophyidae) em coqueiro (REIS et al., 2008).  
A família Laelapidae foi representada por dois gêneros, Pseudoparasitus e Ingaseius com 9 e 2 indivíduos 
respectivamente. Pseudoparasitus também foi relatado associado a S. spink no Panamá (TORO, 2014). O 
pequeno número de indivíduos encontrados para essa espécie indica que são acessórias, raras ou acidentais 
(SANTOS et al., 2011). Apesar disso, esses indivíduos são predadores e portanto, contribuem para o controle 
biológico natural. O ácaro pertencente a ordem Oribatida é possivelmente uma espécie acidental, pois se 
refere a ácaros do solo, no entanto já foi relatado por Santos et al. (2011) em plantios de arroz no Rio Grande 
do Sul. Os Oribatidae são decompositores secundários, desempenhando um papel ecológico importante no 
solo, principalmente pelo condicionamento de restos orgânicos para a ação de decompositores primários 
representados pela flora microbiana (OLIVEIRA et al., 2007). 
Os ácaros fitófagos da família Tarsonemidae foram representados por 15 indivíduos. Essa família é 
considerada a mais importante entre os ácaros fitofagos para rizicultura na Ásia e na América (CARRILO, 
MORAES, PEÑA, 2015), uma vez que S. spinki pertence a essa família. Entretanto, devido ao pequeno 
número de ácaros fitofagos encontrados, esses indivíduos não têm causado danos ao cultivo estudado. 
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CONCLUSÕES 
Na lavoura estudada o elevado número de ácaros predadores sobre os fitófagos indica um bom nível de 
controle biológico natural. Apesar disso, o controle de pragas na área é feito exclusivamente pelo método 
químico. Métodos alternativos de controle e utilização de inseticidas mais seletivos são estratégias 
interessantes para a manutenção desses indivíduos na área. 
Os ácaros predadores dos gêneros Lasioseius, Neoseiulus e Pseudoparasitus são potenciais agentes de 
biocontrole em caso de entrada do ácaro-da-panícula do arroz em Roraima, visto que já foram relatados 
predando S. spink e foram encontrados com maior frequência na área de arroz estudada (72% do número de 
indivíduos encontrados) 
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INTRODUÇÃO 
Estudos voltados à Educação Cientifica no contexto educacional infantil contribuem no desenvolvimento 
integral da criança. Ensinar cientificamente possibilita o contato com o mundo das ciências, construções de 
identidade e conhecimento sobre o lugar em que está inserido (AMOEDO, 2016). 
Para que a educação cientifica tenha devido impacto estrutural, a condição primeira e reconstruir outras 
estratégias de aprendizagem que não sejam instrucionalistas e reprodutivas (DEMO, 2014). Investir na 
formação inicial e continuada de professores visando metodologias e estratégias de ensino que valorize a 
pesquisa e busque o conhecimento cientifico. (LORENZETTI, 2001) afirma ainda que, os educadores 
deveriam propiciar aos alunos a visão de que a Ciência, como as outras áreas, é parte do seu mundo e não 
um conteúdo separado, dissociado da sua realidade. 
Este trabalho foi desenvolvido pela SEME/PMAA (Secretaria Municipal de Educação/Prefeitura Municipal de 
Alto Alegre), em parceria com a UERR/NUPECEM (Universidade Estadual de Roraima/Núcleo de Pesquisa 
em Ensino de Ciências e Matemática), no ano de 2015 e teve como objetivo inserir alfabetização cientifica 
na educação infantil do município de Alto Alegre/RR, usando como estratégia a formação continuada dos 
professores da rede municipal do referido município.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este projeto de pesquisa desenvolveu-se no ano de 2015, com cerca de 50 (cinquenta) profissionais da 
Rede Municipal ligados a Educação Infantil, entre eles professores, coordenadores pedagógicos e gestores, 
distribuídos em 13 (treze) escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Alto Alegre/RR, sendo 
que 01 (uma) na sede do Município, 04 (quatro) em Vilas e Vicinais e 08 (oito) em Comunidades Indígenas 
buscando contribuir para mudanças nas práticas educativas dos professores de educação infantil da rede 
municipal de educação do município de alto alegre/RR, visando a inserção da alfabetização cientifica no 
contexto escolar. 
A pesquisa apresenta-se com enfoque qualitativo, a qual geralmente não necessita de uma mediação 
numérica. Trabalha com descrições e observações e o seu propósito consiste em reconstruir a realidade, 
considerando o todo, sem reduzir o estudo em partes. Nesse tipo de pesquisa, as variáveis não são 
manipuladas nem controladas experimentalmente, a coleta de dados é influenciada fortemente pelas 
experiências e as prioridades dos participantes da pesquisa (SAMPIERI, COLLADO E LÚCIO, 2006). 
No projeto adota-se como estratégia metodológica a pesquisa-ação, que segundo Severino (2007) além de 
compreender, visa interferir na situação, com vistas a modifica-la. O conhecimento visado articula-se a uma 
finalidade intencional de alteração da situação pesquisada. Assim, ao mesmo tempo que realiza um 
diagnóstico e análise de uma determinada situação, a pesquisa-ação propõe ao conjunto de sujeitos 
envolvidos mudanças que levam a um aprimoramento das práticas analisadas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Lançou-se proposta do projeto  no início de 2015 a qual fez parte do planejamento anual dos professores da 
rede municipal, em um trabalho de parceria entre a UERR/NUPECEM (Universidade Estadual de 
Roraima/Núcleo de Pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática) e a SEME/PMAA (Secretaria Municipal 
de Educação/Prefeitura Municipal de Alto Alegre), a inserção de Alfabetização cientifica no currículo das 
escolas através do planejamento anual dos professores foi uma estratégia fundamental para o 
desenvolvimento do trabalho.   
A partir de então, foi-se necessário trabalhar com formação continuada. num primeiro momento os 
encontros com os profissionais da rede municipal foram coletivos e de ordem mais geral, onde eram 
tratados conceitos básicos de educação cientifica e como definir o tema de pesquisa em sala de aula,  

entende-se que essa educação cientifica só será possível por meio de um novo pensar de 

ensino e aprendizagem, de um novo olhar dos professores, de um conhecimento adquirido 
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através de questionamentos e reflexões, que comece na educação infantil até os níveis 

superiores, com o intuito de alcançar uma formação de professores pesquisadores 

capacitados para desenvolver educação cientifica em qualquer nível (AMOEDO, 2016, p.65). 

Para a escolha do tema, orientou-se os professores em levar em consideração os conhecimentos prévios e 
a curiosidades das crianças sobre determinados assuntos abordados nas rodas de conversas. Os temas a 
serem trabalhados no projeto deveriam ser preferencialmente do cotidiano das crianças e com 
potencialidade de serem investigados, sendo que o nível de investigação deveria obedecer o ritmo e a 
capacidade da turma, Ghedim (2012), reforça que interagir  conceitos científicos com os conhecimentos 
prévios da criança desde a educação infantil, fará com que o aluno nas series posteriores, tenha 
amadurecimento para desenvolver seu raciocínio logico, aumentando sua visão de mundo e alargando as 
fronteiras de seu conhecimento. 
Num segundo momento dividiu-se os professores em grupos menores de acordo com os temas da 
pesquisa, nesse momento se trabalhava uma maior profundidade de conhecimento do tema e a estrutura de 
elaboração do projeto. 
Num terceiro momento o atendimento passou a ser individualizado, pois havia a necessidade de 
acompanhar o desenvolvimento dos projetos e a orientar os professores quanto a análises dos resultados. 
Inscreveu-se  30 (trinta) projetos desenvolvidos nada I Feira de Ciências da Rede Municipal de Ensino de 
Alto Alegre/RR, destes 21 projetos foram classificaram-se para a XXIII FECIRR (Feira Estadual de Ciências 
de Roraima). 
A intenção de trabalhar com a alfabetização cientifica no município de Alto Alegre/RR, não está pautada 
somente em projetos para serem apresentados em eventos, mas em metodologias e serem trabalhadas em 
sala de aula,  
De acordo com Demo (2014) existe uma tendência de se trabalhar a iniciação cientifica somente com a 
promoção de eventos, campanhas, solenidades, iniciativas tipicamente eventuais. Para superar esta 
maneira de ver, é fundamental tomar educação cientifica como parte da formação do aluno, para isso a 
necessidade de se adotar políticas públicas e inserir a iniciação cientifica no currículo dos alunos desde a 
Educação Infantil 
Diante da relevância do projeto desenvolvido e dos resultados alcançados, o Município estabeleceu em seu 
Plano Municipal de Educação (PME) – 2015 a 2025, na meta 01 que trata da inclusão da alfabetização 
cientifica na Educação Infantil, 

META 01 – Educação Infantil, ESTRATEGIA 1.13 Introduzir através de ações articuladas com 
Instituições de Ensino Superior Públicas, a realização de projetos de pesquisa que vise à 
introdução da alfabetização cientifica. (ALTO ALEGRE, 2015, p.91)  

CONCLUSÕES 
O trabalho em conjunto entre a SEME/PMAA e a UERR/NUPECEM, visando à formação continuada dos 
professores da rede municipal de ensino com o objetivo de introduzir da Iniciação Cientifica na Educação 
Infantil do Município de Alto Alegre/RR, apresentou resultados satisfatórios, visto a quantidades de projetos 
desenvolvidos, a dedicação dos professores, o entusiasmos das crianças e adoção de política pública para 
o município. 
Experiências como essa, trazem o conhecimento acadêmico para dentro da sala de aula, auxiliando os 
professores em suas práticas e reflexões sobre o tema. 
Trabalhar com a Iniciação cientifica desde os primeiros anos escolar, visa a formação de um cidadão mais 
conhecedor de seu próprio mundo e mais preparado para transforma-lo positivamente. 
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem por objetivo analisar espacialmente os casos de violência doméstica atendidos pelo 
CHAME - Centro de Apoio de Violência contra à mulher no ano de 2015, fazendo um paralelo com a 
estatística descritiva dos dados coletados das fichas de atendimentos do CHAME no período de 2012 a 
2015. O tema escolhido busca descrever um perfil das mulheres e localização onde há maior incidência de 
casos, podendo ser objeto de estudo sociológico.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O CHAME é um dos centros de apoio à violência contra a mulher em Boa Vista -RR e tem por missão 
promover, gratuitamente, acompanhamento jurídico, psicológico e social da mulher e da família vítimas de 
violência doméstica, garantindo assim, seus direitos através da Lei 11.340/2006 ―LEI MARIA DA PENHA‖. 
Os dados foram obtidos de fichas de atendimento do CHAME, tabulados no software Calc  para posterior 
análise estatística. Quanto à análise espacial utilizou-se o shape file do município de Boa Vista fornecido 
pelo IBGE e utilização do software Qgis 2.14.3 para a confecção dos mapas georreferenciados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No período de estudo foram atendidas 1528 mulheres, destaca-se uma taxa de variação de 204% de 
crescimento do ano 2014 ao 2015 (ver quadro 1). Na figura 1 observa-se que 43,06% das mulheres 
atendidas estão na faixa etária de 27 a 36 anos de idade. 

 

Quadro 1 – Quantitativo de atendimento no CHAME 

 

Ano Quantitativo 

2012 421 

2013 364 

2014 184 

2015 559 

Total 1528 

 

 

 
Figura 1 – Gráfico da faixa etária das mulheres atendidas 

 
 

Com relação a escolaridade informada os níveis que apresentaram maiores frequências (ver figura 2) foram 
ensino médio completo com 375 casos, 215 casos com curso superior incompleto e  280 mulheres não 
informaram. 
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Figura 2 – Escolaridade 

 

 

 
 

Segundo o artigo 7º da Lei nº 11.340/2006 são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher: 
física, psicológica, sexual, moral, patrimonial entre outras. No presente estudo a forma que apresenta maior 
porcentagem é a violência psicológica (27,53%) e moral com (24,23%). (ver figura 3). 

 
Figura 3 – Percentual de tipos de violências frequentes 

 
 

 
 

Quadro 2 - Situação econômica (Se trabalha ) 

 

Situação econômica 

Sim 924 

Não  477 

Beneficiária 63 

Não Informou 64 

 
Na figura 4 é apresentado o mapa de boa vista georreferenciado de acordo com escalas de cores da 
varáivel violência por bairros. Na figura 5 o mapa georreferenciado da violência contra a mulher por bairrros 
de forma mais ampliada . 

 
 

Figura 4 – Mapa Georreferenciado de Roraima e Boa Vista 
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Figura 5 – Mapa da 

Violência doméstica por 

bairros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 
No presente estudo buscou-se analisar estatisticamente as principais variáveis coletas das fichas de 
atendimento do CHAME, fazendo uma análise descritiva, almejando traçar um perfil das mulheres 
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atendidas. Efetuou-se também o georreferenciamento dos casos de violência, ocorridos em 2015 por bairros 
da cidade de Boa Vista, buscando visualizar espacialmente as maiores incidências de violência contra a 
mulher. 
Um dado importante encontrado foi o aumento de 204% da casos de violência do ano 2014 a 2015. 
Podemos constatar também que a violência contra a mulher não escolhe classe social, como mostrado na 
figura 5, a violência se faz presente tanto nas classes mais altas como nos bairros Aparecida e Caçari que 
apresentam renda média de R$1528,00 e R$3148,17 respectivamente (segundo censo IBGE 2010) mas 
também em bairros de menor renda como Silvio Botelho e São Bento que apresentam renda média de 
R$419,77 e R$309,79. No entanto estes apresentam mais casos frequentes que aqueles. É importante frisar 
que não podemos afirmar que a violência está relacionada com a renda média. Com relação à variável 
escolaridade as maiores frequências são: 375 com ensino médio, 215 com ensino superior completo, sendo 
que 914 relataram que trabalham (ver quadro 2) . Os principais tipos de violência encontrados foram 
psicológicos e moral com 27,53% e 24,23% respectivamente (ver figura 3). 
Segundo os especialistas a decretação da prisão preventiva, na maioria dos casos, não auxilia no combate 
da violência doméstica e familiar, uma solução seria os centros de reabilitação contra agressores 
trabalhando na desconstrução de estereótipos construídos ao longo dos séculos sobre as diferenças entre 
homens e mulheres.  
É necessário acompanhamentos constante desses dados estatísticos e geográficos desses casos, 
auxiliando os órgãos responsáveis na identificação e controle da violência contra a mulher. É necessária 
uma reeducação de inteligência emocional nas famílias, na escola e sociedade.  
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INTRODUÇÃO 
Roraima possui o maior bloco contínuo de savanas de todo o mundo (BARBOSA E MIRANDA, 2005) com 
diversidade ecológica e identidade florística própria onde 90% da biomassa é constituída pelas espécies 
Bowdichia virgilioides Kunth., Curatella americana L., Byrsonima crassifolia (L.) Kunth., e Byrsonima 
coccolobifolia Kunth., deflagrando grande importância para a dinâmica e manutenção da biodiversidade local 
(MOURÃO, BARBOSA, 2005)  contudo, esse tipo de ambiente corre risco iminente de degradação por parte 
de ações antrópicas (BARBOSA et al 2005; PAVANELI, 2015).  
Para que haja um melhor entendimento das variações físicas e fisiológicas relacionadas ao tamanho dos 
organismos, o estudo da alometria na área vegetal é de grande importância para outras pesquisas 
direcionadas a comparações históricas das espécies e da estrutura dinâmica das comunidades (SILVA E 
MATA, 2007). Neste contexto, este trabalho destina-se a contribuir com subsídios acerca das espécies 
citadas em local de ocorrência no estado de Roraima, consolidando conhecimentos acerca de padrões de 
estruturação populacional e distribuição espacial de espécies botânicas em seus habitats através de 
métodos de análise de correlação, a regressão linear simples.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Área de estudo: O trabalho foi realizado na 
Comunidade Darora, de etnia Makuxi, que 
está localizada na Terra Indígena São Marcos 
(3º10‘42‖ N e 60º 23‘34‖ W), à cerca de 90 km 
da sede da capital Boa Vista, com acesso 
pelas rodovias BR-174, sentido norte e RR-
319 até a travessia por balsa no rio Uraricoera 
e, em seguida, por estrada de terra batida 
(Figura 1). 
O clima local é o tropical de savanas (Aw), 
segundo a classificação de Köppen, com 
temperatura média anual de 27,8 ºC, e 
precipitação média anual de ~1.650mm, com 
o período mais seco concentrado entre os 
meses de dezembro e março (± 9% 
precipitação anual), e o mais chuvoso entre 
os meses de maio e agosto (± 70% 
precipitação anual) (BARBOSA, 2001; 
BARBOSA et al., 2007). A vegetação 
estudada compreende as formações de 
savana gramíneo-lenhosa, savana parque e ambientes florestais (mata ciliar, buritizal e ilha de mata) (IBGE, 
1992). 
Delineamento amostral: Para realização da presente pesquisa, buscou-se por meio da análise estatística 
discorrer primeiramente sobre a estrutura vertical e horizontal de cada espécie, no intuito de identificar e 
comparar suas principais características por meio da distribuição de classes em histograma, e 
posteriormente, correlacionar as duas estruturas por meio de regressão linear simples. 
Análise de dados: Em detrimento do melhor decurso desta pesquisa, buscou-se selecionar as amostras 
tendo como premissa a composição florística mais abundante de indivíduos arbóreos, que cumpria os 
parâmetros estimados em DAS2cm ≥ 2cm (Diâmetro da altura de 2 cm do solo maior ou igual a 2cm) 
(MIRANDA, ABSY, 2000). 
No sentido de padronizar as escalas, tendo em vista presença máxima de 18 indivíduos em algumas 
espécies da referente amostra, optando-se então, por trabalhar de acordo com esta escala máxima, para 
cada espécie, totalizando 72 (setenta e dois) exemplares. 
 
Para a obtenção dos valores da estrutura horizontal, utilizou-se uma fita métrica, enquanto a estrutura 
vertical foi estimada visualmente.  
 

 Figura 1 – Localização da Comunidade Darora, Terra Indígena de 

São Mateus, Boa Vista, Roraima. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Estrutura horizontal: Obteve-se as seguintes representações gráficas A1; A2; A3 e A4. Obedecendo os 
parâmetros mínimos em DAS:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante das amostras coletadas, observa-se que no histograma da espécie (A1)-Byrsonima crassifolia (L.) 
Kunth., o maior número de indivíduos totalizando 11 (onze), foi melhor representada pela classe  de 5 
(cinco) à 10 (dez) centímetros seguida da classe de até 5 (cinco) centímetros com 5 (cinco) indivíduos e um 
padrão de  1 (um) indivíduo para as classes de 10 (dez) à 15 (quinze) e de 15 (quinze) à 20 (vinte) 
centímetros respectivamente. 
Observa-se que a classe que melhor representa a espécie do histograma (A2)-B. coccolobifolia Kunth., é a 
de 0 (zero) à 5 (cinco) centímetros com 9 (nove) indivíduos e uma pequena diferença para a classe 
subsequente de até 10 (dez) centímetros, porém, uma modesta representação com apenas 1 (um) 
espécime na classe seguinte até 15 (quinze) centímetros. 
Já no histograma (A3)- Bowdichia virgilioides Kunth., a classe melhor representada pertence aos indivíduos 
de até 5 (cinco) centímetros com 9 (nove) indivíduos, nota-se uma diminuição de apenas 2 (dois) indivíduos 
para a classe de até 10 (dez) centímetros, havendo um padrão de 1 (um) indivíduo para as classes de até 
15 (quinze) e de 20 até 25 (vinte e cinco) interrompida pela falta de indivíduos na classe de15 (quinze) até 
20 (vinte) centímetros.  
Para o histograma (A4)- Curatella americana L., Apresenta 7 indivíduos na segunda classe de diâmetro de 5 
(cinco) à 10 (dez) centímetros seguida da classe de o (zero) à 5 (cinco) centímetros com 4 (quatro) 
indivíduos, nas classes de 10 (dez) à 15 (quinze) e de 15 (quinze) à 20 (vinte) obteve-se valor 3 (três) em 
quantidade de indivíduos para cada. 0 (zero) ou nenhum indivíduo para a classe de 20 (vinte) até 25 (vinte e 
cinco) e apenas 1 (um) indivíduo para a última classe de 25 (vinte e cinco) à 30 (trinta).    
Comparando-os entre si, notamos uma semelhança nos gráficos A2 e A3 em que a primeira classe dos 
respectivos gráficos indicam mesma quantidade de indivíduos 9 (nove) havendo logo em seguida 3 (três) 
respectivas classes chegando à 0 (zero) o número de indivíduos na classe de 15 à 20 (quinze à 20) qual a 
presença de um único indivíduo na classe de 20 à 25 (vinte à vinte e cinco) provoca uma suave distinção 
entre a estética dos gráficos.  
Podemos supor que essa padronização advém de um processo de dispersão maior dos indivíduos no 
ambiente, explicando assim maior número de indivíduos para a primeira classe, que diminui à medida que 
elas se desenvolvem e passam a fazer parte das classes subsequentes, sendo esses efeitos explicados 
pela influência ou não do meio externo. 
Podemos observar outra semelhança nos gráficos A1 e A4, que apresentam maior representatividade na 
segunda classe, seguida da primeira, terceira, quarta e quinta classe (semelhança estética), podemos supor 
uma possível relação entre essas duas espécies partindo da premissa que após atingirem o diâmetro 
máximo da primeira classe, sua sobrevivência é mais susceptível ao meio, permitindo que mais indivíduos 
cheguem a segunda classe e depois, por algum motivo interno ou externo, sofre uma drástica redução na 
quantidade de indivíduos com diâmetro maior.  
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Podemos observar ainda, que espécies de 2 (dois) à 10 (dez) centímetros de diâmetro são mais 
susceptíveis ao ambiente como mostra os gráficos, em que, quanto menores são as plantas, maior é sua 
representatividade podendo esse fenômeno ser explicado em função de fatores bióticos e abióticos, como: 
heterogeneidade do ambiente em face da disponibilidade de recursos favorecendo uma maior concentração 
dos indivíduos. (SOUZA, COIMBRA, 2005; ANTONINI, 2004; MIRANDA et al., 2002).  
Estrutura Vertical: As seguintes representações gráficas podem ser observadas em B1, B2, B3 e B4. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No histograma (B1)- Byrsonima crassifolia (L.) Kunth., foi encontrado 11 (onze) indivíduos com altura entre 1 
(um) e 2 (dois) metros, sendo esta a classe melhor representada com relação às outras, nenhuma indivíduo 
acima de 4 (quatro) metros e apenas 1(um) indivíduo acima de 3 (três) metros e 3 (três) indivíduos para as 
classes até 1 (um) metro e de 2 (dois) à 3 (três) metros respectivamente.  
Em (B2)-  B. coccolobifolia Kunth., ficou muito bem representada por espécimes de 1 (um) à 2 (dois) metros 
de altura com 11 (onze) indivíduos, seguida das espécimes de até 1 (um) metro com 5 (cinco) indivíduos e 
de apenas 2 (dois) indivíduos para espécimes de 2 (dois) à 3 (três) metros, não obtendo nenhuma espécime 
acima dos 3 (três) metros. 
Já no histograma da espécie (B3)- Bowdichia virgilioides Kunth., a classe melhor representada pela altura é 
0 à 1 metro, com 9 (nove) indivíduos, e registrou-se menos indivíduos, porém com maior altura na classe de 
1 (um) à 2 (dois)) metros com apenas 5 (cinco) indivíduos, acima dos 2 (dois metros observa-se um padra 
de 1 (um) indivíduo para cada metro que se sucedem até os 6 (seis) metros. 
Para a espécie (B4)- Curatella americana L., Temos a segunda classe de (1 à 2) uma à dois metros melhor 
representada com 9 (nove) espécimes havendo uma queda gradativa no número de indivíduos pela metade 
acima dos 2 (dois) metros, possuindo 4 (quatro) indivíduos para a classe de até 3 (três) metros, reduzindo 
para 2 (dois) indivíduos com até 4 (quatro) metros e 2 (dois) indivíduos para os espécimes com até 4 
(quatro) metros e 1 (um) indivíduo para espécimes acima dos 4 (quatro) metros e nenhum indivíduo que 
representasse a classe de até os 6 (seis) metros. 
Comparando a estética dos gráficos, podemos observar um padrão entre B2, B3 e B4 em que a segunda 
classe (de 1 à 2 metros) é melhor representada, portanto, supõe-se melhor adaptabilidade ao ambiente, e 
que, após atingirem a altura de 2 (dois) metros, à uma redução drástica na quantidade de indivíduos. 
Com relação a estrutura vertical, podemos alavancar outras hipóteses pouco mais específicas, como por 
exemplo o fogo, tendo em vista que o maior número de indivíduos se apresentam com estaturas próximas 
de 1,60m (um e sessenta metros) onde Miranda et al (2002) afirma que plantas próximas dessa metragem 
podem apresentar melhor resistência ao fogo. 
Correlação Diâmetro a Altura do Solo e Altura total da planta (DAS X H): Por meio de cálculos estatísticos 
realizados com auxílio do programa Excel, o diagrama de dispersão (gráfico C1, C2, C3 e C4), mostra a 
correlação positiva entre altura em (m) e diâmetro (cm) dos indivíduos para cada espécie, inferindo-se que 
quanto mais ajustada à reta estiver a amostra, mais propensa é a singularidade entre as variáveis 
(BARBETA, 2008). 
(C1)- Curatella americana L., Podemos notar que a maior parte dos indivíduos se encontram entre 2 (dois) 
metros de altura e 10 (dez) centímetros de diâmetro. Em que a linha de tendência do gráfico é representada 
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por um grau moderado com R²=0,67, podendo supor que há uma possível associação entre altura e 
diâmetro desta respectiva espécie podendo ser observada através da vinculação dos pontos à reta. 
(C2)- Byrsonima crassifolia (L.) Kunth.,  Neste gráfico a maioria dos pontos estão dispersos entre os 2 (dois) 
metros de altura e 10 (dez) centímetros de comprimento, podemos perceber que os pontos estão 
relativamente próximos à linha de tendência representada por R²=0,55. Desta forma representada por um 
grau moderado.  
(C3)- Bowdichia virgilioides Kunth., Pode-se observar grande proximidade dos pontos em relação a linha de 
tendência,  com maioria dos pontos entre 2 metros de altura e 10 centímetros de diâmetro, determinada por 
um grau de significância (correlação altura e diâmetro) bastante expressivo de R²=0,84. 
(C4)- B. coccolobifolia Kunth., Não obstante dos demais diagramas, segue o padrão comum, a maioria dos 
pontos dispersos entre 2 (dois) metros de altura e 10 (dez) centímetros de diâmetro. Porém seu valor pode 
ser considerado mediano de acordo com o grau de proximidade dos pontos com a linha de tendência: 
R²=0,65. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Analisando os gráficos podemos observar, através do coeficiente de correlação linear que a espécie 
representada pelo gráfico C3, foi a que obteve um grau de intensidade mais elevado, e que nenhum gráfico 
apresentou uma relação linear perfeita ou inexistente, porém, C2 demonstrou grau significativo, considerado 
moderado entre as duas variáveis sendo que esta apresentou o menor grau de correlação. 
Apesar de nenhum dos gráficos acusarem grau forte, podemos, com base em estimativa visual, que C1 e 
C3, apresentam similaridades como: boa representação de espécimes maiores que 4 (quatro) metros de 
altura e número de indivíduos com diâmetro maior que 10 (dez) centímetros e C2 e C4 com espécimes mais 
próximos de um gral considerado moderado, em que não chegaram aos 4 (quatro) metros de altura, e que 
não passaram dos 20 (vinte) centímetros de diâmetro. 
Outro ponto que deve ser levado em consideração, é que C2 e C4 são espécies da mesma família, por 
tanto, este pode ser um fator que às torna mais similares que às demais. 
Nenhuma das espécies ultrapassara os 6 metros de altura, e os 30 centímetros de diâmetro, e correlação 
positiva para todos os gráficos de dispersão. 
 

CONCLUSÕES 
Conclui-se para a referente pesquisa, que apesar da baixa expressividade nas correlações entre as 
variáveis (Altura e diâmetro) evidenciada nos diagramas de dispersão, podemos sim afirmar que há 
correlação entre elas, a partir dos padrões de similaridades constatados, e que a baixa expressividade pode 
ser decorrente do número limitado de amostras já que é utilizado meios estatísticos (coeficiente de 
correlação linear de Pearson) para obtenção dos resultados. 
Para os gráficos de distribuição de classes, foi identificado padrões no desenvolvimento das respectivas 
espécies, fundamentais para melhor interpretação dos dados e para possíveis conjecturas sobre influência 
que o meio exerce sobre as mesmas. 
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Todas as estimativas realizadas neste trabalho, assim como os dados, poderão ser utilizadas para 
pesquisas futuras. 
Por fim, entendemos que no geral, quando há a necessidade de saber se há associação estatística entre 
duas variáveis, fica necessário medir a variância compartilhada entre essas duas. Podendo assim, dizer que 
quando há um aumento ou diminuição de um de algum número na variável x, essa diferença também 
poderá ser vista na variável y (FIGUEIREDO & JUNIOR, 2010). 
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INTRODUÇÃO 
O LIBS -Laser-Induced Breakdown Spetroscopy é uns conjuntos de equipamentos que produz radiação 
(espectro) eletromagnética monocromática ou policromático, chamado (laser pulsado de alta energia). O 
LIBS incidir radiação sobre qualquer amostra (que pode estar em estado sólido, líquido ou gasoso), também 
capta os espectros que podem nos fornece informações qualitativa e quantitativa, quimicamente e 
fisicamente o material analisado. Pasquini et al (2007) enumeras as aplicações do LIBS em estudo 
envolvendo rochas e minerais, desde estudo arqueológicos, geologia ambiental e pesquisa mineral, 
agronômico, etc. Embora a potencialidade de sua utilização em análise mineral é muito grande, dada 
rapidez na coleta e análise dos resultados, existem pouquíssimos estudos sobre sua utilização no Brasil. 
Este trabalho mostra resultados finais do projeto de pesquisa PIBITI/UFRR de 2015-2016, que mostra a 
caracterização espectral de amostras de dois minerais em grão de Magnetita (Fe3O4) de quantificação 
química Fe, O, Ti e de Ilmenita (FeTiO2) com Fe, O e Ti são composições químicas e propriedade físicas 
diferentes, estes minerais foram identificados em depósitos de placares diamantíferos na região do 
Uiramutã, Roraima. O objetivo principal deste trabalho foi comparar as características espectrais das 
amostras, pois ambas são constituídas de óxidos de ferro e testa a viabilidade para identificação.    
 
MATERIAL E MÉTODOS 
1ª lentamente bibliográfico da região e o reconhecimento das relações geológicas da área de estudo e das 
características minerais dos minerais pesados em pláceres. A base cartográfica e geológica 
georreferenciada para o apoio do trabalho será do laboratório de Geologia Sedimentar do NUPENERG.  
2ª Coleta e Preparação de Dados - As amostras a serem analisadas serão do acervo do Laboratório de 
Geologia Sedimentar do NUPENERG, coletadas em 1999, amostras da Serra do Tepéquem e do Rio 
Branco, e foram separadas por líquido denso (Brometo de metileno - CH2Br2), granulo metricamente 
(peneira), e por sensibilidade magnética por (Separador Eletromagnético "Frantz") e classificadas 
petrográficamente. A opção por utilizar este material deve-se: 
  Trabalhar com concentrados de minerais pesados classificados granulométrica, por susceptibilidade 
magnética e identificados mineral, logicamente, o que reduz o tempo reduz os custos do experimento pois a 
UFRR não dispõe de um Separador Eletromagnético;  
 Oportunidade comparar os resultados da técnica LIBS com técnicas usuais para estudo de minerais 
pesados, 
 Desenvolver uma técnica de preparação de amostras em grão para análise mineral através do LIBS, algo 
inédito na região amazônica. a coleta dos dados das amostras será feita no Laboratório de Plasma e 
Espectroscopia Atômica (NPPGCT/UFRR) usando laser de estado sólido Nd-YAG da Quantel e um 
espectrógrafo, câmera ICCD, PC  
3ª Análise dos dados, onde foram realizadas as seguintes etapas:  
 Vetorização dos dados; 
 Identificação dos picos em termo qualitativos nos histogramas das amostras; 
 Classificação mineralógicas das amostras em lupa binocular;  
 Classificação das amostras a partir dos dados do LIBS;  
 Interpretação dos resultados e elaboração do relatório final. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
SELEÇÃO DOS MINERAIS ESTUDADOS: 
Nós fizemos três pontos de coletas de amostras, sendo um em uma barra fluvial emersa frontal do Rio 
Branco, uma coleta em uma barra fluvial Rio Uiramutã, e uma coleta no igarapé Paiva (barra frontal) no 
igarapé Cabo Sobral (depósitos cascalhosos em marmitas).  
A amostra analisada que foi coletada no leito ativo do Rio Uiramutã, em depósitos de pláceres de leitos de 
rios, relacionadas às mineralizações diamantíferas e ouro, em uma barra fluvial localizada a 
aproximadamente 1,5 quilômetros á montante da sede do município de Uiramutã, que se localiza na porção 
nordeste do Estado de Roraima, Região mais setentrional do Brasil. As amostras utilizadas neste estudo 
foram reconhecidas como Magnetita, minerais diamagnéticos e paramagnéticos identificados pelas análises 
prévias. Wankler (2000) diz que 78% dos minerais pesados identificados na fração 0,125 mm das amostras 
de pláceres e paelopláceres da região do Uiramutã são constituídos de Magnetita. A Magnetita, no 
microscópio petrográficos é petrográficamente e texturalmente foram caraterizadas em luz natural com 



 
 

         
 

177 

minerais anídricos de cor preta, brilho metálico, opacos e amostras com elevada susceptibilidade magnética 
característico do mineral. 
As amostras coletadas no leito ativo do município do Amaraji na Serra do Tepéquem na localidade do 
igarapé cabo Sobral e Igarapé Paiva, que drenam a porção interior da serra do Tepéquem, uma área a 
aproximadamente 52,5 km da sede do munício. As amostras coletadas nos igarapés Paiva e Sobral foram 
separas de amostras consolidadas de areias, forma selecionadas por suscetibilidade magnetita os minerais 
de magnetita, em microscópio petrógrafo, possuem caracterização características de minerais com forma 
sub - esféricas, de cor preta, brilho metálico e com tamanho médio 0,02mm - 0,06mm. 
As amostras coletadas no Jardim das Copaíbas, localizadas aproximadamente 16,2 Km do centro de Boa 
Vista/RR. As amostras coletadas foram separas de amostras consolidadas de areias, forma selecionadas 
por suscetibilidade magnetita os minerais de magnetita, em microscópio petrógrafo, possuem caracterização 
características de minerais com forma esféricas, de cor preta, brilho metálico e com tamanho médio 0,0625-
0,125mm. 
As amostras de magnetitas foram separas utilizando os métodos de bateria Garrett´s para separadas de 
clastos maiores, logo as pois o batimento utilizou-se separação granulométrico mecânicas e por último 
coletadas por ímã e após esses processos levou-se os grão para caracterização petrográfica , segundo o  
(PARFENOFF et al, 1970).As análises petrográfica mostrou que as populações dos minerais de magnetitas 
e Ilmenita têm características bem parecidas, como esfericidade, tamanho, cor em um polarizado. Com essa 
informação podemos ter uma imaginar que as magnetitas e Ilmenita poderão ter espectro semelhantes. 
PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS EM GRÃO PARA ANÁLISE MINERAL ATRAVÉS DO LIBS: 
O material desenvolvido para confecção foi um molde de gesso que tem composição de solfado de cálcio é 
água (CaSO4 + 2H2O), popularmente conhecido como gesso para molde odontológico. O gesso foi escolhido 
porque é uma matéria de baixo susto é principalmente ter composição simples e por se diferenciar da 
composição das amostras analisadas. Devido o laser ser focado sobre a superfície da amostra diretamente, 
teria grande dificuldade de incidir o laser nos os grãos, pois as amostras por serem muitos pequenos e de 
formato prolato, são de difícil manuseio para analise direta, pois as mesmas se deslocam no momento da 
irradiação do laser. Esse método possibilitou melhor fixação bem como permitir uma grande concentração 
de laser em um único ponto da amostra. 
Núcleo e Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia (NPPGCT/UFRR), formulamos um método 
utilizado de análise para os minerais, foram colocados no molde para fixação e as amostras foram levadas 
para o laboratório de Plasma e Espectroscopia Atômica (NPPGCT/UFRR).  Posicionadas no foco usando 
laser de estado sólido Nd-YAG da Quantel e um espectrógrafo, câmera ICCD, PC. O laser operado com o 
comprimento de onda 1064nm e a intensidade de energia calibrada entre 30 a 900mJ por pulso, que produz 
formando um plasma que emite radiação luminosa entre 300 a 700nm (luz visível). A radiação coleta pelo 
espectrógrafo tipo ECHELLE, e após o termino do pulso eletromagnético foi coletado por um detector ICCD. 
Esse dispositivo converte o plasma em linhas espectrais que e transmitida para o um computador que do 
laboratório e feitos copias para caso de necessidade.  No Núcleo e Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência e 
Tecnologia (NPPGCT/UFRR), os dados salvos têm formato de arquivo (ARY), esse arquivo só pode ser 
aberto por softwares específicos. O software utilizado é o Sophi (versão: 7.6.5) e uso integrado do Banco de 
Dados NIST (National Institute of Standards and Technology 
(http://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines_form.html).o Software Sophi reproduz os dados em forma de 
gráficos. Para melhor analise os arquivos ARY optou pela transformação dos arquivos ary em formato TXT. 
Isto possibilitou comparar uma maior quantidade de linhas analisadas pelo LIBS ao mesmo tempo. 
Posteriormente o arquivo TXT, foi convertido em formato XLSX para construir as coordenadas de linhas 
espectrais com intensidade corretas. No programa Excel, tivemos que filtrar as linhas de maior intensidade e 
excluir as linhas com intensidade abaixo 100 para uma melhor visualização dos picos que interessavam ao 
estudo. 
Foram analisados 200 linhas espectrais do quadro amostra estudada. As magnetitas se comportam com 
padrões espectrais semelhantes, com comprimento de ondas iguais, mas com intensidades diferentes e as 
Ilmenita possuem semelhanças no padrão espectral se diferencial nos elementos químicos. 
A amostra de Magnetita mostrou grande quantidade de Ferro com 76 picos, Titânio com 60 picos, e 
Oxigênio 21 picos. Contudo observou-se elementos que não eram esperados, sempre em baixas 
quantidade, Disprósio com 1 pico, Vanádio com 7 pico e não foi encontrado nem um pico de Magnésio. As 
composições qualitativas dos elementos identificados são compatíveis com o mineral Magnetita. Por outro 
lado, a presença de Vanádio e Disprósio e Titânio, conforme a (NEVES, et al,2008) magnetitas ricas em 
titânio são comuns, e poderia ser das variedades denominada de Ulvospinela (TiFe2+

2O4) 
(CORNELIUS,2003). A amostra de Magnetita mostrou grande quantidade de Ferro com 76 picos, Titânio 
com 60 picos, e Oxigênio 21 picos. Contudo observou-se elementos que não eram esperados, sempre em 
baixas quantidade, Disprósio com 1 pico, Vanádio com 7 pico e não foi encontrado nem um pico de 
Magnésio. As composições qualitativas dos elementos identificados são compatíveis com o mineral 
Magnetita. Por outro lado, a presença de Vanádio e Disprósio e Titânio, conforme a (NEVES, et al,2008) 
magnetitas ricas em titânio são comuns, e poderia ser das variedades denominada de Ulvospinela 
(TiFe2+

2O4 ) (DANA, JAMES,1978). 
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A amostra de Ilmenita, por sua vez, mostrou grande quantidade de Titânio com 66 picos, Ferro com 52 
picos, Oxigênio com 26 picos, Magnésio com 20 picos. Os elementos que não eram esperados ocorreram 
em pequena quantidade como o Vanádio, com 2 picos, e Disprósio com 1 pico. As composições qualitativas 
dos elementos identificados são compatíveis com o mineral Ilmenita. Por em o elemento de titânio são 
comuns. A presença de Titânio poderia sugeri que estes minerais pertença a variedade Qandilitela ((Mg, 
Fe2+)2(Ti,Fe1+,Al)O4 ),(MILLARD, et al,1995).Com base desses dados minerais pesados resultaram em uma 
provável rocha de origem, que sofrerem influência de metamorfismos regional de modo a complementar as 
informações do processo digenéticos. (BETFJTIN,1977). Com essa hipótese, podemos pensar em geral 
em pegmatitos associados com magmas alcalinos ou carbonatos intrusivos, também podemos da  exemplo 
dos kimberlitos são rochas ultrabásicas, potássicas e ricas em voláteis, cujas definições apresentam-se tão 
complexas quanto as variações composicionais da mineralogia de seus constituintes (Smith 1984); 
Kimberlitos do Grupo I constituem rochas híbridas, complexas e formadas por xenólitos do manto superior 
(principalmente peridotitos e eclogitos, alguns contendo diamantes), megacristais ou nódulos discretos 
(grãos anédricos e arredondados de ilmenita magnesiana, piropo titanífera pobre em Cr, olivina, 
clinopiroxênio pobre em Cr, flogopita, enstatita e cromita pobre em Ti), com fenocristais associados a um 
assembleia de minerais com textura muito fina que constituem a matriz (olivina, flogopita, perovskita, 
espinélio, monticellita, apatita, calcita, serpentina) e também podemos correlacionar os minerais Ilmenita e 
magnetita e sua paragêneses, que apresentem em grandes massas em rochas magmáticas e metamoficas, 
intimamente associadas os pegmatitos. Como construístes das areias pretas, associados coma a magnetita, 
rutílio, zircão e a monozita. (DANA, JAMES,1978). 
Outro resultado relevante e que se esperava inicialmente que as magnetitas coletadas apresentassem 
espectro distintos, dados serem população de minerais que representam fontes de idades e evolução 
geológicas temporalmente distintas. Contudo as magnetitas coletadas e analisadas neste estudo 
propriedades óticas e espectrais como demostrado nos gráficos anteriores com padrões espectrais 
extremamente semelhantes.  As magnetitas do Tepéquem e Uiramutã, formam coletadas nos principais 
cursos d‘água que drenam a serra são os igarapés Paiva e seu afluente, Cabo Sobral, onde a formação 
Tepéquem é   testemunho do Supergrupo Roraima com idade de 1.79Ga. Estudo da CPRM (2009) 
concluíram que as correlações e análises em rocha vulcânicas e ígneas, sedimentares associadas à serra 
do Tepáquem mostram tendências óxidos empobrecimento em TiO2, FeO*, MgO, CaO, P2O5. O fato de 
coletarmos poucos minerais magnéticas nos igarapés e os padrões espectrais observados cujo picos 
identificados forma dos elementos Titânio, Ferro Cálcio e Magnésio e Potássio são coerentes com os 
resultados das análises químicas da área. Isso sugere que técnica foi eficiente para identificação qualitativa 
dos elementos esperados para as amostras estudadas, com mesma eficiência, mas com um temo de 
resposta num tempo resposta muito mais curta, já vista que não temos laboratório de geoquímica em 
Roraima, o que leva à necessidade de um tempo de transporte para o envio de amostras para outro estado, 
isto sem contar com o tempo de preparação das amostras que também é reduzido.   
Segundo os dados CPRM (2009), o Rio Branco esta encaixado no Estudo das guinas com idade 2 Ma, onde 
as formações mais antigas da bacia compreendem dos Domínios Parima-Surumu, Guiana Central ou 
K‘Mudku e Supergrupo Roraima, que compõem a Era Paleoproterozóica, seguidos de pequenas áreas de 
Magmatismo Máfico a Ultramáfico (Nordeste da bacia), Associações AMG (Anortosito - Mangerito - Granito 
Rapakivi) e Coberturas Mesoproterozoícas, estes três últimos relacionados a Era Mesoproterozóica. É 
formada por duas outras importantes bacias, sendo a principal a do rio Uraricoera, que fica situada no 
centro-ocidental e drena 50,3%, onde se encontra o Tequém e uma parte do Uiramutã é rio Tacutu, que 
drena a parcela oriental de Roraima e parte ocidental da República Cooperativista da Guiana e compreende 
42,9% é a outra parcela do Uiramutã. O restante da área (aproximadamente 6,8%), são rios e igarapés 
confluência entre os rios Uraricoera e Tacutu, é formada por bacias menores como os rios Cauamé, Murupú 
e Água Boa (ou Água Boa de Baixo). (SANDER,2015).  
 
CONCLUSÕES 
Os resultados foram extremamente satisfatórios no tocante a viabilidade da aplicação LIBS - Laser-Induced 
Breakdown Spectroscopy para a quantificação de minerais de plácer. Obteve-se um protocolo de análise 
que pode ser utilizado em estudo futuros, identificou-se espectros distintos para Magnetita e Ilmenita e a 
análise qualitativa permitiu refinar a análise petrográfica, sugerindo a presença de variedades de Ulvospinela 
(Magnetita) e Qandilitela (Ilmenita) na amostra.  
Conclui-se que LIBS resultou-se em mostrar que as feições eletrônicas das amostras representados pela 
transferência de carga responsável pela queda generalizada da refletância entre 300 e 700nm, onde os 
elementos químicos Ferro (Fe), Titânio (Ti), Oxigênio (O), Magnésio (Mg), Vanádio (V), Disprósio (DY), 
mostram que os padrões espectrais dos dois minerais, ao serem comparado e muito semelhantes, embora 
se observou diferenças espectrais significativas nas intensidades dos picos de Fe e de Ti entre as duas 
amostras. Contudo o LIBS tem grande potencial para reconhecer qualquer material analisado por ele esses 
resultados nos levam a imaginar também, que as magnetitas dos pontos estudados apresentam a mesma 
assinatura química o que sugerem que estas magnetitas sejam oriundas de uma associação de rochas com 
características muito similares, embora tenham se depositados em ambientes sedimentares de idades tão 
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distintas. Consideramos que os resultados levaram a reconhecer um padrão espectral para as magnetitas 
que poderá na futura de tornar uma referência para estudos em outras áreas 
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INTRODUÇÃO 
No Brasil há diversos Eventos que buscam promover a divulgação e popularização da informação científica 
e tecnológica. O acesso livre ao conhecimento é parte de uma das competências do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC), que apoiam Eventos de divulgação científica como a Semana da Ciência e 
Tecnologia (SNTC). E nesse sentido, este trabalho teve como objetivo conhecer as pesquisas de Química 
que têm sido divulgadas nesse espaço ao longo de 6 anos de SNCT-RR ocorridos na Universidade Estadual 
de Roraima (UERR). Partindo-se das seguintes questões problemas: Quais os números de pesquisas da 
área de Química foram divulgados a cada ano da SNCT-RR? Que temáticas as pesquisas de Química 
apontam nas SNCT-RR? Com base nesses questionamentos foi possível inferir os números de 
divulgações científicas de Química ocorridos SNCT-RR e as temáticas mais relevantes. 
 
MÉTODOS 
Esse estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e descritiva de revisão bibliográfica. Sendo 
consultados os seis Boletins das SNCT-RR para analisar a quantidade de resumos simples de Química 
aprovados nos anos de 2011 até 2015 e resumos simples e expandidos no ano de 2016. O exame 
detalhado dessas produções foram realizados com base na análise de conteúdo de Bardin, 1977, o perfil 
dessas produções foram categorizados por áreas de estudo da Química, seguindo-se uma classificação 
similar de algumas linhas de pesquisas do XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências-
ENPEC e outras das áreas dessa ciência, sendo feita a contagem dos resumos de Química coletados via 
pdf (Boletins das SNCT-RR) disponibilizados na página web da UERR. 
A sistematização dessas obras ocorreu por meio da leitura do título do trabalho, das palavras chaves e 
quando ausente nesse item, essa visualização foi feita na introdução de cada resumo; a leitura integral do 
trabalho também ocorreu quando esses itens eram insuficientes. Em seguida classificou-se essas 
produções segundo as categorias das Linhas de Pesquisas: 1. Ensino/aprendizagem de Química e recursos 
didáticos; 2. Formação de professores de Química; 3. Educação em espaços não-formais em Química; 4. 
Química ambiental; 5. Química de produtos Naturais. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O Quadro 1 apresenta o número de resumos simples ou expandidos das pesquisas de Química divulgadas 
a cada ano na SNCT-RR entre os anos de 2011 a 2016.  
 
Quadro 1-  Divulgação Científica das pesquisas de Química nas SNCT-RR. 

ANO NÚMERO DE TRABALHOS 
APRESENTADOS 

NA SNCT-RR 

NÚMERO DE TRABALHOS DE 
QUÍMICA APRESENTADOS  

2011 29 07 

2012 65 09 

2013 98 19 

2014 146 10 

2015 176 14 

2016 215 23 

Total 729 82 

              Fonte: Dados extraídos dos Boletins da SNCT-RR, 2017. 

 
Onde é possível inferir que ao longo desses 6 anos de SNCT-RR, a  divulgação científica das pesquisas em 
Química é bastante significativa. Nesse Evento há difusão de muitas pesquisas de outras áreas, no entanto 
pelo tempo desse trabalho levaram-se em consideração dos 729 trabalhos apresentados, apenas as 
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produções das pesquisas de Química, sendo encontrado um total de 82 resumos dessa área divulgadas 
durantes esses 6 anos de Evento. 
Das temáticas das pesquisas de Química apontadas nas SNCT-RR 
O Quadro 2, apontam os números de resumos e as Linhas  temáticas das pesquisas dessa ciência ao longo 
de 6 anos de SNCT-RR. 
 
Quadro 2- Números das Pesquisas de Químicas e as Linhas de Pesquisa nas SNCT- RR. 

 
Categoria da 

Linha de Pesquisa 

 
SNCT-

RR 2011 

 
SNCT-RR 

2012 

 
SNCT-RR 

2013 

 
SNCT-RR 

2014 

 
SNCT-RR 

2015 

 
SNCT-RR 

2016 

 
TOTAL 

Linha 1. 

Ensino/aprendizagem de 
Química e recursos  
didáticos; 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

24 

Linha 2. Formação de 

professores de Química 
 

2 
 

2 
 

1 
 

7 
 

4 
 

11 

 
27 

Linha 3. Educação em 

espaços não-formais em 
Química 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
1 

 
- 

 
3 

Linha 4. Química 

ambiental 
4 2 4 - 1 1 12 

Linha 5. Química de 

produtos Naturais. 
- 3 8 2 - 3 16 

Total de Resumos por 
Ano 

7 9 19 10 14 23 82 

Fonte: Dados extraídos dos Boletins da SNTC-RR, 2017. 
 

Nas SNCT-RR fica perceptível que a Linha 2. Formação de professores de Química predomina sobre as 
demais, tendo 27 produções. Depois têm-se a Linha 1. Ensino/aprendizagem de Química e recursos 
didáticos com 24 pesquisas com esse enfoque. Em seguida vem a Linhas 5. Química de produtos Naturais 
com 16 trabalhos e a Linha 4. Química ambiental com o total de 12 resumos. A Linha  3. Educação em 
espaços não-formais em Química é incipiente ao longo de 6 anos de Evento, tendo apresentação de 3 
estudos nessa área. 
Essa Linha de pesquisa recebe pouca atenção por partes dos pesquisadores, cabendo ressaltar que é um 
campo rico para pesquisar suas potencialidades no ensino de Química. 
Todas as pesquisas de Químicas divulgadas nas SNCT-RR são produções das IES de Roraima, segundo os 
informes dos autores. 
 
CONCLUSÕES 
Das análises das pesquisas de Química divulgadas na SNCT-RR, diante dos números de amostras 
representativas, esta tem tido um crescimento significativo ao longo de cada ano desse Evento. 
Percebendo-se, que as temáticas mais estudas dessa área são: Formação de professores de Química, 
tendo 27 produções e Ensino/aprendizagem de Química e recursos didáticos com 24 pesquisas com esse 
enfoque. O que leva inferir que estes pesquisadores têm interesse em contribuir com a qualidade do ensino 
de Química no estado de Roraima. 
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INTRODUÇÃO 
O cedro doce (Pochota fendleri) é uma espécie florestal que apresenta distribuição natural desde Honduras 
até o estado de Roraima, no Brasil (ARCO-VERDE, 2002). Produz madeira de excelente qualidade para 
fabricação de móveis, forros, portas, janelas, telhados, etc. (KANE et al., 1993; UREAÑA, 1992). 
Além da potencialidade para produção de madeira, as plantas de cedro doce podem ser utilizadas, também, 
para sombreamento e refúgio para o gado, como cercas vivas, para fabricação de artesanatos, para 
recuperação de áreas degradadas e, em menor importância, para o fornecimento de lenha (NAVARRO e 
MARTÍNEZ, 1989; BRISCOE, 1995).  
Apesar da grande exploração da madeira do cedro doce, poucos são os estudos realizados com a espécie 
em Roraima, principalmente com enfoque para as populações nativas. Estudos de fenologia, de tecnologia 
de sementes e de produção de mudas tem sido realizados pela Embrapa Roraima, fornecendo, assim, 
informações básicas necessárias à conservação de germoplasma e à implantação de plantios da espécie. 
Informações sobre a floração e produção de frutos/sementes favorecem o desenvolvimento de estratégias 
de fornecimento seguro e contínuo de sementes de qualidade de qualquer espécie florestal. Sendo assim, o 
objetivo deste estudo foi acompanhar, em 2016/2017, a floração e a produção de frutos e sementes em uma 
população nativa de cedro doce, no Município de Normandia – RR. 

MATERIAL E MÉTODOS 
De setembro de 2016 a maio de 2017, 24 árvores de cedro doce, pertencentes a uma população nativa de 
Normandia – RR, foram monitoradas quanto à floração e produção de frutos e sementes. Neste período, 
foram registrados o início e o fim de cada uma das fases fenológicas: floração, frutificação e dispersão de 
sementes, bem como foi contabilizado o número de árvores que se apresentavam em cada uma dessas 
fases.  
Um total de 11 árvores foram avaliadas quanto ao comprimento do fruto (CF; cm); largura do fruto (LF; cm) e 
número de sementes por fruto (NSF) por meio de uma régua graduada, sendo para isso, coletados, 
aleatoriamente, 10 frutos por árvore. Além disso, uma árvore com ampla produção de sementes foi 
escolhida para avaliação semanal, durante o período de dispersão de sementes, quanto às três variáveis 
citadas, sendo considerados, aleatoriamente, cinco frutos por avaliação. 
Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística descritiva, com obtenção de valores mínimos, 
máximos, médios e coeficientes de variação, utilizando-se para isso o Programa GENES (CRUZ, 2006).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Entre o final de outubro de 2016 a meados de março de 2017, todas as árvores avaliadas floresceram e, 
destas, 23 produziram frutos e sementes (dados não apresentados). Os resultados relacionados ao período 
de florescimento, frutificação e dispersão de sementes estão de acordo com os obtidos por Fonseca et al. 
(2016), que avaliaram uma população de cedro doce cultivada no Município de Mucajaí – RR, em 
2015/2016. Neste estudo as fenofases reprodutivas da espécie foram afetadas pela precipitação 
pluviométrica, sendo que o início do florescimento e a frutificação ocorreram na estação seca e a dispersão 
de sementes no início do período chuvoso. 
A ausência de frutificação observada para uma das árvores pode ter ocorrido pelo abortamento de flores 
e/ou frutos novos da mesma. Tal fato pode ser explicado, dentre outros fatores, pela predação de flores e/ou 
frutos por insetos que atacam e/ou se alimentam destes materiais. 
Estudos que envolvem análises da biometria de frutos e sementes de espécies arbóreas são escassos, 
porém, quando realizados, são de grande relevância para a questão taxonômica, bem como para a 
observação de variações fenotípicas, ambientais e genéticas (SILVA, 2007).   
Segundo Arco-Verde (2002), o número de sementes de cedro doce por quilo varia de 12.000 a 32.000 
sementes. No presente estudo, o comprimento do fruto variou de 6,5 cm a 8,3 cm, a largura variou de 2,0 
cm a 2,8 cm e número de sementes por fruto variou de 51 a 137 sementes. Em média, os frutos apresentam 
7,4 cm de comprimento, 2,5 cm de largura e 89 sementes/fruto. Os coeficientes de variação foram baixos 
para comprimento e largura, mas elevado para o número de sementes por fruto. 
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Tabela 1. Análise descritiva de 11 árvores de cedro doce avaliadas quanto ao comprimento do fruto (CF), largura do 

fruto (LF) e número de sementes por fruto (NSF). Normandia – RR, 2017 

Planta Comprimento do fruto (cm) Largura do fruto (cm) Número de sementes/fruto 

1 6,5 2,3 53 

2 6,7 2,6 71 

3 7,2 2,7 83 

4 7,8 2,5 84 

5 7,4 2,7 62 

6 7,4 2,7 99 

7 7,4 2,3 51 

8 7,2 2,0 82 

9 7,6 2,5 130 

10 7,9 2,8 131 

11 8,3 2,5 137 

Mínimo 6,5 2,0 51 

Máximo 8,3 2,8 137 

Médio 7,4 2,5 89 

CV (%) 6,9 9,3 35 

CV: coeficiente de variação. 

 

Foram observadas baixas variações para o comprimento e largura do fruto ao longo do período de avaliação 
(Figuras 1A e 1B), enquanto que elevada variação foi observada para o número de sementes por fruto, 
sendo obtidas, aproximadamente, 30 sementes por fruto no início do período de avaliação e 
aproximadamente 90 sementes no final deste período (Figura 1C). O resultado relacionado ao número de 
sementes por fruto pode auxiliar no planejamento da coleta de sementes de cedro doce, uma vez que não 
seria interessante a concentração de recursos no início da dispersão de sementes, já que o rendimento na 
coleta seria baixo.  

 

CONCLUSÕES 
Na população de cedro doce avaliada, o período de floração/frutificação/dispersão de sementes ocorreu 
entre o final de outubro de 2016 a meados de março de 2017. Foi observada variabilidade entre as árvores, 
principalmente para a variável número de sementes por fruto. O número de sementes por fruto também 
variou ao longo do período de dispersão de sementes. Os resultados encontrados podem auxiliar no 
planejamento da coleta de sementes da espécie. 
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INTRODUÇÃO 
Roraima está situada na região norte do país e faz fronteira com a Venezuela e República Cooperativa da 
Guiana. Segundo dados da Polícia Federal, cerca de 30 mil venezuelanos vivem no estado atualmente, 
sendo que mais de 95% destes, residem em Boa Vista incluindo indígenas da etnia Warao (HEINEN, 2017).  
Chama atenção dentro deste movimento de pessoas, a mobilidade indígena. Desde 2016 o número de 
indígenas Warao aumentou expressivamente no Estado. Esta etnia é proveniente do Delta do Orinoco, na 
Venezuela. Este povo chega ao Brasil através do município de Pacaraima que faz fronteira com o município 
venezuelano de Santa Elena de Uairén. Posteriormente seguem para Boa Vista, onde permanecem ou 
migram para Manaus/AM (BRASIL, 2017a).  Em Boa Vista, os refugiados indígenas Warao são direcionados 
para o Centro de Referência do Imigrante (CRI), espaço onde funcionava um ginásio poliesportivo, 
localizado no bairro Pintolândia. Tal área deu lugar para recebimento e acolhimento dos Warao que, 
atualmente, somam cerca de 470 indígenas (Censo – Fraternidade, realizado em 13/08/2017), que habitam 
tanto o interior do ginásio, quanto sua área externa.  Considerando a necessidade eminente de ajuda e, 
diante da fragilidade exposta dos imigrantes indígenas da etnia Warao, este relato de experiência tem por 
objetivo apresentar as contribuições dos acadêmicos do Curso de Bacharelado em Enfermagem em prol da 
saúde dos refugiados indígenas no CRI de Boa Vista-RR.   
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de projeto de extensão, desenvolvido pelo Curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade 
Federal de Roraima (UFRR), e parceria com o Curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade 
Estadual de Roraima (UERR), através da participação de acadêmicos voluntários. O cenário das práticas foi 
o CRI, localizado na cidade de Boa Vista – Roraima, bairro Pintolândia, sob coordenação da Federação 
Humanitária Internacional Fraternidade e apoiado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR).   As ações de Enfermagem tiveram início no mês de julho de 2017, por intermédio do 
Projeto Acolher, sob responsabilidade do Curso de Relações Internacionais da UFRR. Os Cursos de 
Enfermagem realizaram visitas técnicas com o propósito de estabelecer um diagnóstico de saúde dos 
indígenas e, na sequencia foi elaborado o projeto de extensão intitulado ―HELP – Enfermagem em ação‖.  O 
cronograma das atividades foi construído mediante as necessidades de assistência em saúde, definidas 
após em nove visitas ao CRI. As condições identificadas permitiram estabelecer as seguintes necessidades: 
1) Realização de um censo populacional com identificação do total de adultos, adolescentes, crianças e 
idosos, 2) Identificação das condições sanitárias, 3) Identificação de possíveis doenças, 4) Identificação das 
gestantes, 5) Imunização, com abertura de cartões do SUS e cartão vacinal, 6) Realização de consultas de 
Enfermagem e, 7) Ações de educação em saúde.  As atividades de extensão são desenvolvidas às quartas-
feiras, das 08 às 12 horas. Toda a assistência foi desenvolvida no contexto da atenção básica na saúde 
indígena, definida através da Portaria n° 254/2002 - Programa Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 
Indígenas/PNASPI e respaldado pela Portaria 2.488/2011, que trata da Política Nacional da Atenção Básica.  
Os atendimentos foram realizados no CRI, em ambiente improvisado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nossos resultados permitiram a realização do cadastro de 57 famílias, com abertura de prontuários médicos 
e de enfermagem (Figura 1). 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 01. Cadastro das famílias residentes no Centro de Referência do Imigrante em Boa Vista-RR, 2017 
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Nossos resultados permitiram identificar que as condições sanitárias e de higiene pessoal possíveis de 
serem mantidas no CRI são precárias.  Foram cadastradas 108 crianças, sendo 54 de zero a cinco anos e 
54 de cinco a doze anos. As crianças passaram por avaliação antropométrica, através da utilização de 
balança digital e fita métrica (Figura 2), com o propósito de conhecer o estado nutricional. 
 
Figura 02. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças no Centro de Referência do Imigrante, 

Boa Vista-RR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nas crianças de zero a dois anos foi verificado o perímetro cefálico e torácico, com a finalidade de 
acompanhar o desenvolvimento infantil e a existência de possíveis alterações. Uma criança foi 
diagnosticada com hérnia umbilical e diversas crianças com dermatopatias. Onze gestantes foram 
acompanhadas. Observou-se que 10 (90,91%) destas mulheres não possuíam cartão da gestante, não 
estavam com as vacinas atualizadas, não haviam realizado testes rápidos para HIV e Sífilis e, não faziam 
uso de suplemento de sulfato ferroso e ácido fólico. Apenas 01 (9,09%) gestante apresentava todos os 
exames. Foram aplicadas142 diferentes vacinas, sendo elas contra Hepatite B (41), HPV (08), 
Meningocócica C (05), Tríplice viral (09), influenza (27), dT (33), febre amarela (16) e dTpa (03) em 42 
(08,93%) indígenas, entre estes, três gestantes (Figura 3). 
 

Figura 03. Vacinação realizada no Centro de 

Referência do Imigrante, Boa Vista-RR/2017. 
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O espaço foi organizado com identificação de área para triagem, na qual era solicitado o cartão de vacina. 
Caso o abrigado não o tivesse, este era aberto e os dados pessoais do indígena eram registrados. 
Posteriormente, o abrigado era levado até a vacinadora que seguia o aprazamento realizado no cartão. Foi 
possível observar que a maioria dos indígenas venezuelanos não havia recebido qualquer tipo de vacina, o 
que justifica a aplicação de 142 vacinas em apenas 42 indígenas. Alguns receberam até cinco imunizações.  
Foram abertos 117 cartões do SUS para os abrigados que tinham necessidade de tratamento de saúde, 
devido à identificação de possíveis doenças e, realizadas consultas de Enfermagem, além de outros 
atendimentos como nebulização e acompanhamento de indígenas até o Hospital Cosme Silva para 
realização de exames. Também foram realizados testes rápidos de Sífilis, HIV e Hepatite B sob a 
coordenação do DSEI-Y, dispensa de medicamentos e realização de pequenos curativos.  Todas as 
atividades foram registradas em formulários específicos, bem como o número de atendimentos realizados 
diariamente. Foram gerados relatórios que comprovam os atendimentos e também subsidiam os 
tratamentos iniciados pela equipe de saúde.  As ações de educação em saúde estão previstas para 
próximas visitas ao CRI. 
 
DISCUSSÃO  
A proposta de cadastramento das famílias surgiu da necessidade de obtenção de registros de cada familiar 
no abrigo, objetivando assim, acompanhar as consultas, diagnóstico e tratamento designado para cada 
usuário. Desta maneira, sugere-se a possibilidade de promoção da saúde e reabilitação do abrigado, 
evitando que ele receba vários tipos de assistência pela mesma doença. A proposta se justifica, devido a 
muitas instituições de ensino em saúde e profissionais da área da saúde realizar ações no abrigo e levarem 
os dados/registros dos procedimentos impedindo a continuidade da assistência.  Com o estabelecimento do 
vínculo com as lideranças indígenas no abrigo, houve a facilitação do contato com os demais indígenas. 
Foram identificadas algumas dificuldades no acesso às Unidades Básicas de Saúde da Capital, pois contam 
com o auxílio da equipe da Fraternidade e o transporte do Corpo de Bombeiros, que nem sempre estão 
disponíveis para leva-los para atendimento especializado, geralmente realizado no Hospital Cosme e Silva 
ou na Unidade Básica de Saúde Lupércio Lima Ferreira, localizado no bairro Pintolândia. Além disso, existe 
a dificuldade na comunicação, devido ao idioma, entre as equipes de saúde que prestam assistência nestes 
locais, além da falta de documentação dos indígenas. Conhecer o quantitativo de famílias foi importante 
para o estabelecimento de estratégias diante de tantas situações adversas, o que permitiu elaborar meios 
de abordagem para assistência.  A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI, 
2002), orientou para a necessidade da reciprocidade entre o profissional da saúde (agente de intervenção) e 
o indígena, objetivando a troca de experiências e poder de decisão. É necessário ainda, que o profissional 
saiba decodificar o universo indígena e sua condição cultural para que possa atuar, ou seja, aproximar seus 
conhecimentos em saúde aos da cultura do indígena, oportunizando assim eficácia simbólica durante a 
assistência. Desta maneira estará proporcionando uma assistência integral e holística sobre os 
determinantes históricos, sociais, culturais e ambientais da saúde, além de oportunizar a participação dos 
povos indígenas nos programas de saúde, atendendo as necessidades de cada comunidade (ALTINI et al., 
2013). Nossos resultados demonstraram que há necessidade de acompanhamento das gestantes que 
habitam o CRI. De acordo com o Protocolo da Atenção Básica Saúde das Mulheres (2016), o profissional 
Enfermeiro ou Médico deve iniciar o pré-natal o mais precocemente possível com a realização da 1ª 
consulta, cadastrar a gestante no sistema de informação, preencher o cartão da gestante e realizar os testes 
rápidos para HIV e sífilis. Realizar a anamnese, avaliação nutricional, exame físico geral e específico, 
solicitação de exames, prescrição de suplementação de ferro e ácido fólico e avaliação do risco gestacional. 
O Protocolo exige que o acompanhamento da gestante na Atenção Básica, seja definido por no mínimo 6 
consultas médicas e de enfermagem intercaladas, sendo estas mensais até a 28ª semana de gestação, 
quinzenais da 28ª até a 36ª semana e semanais a partir da 36ª até a 41ª semana (BRASIL, 2016).  Com 
relação aos resultados obtidos a partir da avaliação das crianças, é importante enfatizar que, desde o 
nascimento até os cinco anos de vida é fundamental o acompanhamento, considerado este o período mais 
crítico do desenvolvimento do indivíduo, pois as necessidades e riscos de adoecimento pode variar na 
dependência das condições de vida em que a criança está inserida. O peso, estado nutricional, condições 
sanitárias e de moradia, estímulos, afetividade, cuidados com a saúde, imunização e alimentação são 
fundamentais para um crescimento saudável e de qualidade (DINIZ, 2010).  A Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Criança (PNAISC, 2015) tem por objetivo ―promover e proteger a saúde da criança e o 
aleitamento materno, mediante a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos nove anos de 
vida, com especial atenção à primeira infância (pessoa na faixa etária de zero a cinco anos) e às populações 
de maior vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida com 
condições dignas de existência e pleno desenvolvimento‖.  A Portaria nº 1.397 de 7 de junho de 2017 dispõe 
sobre a Estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, denominada de Estratégia 
AIDPI, sua implementação e execução ocorre no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
(SasiSUS), desta maneira as equipes de saúde podem atender com mais autonomia e qualidade, ofertando 
uma assistência diferenciada e especializada às crianças indígenas (BRASIL, 2017). A atividade de 
imunização dos abrigados permitiu aos acadêmicos a experiência prática das campanhas de vacinação. O 
cartão de vacinas não é uma exigência aos imigrantes quando chegam ao Brasil. Há apenas uma 
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recomendação do Ministério da Saúde/MS para que os estrangeiros portem os cartões de vacina e que 
estejam atualizados conforme as necessidades de vacinação do país de origem. Os imigrantes que 
buscaram refúgio no Brasil, na maioria das vezes, não possuem documentação, o que dificulta a assistência 
em saúde quando da necessidade de utilização dos serviços.  A partir de 19 de julho de 2010 foi instituído o 
Calendário Nacional de Vacinação dos povos indígenas no Brasil através da Portaria nº 1.946, da Fundação 
Nacional de Saúde (FUNASA) juntamente com o Programa de Imunização do MS, que buscaram atender às 
necessidades de saúde dos indígenas considerando as especificidades étnicas e culturais dos povos 
indígenas e as diferentes situações de risco a que estão expostos.  A abertura dos cartões provisórios do 
SUS para os imigrantes foi uma das iniciativas mais relevantes, tendo em vista às necessidades de 
atendimento em saúde dessa comunidade devido às condições de moradia, à falta de saneamento básico e 
até mesmo de higiene pessoal. Diante destas condições, muitas enfermidades acometem esta população, 
aumentando assim o fluxo de atendimento nos hospitais e Postos de Saúde na Capital.  Diante destes 
relatos é evidente a aproximação do acadêmico de Enfermagem do cotidiano desta população, fortalecendo 
os conhecimentos teóricos adquiridos na Universidade. A prática permite a aquisição de experiências, com 
elaboração de raciocínio crítico e reflexivo referente à sua futura vida profissional e oportunidades capazes 
de ampliar os espaços da aprendizagem e troca de experiências entre acadêmico/profissionais/usuários. 
 
CONCLUSÕES   
As diferentes atividades realizadas permitiram incluir os acadêmicos de Enfermagem em um cenário de 
práticas novo e em condições, muitas vezes, desfavoráveis à assistência.  A atuação do profissional 
enfermeiro deve estar pautada no domínio do processo saúde-doença de forma ampliada, incluindo o 
aspecto étnico-cultural, com capacidade de atuar em diferentes cenários, como a atenção básica à saúde 
indígena, com necessidade de conhecimentos de antropologia e sociologia, para desenvolver, atrelado aos 
seus conhecimentos teóricos e técnicos, as atividades de saúde e estratégias para o atendimento aos povos 
indígenas.  Após o diagnóstico situacional da saúde dos indígenas Warao no CRI, as atividades previstas 
foram desenvolvidas e definiram a necessidade de um planejamento estratégico para organização dos 
serviços de saúde no local. Apesar de, inicialmente, os acadêmicos terem a proposta de atender 100% dos 
refugiados indígenas do CRI, há fatores comprometedores para a assistência integral. Estes fatores 
definem-se não somente pela necessidade de maior tempo junto desta população, como também, condições 
adequadas para a assistência. Fator relevante a ser considerado é que, a atual crise socioeconômica na 
Venezuela garante um aumento significante de refugiados que chegam ao abrigo diariamente, em diferentes 
condições de saúde, o que dificulta o controle e prevenção de agravos.  As atividades de educação em 
saúde serão realizadas em momento oportuno pelos acadêmicos envolvidos. 
 ____________________ 
ALTINI, E.; RODRIGUES, G.; PADILHA, L.; MORAES, P.D.; LIEBGOTT, R.A. (Org.). A Política de Atenção à Saúde Indígena no Brasil - 

Breve recuperação histórica sobre a política de assistência à saúde nas comunidades indígenas. Publicação do Conselho Indigenista Missionário – 

CIMI, Organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. Edição Revisada (versão para circulação restrita), 

outubro/2013, p. 1-28.  BRASIL. Ministério da Saúde – Fundação Nacional da Saúde (FUNASA). Portaria n. 1.946 de 19 de julho de 2010. 

Institui, em todo o território nacional, o Calendário de Vacinação para os Povos Indígenas. Disponível em: http://bibliofarma.com/portaria-no-

1946-de-19-de-julho-de-2010/. Acesso em: 10 set. 2017. ______. Ministério da Saúde. Portaria n. 254 de 31 de janeiro de 2002. Aprovar a Política 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Diário Oficial da União, Brasília-DF, de 06 de fevereiro de 2002, nº 26, Seção 1, p. 46. 

______. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.397, de 7 de junho de 2017. Dispõe sobre a Estratégia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na 

Infância - Estratégia AIDPI e sua implementação e execução no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS). Publicada no 

Diário Oficial da União – seção 1 – N.109, pág. 87, em 08/06/2017. ISSN 1677-7042 ______. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: 

Saúde das Mulheres.  Ministério da Saúde, Instituto SírioLibanês de Ensino e Pesquisa – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 230 p. ISBN 978-85-

334-2360-2 DINIZ, R.L.P. Crescimento e desenvolvimento da criança indígena: um estudo da etnia Pitaguary – Ceará. [Tese de Doutorado] São 

Paulo: Universidade de São Paulo – Faculdade de Saúde Pública,2010. HEINEN, M. Pedidos de refúgio de venezuelanos no Brasil quadruplicam 

em dois anos. EBC Agência Brasil [On-line]. Matéria jornalística publicado em 20/06/2017. Disponível em: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-06/pedidosde-refugio-de-venezuelanos-no-brasil-quadruplicam-em-dois-anos. Acesso em: 01 

set. 2017. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Censo Demográfico 2010. Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=14&search=roraima. Acesso em: 09 ago. 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

         
 

189 

AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA RIZOSFÉRICA DE DIFERENTES ISOLADOS DE Trichoderma 

spp. EM PLANTAS DE MARACUJÁ  
 

SANTOS
1
, Aline Ferreira, SOUZA

1
, Inaira Leoni, SCHURT

2
, Daniel Augusto  

1
Universidade Federal de Roraima. (alineferreiraufrr@gmail.com/ inairaleoni@hotmail.com) 

2
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Roraima. (danielschurt@embrapa.br) 

Palavras Chave: Controle biológico, Fusariose, Raízes 

 

INTRODUÇÃO 
O cultivo do maracujá (Passiflora edulis L.) é uma importante atividade agrícola desenvolvida no 
estado de Roraima. O clima ideal para o cultivo e de fácil comercialização, levou o aumento da 
área cultivada no Estado. Porém o manejo indevido da cultura refletiu em problemas fitossanitários 
que se tornaram grandes barreiras para o aumento da produção (Halfeld-Vieira et al., 2006).    
O maracujá é afetado por doenças desde a fase de sementeira até a planta adulta, sendo a 
antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), mancha-de-cercospora (Pseudocercospora 
passiflorae), mancha-bacteriana (Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae) e Fusariose (Fusarium 
solani) as mais importantes para o Estado (Halfeld-Vieira et al., 2006). Algumas dessas doenças 
citadas ainda não possuem um método de controle eficaz, como é caso da fusariose. É importante 
ter um controle, visando o baixo custo, respeitando o meio ambiente e de fácil manejo. Diante 
dessa demanda o controle biológico se torna uma possibilidade, principalmente pela redução do 
inóculo inicial, reduzindo a incidência de plantas mortas. Para reduzir essa incidência de plantas 
mortas, é importante que o microrganismo não patogênico, consiga colonizar a raiz, diminuindo as 
chances de penetração do fitopatógeno.  
Objetivou-se com esse trabalho avaliar a competência rizosférica de diferentes isolados de 
Trichoderma spp. em raízes de maracujá. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os experimentos foram realizados no laboratório de fitopatologia e na casa de vegetação da 
Embrapa Roraima. 
As sementes utilizadas foram BRS-Gigante Amarelo, cultivar pertencente a Embrapa. Os fungos 
utilizados no experimento foram quatro isolados diferentes de Trichoderma spp. nomeados com 
RR5, RR12, RR13 e RR14. Estes fungos foram coletados em Roraima na área de produção de 
maracujá. Os fungos estão preservados na Embrapa Roraima. Os isolados de Trichoderma spp. 
foram identificados a nível de gênero, utilizando um microscópio de luz e chaves taxonômicas. 
Sementes de maracujá foram previamente desinfestadas com uma solução de hipoclorito de sódio 
a 2% mais água, essas sementes permaneceram na solução por 2 min. Posteriormente, as 
mesmas foram lavadas em água destilada, autoclavada. As sementes foram plantadas em 
bandejas de polipropileno, preenchidas com areia autoclavada. Após 15 dias as mudas foram 
transplantadas para vasos contendo solo autoclavado. Este solo foi infestado individualmente com 
diferentes isolados de Trichoderma spp. Para isso cresceu-se diferentes isolados de Trichoderma 
spp. em placas de Petri contendo o meio BDA. Os tratamentos corresponderam  
 Após 7 dias essas placas foram raspadas com auxílio de um pincel e água destilada. Para 
infestação do solo utilizou uma concentração de 2 x 104 conídios.g-1. Após 24 horas da infestação 
do solo com conídios as mudas de maracujá foram transplantadas para centro do vaso.  Essas 
mudas foram levadas para casa de vegetação. Após 15 dias as mudas foram levadas para 
laboratório de fitopatologia, o sistema radicular foi separado da parte área, excesso de solo foi 
retirado com auxílio de um pincel. Essas raízes foram plaqueadas em meio de cultura BDA + Rosa 
Bengala (3 mg.100-1 ml de meio de cultura). As placas de Petri que foram mantidas a 28 ºC com 
fotoperíodo de 12 horas (Figura 1). Após uma semana de incubação foi realizado a avaliação da 
colonização das raízes pelo fungo. Avaliou-se a raiz principal, calculando o comprimento total 
divido pelo comprimento da raiz colonizado. O delineamento foi inteiramente casualizado utilizando 
10 repetições por tratamento. 
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Figura 2: Colonização do fungo no tecido da raiz em placa de Petri após uma semana de incubação.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O tratamento T4 foi o que apresentou maior média de colonização, chegando a colonizar 71% do 
sistema radicular. Seguido do tratamento T2, T3 e T1 correspondendo a 68%, 48% e 23% 
respectivamente. A testemunha apresentou uma taxa de crescimento de 2,4%. Mesmo 
desinfestando as sementes de maracujá e não infestando o solo, foi possível encontrar raízes com 
a presença de Trichoderma spp. no tratamento controle (Figura 2). Dados estes mostram a 
eficiência do fungo em colonizar as raízes de maracujá.  
Os fungos do gênero Trichoderma são de grande importância econômica para a agricultura, uma 
vez que são capazes de atuarem como agentes de controle de doenças de várias plantas 
cultivadas, promotores de crescimento e indutores de resistência de plantas a doenças (Mohamed 
e Haggag 2006, Fortes et al. 2007). Segundo MORANDI et. al. (2009), a estratégia usual de 
controle biológico de um patógeno do filoplano é por meio da introdução de antagonistas. Para ser 
bem sucedido, o antagonista deve, preferencialmente, multiplicar-se e colonizar a superfície da 
planta. Todos os isolados apresentaram alto percentual de colonização. 
  

 

Figura 2: Porcentagem da colonização rizosférica de diferentes isolados de Trichoderma spp. em raízes de maracujá. 
As mesmas letras não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade. 

CONCLUSÕES 

Os isolados de Trichoderma spp. colonizaram o sistema radicular do maracujá. Sendo que há 
diferenças entre os isolados testados. 
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INTRODUÇÃO 
Rhizoctonia solani é um importante fungo de solo com distribuição mundial, que afeta uma ampla gama de hospedeiros 

(PASCUAL, et al., 2000), sendo a doença conhecida popularmente como mela. Na América do Sul, R. solani causa 

queima das bainhas em arroz (Oryza sativa L.); queima na bainha das folhas do milho (Zea mays L.); mancha irregular 

na parte aérea da soja (Glycine max L.) (COSTA-SOUZA et al., (2007), CARDONA et al, (1999), CIAMPI et al, (2008); 

NECHET, HALFELD-VIEIRA, (2007). A R. solani surgiu na América do Sul no início de 1990 como um importante 

fitopatógeno, ocasionando a queima foliar e a podridão do colo em pastagem do gênero Urochloa. No Brasil, este 

fitopatógeno foi descrito atacando plantas do gênero Urochloa, nos Estados do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, 

Pará e Tocantins (DUARTE et al, 2007; CHAVARRO MESA et al., 2014). Embora a R. solani esteja associada a uma 

grande variedade de hospedeiros, estudos recentes indicam que este fungo tem preferência por espécies vegetais das 

famílias Poaceae ou Fabaceae (BERNARDES DE ASSIS et al., 2008). 

Em geral, R. solani sobrevive na forma de micélio e escleródios nos solos, com sucessivos ciclos de infecção e alto 

nível de inóculo (OGOSHI, 1987). O patógeno pode ser transmitido via plantas infectadas, sementes ou equipamentos, 

bem como através da infestação de plantas daninhas, sendo estas importantes disseminadoras de R. solani entre as 

culturas vegetais (BLACK et al., 1996). Com a escassez de informações sobre à doença, em pastagem no estado de 

Roraima são de extrema importância, pois as temperaturas elevadas e a alta umidade favorecem a doenças. O objetivo 

deste trabalho foi estudar a resistência de nove cultivares de pastagens ao fungo R. solani em condições de casa-de-

vegetação. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

As sementes das cultivares foram plantadas em vasos de plástico de 4,0 por 6,0 cm, contendo 500 g de solo 

esterilizado (mistura de solo/adubo orgânico/areia em uma proporção de 1:1:1); em casa de vegetação, simulando 

ambiente natural . As cultivares utilizadas foram Panicum maximum cv. Mombaça, Panicum maximum cv. massai, 

Panicum maximum cv.tanzânia, Urochlia humidicola cv. laneira, Urochlia humidicola, Urochlia brizanta cv. paiaguás, 

Urochlia brizantha cv. Piatã, Urochlia ruziziensis, Urochloa brizanta cv. Marandu. 

Após 45 dias, os vasos foram transferidos para casa de vegetação, ambiente com temperatura e umidade controladas, 

a 28 °C e 95%, respectivamente.  Posteriomente, foi feita a inoculação com R. solani, com uma suspensão na 

concentração de 5 x10
5
 fragmentos de micelios por mililitro, e as plantas foram avaliadas após 30 dias de inoculação,  

para avaliação da resistência.  

O experimento foi instalado em delineamento experimental inteiramente casualizado, contendo 09 tratamentos e 8 

repetições, sendo cada vaso representando uma parcela. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As plantas afetadas apresentaram folhas com amarelecimento na região mais externa, que se iniciava a partir do ápice 

em direção às bordas, formando um V com o vértice voltado para a extremidade da folha. 

Com o progresso da doença, o amarelecimento atingia a base das folhas e bainhas, resultando na queima total das 

folhas (Figura 1). 

 

Figura 1 – Sintomas de mela ocasionados por R. solani em folha de Panicum maximum cv. Mombaça.  



 
 

         
 

192 

A incidência da doença variou de 52% nas plantas de Quicuio (Urochlia humidicola) até 92% nas plantas de Paiaguás 

(Urochlia brizantha cv. Paiaguás) conforme figura 2. A infestação das plantas com R. solani resultou em elevado índice 

de doença e, aos 15 dias, todas as plantas inoculadas de todos os tratamentos tinham sintomas da doença. 

Figura 2. Índice de doenças nas gramíneas utilizadas no Panicum maximum cv. Mombaça, Panicum maximum cv. 

massai, Panicum maximum cv.tanzânia, Urochlia humidicola cv. laneira, Urochlia humidicola, Urochlia brizantha cv. 

paiaguás, Urochlia brizantha cv. Piatã, Urochlia ruziziensis, Urochloa brizanta cv. Marandu. 
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A adaptação de R. solani  aos gêneros Urochloa spp. e Panicum spp,  apresentou diferenças na porcentagem do índice 

de doença, mas manteve a  agressividade nos  hospedeiros diferentes e, desta maneira, o patógeno mantêm ampla 

gama de hospedeiros. Sendo esta incidência de doença nas mudas das gramíneas deste trabalho, semelhantes aos 

valores encontrados em trabalhos sobre a etiologia e incidência de doença causada por R. solani (DUARTE et al., 

2007; ALVAREZ et al., 2014). 
 

CONCLUSÕES 

As características morfológicas apresentadas, bem como os resultados do teste de índice de doença, comprovam que 

a R. solani afeta as espécies de gramíneas que são utilizadas em pastejo no estado de Roraima. As cultivares testadas 

quanto à resistência, todas as plantas apresentaram doença, sendo que algumas cultivares são mais suscetíveis.  
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INTRODUÇÃO 
O feijão-comum exerce uma importante função social no suprimento das necessidades nutricionais, por ser 
rico em ferro e outros elementos (BORTOLINI e FISBERG, 2010). O rendimento dos grãos de feijão-comum 
é afetado pelo aparecimento de doenças, que debilitam às plantas, reduzindo seu potencial produtivo. 
Dentre elas, destaca-se à mela, que possui como agente causal o fungo Rhizoctonia solani, comum em 
regiões que apresentam elevadas temperaturas e umidade, e responsável pelo ―damping-off‖ em mudas, 
bem como as plantas são suscetíveis em todos os estádios fisiológicos do seu desenvolvimento (ALMEIDA 
et al., 2016); sendo esta uma das principais doenças que acometem a cultura do feijão-comum em Roraima 
(NECHET e HALFELD-VIEIRA, 2007). O presente trabalho teve por objetivo testar o desempenho das 
variedades de feijão-comum, quanto à infestação natural por Rhizoctonia solani em Roraima. 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido na sede da Embrapa Roraima localizado em Boa Vista/RR, no período 
chuvoso, entre junho e agosto de 2017. O solo foi previamente preparado, sendo adubado quimicamente 
com NPK+micronutriente nas quantidades de ureia ( 222 Kg.ha-1), supersimples ( 722 Kg.ha-1), cloreto de 
potássio ( 200 kg.ha-1) e micronutrientes FTE-BR- 12 (60 Kg.ha-1); controlou-se as plantas daninhas por 
meio de capinas manuais. Utilizou-se 27 linhagens de feijão-comum tolerantes às altas temperaturas, sendo 
semeadas em 4 linhas de cultivo contendo 1 m cada.  
Após 30 dias, as plantas foram observadas quanto à incidência de Rhizoctonia solani no campo. Sendo 
contadas todas as plantas com sintomas. As plantas também receberam notas conforme a escala de 
SCHOONHOVEN e PASTOR-CORRALES (1987). Após 60 dias as plantas já estavam em fase de colheita e 
foram arrancadas.  
Estas foram coletadas e armazenadas em sacos de papel, e levadas ao laboratório de fitopatologia para 
serem avaliadas quanto ao número e peso de vagens. As vagens foram quantificadas imediatamente, e em 
seguida os materiais vegetais foram colocados em estufa de circulação de ar forçada a 65 °C até atingirem o 
peso constante. Posteriormente, as vagens foram debulhadas e pesadas com auxílio da balança eletrônica. 
Os resultados obtidos foram tabulados, e analisados em programas estatísticos. Utilizou-se blocos ao acaso 
com 4 repetições. Sendo utilizados somente as linhas centrais. Deixo duas linhas como bordaduras.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A infestação natural da mela nos feijoeiros foi observada, após 20 dias de cultivo. Quanto à incidência de 
doença nas linhagens de feijão-comum, todas foram suscetíveis (Figura 01 - A), apresentando 100% de 
infecção. Quando a severidade todas as variedades tiveram notas máximas na escala de notas. Não se 
observou diferença estatística entre as variedades analisadas. Observou-se também nas variedades os 
sinais de Rhizoctonia solani (Figura 01 – A/B), como manchas foliares de formato irregular, necrose e 
desfolhamento. Esses sintomas e sinais também foram observados por Nechet e Halfeld-Vieira (2007) em 
Roraima, na cultura do feijão-caupi. 
Figura 01 – Incidência de mela Rhizoctonia solani em feijão-comum, à esquerda (A); e sintomas e sinais da presença 

fúngica sobre às linhagens avaliadas (B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No entanto, quanto à estimativa de produção das 27 linhagens testadas (Tabela 01), as linhagens que se 
destacaram foram a Jalo Precoce, 123 e 122, com rendimentos de 16,58; 15,15; e 13,13 Sacos/ha, 
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respectivamente. As linhagens 120, 103 e 121 obtiveram os menores rendimentos, apresentando 1,18; 2,26 
e 2,44 saco/ha, respectivamente. 
 
Tabela 01 – Estimativas de produção de 27 linhagens de feijão-comum  

Tratamento 
Nº de vagens 
por planta 

Peso (g) de 
grãos por 
planta 

Sacos/ha* 

101 5,18 2,36 7,88 

102 3,67 1,35 4,50 

103 5,00 0,68 2,26 

Bat 477 5,96 1,04 3,45 

105 6,64 3,29 10,98 

106 4,30 2,47 8,23 

107 4,00 2,92 9,73 

108 4,77 2,25 7,51 

109 4,65 2,30 7,66 

110 5,09 3,40 11,34 

111 5,20 3,82 12,75 

112 5,60 3,30 11,00 

BRS Radiante 4,69 2,09 6,98 

114 3,00 1,78 5,92 

115 4,17 3,18 10,61 

116 4,83 1,97 6,57 

Jalo Precoce 6,00 4,98 16,58 

118 6,20 1,94 6,48 

119 2,67 1,47 4,89 

120 3,00 0,35 1,18 

121 3,00 0,73 2,44 

122 17,00 3,94 13,13 

123 7,20 4,54 15,15 

124 5,85 3,41 11,37 

125 3,56 2,19 7,29 

126 4,18 2,33 7,76 

127 5,89 2,72 9,07 

 

 

CONCLUSÕES 
Todas as variedades de feijão-comum foram suscetíveis a infecção por R. solani. Houve diferença entre as 
variedades em relação a produtividade.  
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INTRODUÇÃO 
A castanheira-do-brasil (Bertholletia excelsa, H.B.K.) é uma das espécies nativas de maior importância social, 
econômica e ecológica para a Amazônia. As florestas que apresentam ocorrência natural da espécie cobrem 
uma superfície de aproximadamente 325 milhões de hectares, com a maior parte sendo distribuída entre o 
Brasil (300 milhões), a Bolívia (10 milhões) e o Peru (2,5 milhões) (TONINI, 2017). 
Atualmente, a Bolívia é responsável por 50% da produção mundial de castanha-do-brasil, o Brasil por 37% e 
o Peru por 13% (TONINI, 2007). Segundo Coslovsky (2005), a Bolívia domina o mercado da castanha, não só 
em quantidade exportada, mas também em tecnologia, níveis sanitários e, principalmente, valor agregado.  
Quase toda a produção de castanha-do-brasil é proveniente do extrativismo, ou seja, dos recursos 
disponíveis na flora amazônica. Sendo assim, diante da redução da produção brasileira de castanha, bem 
como do aumento da demanda pelo produto, tanto no mercado nacional quanto internacional, o 
fortalecimento do extrativismo, bem como a possibilidade de produção em áreas cultivadas, são apontadas 
como soluções estratégicas para fortalecimento da cadeia produtiva da castanha no país. 
O plantio de mudas provenientes de matrizes selecionadas, associado à técnica da enxertia, pode favorecer o 
cultivo da castanheira-do-brasil, pelo aumento da produtividade e da qualidade das castanhas, pela 
precocidade de produção e pela redução do porte das árvores. 
Deste modo, o presente trabalho teve como objetivos avaliar o pegamento e o desenvolvimento de brotações 
de enxertos de castanheira-do-brasil, provenientes de matrizes selecionadas de diferentes populações 
nativas de Roraima. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi realizado no Campo Experimental Serra da Prata, localizado no município de Mucajaí - RR e 
pertencente à Embrapa Roraima. Foram avaliados enxertos de oito plantas matrizes selecionadas (JF-119, 
JF-136, JF-163, JLP01-04, JLP01-28, JLP01-51, JLP02-42 e MVVP02-33) de três populações nativas de 
Roraima (São João da Baliza – JF; região do Itã em Caracaraí – JL; região do Cujubim em Caracaraí – MVV). 
Foram avaliados quatro enxertos por planta matriz.  
A enxertia foi realizada de setembro a novembro de 2016, em porta-enxertos de aproximadamente 28 meses 
de idade, formados a partir de sementes das próprias matrizes selecionadas. O método utilizado foi o de 
borbulha, conforme descrito por Müller et al. (1995) e adaptado por Corvera-Gomringer et al. (2010). Hastes 
das matrizes selecionadas foram coletadas, embaladas em papel jornal umedecido e armazenadas em caixa 
de isopor por no máximo três dias. Os tratos culturais realizados subsequentemente à enxertia 
compreenderam roçagem, adubação, coroamento e controle de pragas e doenças.  
Aos 45, 90 e 120 dias após a enxertia, os enxertos foram avaliados quanto ao pegamento e, aos 90 e 120 
dias, os enxertos que apresentaram pegamento foram classificados como: enxerto sem brotação, enxerto 
com início de brotação ou enxerto com broto desenvolvido. Os dados coletados foram submetidos à análise 
estatística descritiva. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para o processo de enxertia da castanheira, deve-se utilizar hastes de mais de um clone, uma vez que esta 
espécie tende a apresentar certo grau de auto-incompatibilidade (MULLER, 1982). Sendo assim, no presente 
estudo foram coletadas hastes de oito plantas matrizes altamente produtivas e selecionadas de populações 
nativas de Roraima.  
A Tabela 01 mostra a porcentagem de pegamento de enxertos das oito plantas matrizes de castanheira, aos 
45 dias, 90 dias e 120 dias após a enxertia. Na média geral, nota-se que o pegamento sofreu redução ao 
longo dos períodos de avaliação, sendo de 84,4% aos 45 dias, de 77,1% aos 90 dias e de 74,0% aos 120 
dias após a enxertia. 

 

 

 

Tabela 01. Porcentagem de pegamento de enxertos provenientes de oito plantas matrizes de castanheira, aos 45, 90 e 

120 dias após a enxertia. Mucajaí – RR, 2017 
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Planta Matriz 45 dias  90 dias 120 dias 

JF-119 100,0 100,0 100,0 

JF-136 100,0 100,0 100,0 

JF-163 100,0 75,0 75,0 

JLP01-04 100,0 100,0 100,0 

JLP01-28 100,0 66,7 66,7 

JLP01-51 25,0 25,0 25,0 

JLP02-42 100,0 100,0 100,0 

MVVP02-33 50,0 50,0 25,0 

Média geral 84,4 77,1 74,0 

 

Os enxertos das matrizes JF-119, JF-136, JLP01-04 e JLP02-42 apresentaram 100% de pegamento em 
todos os períodos avaliados, indicando bom vigor dos porta-enxertos e das hastes coletadas dessas matrizes. 
Por outro lado, as matrizes JF-163, JLP01-28 e MVVP02-33 sofreram redução na porcentagem de 
pegamento ao longo dos períodos de avaliação. A matriz JLP01-51 apresentou reduzida porcentagem de 
pegamento (25%) em todos os períodos avaliados. 

A Tabela 02 mostra a situação dos enxertos quanto à emissão de brotações, avaliada nos períodos de 90 e 
120 dias após a enxertia. De forma geral, aos 90 dias após a enxertia, 39,6% dos enxertos que tinham 
apresentado pegamento continuavam sem brotação, enquanto que, 19,8% se encontravam em início de 
brotação e 40,6% apresentavam brotos desenvolvidos. Aos 120 dias após a enxertia, a porcentagem de 
enxertos que apresentavam brotos desenvolvidos aumentou bastante, passando de 40,6% para 82,3%, 
enquanto que as demais situações foram reduzidas. 

Tabela 02. Situação dos enxertos quanto à emissão de brotações, avaliada aos 90 e 120 dias após a enxertia. Mucajaí – 

RR, 2017 

 

 

90 dias 120 dias 

Planta matriz Sem brotação 
Início de 
brotação 

Broto 
desenvolvido 

Sem brotação 
Início de 
brotação 

Broto 
desenvolvido 

% 

JF-119 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 

JF-136 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 100,0 

JF-163 66,7 0,0 33,3 33,3 0,0 66,7 

JLP01-04 0,0 25,0 75,0 0,0 25,0 75,0 

JLP01-28 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

JLP01-51 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

JLP02-42 100,0 0,0 0,0 33,3 0,0 66,7 

MVVP02-33 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

Média geral 39,6 19,8 40,6 14,6 3,1 82,3 

 

Ao avaliar a situação dos enxertos de cada planta matriz isoladamente, verifica-se que as matrizes JF-119, 
JLP01-04 e MVVP02-33 foram as únicas que não apresentaram diferenças entre os períodos de 90 e 120 
dias após a enxertia. Para as demais matrizes, houve tendência de redução dos enxertos sem brotação e 
com início de brotação e aumento dos enxertos com brotos desenvolvidos.  
Aos 120 dias após a enxertia, todas as matrizes apresentavam, em maior ou menor porcentagem, brotos 
desenvolvidos. No entanto, neste período, as matrizes JF-136, JLP01-28, JLP01-51 e MVVP02-33 
apresentaram 100% dos enxertos com brotos desenvolvidos, sendo que esta última matriz já se apresentava 
com esta porcentagem aos 90 dias após a enxertia. Estes resultados demonstram a precocidade de 
desenvolvimento dos brotos da matriz MVVP02-33 quando comparada às demais matrizes.  
Segundo Ribeiro et al. (2005), o insucesso na prática da enxertia pode ser devido, dentre outros fatores, à 
idade e porte inadequados do cavalo, à incompatibilidade entre porta-enxerto e enxerto, por diferença de 
tamanho, vigor e composição bioquímica, à má conservação ou enfermidade das hastes e inabilidade do 
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enxertador. Uma vez que no presente estudo o enxertador e as condições de conservação das hastes foram 
as mesmas, as diferenças de pegamento e da situação dos enxertos quanto às brotações entre as diferentes 
matrizes podem estar relacionadas às diferenças genéticas e à incompatibilidade entre enxerto e porta-
enxerto, uma vez que nem sempre é possível coletar hastes de todas as matrizes com as mesmas condições 
fisiológicas. 

CONCLUSÕES 
Foram observadas diferenças entre as matrizes avaliadas quanto ao pegamento dos enxertos, bem como á 
situação dos mesmos em relação às brotações. De uma forma geral a taxa de pegamento aos 120 dias após 
a enxertia foi superior a 70%, enquanto que mais de 80% dos enxertos que apresentaram pegamento neste 
período apresentaram brotos desenvolvidos. Os resultados encontrados podem auxiliar o cultivo da 
castanheira, pelo aumento da produtividade e da qualidade das castanhas, bem como pela precocidade de 
produção da espécie. 
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INTRODUÇÃO 
Várias doenças, principalmente as causadas por fungos, incidem na cultura do arroz. A incidência e 
severidade de cada doença variam em função do manejo da água, da adubação, da resistência das cultivares 
e das condições ambientais.  
A queima das bainhas, causada por Rhizoctonia solani Kühn (Thanatephorus cucumeris (A. B. Frank) Donk) 
(Hashiba & Kobayashi, 1996) é uma das principais doenças fúngicas do arroz, sendo superada apenas pela 
brusone (Pyricularia grisea) (Ou, 1985).  
Essa doença causa prejuízos na produção do arroz cultivado nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, 
Rondônia e Roraima devido à rotação com a soja e também às condições climáticas favoráveis para a 
ocorrência de epidemias severas. Condições estas como umidade elevada, associada à temperaturas acima 
de 25 ºC favorecem o desenvolvimento do patógeno (Ou, 1985). Essas condições são frequentemente 
encontradas no estado de Roraima. Pesquisadores constataram a presença da queima das bainhas em 
lavouras de arroz no estado de Roraima (Nechet et al., 2009; Chavarro-Mesa et al., 2015) sendo esta uma 
doença muito preocupante nas nossas condições de cultivo.  
As rizobactérias promotoras de crescimento de plantas são bactérias de solo que colonizam raízes de plantas 
e promovem o aumento no crescimento dessas plantas. Além disso, esses microrganismos se utilizam de 
diversos mecanismos específicos para promover a supressão de patógenos, como a antibiose, competição 
por substrato e indução de resistência sistêmica do hospedeiro (Kokalis-Burelle et al., 2006).  
Atualmente, há poucas alternativas para os produtores, para o controle da queima das bainhas, havendo em 
muitos casos a necessidade da aplicação exagerada de fungicidas. Devido à importância da cultura do arroz 
na região norte, há necessidade de determinar o potencial do controle biológico do patossistema R. solani / 
Arroz para que se torne uma prática importante.  
Objetivou-se com o trabalho reduzir as perdas causadas pela queima das bainhas na cultura do arroz, por 
meio de isolados de rizobactérias e bactérias do filoplano. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto foi desenvolvido no estado de Roraima. Os ensaios foram conduzidos utilizando-se as estruturas do 
laboratório de Fitopatologia, da casa de vegetação pertencentes à Embrapa Roraima, e do Campo 
Experimental Serra da Prata, localizado no município de Mucajaí, RR.  
Para a realização dos ensaios, foi utilizado o fungo R. solani (AG-1A), o qual foi isolado de uma planta de 
arroz com sintomas de queima das bainhas. Este isolado pertence ao Laboratório de Fitopatologia da 
Embrapa Roraima. 
Para a obtenção dos isolados de rizobactérias e bactérias do filoplano, foram obtidos 100 isolados de 
bactérias, entre o sistema radicular e a parte aérea das plantas de arroz, que foram coletadas das áreas. Os 
isolados de rizobactérias, durante a coleta das plantas, o excesso do solo foi retirado após o arranquio, e a 
plantas foram acondicionadas em sacos plásticos e levadas para o laboratório de fitopatologia. Para o 
isolamento de bactérias da rizosfera, as raízes foram lavadas para retirada do solo contido. Este solo foi 
separado, e, por conseguinte foi colocado em um erlenmeyer contendo 100 mL de solução salina (0,85 %) e 
mantido por 24 horas em agitador.  
Em seguida, tubos de ensaio foram preparados com 9 mL para suspensão do solo de 1 mL, com diluições 10-

4, 10-5 e 10-6 que foram espalhados com auxílio de alça de Drigalski, em placas de Petri contendo o meio 523. 
As placas foram mantidas a 25ºC com fotoperíodo de 12 h. Após 24 horas foi observado, o aparecimento de 
colônias bacterianas. Estas colônias foram retiradas e transferidas para meio de cultura 523 em tubos e 
armazenados na geladeira. 
Os isolados de bactérias do filoplano foram obtidos através da parte aérea das plantas coletadas, onde 
metade da bainha de arroz sadia, foi picotada com auxílio de uma tesoura, e depositada em Erlenmeyer de 
250 ml de capacidade, contendo 100 ml de solução salina (0,85% NaCl) estéril. Para cada extrato, foi feita 
uma diluição seriada, sendo depositados 1 mL das amostras obtidas em cada diluição. Em placa de Petri 
contendo meio de cultura King-B espalhando-se com alça de Drigalski sobre a superfície para o semeio 
(Halfeld-Vieira et al., 2004). As colônias isoladas foram transferidas para tubos de ensaio contendo meio de 
cultura 523, sendo isoladas preferencialmente colônias morfologicamente distintas. 
Para a determinação da antibiose in vitro, tanto de rizobactérias quanto das bactérias do filoplano, discos (8 
mm) de BDA contendo micélio de R. solani foram depositados no centro da placa de Petri contendo meio 
523. Um isolado de bactéria foi semeado em pontos opostos da placa. Após 24 horas em BOD a 28 ºC com 
fotoperíodo de 12 horas, foram observados halos de inibição no crescimento de R. solani. Estes halos de 
inibição foram medidos com auxílio de um paquímetro, sempre a cada 24 horas por durante cinco dias. A 
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testemunha foi constituída de placas contendo apenas discos de micélio de R. solani. Foram feitos em cinco 
tratamentos e a média dos diâmetros dos halos de inibição comparados entre si.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Do total das amostras coletadas das propriedades produtoras de arroz, foram obtidos 100 isolados de 
bactérias. Todos os isolados foram avaliados por testes de antibiose para medir o nível de inibição do 
crescimento da R. solani K. em condições in vitro.  

As rizobactérias promotoras de crescimento de plantas são bactérias de solo que colonizam raízes de plantas 
e promovem o aumento no crescimento dessas plantas. Os efeitos benéficos exercidos pelas rizobactérias 
podem ser conseguidos de forma direta através do estímulo ao crescimento da planta, principalmente na 
ausência dos microrganismos patogênicos, ou de forma indireta, através da proteção microbiológica 
(BERNADES, 2006; ZAGO, 2000).  
Bactérias, habitantes da rizosfera e do filoplano utilizam mecanismos específicos para promover a supressão 
de fitopatógenos. Dentre as diversas bactérias benéficas que existem na natureza, as rizobactérias e as 
residentes de filoplano podem vir a ser utilizadas como agentes de biocontrole (HALFELD-VIEIRA, 2006). 
Considera-se que as bactérias residentes de filoplano como potenciais agentes de podendo ser capazes de 
atuar por antagonismo direto contra patógenos ou por indução de resistência. 
Os resultados obtidos demonstraram a inibição do crescimento a R. solani K. in vitro pelas bactérias do 
filoplano e pelas rizobactérias. O experimento foi realizado com todas as bactérias isoladas, e foram 
selecionadas 10 isolados com melhores resultados de inibição ao crescimento do patógeno para 
comparação. Pode-se utilizar para o controle da doença os isolados 11, 20, 24, 25, 35, 57, 61, 66, 72, 88, que 
dentre os 100 isolados, obtiveram as maiores médias sendo elas 12; 12; 13; 14; 12; 11; 13; 12; 12; 13 com 
relação ao antagonismo da R. solani. Em relação a testemunhas, com média de 6,46; as menores médias, 
que não se sobre saíram a R. solani, ou seja, que não inibiram o seu crescimento, foram os isolados 6, 17, 
30, 33, 49, 63, 70, 73, 75, 84 com médias 3; 4; 4; 4; 3; 3; 4; 4 e 4 respectivamente.Não houve nenhum isolado 
que impediu totalmente o crescimento da R. solani, porém o isolado 25 foi o único que restringiu quase em 
100% o desenvolvimento do patógeno in vitro por meio de antibiose e de controlar a R. solani. 

CONCLUSÕES 
Conclui-se que o método proposto para isolamento de rizobactérias e bactérias do filoplano foram positivos, e 
que é possível selecionar isolados nativos para o controle da doença. 
Pose-se dizer que os isolados 11, 20, 24, 25, 35, 57, 61, 66, 72, 88, promoveram inibição ao crescimento 
micelial da R. solani  nas condições in vitro. 
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INTRODUÇÃO 
Com o crescente aumento da população nas cidades, as florestas urbanas têm um papel fundamental na 
aproximação do homem com a natureza. A presença de árvores no ambiente urbano oferta melhorias ao 
meio, sendo esses benefícios ambientais, econômicos, psicossociais e estéticos (BOBROWSKI, 2015). 
Apesar disso, em muitos locais dentro das cidades como áreas verdes, parques, bosques e espaços livres 
ainda não há presença de árvores. 
Grande parte das árvores existentes nas cidades foram plantadas de forma empírica, sem levar em 
consideração suas características das espécies e o meio em que será inserida, o que futuramente gera 
conflitos com equipamentos urbanos como fiações elétricas, encanamentos, calhas, calçamentos, muros, 
postes de iluminação, entre outros (RIBEIRO, 2009). A correta implantação de arvores em meio urbano só é 
possível através de um planejamento que leva em consideração o tamanho da calçada, a rede de esgoto, 
fiação e informações sobre as espécies escolhidas (RESENDE, 2011). 
Além de observar as limitações físicas para a utilização de plantas em meio urbano, é essencial obter 
informações sobre as características das espécies a serem utilizadas: resistência a pragas e doenças, 
velocidade de desenvolvimento médio-rápido, não produzir frutos grandes, evitar o uso de árvores com 
sistema radicular superficial, não conter princípios tóxicos ou reações alérgicas, flores pequenas e sem odor, 
nativa ou exótica adaptada e ter a copa de tamanho adequado (PIVETTA; SILVA FILHO, 2002). Outro fator 
importante, porém, quase sempre não levado em consideração é a fenologia, que é um parâmetro útil para o 
conhecimento do comportamento da árvore nas condições do meio (MARTINI, 2011).  
O objetivo desse trabalho foi avaliar as características dendrométricas, morfológicas e fenológicas de 
Cenostigma tocantinum Ducke verificando o comportamento e as características desejáveis para a 
implantação em ambiente urbano. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As coletas foram realizadas em 9 indivíduos presentes na arborização de ruas do município de Rorainópolis – 
Roraima. A descrição morfológica da espécie foi realizada através da observação das folhas, flores e frutos 
dos indivíduos baseado em literaturas botânicas especializadas como Schultz (1972) e Gonçalves e Lorenzi 
(2011). Medidas de largura, comprimento e espessura das folhas, folíolos, frutos e sementes foram realizadas 
através de 30 amostras de folhas e frutos e todas as sementes presentes nos frutos. Foram mensuradas 
todas as árvores em estudo, a partir das seguintes variáveis dendrométricas: Circunferência a Altura do Solo 
(CAS), altura total (H), altura da primeira bifurcação (HB) e diâmetro de copa (DC).  
O acompanhamento fenológico foi realizado de maneira qualitativa, baseado na metodologia de Longhi 
(1984), no qual consiste em observar a ausência ou presença dos eventos fenológicos de floração (botões 
florais, floração adiantada e floração terminada ou terminando), frutificação (frutos novos, frutos maduros e 
frutos caindo ou sementes dispersas) e mudança foliar (árvore desfolhadas, aparecimento de folhas novas, 
maioria das folhas novas e copa completa de folhas maduras (velhas)). Esse acompanhamento foi feito 
quinzenalmente, entre janeiro e abril de 2017, sempre nos dias 5 e 20 dos respectivos meses. 
Para a análise da potencialidade da espécie em ambiente urbano, baseou-se na literatura de Santos (2001), o 
qual considera 8 par metros desejáveis em uma ―arvore urbana‖: Sistema radicular, fuste alto, forma da copa, 
folhagem, ausência de espinhos, princípios alérgicos (e/ou tóxicos), resistência a pragas e doenças, 
velocidade de crescimento e ausência de frutos grandes (e/ou comestíveis). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As folhas são do tipo composta, paripinada, pecioladas, sem pelos, disposição do tipo alterna, os folíolos têm 
a ponta do tipo acuminada, base obtusa, margem inteira e a disposição do folíolo na ráquis é do tipo oposta. 
As características encontradas estão de acordo com os relatados por Lorenzi (2014). Nesse estudo o 
tamanho das folhas variou entre 10,9 e 20,8 cm. As medidas das folhas e folíolos foram diferentes das 
relatadas por Lorenzi (2014), a qual cita que as folhas de C. tocantinum têm de 8 a 12 cm de comprimento. O 
número de folíolos variou entre 6 e 10 nas folhas analisadas, sendo o comprimento encontrado foi entre 4,7 e 
16,9 cm e largura de 2,3 a 6,2 cm, já Lorenzi (2014) cita que a espécie apresenta de 3 a 10 cm de 
comprimento por 1,2 a 3,8 cm de largura, diferenciando desse estudo. Gomes e Cordeiro (2016) afirma que o 
tamanho e a forma das folhas podem variar de acordo com o ambiente em que se encontram.  
A inflorescência é do tipo racemo, cor amarela, flor pendunculada com o perianto do tipo diclamídea, 
dialipétalas e simetria do tipo zigomorfa. Santos et al. (2013) também constataram na descrição das 
características da flor de C. tocantinum as mesmas características relatadas nesse estudo.  
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O fruto é do tipo vagem (legume), deiscente, quando imaturo apresenta coloração verde e quando seco é da 
cor marrom escuro. O comprimento variou entre 5,5 e 10,5 cm (média de 7,64 cm), apresentando largura 
entre 1,5 e 2,6 (média 2,1 cm) e espessura média de 0,4 cm. O número de semente variou entre 1 e 4, com 
média de 3,23 por vagem. O comprimento médio das sementes analisadas foi de 1,5 cm (0,9 – 1,9 cm) por 
1,4 (0,7 – 1,9 cm) de largura.  
A altura total média das árvores avaliadas foi de 3,67 m, com a altura mínima e máxima 1,70 e 5,60 m, 
respectivamente. A bifurcação das plantas avaliadas variou entre 0,25 e 1,5 m, com 0,62 m de media. Essa 
espécie quando adulta pode ter de 4 a 20 metros de altura, o que a classifica como uma árvore de médio a 
grande porte (LEÃO et al., 2011; SÃO PAULO, 2011).  
Durante todo o período de coleta de dados as arvores estudadas apresentaram fase de floração. Silva (2007) 
em estudo fenológico realizado na mesma espécie observou que as plantas floresceram durante o ano todo. 
Em relação a predominância, a floração terminada predominou no período de janeiro até a primeira coleta de 
março, já na segunda coleta do mês e na primeira de abril a predominância foi a de botões florais e, na última 
coleta, da floração terminada. 
A fase de frutificação ocorreu em todo o período de estudo, sendo os frutos novos (verde) o predominante em 
todas as coletas.  
No período do acompanhamento fenológico, pode-se notar a presença de folhas novas, maduras e folhas 
velhas em todas as coletas de dados, sendo a que as folhas maduras predominou em relação as folhas 
velhas e novas. Segundo Lorenzi (2014) essa espécie é perenifólia, ou seja, não ocorre queda foliar durante o 
ano, com a copa sempre com folhas maduras. 
Nas plantas observadas não foi constatado a presença de raiz superficial. O sistema radicular dessa espécie 
é pouco agressivo e não danifica as calçadas (SOUSA; MORAES; GARCIA, 2008). Segundo Pivetta e Silva 
Filho (2002), o sistema radicular de árvores utilizadas em ambiente urbano deve ser profundo pois plantas 
com sistema radicular superficial podem prejudicar as calçadas e as fundações dos prédios e muros.  
A altura da primeira bifurcação foi, em média de 0,62 metros. Missal (2015), recomenda que a bifurcação 
tenha, no mínimo, 1,80m para permitir o livre trânsito de pedestres em relação a copa. Essa irregularidade 
pode ser resolvida com a realização de poda de formação em mudas, retirando ramificações indesejadas ou 
brotações laterais (PAIVA; GONÇALVES, 2001; BIONDI; LIMA NETO, 2011).  
C. tocantinum tem a copa do tipo elíptica, frondosa e é uma espécie perenifólia. Espécies perenifólias são as 
mais recomendadas para a utilização na arborização, principalmente em locais predominantemente quentes, 
devido a intensidade de sombreamento que promovem a partir do arrefecimento das altas temperaturas, 
agindo como um bloqueador dos raios solares diretos (SANTOS; TEIXEIRA, 2001). 
A partir de observações in loco, pode-se constatar que a espécie não apresenta espinhos em seu tronco e 
nem nos galhos. Espécies que tem a presença de espinhos não são recomendáveis em ambiente urbano 
devido as chances de causar acidentes, machucando pessoas e animais, além de dificultar o manejo dessas 
plantas (SANTOS; TEIXEIRA, 2001). 
Foi observada a presença de formigas em todas as árvores e casa de maribondo em cinco das nove árvores 
estudadas. Recomenda-se que os combates dessas pragas sejam realizados através de orientação técnica 
adequada (BETIM, 2013). Não foi encontrada a presença de doenças nas plantas avaliadas. 
Segundo Lorenzi (2014), o desenvolvimento em campo dessa espécie é considerado rápido. Após a 
implantação de mudas a população espera uma resposta imediata, um crescimento rápido, por isso a 
utilização de espécies com o tipo de crescimento lento poderá induzir à substituição da espécie (SANTOS; 
TEIXEIRA, 2001) 
Através da medição de frutos pode-se constar que essa espécie produz frutos pequenos (média de 7,64 cm). 
Recomenda-se plantas com frutos pequenos para a utilização na arborização urbana pois plantas com frutos 
grandes, geralmente consumidos pela população, pode levar a depredação estrutural da planta (MOTTER; 
MULLER 2012). 

 

CONCLUSÕES 
As folhas e os folíolos mensurados nesse estudo apresentaram tamanhos maiores que as relatadas em 
literaturas, o que pode ser explicado por fatores como nível de luz, maior temperatura e a falta de competição 
entre plantas. As características morfológicas de flores, frutos e sementes estão de acordo com as literaturas 
consultadas.  
A partir da análise dos dados dendrométricos de altura, circunferência a altura do solo e da área de copa 
pode-se concluir que os indivíduos estudados ainda estão em fase de crescimento, recomendando-se a 
realização de monitoramento da espécie para acompanhar o crescimento e desenvolvimento na arborização.  
Os indivíduos estudados apresentaram eventos fenológicos de floração e frutificação durante todo o estudo (4 
meses), não ocorrendo queda foliar, caracterizando-a como perenifólia. Recomenda-se a continuidade do 
estudo fenológico desses indivíduos em ambiente urbano. 
Com base nos resultados observado constatou-se que Cenostigma tocantinum é uma espécie que possui 
características favoráveis para a utilização nas florestas urbanas, sendo importante a realização de poda de 
condução quando muda e monitoramento com retirada periódico de pragas quando necessário. 
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Em vias públicas deve ser utilizada apenas em calçadas sem fiação elétrica e com largura superior a 2 
metros. A espécie pode ser implantada em todos os outros componentes urbanos como canteiros centrais, 
praças, parques, quintais e bosques, desde que se observe o espaço físico disponível. 
____________________ 
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INTRODUÇÃO 
A literatura de cordel é um tipo de poema popular oral e impressa em folhetos, geralmente expostos para 
venda pendurados em cordas ou cordéis, o que deu origem ao nome. É escrita em forma rimada e alguns 
poemas são ilustrados com xilogravuras, o mesmo estilo de gravura usado nas capas. As estrofes mais 
comuns são as de 6, 7 ou 10 versos. Como um meio de informação, este material pode ser usado como 
forma de divulgar a ciência. 
Nesta direção, Moreira, Massarani e Almeida (2005), destacam que as formas populares de comunicação 
podem contribuir na divulgação de alguns fatos científicos que foram marcantes em determinadas épocas, 
incluindo aqui a Literatura de Cordel, como alternativa para popularizar a ciência. Uma vez que essa 
ferramenta de comunicação apresenta várias temáticas como, folhetos de discussão, histórias de valentia e 
até mesmo funcionar como jornais (OBEID, 2007).  
Esse trabalho surgiu como resultado da disciplina de Divulgação Científica do Mestrado em Ensino de 
Ciências da Universidade Estadual de Roraima, onde cada estudante deveria produzir um cordel sobre 
Ensino de Ciências, surgindo assim, o cordel ―Uma Aluna surda e um professor cego‖, parte da pesquisa de 
um dos mestrandos. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Primeiramente, foi realizada uma aula expositiva sobre o histórico, métricas, rimas e musicalidade do Cordel. 
Os estudantes receberam alguns exemplares de folhetos de cordel oriundos da região Nordeste, onde 
puderam observar os tipos de estrofes e os temas das narrativas dos textos. Alguns estudantes tiveram o 
contato com o cordel pela primeira vez nesse momento. Posteriormente, em um novo encontro, os estudantes 
foram orientados a escrever estrofes utilizando o estilo quadra (com quatro versos), e deste, desenvolver a 
sextilha e a setilha (seis e sete versos, respectivamente). 
Após a construção de estrofes nesses estilos, os estudantes deveriam desenvolver uma narrativa de tema 
livre utilizando a sextilha ou setilha, pois são os estilos mais usados pelos cordelistas em todo Brasil. O 
estudante Ricardo Daniell Prestes Jacaúna mostrou grande facilidade na construção dos versos e optou por 
desenvolver a sua experiência em sala-de-aula com uma aluna surda, uma vez que é professor de 
informática, deficiente visual e físico. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na experiência em sala-de-aula como professor de informática, o estudante Ricardo Jacaúna desenvolveu o 
cordel intitulado ―Uma aluna surda e o professor cego‖, com 15 estrofes em sextilha no estilo x a x a x a, onde 
o x indica que não é obrigatório a rima, ou seja, estrofes livres. Abaixo é apresentado o cordel elaborado pelo 
aluno sobre o seu trabalho de dissertação. 
 
Uma Aluna surda e um professor cego 
 
Ter atenção no aprender 
É um tema pertinente 
Para todos professores 
Do nosso tempo presente 
Conhecer bem o assunto 
Tava mais do que urgente. 
 
Pois bem, com a aprendizagem 
Tive que compreender 
Fazem parte do meu meio 
Sendo parte d‘aprender 
Tentei mostrar pra aluna 
Uma forma de entender. 
 
Entretanto, na escola 
Precisas entender bem 
Ter uma boa educação 
Para incluir alguém.  
Querer o bem a si mesmo 
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Quer para o outro também. 
 
Entende aprendizagem  
Quem gosta de ensinar 
Sendo o outro diferente 
Importante demonstrar 
Que nosso aprendizado 
É preciso melhorar. 
 
Sem poder ver, nem ouvir,  
Reparou a confusão 
Que era feito por nós todos  
Na casa d‘ educação 
Passando pela aluna 
Até chegar a gestão. 
 
Quand‘ aquele que não ver  
Percebeu dificuldade  
Que teria uma surda 
Em sua aprendizagem 
Por falta da audição, 
Pra ter sua igualdade. 
 
Respeit‘à diversidade 
Diverge de preconceito 
Se surdo, cego ou mental  
Todo canto é aceito 
Não tem subestimação 
E possuem seus direitos. 
Deficiência - sinal 
D‘atenção, eficiência 
O estudo é possível 
Pra quem tem deficiência  
E professor ensinando   
Com atenção e paciência. 
 
Ausência d‘um dos sentidos  
Com muita dificuldade 
Novas metodologias  
Com esta necessidade 
Uma sequência didática  
Sucedeu aprendizagem. 
 
Quem acha um desafio 
Aceita como missão 
Não dependerá de quem  
Se tem surdez ou visão 
Respeita diversidade 
Facilita inclusão. 
 
O Professor e aluna  
Com objetividade  
Ambos querem se inserir 
Em toda sociedade 
No espaço que puder  
Com acessibilidade. 
 
Tecnologia ta‘í 
Se caso a precisar 
Assistiva seu nome 
Feita pra nos ajudar  
Em muitas atividades 
E para dialogar. 
Teorias vêm e têm 
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Objetivo igual 
Tanto faz ser no Brasil 
Rússia, Gana ou Nepal  
O que as diferencia 
É educacional. 
 
Foi em um laboratório 
Com experimentação 
Com teoria e com prática 
Que tivemos reação 
Química todos os dias 
Perfumes e produção. 
 
É possível afirmar 
Se tiver boa vontade 
Com calma, dedicação 
Com todas diversidades 
Para avaliação 
Se terá aprendizagem. 
 
Feito por:  Ricardo Daniell - Ricardo Jacaúna  

 
 

CONCLUSÕES 
O uso do cordel além de contribuir para a divulgação científica, nos permitiu observar que o mesmo facilitou o 
processo de inclusão em sala de aula, uma vez que o estudante mostrou facilidade no entendimento e na 
construção do cordel, e pode auxiliar os demais colegas na construção de seus cordéis. 
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INTRODUÇÃO 
O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp] é uma leguminosa importante socioeconomicamente para regiões 
Semiáridas do Nordeste brasileiro e em áreas isoladas da Amazônia, onde constitui a principal cultura de 
subsistência e fonte de proteína de origem vegetal do pequeno produtor (ALVES et al., 2009). Eles também 
são muito populares em países em desenvolvimento, onde são considerados boa base de uma dieta 
saudável (MOTTA et al., 2016) e estão entre as culturas mais sustentáveis a disposição dos produtores. Esta 
cultura encontra-se em franca expansão, gerando emprego, trabalho e renda, com destaque dentro da 
agricultura familiar.  
É o feijão mais plantado em Roraima, principalmente pela impossibilidade de produção adequada do feijão-
comum (Phaseolus vulgaris L.) no Estado. Localmente é conhecido, na forma de grão seco, como feijão 
regional ou feijão branco, cuja produção é feita geralmente em pequenas áreas, com baixa adoção de 
tecnologias. Em Roraima na safra 2016 foram plantados 4.000 hectares de feijão-caupi, com produtividade 
média de 800 kg ha-1, totalizando uma produção de 3.200 toneladas de grãos (IBGE, 2017). Essa 
produtividade encontra-se abaixo da produtividade média nacional e da região Norte, com 1.000 e 824 kg ha-

1, respectivamente.  
Em área experimental de Roraima, com solo corrigido com calcário dolomítico, superfosfato simples, cloreto 
de potássio e FTE BR-12, associados à inoculação de Bradyrhizobium nas sementes, Melo; Zilli (2009) 
registraram produtividade média de 1224 kg de grãos ha-1, indicando que a produção de grãos de feijão-caupi 
em Roraima pode crescer em 52,5%, chegando a 4.880 toneladas, desde que sejam adotadas tecnologias de 
nutrição de plantas e inoculação de microrganismos benéficos em sementes. 
De acordo com Fageria (2000) o uso adequado de calagem, adubação fosfatada e zincada são práticas 
essenciais para aumentar a produtividade das culturas anuais em solos de cerrado, situação em que a 
deficiências de Zn e P são esperadas, evidenciando a necessidade de adubação com estes nutrientes. Este 
baixo teor natural de zinco e fósforo em solos de cerrado do Brasil, justifica novos estudos que relacionem 
adubação com a qualidade final de cultivos anuais. 
A correlação é um método estatístico simples de calcular e interpretar, usado para avaliar uma possível 
associação linear entre duas variáveis contínuas normalmente distribuídas ou não. Os coeficientes de 
correlação são utilizados para avaliar a força e direção das relações lineares entre pares de variáveis 
(MUKAKA, 2012), sendo uma ferramenta importante para verificar associações entre variáveis. Correa et al. 
(2015) estimaram a variabilidade genética de feijão-caupi e caracteres de interesse agronômico através de 
correlação, buscando selecionar genótipos promissores. 
Acredita-se que possa haver correlação entre as características agronômicas de feijão-caupi e doses de 
zinco. Deste modo, objetivou-se avaliar os coeficientes de correlação de características agronômicas de 
feijão-caupi ―BRS Guariba‖, seco e hidratação, cultivado em Boa Vista-RR, em função de doses de zinco. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os grãos de feijão-caupi cv. BRS Guariba foram cultivados pela Embrapa Roraima no Campo Experimental 
Água Boa (CEAB), no ano agrícola de 2016. Esta cultivar é recomendada para plantio em Roraima 
(VILARINHO; FREIRE FILHO, 2005). Em campo, testou-se a combinação de doses de zinco (Zn) na forma de 
Sulfato de Zinco, com adubação fosfatada, 120 kg ha-1 de fósforo (P), na forma de Super Fosfato Simples. Os 
grãos foram colhidos manualmente, secos (12% de umidade) e encaminhados para avaliação no Laboratório 
de Pós-Colheita da instituição. As doses (tratamentos) testadas foram: D1 = 0 kg de Zn ha-1 (120P 0Zn); D2 = 
4 kg de Zn ha-1 (120P 4Zn); D3 = 8 kg de Zn ha-1 (120P 8Zn); D4 = 12 kg de Zn ha-1 (120P 12Zn). 
As amostras recebidas foram beneficiadas e homogeneizadas, descartando-se os grãos injuriados, 
totalizando-se aproximadamente 300 g de grãos limpos em cada uma. De cada amostra, foram retiradas três 
sub amostras com dez grãos cada, para a caracterização morfológica, utilizando paquímetro digital (0,01 mm) 
e balança de analítica (0,001 g) para mensurar o comprimento (CG), a largura (LG), a espessura (EG) e 
massa de cada grão (MG).  
Também se avaliou os grãos quanto a sua morfologia (forma e grau de achatamento), conforme o método de 
Coelho et al. (2007). O formato dos grãos é dado pela relação entre CG/LG, podendo ser esférica (1,16 a 
1,42); elíptica (1,43 a 1,65); oblonga/reniforme curta (1,66 a 1,85); oblonga/reniforme média (1,86 a 2,00) ou 
oblonga/reniforme curta (> 2,00). O grau de achatamento de grão é dado pela relação entre EG/LG, podendo 
ser achatada (< 0,69); semi-cheia (0,70 a 0,79) ou cheia (> 0,80).  
Posteriormente, selecionaram-se três amostras com 25 g dos grãos de cada tratamento para a análise da 
capacidade de absorção de água (AA). Os grãos foram colocados em volume de água deionizada, suficiente 
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para cobri-los. A cada hora, estes grãos eram retirados da água deionizada, parcialmente secos em peneira 
de nylon e papel toalha e eram pesados em balança analítica. Em seguida estes grãos eram novamente 
colocados na água deionizada, por mais uma hora. Este procedimento era repetido até a oitava hora. A nona 
e última medida foi realizada na vigésima quarta hora após início de hidratação (análise de AA). A capacidade 
de AA pelos grãos foi determinada de acordo com os métodos de Garcia-Vilela e Stanley (1989) e Plhak et al. 
(1989). 
O delineamento experimental utilizado para a caracterização física dos grãos foi o inteiramente casualizado 
(DIC) com três repetições (N = 30 grãos) para cada um dos quatro tratamentos (doses de Zn). Para avaliação 
da capacidade de absorção de água também se utilizou DIC em esquema fatorial 4 x 9 (doses de Zn x tempo 
de hidratação) com três repetições (N = 75 g de grãos). Foi montada a matriz de correlação de Pearson 
utilizando o software Assistat, versão 7.7 (SILVA; AZEVEDO, 2016), objetivando efetuar correlações lineares 
simples paras as combinações, duas a duas, entre todas as variáveis estudadas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Houve efeito significativo da aplicação das doses de Zn associadas à dose máxima de P recomendada (120 
kg ha-1), nas características agronômicas de feijão-caupi cv. ‗BRS Guariba‘ cultivados em campo 
experimental. Quanto à morfologia, os grãos de feijão-caupi testados têm forma esférica e grau de 
achatamento cheia, apresentando tegumentos com tom alaranjado, que não é evidente devido aos baixos 
valores de cromaticidade registrados. Os valores médios de CG, LG, EG e MG de feijão-caupi aqui testados 
foram inferiores aos registrados por Campos et al. (2010). 
Observa-se que as variáveis avaliadas têm correlações moderadas (r = 0,50~0,70), fortes (r = 0,70~0,90) 
muito fortes (r > 0,90), tanto negativas, quanto positivas (MUKAKA, 2012). As demais correlações foram 
consideradas insignificantes ao nível de 1 e 5% de probabilidade. 
Para as correlações de Pearson entre as doses de Zn e as características agronômicas de feijão-caupi ―BRS 
Guariba‖ seco e hidratação avaliadas (Tabela 1), foram significativos os pares DoseZn x LG, DoseZn x MG, 
DoseZn x FG, DoseZn x GAG, DoseZn x AA, CG x FG, CG x L*, LG x MG, LG x FG, LG x GAG, LG x AA, MG 
x FG, MG x GAG, MG x AA, FG x GAG, FG x AA, GAG x AA e em L* x h°. 
Destaca-se que as doses de zinco avaliadas têm correlação positiva muito forte com MG e AA, havendo 
inclusive, correlação positiva muito forte entre MG e AA, indicando a tendência de aumento da massa de 
grãos e taxa de absorção de água deionizada em função do acréscimo de adubação com zinco. A LG teve 
correção negativa muito forte com FG, indicando que à medida que a largura do grão aumenta, a forma do 
grão diminui, ressalta-se que FG e GAG são calculados baseados nos valores de CG/LG e EG /LG, 
respectivamente. 
 

Tabela 1. Matriz de correlação linear simples das características agronômicas de feijão-caupi ―BRS 
Guariba‖, seco e hidratação, cultivado em Boa Vista-RR, em função de doses de zinco 

  DoseZn CG LG EG MG FG GAG L* C* h° AA 

DoseZn 1 
          

CG -0,496
ns

 1 
         

LG 0,829
**
 -0,361

ns
 1 

        
EG 0,576

ns
 0,017

ns
 0,232

ns
 1 

       
MG 0,950

**
 -0,525

ns
 0,798

**
 0,529

ns
 1 

      
FG -0,849

**
 0,638

*
 -0,948

**
 -0,186

ns
 -0,837

**
 1 

     
GAG -0,636* 0,408

ns
 -0,888

**
 0,064

ns
 -0,624

*
 0,873

**
 1 

    
L* 0,163

ns
  -0,647

*
 0,178

ns
 -0,141

ns
 0,157

ns
 -0,369

ns
 -0,189

ns
 1 

   
C* 0,189

ns
 -0,118

ns
 0,176

ns
 -0,264

ns
 0,210

ns
 -0,177

ns
 -0,125

ns
 0,032

ns
 1 

  
h° 0,296

ns
 -0,580

ns
 0,285

ns
 -0,251

ns
 0,345

ns
 -0,432

ns
 -0,213

ns
 0,604

*
 0,120

ns
 1 

 
AA 0,930

**
 -0,522

ns
 0,782

**
 0,433

ns
 0,938

**
 -0,821

**
 -0,619

*
 0,178

ns
 0,169

ns
 0,518

ns
 1 

CG = comprimento de grão; LG = largura de grão; EG = espessura de grão; MG = massa de grão; FG = forma de 
grão; GAG = grau de achatamento de grão; L* = luminosidade do tegumento; C* = cromaticidade de tegumento; hº = 
ângulo hue do tegumento; AA = absorção de água; ns = não significativo; * = significativo a 5% de probabilidade; ** = 
significativo a 1% de probabilidade.  

 

CONCLUSÕES 
Há correlações negativas e positivas significativas entre as características agronômicas de feijão-caupi ―BRS 
Guariba‖ seco e hidratação cultivado em Boa Vista-RR em função de doses de zinco, podendo variar de 
moderadas a muito fortes.  
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INTRODUÇÃO 
Na Amazônia, a agricultura familiar praticada em comunidades indígenas, caboclas e ribeirinhas, é 
principalmente, desenvolvida dentro de sistemas agroflorestais (SAFs). O cupuaçuzeiro [Theobroma 
grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K.Schum.] é destaque na composição de sistemas de produção, sendo seus 
frutos utilizados tanto para alimentação quanto para comércio. O cupuaçuzeiro é uma frutífera com amplas 
possibilidades de mercado, dado a diversidade de aproveitamento de amêndoas e polpa na agroindústria 
(FRAZÃO; VIÉGAS, 2006), esta com caraterísticas tecnológicas consideradas ótimas, como o alto grau de 
rendimento da polpa e a qualidade sensorial, com flavor caracteristicamente forte, agradável e muito 
apreciado pelos consumidores. 
Entretanto, atualmente, há entraves para o desenvolvimento e estabelecimento da cultura do cupuaçuzeiro, 
destacando-se as questões logística e fitossanitária. Há dificuldade de transporte dos frutos, escoamento e 
comercialização da produção, podendo ocasionar a perda total da safra de produtores (SCUDELLER; SILVA, 
2009). A safra também pode ser reduzida significativamente devido ao ataque de vassoura-de-bruxa, principal 
doença da cultura, causada pelo fungo Moniliophthora perniciosa (Stahel) Aime & Phillips-Mora, que em 
casos extremos, elimina a produção, chegando a matar as plantas (FALCÃO; MORAIS; CLEMENT, 1999). 
Em Roraima, extremo norte brasileiro, a produtividade do cupuaçuzeiro tem decrescido vertiginosamente nos 
últimos anos devido, principalmente, à utilização de materiais suscetíveis ao fungo (LIMA et al., 2014). 
Há poucos relatos na literatura científica relacionando a qualidade do fruto de cupuaçu e o nível de 
suscetibilidade das plantas ao ataque do fungo M. perniciosa. Acredita-se que possa haver diferença entre as 
características físico-químicas das polpas de cupuaçuzeiros com diferentes níveis de ataque do fungo, 
principalmente quanto à quantidade e a qualidade de sais minerais. A condutividade elétrica (CE) e o total de 
sais dissolvidos (TSD) são parâmetros que estão relacionados com a presença de íons na amostra. Íons são 
partículas carregadas eletricamente, então, quanto mais íons, maior será a capacidade de conduzir corrente 
elétrica. Estas avaliações podem ser utilizadas como parâmetros indicativos da concentração total de sais 
minerais presentes em amostras de solo, resíduos, água e vegetais (TEDESCO, 1995). 
Dias et al. (2011) avaliaram a relação da qualidade pós-colheita de frutos do maracujazeiro-amarelo cultivado 
em solo com diferentes de doses de biofertilizante, onde mensurou-se CE das doses de biofertilizante e das 
polpas de suco da fruta. Silva et al. (2009) realizaram comparação entre a qualidade pós-colheita de sistemas 
produção orgânica e convencional usando parâmetros físicos, físico-químicos e sensoriais, dentre eles, a 
condutividade elétrica, tornando possível determinar qual tipo de sistema produz água de coco com maior 
teores de sais minerais. 
Deste modo, objetivou-se caracterizar inicialmente polpas de cupuaçuzeiros com diferentes níveis de 
susceptibilidade ao ataque de vassoura-de-bruxa, quanto à concentração total de sais. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A caracterização das polpas foi realizada em dezembro de 2016 nos laboratórios do Centro de Pesquisa 
Agroflorestal de Roraima (Embrapa Roraima), situado na BR-174, Km 08, em Boa Vista-RR. Os frutos de 
cupuaçu avaliados foram produzidos na safra 2015/2016 em sistema agroflorestal, no Campo Experimental 
Confiança da Embrapa Roraima (02º45'57"N 60º39'54"W), localizado no município de Cantá-RR, a 90 km de 
Boa Vista-RR. 
As plantas e seus frutos foram classificados quanto à susceptibilidade ao ataque da doença vassoura-de-
bruxa em: resistente (R) sem ataque (0%); moderadamente resistente (MR) com 1 a 13% de ataque; 
susceptível (S) com 14 a 50% de ataque; e altamente susceptível (AS) com ataques acima de 51%. Foram 
selecionadas as plantas mais produtivas, com maior quantidade de polpa armazenada, selecionando-se cinco 
plantas por nível de susceptibilidade.  
Após homogeneização das amostras descongeladas, avaliaram-se condutividade elétrica (CE) e total de sais 
dissolvidos (TSD). As mensurações foram realizadas em extrato homogêneo da diluição de 10 gramas de 
polpa em 100 mL de água deionizada (1:10 m/v). A homogeneização das amostras foi realizada 
manualmente, com auxílio de bastão de vidro, durante aproximadamente, 60 segundos por amostra. CE e 
TSD foram mensurados a partir de condutivímetro microprocessado, calibrado com solução padrão de KCl 
com 1418 µS cm-1. 
Utilizou-se delineamento experimental inteiramente casualizado, com três repetições. Os tratamentos 
avaliados foram os níveis de susceptibilidade (AS, S, MR e R). Os dados foram submetidos aos testes de 
normalidade e homogeneidade, posteriormente, foram validados estatisticamente por meio de análise de 



 
 

 
 

210 

variância e teste de Tukey a 5% de probabilidade, através do programa computacional Sisvar versão 5.6 
(FERREIRA, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Houve diferença significativa na condutividade elétrica (p = 0,0154) e no total de sais dissolvidos (p = 0,0001) 
de polpas de cupuaçuzeiros com diferentes níveis de suscetibilidade ao ataque de vassoura-de-bruxa. Os 
dados avaliados são homogêneos, apresentando baixa dispersão. Nas polpas avaliadas, os valores de CE 
variaram de 0,66 a 0,79 dS m-1, com média geral de 0,72 dS m-1 (Figura 1). A CE das polpas estudadas é 
superior aos registrados por Silva et al. (2014) em polpas de cupuaçu, com valores variando de 0,37 a 0,67 
dS m-1 e por Vieira et al. (2014), que encontraram CE de 0,37 e 0,45 dS m-1 em iogurtes de cupuaçu, ambos 
produtos comercializados em supermercados de Belém-PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Condutividade elétrica em polpas de cupuaçuzeiros 
com diferentes níveis de suscetibilidade a vassoura-de-bruxa 
cultivados em sistema agroflorestal em Cantá-RR. AS = 
altamente susceptíveis; S = susceptível; MR = moderadamente 
resistente; R = resistente. 

 
Os valores de TSD variaram entre 445,64 e 575,91 mg L-1, com média geral de 502,38 mg L-1 (Figura 2), 
sendo semelhantes aos 457,16 mg L-1 encontrados por Diniz et al. (2003) em polpas de acerola, e bem 
inferior aos 2.882 mg L-1 registrados em cocos por Silva et al. 2009. Ribeiro et al. (1992) relatam que, embora 
se tenham detectado apenas traços para os macro e micronutrientes nas polpas de cupuaçuzeiro, observou-
se que predominaram o potássio, ferro, zinco e cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Total de sais dissolvidos em polpas de cupuaçuzeiros com 
diferentes níveis de suscetibilidade a vassoura-de-bruxa cultivados em 
sistema agroflorestal em Cantá-RR. AS = altamente susceptíveis; S = 
susceptível; MR = moderadamente resistente; R = resistente. 

 

Segundo a tabela TACO (UNICAMP, 2011) a polpa de cupuaçu tem em média 1,2 de proteína, 3,1 g de fibra 
alimentar, 331 mg de K, 21 mg de P e 18 mg de Mg por 100 g polpa, que tornam o cupuaçuzeiro, do ponto de 
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vista nutricional, relativamente semelhante à maioria das outras fruteiras amazônicas com importância 
econômica e de segurança alimentar como, por exemplo, açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) e cacaueiro 
(Theobroma cacao L.) (ALVES; FILGUEIRAS; HOMMA, 2014). 

Há diferenças significativas na condutividade elétrica e na concentração total de sais dissolvidos em polpas 
de cupuaçuzeiros com diferentes níveis de susceptibilidade ao ataque de vassoura-de-bruxa. As plantas de 
cupuaçuzeiro suscetíveis e altamente susceptíveis apresentaram as maiores concentrações de sais 
dissolvidos nas polpas do que as plantas moderadamente resistentes e resistentes à vassoura-de-bruxa. 
Acredita-se que os diferentes níveis de susceptibilidade das plantas afete a absorção desses minerais, 
influenciando diretamente na qualidade dos frutos e da polpa. A relação destes com a análise foliar está 
programada para trabalhos futuros.  
 

CONCLUSÕES 
Há diferença significativa na condutividade elétrica e total de sais dissolvidos em polpas de cupuaçuzeiros 
com diferentes níveis de susceptibilidade ao ataque de vassoura-de-bruxa. 
Plantas de cupuaçuzeiro suscetíveis e altamente susceptíveis apresentam maior concentração de sais 
dissolvidos nas polpas do que as plantas moderadamente resistentes e resistentes a vassoura-de-bruxa.  
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INTRODUÇÃO 
Em Roraima, poucas espécies são exploradas comercialmente. Segundo Mello (1998), 22 espécies de peixes 
eram comercializadas localmente, sendo as mais importantes Brycon spp. (Matrinchã), Colossoma 
macropomum (tambaqui), Brachyplatystoma rouseaxii (dourada), Leporinus spp. e Schizodon spp. (aracu), 
Brachyplatystoma filamentosum (filhote/piraíba), Plagioscion squamossisimus (pescada), Pseudoplatystoma 
fasciatum (surubim), Myleus sp. e Mylossoma spp. (pacu), Semaprochilodus spp. (jaraqui), entre outros.  
Nos últimos anos, a comercialização de pescado local foi mantida principalmente por peixes de piscicultura, 
como o tambaqui - Colossoma macropomum, 360.547 kg (57%) e a matrinxã - Brycon amazonicus, 40.687 kg 
(6%) (Lopes, 2016). Quanto à origem e a quantidade de pescado comercializado nas feiras de Boa Vista, 
encontrou-se a seguinte proporção: piscicultura de Roraima 390.947 (63%); piscicultura do Amazonas 107.11 
(2%), pesca de Roraima 90.484 kg (14 %), pesca do Amazonas 132.411 (21 %) e apenas 1.800 kg pesca da 
Venezuela que representou menos de 0,5%. Foram registradas 57 espécies de peixes comercializadas nas 
quatro feiras, englobando 16 Famílias e 5 Ordens. Destas, 29 espécies ocorreram em todas as feiras e na 
feira do Produtor 50 espécies, 32 na feira do Passarão, 45 na feira do Garimpeiro e 53 na feira do Pintolândia. 
Ainda de acordo com este autor, os comerciantes entrevistados relataram que há cinco anos, ou seja, em 
2009, o cenário era o oposto, havia abundância de espécies oriundos da pesca e o pescado da piscicultura 
era raro, eles associam este fato a uma sobrepesca. Mas, isso também pode ter se dado devido ao 
esquecimento da atividade da pesca com a falta de estímulos e subsídios aos pescadores locais, com 
mudanças importantes na gestão pesqueira, tanto a nível federal quanto estadual, inclusive com a extinção 
do ministério da pesca, outra possibilidade é a perda da característica ribeirinha, principalmente no município 
de Caracaraí, principal pólo pesqueiro do Estado, após a construção da BR-174 (Souza et al., 2014). 
Estudos realizados por Lopes (2016) demonstraram que dentre as espécies mais comercializadas, a matrinxã 
regional oriunda do rio, representou 6% (41.011 kg), ou seja, se considerarmos a espécie matrinxã 
independente da origem (do rio e da piscicultura) soma-se o total de 12%, quando comparado ao estudo de 
Mello (1998) esta espécie ainda é uma das mais vendáveis, porém, nos dias atuais com apenas um terço de 
sua representatividade do que era em 1997. A categoria outros com 10% das 46 espécies provenientes da 
pesca (Lopes, 2016). Atualmente, as espécies de piscicultura são predominantes no comércio de pescado de 
Boa Vista e representam 63% da quantidade absoluta de peixes comercializados (Figura 1). 
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Está análise do mercado de pescado em Roraima demonstra uma ínfima parte da diversidade da icitiofauna 
explorada no estado. Portanto, o objetivo deste trabalho foi reunir o conhecimento atual sobre a composição 
da ictiofauna de Roraima com base nas informações descritas na bibliografia consultada para compor o 
Zoneamento Ecológico Econômico de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Figura 1. Percentuais de participação das espécies de peixes comercializadas em Boa Vista, em 
1997 e 2015. Em 2015, as espécies foram oriundas de Roraima, Amazonas e Venezuela; e as 
espécies tambaqui e matrinxã são oriundas de piscicultura e as demais são da pesca. (

1
Adaptado 

de Mello (1998); 
2
Fonte: Lopes, 2016). 
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Este levantamento da ictiofauna foi baseado nos estudos de BRIGLIA-FERREIRA (2004), FILHO et al. (2005), 
LEMOS (2008), FERREIRA et al. (2009), BRIGLIA-FERREIRA; RÖPKE; ALVES-GOMES (2012), LOPES & 
SOUZA (2015), ALMEIDA (2016) realizados em várias regiões de Roraima, sem a preocupação de descrevê-
las taxonomicamente. As regiões amostradas vão desde a região do Baixo Rio Branco (rios: Amajaú; Anauá; 
Água Boa do Univiní; Itapará; Jufari; Viruá e Xeriuini) até o Alto Rio Branco (rios: Arraia; Tacutu; Urubu e 
Uraricoera), englobando as regiões do lavrado e da floresta; incluindo a calha do rio, zonas de águas 
turbulentas, veredas de buritizais, igarapés, lagos, remansos, praias arenosas e pedrais. A descrição destes 
corpos d‘água e sua vegetação associada está descrita em Ferreira et al. (2007). Neste trabalho, iremos 
apresentar a lista de ordens e famílias de peixes presentes na bacia do rio Branco, a partir das informações 
oriundas dos já citados trabalhos, consolidando pela primeira vez essas informações extremamente 
relevantes não só sob o ponto de vista ecológico, mas também pela sua importância socioeconômica.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A diversidade de espécies para a região foi avaliada, englobando espécies relacionadas (aff.), a serem 
comparadas (cf.) e com a posição taxonômica incerta (incertae sedis). Desta forma a ictiofauna de Roraima, 
segundo a literatura, é composta por 12 Ordens, 49 Famílias e 840 espécies. Sendo que as Ordens 
Characiformes, Siluriformes e Perciformes são as mais representativas, apresentando 357 espécies (43%), 
301 espécies (36%) e 88 espécies (10%), respectivamente (Tabela 1). Assim, a diversidade de espécies de 
peixes deve ser ainda maior, visto que segundo Briglia-Ferreira (2004) existe apenas levantamentos informais 
e empíricos sobre os peixes consumidos pelas comunidades indígenas do Estado (pelo menos 15 espécies), 
a inexistência de um controle na comercialização de peixes ornamentais; bem como, na pesca esportiva em 
todo o estado de Roraima, principalmente no Baixo Rio Branco. Neste resumo não foi possível reproduzir a 
lista das espécies de peixes conhecidas, sendo assim listamos apenas as Ordens e Famílias conhecidas para 
o estado de Roraima segundo a literatura (Reis et al., 2003) (Tabela 01). A lista completa compõe o tópico 
referente a peixes dentro do Zoneamento Ecológico Econômico de Roraima. 
A bacia amazônica abriga uma das maiores hidrografias do mundo (AZEVEDO-RAMOS, 2010), 
proporcionando diferentes habitats que abrigam uma diversidade íctica abundante. Porem há uma grande 
parte da biodiversidade não amostrada e poucos estudos nestas áreas, fator este que pode ser atribuído à 
dificuldade na logística ao acesso as áreas mais remotas, falta de profissionais qualificados e de incentivos.  

É necessário estudos em longo prazo para se ter o reconhecimento dos acontecimentos ambientais, com a 
finalidade de ter seus dados utilizados para bioprospecção, fazendo da biodiversidade uma aliada nas 
melhorias econômicas e ambientais (MAGNUSSON et al., 2016). Ainda segundo este autor o estado de 
Roraima apesar de ser um estado fronteiriço não possuía até 2016 um projeto de longo prazo ligado a 
biodiversidade, como: Programa Ecológico de Longa Duração (PELD), Institutos Nacionais de Ciência 
Tecnologia e Inovação (INCT), projetos de pesquisa do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio). 
Hoje, já existem, quatro grids do PPBIO em Roraima; sendo, um no Parque Nacional do Viruá, um na Estação 
Ecológica de Maracá, um no campus Cauamé da UFRR e um no campo experimental da EMBRAPA.Diante 
disso nota-se a necessidade em direcionar investimentos para ações estratégicas que visem um melhor 
conhecimento da ictiofauna presente em toda a bacia, como forma de buscar garantirsua conservação e o 
uso sustentável desse recurso econômico. Essa falta de investimentos em coleções biológicas no estado 
acarretou na falta de manutenção da coleção ictiológica do MIRR e na deposição de exemplares da ictiofauna 
de Roraima para outras coleções como a do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA). 
 
Tabela 1. Lista de Famílias conhecidas para o estado de Roraima, segundo a literatura e seguindo a classificação de 
Reis et. al. (2003) (MIRR: Museu Integrado do Estado de Roraima). 
                                                                                                                                                              (contínua) 

ORDENS FAMÍLIAS FLORESTA LAVRADO 
Bacia do Rio 

Branco 
MIRR 

Beloniformes Belonidae X   x   
Characiformes Acestrorhynchidae X X x x 
  Anostomidae X X x x 
  Characidae X X x x 
  Chilodontidae X X x x 
  Crenuchidae X X x   
  Ctenoluciidae X X x x 
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Tabela 1. Lista de Famílias conhecidas para o estado de Roraima, segundo a literatura e seguindo a 
classificação de Reis et. al. (2003) (MIRR: Museu Integrado do Estado de Roraima). 

(conclusão) 

ORDENS FAMÍLIAS FLORESTA LAVRADO 
Bacia do Rio 

Branco 
MIRR 

  Curimatidae X X x x 
  Cynodontidae 

X X x x 
  Erythrinidae X X x x 
  Gasteropelecidae X X x x 
  Hemiodontidae X X x x 
  Lebiasinidae X X x x 
  Parodontidae     x   
  Prochilodontidae X X x x 
Clupeiformes Engraulidae X X x   
  Pristigasteridae X X x x 
Cyprinodontiforme
s 

Rivulidae 
X X x   

 Poeciliidae X   x  
Gymnotiformes Apteronotidae X   x   
  Gymnotidae X X x x 
  Hypopomidae X X x   
  Ramphichthydae X X x x 
  Sternopygidae X X x   
Myliobatiformes Potamotrygonidae X   x x 
Osteoglossiforme
s 

Arapaimatidae 
X   x   

  Osteoglossidae X X x x 
Perciformes Cichlidae X X x x 
  Gobiidae X X x   
  Polycentridae X   x   
  Scianidae X X x x 
Pleuronectiformes Achiridae X X x   
  Soleidae       x 
Siluriformes Aspredinidae X   x   
  Auchenipteridae X X x x 
  Callichthyidae X X x x 
  Cetopsidae X   x x 
  Doradidae X X x x 
  Heptapteridae X X x x 
  Incertae sedis X       
  Loricariidae X X x x 
  Pimelodidae X X x x 
  Pseudopimelodidae X X x   
  Scoloplacidae X   x   
  Trichomycteridae X X x   
Symbranchiforme
s 

Synbranchidae 
X X x   

Tetraodontiformes Tetraodontidae X X x   

 
CONCLUSÕES 
A Coleção ictiológica do MIRR é a única do estado e não recebe investimentos há vários anos o que 
acarretou a migração dos depósitos de levantamentos ictiológicos de Roraima para outras coleções, como as 
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Somando-se a isso, a ausência de trabalhos de 
longo prazo na região ligados a biodiversidade, dificuldades logísticas e de grupos de pesquisa e profissionais 
qualificados nos leva a conclusão de que o conhecimento atual sobre a ictiofauna de Roraima precisa ser 
ampliado,sendo necessário realizar um levantamento da ictiofauna de Roraima na coleção ictiológica do INPA 
e do Museu de Zoologia da USP, que também detêm muitos exemplares coletados na região e de mais 
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levantamentos em áreas não amostradas e/ou utilizando outros aparelhos de captura. Para assim, termos 
informações que possam subsidiar e desenvolver ações de conservação, preservação e uso sustentável 
deste importante recurso natural. 
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INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, é notório o crescente o número de docentes interessados em envolver cada vez mais os 
alunos com o conteúdo abordado na disciplina. No entanto, ainda são poucos os profissionais de ensino de 
biologia hábeis ou que possuam ferramentas efetivamente dinâmicas capaz de envolver, desenvolver o 
raciocínio e o espírito crítico dos estudantes para que estes se percebam mais participantes do processo de 
aprendizagem (Pereira et al. 2014). 
No Curso de Ciências Biológicas, a disciplina Morfologia Vegetal é considerada uma das mais difíceis, até 
mesmo pelos botânicos. Este caso, dá-se principalmente pela complexidade de nomes das diversas 
estruturas encontradas nos órgãos vegetais. Neste contexto, existe o predomínio do desenvolvimento de 
modelos tridimensionais e jogos didáticos (Abreu et al. 2011) em atividades de transposição didática, em 
detrimento aos materiais didáticos impressos como estratégias facilitadoras da transmissão do conhecimento 
biológico. 
O emprego da Literatura de Cordel na alfabetização em diferentes seguimentos populares do Brasil 
remontam desde o início do século 20, quando estes foram extensamente difundidos por todo o país. Até a 
década de 1970, os cordéis ganharam muito destaque como recurso alfabetizador em diferentes camadas 
sociais. Onde não chegava a cartilha, o cordel ensinava.  Atualmente, o cordel é reconhecido como 
ferramenta para o melhor entendimento dos conteúdos escolares do ensino fundamental e médio (Neto 
2008), com característica interdisciplinar. 
A construção de cordéis e estudos quanto ao Ensino de Ciências foram muito desenvolvidos nos últimos 
anos. Nestes, o cordel é sempre tratado como ferramenta didática auxiliar para aprendizagem dos alunos, de 
característica atrativa, dinâmica e lúdica, e que pode desenvolver a escrita e oralidade dos estudantes. Além 
de servir de estímulo à imaginação e desenvolvimento do raciocínio, uma vez que associa o cordel utilizado 
com a temática em foco, e ajuda a desenvolver atitudes críticas e reflexivas sobre os temas abordados. E 
ainda, pode inserir o aluno no contexto da poesia e da arte popular (Silva et al. 2010). 
Neste enfoque, este trabalho teve por objetivo descrever o processo de construção de cordéis e analisar sua 
utilização como ferramenta didática nas aulas de Morfologia Vegetal no Curso de Ciências Biológicas da 
Universidade Estadual de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os cordéis para ensino de Morfologia Vegetal foram confeccionados utilizando a bibliografia básica da 
ementa da disciplina Botânica I do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Roraima. Após 
cinco ofertas da disciplina, entre os anos de 2007 e 2013, houve a ideia de adaptar as aulas de Morfologia 
Vegetal em Cordéis, com o intuito de fortalecer a aprendizagem do conteúdo pelos alunos. Foram elaborados 
cordéis referentes ao conteúdo, denominados Os Tecidos Vegetais, A Raiz, o Caule e a Folha, A Flor e a 
Inflorescência e O Fruto e a Semente, compilados em um livro Cordel para o Ensino de Botânica – 
Morfologia, publicado pela UERR Edições, em 2013. 
Cada cordel correspondeu a um capítulo do livro, onde foram incluídos desenhos simples das estruturas 
botânicas, da mesma forma que o professor desenhava no quadro em sala-de-aula. Dessa forma, pretendia-
se mostrar a facilidade de fazer estes desenhos e como poderiam auxiliar os textos. 
A partir de 2014, o livro passou a ser utilizado na disciplina, e foi apresentado aos alunos por meio da 
narrativa empregada na declamação dos cordéis nordestinos. As leituras dos cordéis foram realizadas por 
vezes no início e ao final da aula com o intuito de gerar perguntas e discussões entre os alunos e o professor, 
bem como o pensamento crítico e a criatividade dos alunos em detrimento às dúvidas que surgiam sobre 
determinados temas. Um professor e oito alunos foram convidados a analisar a utilização do livro em sala-de-
aula. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Construção dos Cordéis 
Os quatro cordéis foram escritos variando os versos em sextilhas e setilhas, com estilo rímico x-a-x-a-x-a e x-
a-x-a-b-b-a, respectivamente. Estes estilos de escrita são considerados os de melhor assimilação pelos 
declamadores e poetas populares.  
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O cordel Tecidos Vegetais compreendeu 24 estrofes, em sextilhas e setilhas, onde foram apresentados 
conteúdo sobre meristemas, sistemas dérmico, fundamental e vascular e estruturas secretoras das plantas. 
 

Presentes na epiderme 

Como se fossem porosas 

Os estômatos por função 

Controlam trocas gasosas 

Assim também sentinelas 

São as ditas lenticelas 

Estruturas lacunosas. 

 

São câmbio e felogênio 

Esses produtos finais 

Compõem a periderme 

Em parceria com outros mais 

Têm Floema e o Xilema  

Feloderme e o Felema 

As bases estruturais. 

 
O Cordel A Raiz, o Caule e a Folha compreendeu 37 estrofes com conteúdo trazendo desde a origem de 
cada órgão às adaptações observadas em diferentes tipos de ambiente (Figura ).  
 
Já para o clima mais árido 

Vem uma modificação 

De caules verdes e áfilos 

Com águas na retenção 

Palma e mandacaru 

Os cladódios do Sertão. 

             
                                                     

Ramificações do caule 

Ação da gema apical: 

Produzindo eixo único 

É o monopodial 

Ações por mais de uma gema 

Constrói o simpodial. 

 
 

 
O Cordel A Flor e a Inflorescência compreendeu 49 estrofes em sextilhas, com conteúdo básico da descrição 
das estruturas florais (verticilos) protetores, cálice e corola; e reprodutivas, androceu e gineceu. No conteúdo 
de inflorescências, é apresentado as classificações dos tipos determinadas e indeterminadas. E ainda 
apresenta conteúdo sobre a polinização e fecundação das flores.  
 

Apresentam duas membranas 

Com seus dois núcleos ativos 

Que origina as espermáticas 

O núcleo reprodutivo 

Que origina tubo polínico 

É o núcleo nutritivo. 

Chegamos ao gineceu 

Aparelho feminino 

Compõem-se de carpelos 

Em um corpo muito fino 

Formam um ou mais pistilos 

Num conjunto pequenino. 

 
E no Cordel O Fruto e a Semente, compreendeu 29 estrofes em sextilhas quanto à origem e classificação 
destes órgãos. 
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O conceito do folículo 

É um monocarpelar 

Abrindo na soldadura 

O conceito de legume 

Porém monocarpelar 

Também abre na soldadura. 

 

FRUTOS SECOS INDEISCENTES 

 

Começamos pelo aquênio 

Ovário unilocular 

Semente fixa num ponto 

Não tem como se enganar 

Seguimos com cariopse 

Das gramíneas recordar. 

De modo geral, a classificação dos tipos de cada órgão foram priorizados e seus nomes incluídos no texto. 
Entretanto, algumas dessas estruturas não traziam seus respectivos conceitos, valendo que a ferramenta do 
cordel é um fortalecimento de aprendizagem do conteúdo, e dessa forma, caracteriza-se adequada para que 
o leitor não faça apenas uso desta ferramenta sem antes utilizar a bibliografia recomendada da disciplina. 
Utilização dos Cordéis 
Quanto à análise do professor, este utilizou os cordéis em duas ofertas da disciplina (2015.2 e 2016.2). 
Primeiramente, trabalhou com os cordéis como leitura inicial sem prévio conhecimento do conteúdo por parte 
dos estudantes. E num segundo momento, fez uma releitura dos textos ao final de cada uma das três 
unidades (avaliações) da disciplina. Suas impressões foram que no primeiro momento os alunos não 
entendiam os termos, mas percebeu melhora na segunda leitura. Eles sentiram entendimento e compreensão 
do conteúdo. Numa escala de aproveitamento de 1 a 5, o professor avaliou o livro com nota 4. 
Ainda em sua análise, o professor diz que não encontrou erros conceituais da Botânica, e que utilizou 
algumas estrofes do texto nas avaliações (trecho Secreção, p. 24). Comenta que em algumas estrofes, o 
autor utilizou da criatividade para compor o conceito de termos técnicos da Botânica, a exemplo, a definição 
do pomo, que se apresenta como fruto carnoso, mas que na verdade é um fruto seco, classificado também 
como pseudofruto (trecho Frutos carnosos, p. 65). O professor acredita que o conteúdo dos tecidos vegetais 
no livro didático é abstrato, e trabalhar com o cordel antes do conteúdo estimulou uma maior curiosidade nos 
alunos. De modo geral, o professor valorizou os desenhos como didáticos, e que o livro aguçou a criatividade 
dos estudantes. Em suas palavras: O livro é uma ótima ferramenta como transposição didática para o ensino 
de morfologia vegetal, e aliado a isso, o livro trouxe um pouco mais de euforia, um maior interesse pelos 
alunos, pelo fato do autor do livro ser também um professor do Curso de Ciências Biológicas. 
 

Trecho SECREÇÃO, p.24 

 
E agora secreção 
Substâncias liberadas 
Em espaços entre as células 
Nos órgãos acumuladas 
Ou na superfície externa 

Das plantas apresentadas. 

 
E assim classificamos 
Estruturas secretoras 
Gutação nos hidatódios 
E glândulas protetoras 
O látex dos laticíferos 

E nectários produtoras. 

 

Trecho FRUTOS CARNOSOS, p.65 

 
Em sequência vem o pomo 
E seu gosto saboroso 
Vindo de um ovário ínfero 
Receptáculo carnoso 
Pericarpo coriáceo 
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Deixa a gente duvidoso. 

 
 
Na visão dos alunos, o livro de modo geral apresentou média 4 na escala de 1 a 5. Os conteúdos 
considerados de mais fácil assimilação foram raiz, caule e folha, e o de mais difícil entendimento foi o fruto. 
Sobre as impressões do livro, os alunos o reconheceram como ferramenta auxiliar no processo de 
aprendizagem, e que o mesmo aguçou a curiosidade em aprender o conteúdo, tornando a aula dinâmica e 
participativa. Também comentaram sobre aumentar o número de desenhos das estruturas. Mesmo 
reconhecendo que a ferramenta tratava de forma resumida e objetiva os principais pontos do conteúdo, os 
alunos recomendaram desenvolver mais estrofes no conteúdo de O fruto e a semente. 
 
CONCLUSÕES 
A construção e análise da utilização dos cordéis para o ensino de Morfologia Vegetal se mostrou positiva por 
parte do professor e dos alunos, reconhecendo o material como uma ferramenta didática adequada para a 
disciplina. 
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INTRODUÇÃO 
Atualmente a formação acadêmica inicial não proporciona o preparo que o professor precisa para as 
situações/problemas que encontrará no ambiente escolar. Diante disto, o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID) promove a inserção dos estudantes nas escolas públicas desde o início de sua 
formação acadêmica para desenvolver atividades didático-pedagógicas. 
O Programa proporciona o contato direto com a realidade escolar desde o início da graduação, permitindo 
maior ampliação e enriquecimento dos saberes docente. Neste contexto, este relato de experiência busca 
mostrar a importância do PIBID/Química Boa Vista na formação acadêmica, uma vez que possibilita a 
aproximação do bolsista com seu futuro profissional permitindo o acadêmico interagir com a teoria e a prática.   
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Dentro do contexto do PIBID/Química Boa Vista, o processo de atividades foi dividido em três etapas após a 
inserção do acadêmico bolsista no PIBID, são elas: preparação inicial dos pibidianos e das atividades a 
serem desenvolvidas, ação pedagógica e verificação das atividades desenvolvidas.  
A primeira etapa descrita aqui como preparação inicial foi desenvolvida na Universidade Estadual de 
Roraima-UERR por meio de oficinas de preparação que teve como intuito mostrar para o acadêmico 
participante do projeto, O que é o PIBID e qual o papel dos coordenadores de área, supervisores e 
acadêmicos bolsistas. Nestas oficinas foram promovidas rodas de discussões acerca de metodologias para o 
ensino de Química, suas contribuições, falhas, quais as melhores estratégias para suas aplicações em sala 
de aula, assim como, postura do professor na sala de aula. Na segunda etapa os discentes realizaram 
observações na sala de aula com os supervisores responsáveis e em seguida foram orientados na 
elaboração de percursos metodológicos que contribuísse para o processo de ensino e aprendizagem de 
Química. Uma das metodologias adotadas e desenvolvidas para amenizar as dificuldades que o professor 
encontrava na sala de aula foi o uso da experimentação, partindo do princípio que esta motiva e desperta a 
curiosidade dos estudantes. A terceira etapa foi à aplicação do planejamento e em todo o processo foi 
realizado avaliações tanto da aprendizagem quanto da aceitação da metodologia.  
Uma das experiências foi o uso da Experimentação para o estudo de ácido e Base na qual foi aplicado na 
Escola Estadual Gonçalves Dias com as turmas do 1°série do Ensino Médio do turno vespertino de 2015, 
onde participaram no total de 81 (oitenta e um) estudantes. Nesse percurso metodológico utilizou-se materiais 
alternativos devido a ausência de materiais e reagentes no laboratório da escola e por ser acessível, de baixo 
custo e estarem presente no dia a dia dos alunos. Com isso, foi feito um kit pedagógico para o ensino de 
ácido e base, onde os materiais e reagentes eram na grande maioria encontrada no dia a dia. Para a 
construção deste Kit foi feito a coleta de frascos vazios de medicamentos de 15 mL a 30 mL que fossem tipo 
conta gotas para armazenar as soluções e os indicadores utilizados na experimentação. Foi realizada uma 
seleção das substâncias do cotidiano e laboratorial como estratégia de problematização que permitisse a 
contextualização no estudo de ácidos e bases. Essa proposta metodológica foi organizada de acordo com os 
três momentos pedagógicos, problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do 
conhecimento. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na primeira etapa de atividades, a preparação inicial, foi de grande importância nesse processo de iniciação a 
docência, pois proporcionou a interação entre os futuros professores e atuantes na área na qual o relato de 
experiência de cada professor atuante nos trouxe uma reflexão acerca da realidade do ensino de Química e 
dos entraves que encontraríamos para aplicar uma metodologia com recursos mais sofisticados. Partindo 
disto, iniciaram-se os planejamentos de como aplicar metodologias com a realidade das escolas públicas, 
como a escassez de materiais, recursos e laboratórios de ciências equipados.   



 
 

 
 

221 

Com isso, um dos planejamentos realizados foi à abordagem da experimentação, nesta buscou-se centralizar 
duas vertentes, a primeira foi trabalhar com materiais alternativos, recursos de baixo e fácil acesso, além de  
trabalhar com pequenas quantidades de reagentes devido à questão ecológica. A segunda foi inserir o 
estudante como participante ativo do processo, bem como valorizar seus conhecimentos prévios diante dos 
conteúdos.  
Para isso, optou-se trabalhar com a experimentação na abordagem tanto da investigação como da 
problematização, pois é interessante quando se trabalha com experimentação proporcionando ao estudante 
além da observação, mas permitindo que o indivíduo seja questionado sobre a formação de conceitos e que 
busque soluções para os problemas propostos.  
A experimentação em uma abordagem investigativa permite segundo Souza e Borges (2013) os estudantes 
tomarem decisões, partindo da curiosidade, critica, raciocínio e argumentação. Desta forma, o indivíduo 
busca o uso de seus conhecimentos prévios na tentativa de encontrar soluções. 
Com isso, a experimentação deve promover um problema a ser resolvido e não uma simples receita de bolo, 
sendo assim, é preciso que seja trabalhada de forma problematizadora, pois para Francisco Jr (2008) é por 
meio do diálogo da realidade observada na problematização e na reflexão crítica de professor aluno que se 
faz o conhecimento. 
Os resultados obtidos neste percurso metodológico foram satisfatórios tanto no processo de aprendizagem 
quanto no de aceitação da metodologia. Para a aprendizagem notou-se que as respostas para as indagações 
antes e depois tinham uma evolução na estruturação do conhecimento, além de que no início apenas 35% 
dos estudantes tinham respondido a questão inicial ―à importância do conhecimento do caráter ácido ou 
básico das substâncias do cotidiano?‖ e após 91,5% conseguiram percorrer sobre tal questão. Veja 
algumas respostas antes e depois: 
Antes: “Uma corta o efeito da outra‖.  
Depois: “Para saber neutralizar um ácido e uma base, sendo que as duas formaram um sal, que não tem 
efeito corrosivo.” 
Antes: ―Para o cotidiano é importante conhecer para que se possa identificá-las e usá-las de maneira 
adequada”.  
Depois: “Os ácidos e as bases são substâncias importantes para o cotidiano, pois estão presentes nos 
produtos de limpeza e beleza, nos alimentos e nas bebidas, porém é necessário conhecê-las, para que sejam 
usadas adequadamente”. 
Observou-se um enriquecimento das respostas dos alunos, sem falar que o estudante motivado impulsiona o 
processo de ensino e aprendizagem. Neste processo metodológico, 73% dos alunos participantes da 
pesquisa julgaram a metodologia desenvolvida diferente do habitual, permitindo a participação dos alunos na 
aula por meio de perguntas e comentários e 91,5% relataram que mostra a química no nosso dia a dia, 
possibilitando conhecer as substâncias caseiras quimicamente.  
 
CONCLUSÕES 
Esta vivência permitiu compreender a relevância da experimentação enquanto metodológica para o ensino de 
uma ciência tão abstrata com a Química. Permitindo entender que toda metodologia bem planejada produz 
seus resultados positivos, uma vez que o professor conheça muito bem o contexto a ser trabalhado assim 
como as dificuldades dos aprendizes. Portanto, o PIBID proporcionou a ampliação do horizonte formativo que 
contribui significativamente para o campo pedagógico, possibilitando aperfeiçoar os conhecimentos para 
ingressar no campo da docência. 
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INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas, a área florestada do globo terrestre tem sido devastada em consequência da 
exploração irracional de madeira (SMIDERLE et al., 2017a). De acordo com Ibama (2017), estima-se que 
15% da Floresta Amazônica já foi desmatada. O gênero Copaifera L. (Caesalpiniaceae) nativo da Amazônia, 
apresenta importância econômica relevante, pois o óleo de resina extraído do tronco de suas árvores tem 
ampla utilização tanto na indústria como na medicina popular. Dentre as espécies deste gênero, a C. pubiflora 
Benth. só ocorre no estado de Roraima em áreas de várzea, savana e terra firme (MARTINS SILVA et al., 
2008). 
Segundo Smiderle et al. (2017), esta situação, em raciocínio simplista, evidencia a necessidade da produção 
florestal com espécies de rápido crescimento, uma vez que ocorre déficit no balanço anual entre a reposição 
e o consumo de madeira. Entretanto, a Copaíba pode ser uma alternativa, uma vez que vem se tornando uma 
espécie de grande importância no Estado de Roraima. Tendo em vista ser uma espécie altamente lucrativa 
pela qualidade e alto custo de sua madeira e, além disso, pode ser utilizada na conservação ambiental, 
principalmente no que se refere à devastação das áreas de florestas nativas (SMIDERLE et al., 2015). 
A necessidade de se investir esforços no desenvolvimento de pesquisas sobre a produção de mudas de 
Copaíba para fins de reflorestamento é essencial. O êxito dos projetos de florestamento e reflorestamento 
depende de vários fatores, mas a qualidade das mudas postas no campo é de extrema relevância. Isto exige 
informações sobre a silvicultura das espécies nos diversos campos do conhecimento. Grande parte dos 
cultivos isolados ou consorciados fracassaram por problemas relativos às condições de cultivo, entre os quais 
a qualidade das mudas (SMIDERLE et al., 2016). 
Dentre os fatores importantes a serem avaliados no processo de produção de mudas de boa qualidade, 
encontram-se os substratos, cuja escolha e correto manejo ainda são problema técnico para os viveiristas 
(SMIDERLE e SOUZA, 2016). Para cada espécie e em diferentes situações há a necessidade de avaliar o 
melhor, ou os melhores substratos, assim como novas alternativas de materiais para sua composição. 
Para que um substrato possa ser considerado adequado para produção de mudas é necessário que ele seja 
um material de fácil disponibilidade, abundante na região onde será utilizado e que apresente características 
físicas, químicas e biológicas adequadas para o desenvolvimento da espécie em questão. 
Somado a isso, as mudas produzidas devem apresentar alto padrão de qualidade, para que possam se 
estabelecer com êxito no local definitivo de plantio (BALDIN et al., 2015). Características morfológicas ou 
fisiológicas podem ser usadas como medidas do padrão de qualidade de mudas (SOUZA et al., 2015). A 
análise de crescimento é um método de grande importância na avaliação das diferentes respostas das 
plantas que são influenciadas por determinadas práticas agronômicas, efeitos de competição, estímulos ou 
estresses climáticos e de um fluxo contínuo de sais minerais (GONÇALVES et al., 2012; CORCIOLI et al., 
2014; PIAS et al., 2015). 
Com isso, o objetivo nesta pesquisa foi avaliar o crescimento inicial de mudas de copaíba em duas classes de 
massa de sementes e diferentes substratos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As sementes de Copaifera pubiflora utilizadas no trabalho foram obtidas de população natural em 
fevereiro/2015 de uma propriedade particular localizada na região do Rio Uraricoera, em Boa Vista, RR. No 
laboratório de Sementes da Embrapa Roraima, após a retirada das vagens aderidas às sementes, estas 
foram selecionadas pelo tamanho em grandes (massa 0,64 a 0,74 g, por semente) e pequenas (massa 0,35 a 
0,45 g), acondicionadas em garrafas ―pet‖ mantidas no laboratório de análise de sementes (22 a 25 oC e 
umidade relativa -UR de 60%), até realizar a semeadura. 
O experimento foi conduzido em viveiro telado com sombrite preto 50%, na Embrapa Roraima, entre abril de 
2015 e janeiro de 2016. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com tratamentos 
arranjados em esquema fatorial 2 x 6 (2 tamanhos de sementes x 6 substratos), com quatro repetições. 
Os fatores em estudo foram sementes: grandes e pequenas, e seis substratos: Areia; AreiaNutri; Casca de 
Arroz Queimada – CAQ; CAQNutri; Areia + CAQ (1:1); Areia + CAQNutri (1:1), com quatro repetições. O 
componente nutri foi a aplicação semanal de 30 mL de solução nutritiva (Maxsol+Nitrato de Cálcio+Ferro). A 
unidade experimental foi constituída por recipientes de plástico com capacidade de 1 Litro, sendo que em 
cada recipiente semeou-se duas sementes. A irrigação foi realizada por sistema automatizado programado 
para manter umidade constante (60% CC). Foram realizadas avaliações mensais para determinar 
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crescimento das plântulas. Altura da plântula (cm): com auxílio de régua graduada, medida da base da muda 
até a gema apical; Diâmetro do coleto (mm) das mudas, medido com auxílio de paquímetro digital (precisão 
de 0,01 mm) a um (01) centímetro do substrato. 
Ao final das avaliações aos 10 meses (300 dias) foram cortadas as partes aéreas das plantas, de cada 
tratamento, bem como se realizou a lavagem das raízes que foram separadas e acondicionadas em sacos de 
papel e colocados para secar em estufa com circulação forçada de ar, a 65 °C, até peso constante 
determinado em balança de precisão (0,01 g). Determinou-se a massa seca de parte aérea (MSPA, g planta-

1) e da raiz (MSR, g planta-1) e da planta (MSP, g planta-1). Os dados obtidos foram submetidos ao teste de 
normalidade de Lilliefors. Os resultados foram submetidos à análise de variância, sendo as médias das 
variáveis qualitativas comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05) e as quantitativas por regressão adotando a 
equação de maior coeficiente, com auxílio do programa computacional Sisvar (FERREIRA, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Verificou-se que a produção de massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca do sistema radicular 
(MSSR), massa seca de plantas (MSP), e índice de qualidade de Dickson (IQD) de mudas de copaíba do 
tratamento AreiaNutri apresentou os maiores valores médios tanto para sementes classificadas como 
pequenas quanto para as grandes conforme verificado na Tabela 1. Enquanto os menores valores médios 
obtidos para MSPA, MSSR, MSP e IQD em mudas de Copaiba foram com os demais tratamentos Areia; 
Casca de Arroz Queimada - CAQ; CAQNutri; Areia + CAQ (1:1); Areia + CAQNutri (1:1) (Tabela 1). Segundo 
estudo realizado por Smiderle et al. (2017) com mudas de Pochota fendleri observaram que se deve 
considerar que, quanto maior o valor do IQD, melhor a qualidade das mudas produzidas. Portanto, pode-se 
inferir que as mudas de Copaiba com AreiaNutri proporcionou melhor qualidade e, com maior probabilidade 
de sobrevivência em campo. Isto indica, uma vez mais, o substrato AreiaNutri, produzirem mudas mais 
adequadas (Tabela 1), apresentando seus valores médios de MSP seis vezes superiores comparados com as 
mudas obtidas dos substratos Areia Casca de Arroz Queimada – CAQ; CAQNutri; Areia + CAQ (1:1); Areia + 
CAQNutri (1:1) tanto para mudas oriundas de sementes pequenas quanto para sementes grandes (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Valores médios de altura de plantas (cm), diâmetro de caule (mm), massa seca de plantas (MSP, g), massa 

seca de parte aérea (MSPA, g), massa seca de raiz (MSR, g) e índice de qualidade de Dickson (IQD) obtidos em mudas 

de copaíba aos 10 meses após a semeadura 

  
Sementes GRANDES 

      Substrat MST   MSPA   MSR   altura   diâmetro IQD   

AreiaNutri 17,488 a 8,605 a 8,883 a 24,31 a 5,02 a 3,01 a 

Areia 5,903 b 2,155 b 3,748 b 15,19 b 2,88 b 1,01 a 

AreiaCAQNutri 6,568 b 2,838 b 3,730 b 16,19 b 3,61 b 1,26 a 

AreiaCAQ 5,163 b 2,100 b 3,063 b 14,81 b 2,93 b 0,90 a 

CAQnutri 5,600 b 2,225 b 3,375 b 14,31 b 3,52 b 1,18 a 

CAQ 5,200 b 1,978 b 3,223 b 15,31 b 2,92 b 0,89 a 

média 7,653 A  3,317 A  4,337 A  16,69 A 3,48 A 1,38  A 

  
Sementes pequenas 

      AreiaNutri 15,465 a 7,248 a 8,218 a 22,38 a 4,46 a 2,66 a 

Areia 6,138 bc 2,053 bc 4,085 b 15,06 b 2,70 b 1,01 bc 

AreiaCAQNutri 8,120 b 3,738 b 4,383 b 13,25 b 3,25 b 1,65 b 

AreiaCAQ 4,095 c 1,665 c 2,430 c 13,75 b 2,68 b 0,71 c 

CAQnutri 5,728 bc 2,495 bc 3,233 bc 14,31 b 3,26 b 1,13 bc 

CAQ 3,670 c 1,438 c 2,233 c 12,63 b 2,55 b 0,65 c 

média 7,203  A 3,106  A 4,097 A  15,23 B  3,15 B  1,30  A 

CV.% 10,09   12,34   8,97   13,47   12,40   8,77   
*Na coluna, letras distintas minúsculas entre substratos, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Os resultados obtidos no presente estudo demonstraram forte relação, R2= 0,93**, entre a altura e o diâmetro 
do caule de mudas de copaíba (Figura 1). Os maiores valores médios foram obtidos com o substrato 
AreiaNutri, com a aplicação de solução nutritiva completa (Maxsol+Nitrato de Cálcio+Ferro). A utilização da 
solução nutritiva permitiu obter valores médios acima de 15 cm, para altura das mudas de copaíba com 
diâmetro médio de aproximadamente 5 mm aos 10 meses após a semeadura, valores estes já indicativos de 
mudas aptas a serem levadas ao campo. 
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Os dados obtidos neste trabalho corroboram os verificados por Smiderle e Souza (2016), trabalhando com 
mudas de Cinnamomum zeylanicum Blume, utilizando a mesma solução nutritiva completa do presente 
estudo, obtiveram excelente crescimento e desenvolvimento de mudas, aos 90 dias após o transplantio. 
Segundo Smiderle et al. (2017) possivelmente essa antecipação na formação da muda está aliada ao 
ambiente mais favorável obtido no viveiro telado, devido à disponibilidade de água e de nutrientes, permitindo 
que as mudas tenham crescimento mais rápido, reduzindo o ciclo produtivo, ainda que os ganhos variem 
entre espécies. 
 
CONCLUSÕES 
O substrato areia, com adição de solução nutritiva completa, é indicado para acelerar o crescimento e 
desenvolvimento de mudas de copaiba (Copaifera pubiflora) tanto para sementes pequenas como grandes 
até 10 meses após a semeadura. 
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A B 

Figura 1. Valores médios de altura de plantas (A, cm) e diâmetro de caule (B, mm) de mudas de capaiba obtidas em seis diferentes 

misturas de substratos com 10 meses após a semeadura  
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INTRODUÇÃO 
Devido ao ―descaso com os estudos lógicos‖ patente no ensino brasileiro e sobretudo local, acreditamos que 
seja importante a pesquisa e propagação de conteúdos referentes a esta disciplina. Inserido no  mbito de 
produção de uma série de textos que visam iluminar os conceitos e trabalhar as possibilidades do ensino da 
lógica em nosso sistema educacional, buscamos aqui, a demonstração de um ponto de partida para o ensino 
da lógica aristotélica e de toda tradição que surge a partir do organum: a distinção entre lógica menor (formal) 
e lógica maior (material). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os principais materiais utilizados foram as obras dos autores citados na bibliografia. Foram analisados 
também, textos de comentadores, onde os conceitos e seus contextos foram abstraídos, portanto, de caráter 
puramente bibliográficos. Em relação aos métodos, optamos por uma análise descritiva-explicativa dos 
conceitos de lógica. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Iniciamos seguindo o primeiro esboço proposto por COPI em seu tão requisitado manual de Introdução: ―O 
estudo da lógica é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto‖ 
(1981, p. 19). Podemos chamá-la de ciência das leis do pensamento, ou ainda, ciência do raciocínio, entre 
diversos outros que denotem sua capacidade de retificar o pensamento e suas estruturas. Obviamente, 
aqueles que desconhecem a lógica enquanto ciência não desconhecem o raciocínio em sua plena atividade 
prática, da mesma forma que andamos sem necessariamente entender a explicação física que explicita 
cientificamente o processo.  
Sua primeira e também mais relevante sistematização (perdurou praticamente sem alteração durante séculos 
e até hoje é estudada) foi empreendida por Aristóteles. A tradição liceal formulou e organizou os escritos 
lógicos ―do Filósofo‖, destinados à escola peripatética que foram batizados com o nome Órganon - pode ser 
traduzido por órgão, instrumento - justamente por seu caráter propedêutico e necessário a toda arte de 
filosofar. No próprio livro, o substantivo ―lógica‖ não está presente, a dedução racional, ou esta organização 
do raciocínio é chamada analítica, enquanto episteme, sendo o substantivo ―lógica‖ relacionado diretamente 
relacionado ao lógos, sendo posterior essa mudança de nome na disciplina, principalmente devida ao 
ecletismo alexandrino e romano (PINHARANDA, 1986, p. 7-8). 
Os autores KELLER e BASTOS (2011, p. 13) apontam diversas definições para a lógica, entre elas: 

 

―A lógica formal é uma ciência que determina as formas corretas (ou válidas) de raciocínio‖ (Joseph 
Dopp)  
―Lógica é a ciência das formas do pensamento‖ (L. Liard) 
―Lógica é a linguagem que estrutura as linguagens descritivas‖ (L. Hegenberg) 
―Lógica é a ciência da argumentação, enquanto esta é a iretiva da operação de raciocinar‖ (Gofredo 
Teles Júnior) 

 

Assim como ABBAGNANO em seu consagrado dicionário de filosofia:  

[...] Embora durante o desenvolvimento da L. tenham surgido numerosas definições (às vezes bem 
diferentes entre si e com vários graus de adequação no que diz respeito aos objetos e aos fins que lhe 
são próprios), a L. pode ser definida, com boa aproximação, como a disciplina que privilegia o estudo 
de conjuntos coerentes de enunciados (diz-se que um conjunto de enunciados é coerente, se existe 
alguma situação possível que torne verdadeiros simultaneamente todos os enunciados do conjunto). 
Um modo equivalente de definir a L. consiste em considera-la o estudo das inferências válidas. Trata-
se em todo caso de definições parciais, se considerarmos o rico conteúdo e a multiplicidade de 
aspectos e formas que caracterizam a disciplina. (ABBAGNANO, 2012, p. 722)  

 

Sintetizando para podermos avançar: ―a Lógica estuda a razão como instrumento (organon) da ciência ou 
meio de adquirir a verdade‖ ou ainda, ―é a arte que nos faz proceder, com ordem, facilmente e sem erro, no 
ato próprio da razão‖ (MARITAIN, 2001, p. 17). Neste sentido, a lógica difere das demais ciências por não agir 
simplesmente ―segundo a razão‖, mas por estar relacionada diretamente ao lógos, podendo saltar, por meio 
do discurso, de uma coisa apreendia a uma outra.  
Enquanto ciência da razão, a lógica considera primeiramente o raciocínio, como já foi mencionado, e por esse 
motivo, necessariamente suas divisões e subdivisões devem levar em consideração este objeto. O raciocínio 
é a operação mais complexa do espírito, sendo as demais em função desta. Como afirma S. Tomás, é 
procedere de uno intelecto ad aliud, ad veritatem intelligibilem cognoscendam, ou seja, por meio do ato de 
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raciocinar, podemos passar de uma coisa apreendida pelo intelecto à outra (também apreendida pelo 
intelecto), avançando sempre que possível em busca da verdade: 
 

O raciocínio é um gênero especial de pensamento no qual se realizam inferências ou se derivam 
conclusões a partir de premissas. Contudo, ainda é uma espécie de pensamento e, por conseguinte, 
também faz parte do material de estudo do psicólogo. Quando os psicólogos examinam o processo de 
raciocínio, acham-no extremamente complexo, altamente emocional, consistindo em inábeis 
procedimentos de ―tentativa-erro‖, iluminados por repentinos – e, por vezes, aparentemente 
desconexos – relâmpagos de introvisão. (COPI, 1981, p. 21). 
 

Nenhum homem faz o mal;    (I) 

Ora, este criminoso é homem; (II) 

Logo, este criminoso não faz o mal. (III)  

Em primeiro lugar apresentamos a matéria do raciocínio, ela consiste os materiais ideais com os quais se 
raciocina, que no caso do exemplo são maus, inadequados, tornam falsa a proposição I; A forma do 
raciocínio está relacionada à disposição segundo a qual estes materiais são reunidos no espírito, de maneira 
a sustentar a conclusão. O raciocínio apresentado (formado pelas premissas I e II e pela conclusão III), em 
virtude da sua forma é correto, ela é boa, resulta em uma conclusão bem deduzida. Partindo desta divisão 
relacionada ao raciocínio, apresentamos a seguinte divisão lógica: ―Sendo a Lógica a arte que nos permite 
proceder com ordem, facilmente e sem erro no próprio ato da razão, precisa ocupar-se tanto da forma como 
da matéria de nossos raciocínios. Daí sua divisão em duas partes: Lógica Menor ou Lógica ―formal‖ (Logica 
Minor) e Lógica Maior ou Lógica ―Material‖ (Lógica Major). (2001, p. 26) 
  
CONCLUSÕES 
A Lógica Menor é atrelada às condições formais científicas, ―analisa ou ‗resolve‘, como se diz, o raciocínio 
nas leis que ele depende do ponto de vista de sua forma ou de sua disposição‖ (MARITAIN, 2001, p. 26), 
constitui o objeto dos Primeiros Analíticos, batizado pelos escolásticos como resolutio prioristica, e, sabemos 
também, que ―Porfirio nomeou o livro de modo a que os latinos traduziram por Resolutionum Priorum, 
Analíticos priores ou anteriores, forma patente em nomes tardios como o conimbricense Priorum 
Analyticorum” (PINHARANDA, 1986, p. 10). A Lógica Maior, por sua vez, ―estuda as condições materiais da 
ciência; ela analisa ou resolve o raciocínio nos princípios de que ele depende quanto à sua matéria ou ao seu 
conteúdo‖ (MARITAIN, 2001, p. 27), é objeto dos Segundos Analíticos e considerada pelos escolásticos como 
resolutio posterioristica.   
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INTRODUÇÃO 
Trabalhar com sistema sanguíneo pode ser complexo pelo fato de o conhecimento nessa área depender de 
conteúdos mais basais como anatomia e fisiologia, além de conhecimentos prévios em genética. Esse 
sistema comporta informações únicas e particulares que podem, às vezes, dificultar o aprendizado do aluno. 
Nesse sentido, torna-se importante ensinar para os alunos o que é o sistema sanguíneo, qual sua importância 
para o organismo e como ele está estruturado. Cabe explicar também os tipos sanguíneos e diferença entre 
eles; fator Rh e diferença entre eles; e também a questão da coagulação sanguínea e transfusão de sangue, 
que são temais atuais de estudo, além de curiosidade para o aluno.  
Como o professor é o agente mediador entre o conhecimento (conteúdo-aluno), este trabalho partiu da 
dificuldade dos alunos em aprender sistema sanguíneo e como o professor está desenvolvendo sua aula. 
Cabe ressaltar que a metodologia que o professor utiliza pode aproximar ou distanciar o aluno do conteúdo 
em estudo (CAMPOS e NIGRO, 2009).  
O objetivo desse trabalho foi buscar desenvolver habilidades mais próximas à realidade dos alunos para fazer 
com que eles tenham um conhecimento mais sólido, de forma mais simples, dinâmica e experimental em 
sistema sanguíneo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi desenvolvida com 25 alunos do 2º ano do ensino médio de uma escola particular de Boa Vista, 
Roraima. A atividade consistiu em quatro etapas: primeira etapa – foi feito um levantamento do conhecimento 
dos alunos sobre sistema sanguíneo através de questionário contendo 10 questões; segunda etapa – de 
acordo com as respostas do questionário, foi elaborada uma aula revisão com os conceitos gerais sobre o 
tema; terceira etapa –foi realizada uma aula prática sob supervisão do professor e um técnico em análises 
laboratoriais para analisar o tipo sanguíneo de cada participante, bem como de convidados, desde que todos 
de menor idade estivessem com autorização dos pais ou responsáveis. A atividade foi desenvolvida durante 
uma mostra de ciências da escola; e na quarta etapa – novamente, os alunos responderam a outro 
questionário contendo 10 questões para avaliar o conhecimento adquirido a partir da atividade prática.  
Todos os alunos participantes estavam autorizados a participar a partir de um termo assinado pelos pais. 
Para se fazer a análise do sangue, precisou-se de doadores. Os adultos não necessitaram de autorização; os 
menores de 18 anos deviam apresentar autorização dos pais ou responsáveis para coleta de sangue, desde 
que estes não estivessem presentes no momento do ato.  
Como o evento foi aberto ao público, os doadores externos deviam seguir as mesmas medidas quanto a dos 
internos. Para que eles pudessem participar da atividade, a turma divulgou em algumas escolas uma semana 
antes. Os materiais para a coleta e análise foram: lâminas de vidro, algodão, lancetas descartáveis, álcool, 
soro anti A, soro anti B, soro anti-D.  
Todos os alunos estavam munidos de jaleco, cabelos longos presos e luvas. O técnico em análises 
laboratoriais realizou toda a coleta de sangue. E seguida os alunos fizeram o procedimento de acréscimo dos 
soros anti-A e anti-B na lâmina que já continham três gotas de sangue separadamente. A atividade foi 
realizada no laboratório de ensino de biologia e química do Colégio Objetivo durante uma mostra de ciências.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O sangue tem muitas funções específicas no corpo. Uma delas é carregar nutrientes e transportar O2 e CO2. 
Antes desse assunto ser tão explorado, um médico austríaco, Karl Landsteiner, verificou que quando 
amostras de sangue de pessoas diferentes se misturavam, as hemácias se juntavam e formavam 
aglomerados. Então sua conclusão foi que algumas pessoas possuíam sangue incompatível e que se 
seguisse qualquer processo de transfusão, as hemácias do sangue se aglutinavam ao entrar na corrente 
sanguínea de outra pessoa, causando obstrução dos capilares sanguíneos. Essa observação de Landsteiner 
determinou a existências de diferentes grupos sanguíneos, conhecidos como sistema ABO.  
O fator ou sistema Rh determina a presença ou não de antígenos no sangue. Se o sangue apresentar 
aglutinação, significa dizer que ele possui Rh+, se não, possui Rh-. No sistema ABO, cada tipo de sangue 
possui aglutinogênio e aglutininas – que são proteínas – específicos para seu tipo sanguíneo, ou seja, tipo A 
possui aglutinogênio A e aglutinina anti-B; tipo B, aglutinogênio B e aglutinina anti-A; tipo AB, aglutinogênio A 
e B e não possui aglutininas; tipo O, não possui aglutinogênios, mas possui aglutininas anti-A e anti-B. Em 
outras palavras, isso quer dizer que em uma transfusão de sangue, o tipo A só pode doar para ele mesmo ou 
tipo AB; tipo B doa para ele mesmo e para tipo AB; tipo AB recebe dele mesmo e dos tipos A, B e O; tipo O só 
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recebe dele mesmo, pois ele aglutina todos os outros, mas doa para todos. Os alunos puderam perceber 
essa teoria na prática ao evidenciarem a aglutinação de sangues não compatíveis sobre uma lâmina de vidro.  
Para efeito de padronização, das três gotas na lâmina, apenas a primeira não recebeu soro anti-A e nem anti-
B. Na segunda gota de sangue foi acrescida uma gota de soro anti-A e na terceira gota de sangue, uma gota 
de anti-B. Após cinco minutos foi observado, em alguns casos, que apenas a segunda gota de sangue 
aglutinava, mostrando àquele sangue, tipo A. em outros casos, a aglutinação ocorreu apenas na terceira gota 
de sangue evidenciando ente como sendo do tipo B.  
Em poucos casos, a segunda e terceira gotas de sangue aglutinaram, o que indicou o sangue ser do tipo AB. 
Em apenas três casos não houve aglutinação, então o sangue foi definido como sendo do tipo O. Na primeira 
gota, em que nada foi adicionado anteriormente, foi acrescido o soro anti-D. Em alguns houve aglutinação, 
fator Rh+, os que não aglutinaram, demonstraram ser Rh-. Os resultados do questionário final trouxeram 
expectativa em se trabalhar cada vez mais dessa forma com os alunos, pois todos responderam que essa 
prática foi eficaz para o entendimento do conteúdo.  
A prática trouxe o conteúdo de forma contextualizada para cada um deles, mostrando a importância de saber 
mais sobre o sangue e as transfusões, visto que dessa forma eles poderiam sensibilizar as pessoas sobre o 
tipo correto de sangue a ser utilizado em tais procedimentos.  
 

CONCLUSÕES 
Como professores, temos que buscar novas metodologias para o ensino. Disciplinas experimentais como 
física, química, matemática e biologia requer uma atenção especial. Cabe ao professor buscar incentivos 
inovadores para que seus alunos possam ter mais dedicação ao aprender. Uma reflexão no ensino de forma 
contextualizada ainda é o melhor caminho para que o aluno se sinta bem em sala de aula e tenha interesse 
por conteúdos aparentemente complexos. 
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INTRODUÇÃO 
O milho ( Zea mays L.) é uma planta com ciclo anual, pertence à família Poaceae e possivelmente seja 
originado do México. A espécie apresenta alta taxa fotossintética, baixo ponto de compensação de CO2, 
pouca exigência de água na formação de matéria fresca e elevado potencial comercial (Azevedo Neto, 1997; 
Marchi, 2008). O milho apresenta notável importância econômica caracterizada pelas diversas formas de sua 
utilização, compreendendo desde o consumo humano, até o processamento pela indústria para a fabricação 
de ração, que representa cerca de 70% do destino final do grão. A produção de milho do Brasil é considerada 
baixa quando comparada aos outros dois maiores produtores mundiais, Estados Unidos e China. Em relação 
à safra 2015/2016 há uma expectativa de crescimento de 44,3% na produção nacional de milho, sendo que 
as regiões consideradas maiores produtoras são, pela ordem, o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste. As Regiões 
Norte e Nordeste também apresentam grandes expectativas de crescimento, destacando-se a Região 
Nordeste, com aumento de produção de até 93,1% (CONAB, 2017). Na região Norte na safra 2016/2017 a 
área cultivada com milho, foi 694.500 ha com uma produtividade de 3,7 t/ha de grãos. No Estado de Roraima 
a área cultivada com a cultura foi de 7.500 ha com produtividade de 3,5 t/ha.  
A baixa produtividade de milho em Roraima pode ser explicada não apenas pelas condições locais como 
clima e solo, destacando o manejo da fertilidade do solo, mas também pelo sistema de produção adotado e 
pela baixa tecnologia empregada pelos produtores. No Estado de Roraima, ainda é pouco aplicado o sistema 
de plantio direto (SPD), um dos sistemas de produção já conhecidos em todo país como alternativa ao 
sistema convencional. Um dos pré-requisitos do SPD é a presença de palhada no solo, fator importante para 
o manejo sustentável no fornecimento de nutrientes para o milho, principalmente em solos que apresentam 
baixa fertilidade natural, baixo teor de argila e baixa capacidade de suprimento de N (Silva et al., 2005).  
A determinação da quantidade de N a aplicar para o milho é baseada principalmente no teor de matéria 
orgânica do solo e na expectativa de produtividade. A incorporação de nitrogênio no solo expande o sistema 
radicular, e assim favorece o desenvolvimento da parte área das plantas de milho (Fancelli, 1997). O N é 
fundamental para o crescimento, desenvolvimento e rendimento do milho. As folhas, quando estão bem 
nutridas em N, sintetizam carboidratos e assimilam melhor o CO2, refletindo na produção de grãos que varia 
conforme a área foliar fotossinteticamente ativa da planta (Fancelli e Dourado Neto, 2004). Assim objetivou-se 
com este trabalho avaliar o desenvolvimento do milho cultivado sob níveis de N em sistema plantio direto no 
cerrado de Roraima.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido em 2016 no Campo Experimental Água Boa (área de cerrado), pertencente à Embrapa 

Roraima, situado entre as coordenadas geográficas de 02º39´00‖ e 02º41´10‖ de latitude norte e 60º49´40‖ e 60º52´20‖ 

de longitude. A precipitação média anual é de 1.678 mm, umidade relativa do ar de 70% e a temperatura diária entre 20 

a 38º C, sendo a média anual de 27,4 º C. Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Awi, com 

duas estações climáticas bem definidas, sendo uma chuvosa (abril-setembro) e outra seca (outubro-março). Foi utilizada 

a cultivar de milho transgênico híbrido LG 6030 PRO2 (Híbrido simples com gene Roundup Ready® 2 e VT PRO2), com 

as características: ótimo empalhamento; flexibilidade de uso (grãos e silagem de alta qualidade); uniformidade de 

plantas; excelente sistema radicular; grãos profundos e sabugo fino; responsivo ao investimento; estabilidade de 

produção; silagem de alta performance, com elevado potencial produtivo; resistente ao ataque da lagarta do cartucho e 

ao herbicida glyphosate.  

O experimento foi instalado em área cultivada em 2015 com soja, variedade BRS Tracajá. De acordo com a análise de 

fertilidade do solo na camada de 0-20 cm, em 2015, antes do plantio da soja, foi realizada a correção do solo. O preparo 

do solo consistiu em aração e gradagem e a correção da área foi realizada utilizando-se: 1,6 t ha
-1

 de calcário aplicado a 

lanço e incorporado a 20 cm de profundidade, 70 kg.ha
-1

 de KCl, 200 kg.ha
-1

 de supersimples e 20 kg.ha
-1

 de FTE. O 

plantio da soja foi mecanizado, com o espaçamento de 0,60 m entre fileiras. A soja recebeu doses mínimas de 

adubação, suficientes para garantirem o desenvolvimento da cultura sem interferir nas doses de N que a cultura do milho 

recebeu em 2016.  

Entre a colheita da soja (2015) e o plantio do milho (2016), o solo foi mantido sob o cultivo de Brachiaria ruzizienses. 15 

dias antes do plantio do milho, a braquiária foi dessecada utilizando o herbicida glyphosate, sendo o milho plantado no 

dia 06/05/2016 sobre a palhada, com espaçamento de 0,60 m. Os tratamentos foram constituídos pelos níveis de: 0 Kg 
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ha
-1

 N (T1); 60 Kg ha
-1

 de N (T2); 120 Kg ha
-1

 de N (T3) e 180 Kg ha
-1

 de N (T4). A adubação de semeadura foi igual 

para todos os quatro tratamentos, ficando distribuídos nas linhas 50 kg ha
-1

 de Sulfato de amônio, 17 kg ha
-1

de Cloreto 

de Potássio e 500 kg ha
-1

 de Superfosfato simples. Aos 17 dias (estádio V4) após a emergência das plantas foi realizada 

a primeira adubação de cobertura, utilizando – (T1) 0 kg ha
-1

, (T2) 56 kg ha
-1

, (T3) 122 kg ha
-1

e, (T4) 189 kg ha
-1

de ureia 

e 58 kg ha
-1

de KCl para todos os 4 tratamentos. Aos 70 dias após o plantio, foram avaliadas, aleatoriamente, em seis 

plantas da parcela útil: altura total da planta (AT) – distância entre o nível do solo e o ápice do pendão; altura de inserção 

da primeira espiga (AE) - distância entre o nível do solo e a inserção da primeira espiga; diâmetro do colmo (DC) - 

medido a 0,10 m do solo, utilizando-se paquímetro; teor de N na folha oposta abaixo da espiga; índices de clorofilas a e 

b, a partir dos quais obteve-se a razão clorofila a/b. Os dados foram submetidos à análise de regressão utilizando-se o 

programa Sigmaplot. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Todas as variáveis estudadas foram influenciadas pelas adubações nitrogenadas utilizadas (Figuras 1 e 2). 
Isso demonstra a responsividade do milho aos níveis de N utilizados no presente trabalho, nas condições 
locais de cultivo.  
A altura total de planta (AT), altura de inserção da primeira espiga (AIPE) e o diâmetro do colmo (DC) 
apresentaram comportamento quadrático perante os tratamentos (Figura 1), divergindo dos resultados 
obtidos por Farinelli & Lemos (2011) onde, não houve influência nas características morfológicas das plantas 
de milho submetidas a adubações nitrogenadas. O aumento da AT em função dos níveis crescentes de N é 
esperado uma vez que o N exerce importante função na divisão e expansão celular e no processo 
fotossintético (VOLGEMANN, 2006). Plantas de milho que possuem elevada AIPE não são muito desejáveis, pois 
podem ser mais suscetíveis à quebra do colmo e ao tombamento causado pelo vento, interferindo assim, na 
produtividade (Sousa & Yuyama, 2015). A AT e a AIPE foram avaliados por Siqueira (1999) que observou 
uma correlação de 82% entre as variáveis. O incremento no DC torna-se vantajoso pois dessa forma pode-se 
reduzir o risco de acamamento ou quebramento das plantas. Ademais, quanto maior o DC, maior é o acúmulo 
de reservas que serão destinadas para o enchimento de grãos (Kappes et al., 2011).   
Já a clorofila a, clorofila b, razão clorofila a/b e o teor foliar de N responderam linearmente aos níveis de N 
adicionados ao solo (Figura 2). Farinelli & Lemos (2011) concluíram que os acréscimos nos teores de N total 
foliar e nos grãos foram resultados do incremento de doses de nitrogênio no solo. A resposta linear dos 
índices de clorofila e da razão clorofila a/b são justificadas principalmente pelo fato do N fazer parte da 
molécula de clorofila, além de constituir proteínas, enzimas e ácidos nucléicos (VOLGEMANN, 2006). Sabe-se 
também que plantas submetidas a estresse ambiental apresentam redução nos teores de clorofila. O 
presente trabalho confirma tal informação uma vez que os menores valores de clorofila foram observados nas 
plantas cultivadas sob os menores níveis de N. Kappes et al. (2013) também observaram resposta linear do 
índice de clorofila foliar em relação aos níveis de N no solo. Há uma grande relação de dependência entre o 
processo fotossintético e o transporte de elétrons e a clorofila foliar. Em média 60% do N contido nas folhas 
estão associados aos cloroplastos (Below, 2002). Em condições normais, a razão clorofila a/b é em torno de 3 
para 1 (Lichtenthaler et al, 1981). Entretanto, sob condições de estresse, tal relação pode ser alterada uma 
vez que a razão clorofila a/b indica o investimento da planta para manter as taxas fotossintéticas. A razão 
clorofila a/b tende a aumentar quando a planta se encontra em alguma condição de estresse. No presente 
trabalho, os maiores valores da relação clorofila a/b foram observados nas plantas sob os menores níveis de 
N.  
A concentração de N foliar foi crescente com os valores do nutriente adicionados ao solo. Entretanto, mesmo 
nas plantas cultivadas com a maior disponibilidade de N, o teor de N foliar ficou abaixo do nível ótimo 
(Martinez et al., 1999). No ano de condução do experimento foram registradas fortes chuvas no campo 
experimental. Dessa forma, grande parte do N adicionado ao solo pode ter sido lixiviado, reduzindo o N 
disponível para as plantas. 
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Figura 1: Altura total de planta, altura de inserção da primeira espiga (AIPE) e diâmetro do colmo 
de plantas de milho cultivadas sob níveis de N, em Boa Vista-RR. 
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Figura 2: Clorofila a, clorofila b, razão clorofila a/b e teor foliar de N de plantas de milho cultiva das sob níveis de N, em 
Boa Vista-RR 
 

CONCLUSÕES 
O milho mostrou-se responsivo à adubação nitrogenada, nas condições do cerrado de Roraima. 
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA NA EJA: ANÁLISES COM 
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Matemática. 

 

INTRODUÇÃO:  
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) define em seu artigo 37, que a Educação de 
Jovens e adultos (EJA) será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental e médio na idade própria. Diante disso, a educação de jovens e adultos, com características e 
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, passou a ser considerada como 
modalidade de ensino, garantindo de forma diferenciada aos que forem trabalhadores as condições de 
acesso e permanência na escola. Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa com alunos e 
professores da educação de jovens e adultos da Escola Estadual Aldébaro José Alcântara em Bonfim – RR 
no ano de 2015. Com a finalidade de nortear o encaminhamento da referida pesquisa foi definido como 
objetivo geral: Analisar as dificuldades de aprendizagem em matemática, bem como o índice de evasão 
escolar apresentados pelos alunos da educação de jovens e adultos da Escola Estadual Aldébaro José 
Alcântara em Bonfim-RR. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia desta pesquisa apresenta abordagens qualitativas e quantitativas, caracterizada como 
descritiva justificada pela necessidade de descrever o objeto de estudo através de tabulação de dados, 
gráficos e quadros demonstrativos a partir dos dados coletados, registrados e analisados sem a interferência 
do pesquisador. O cenário da pesquisa deu-se na Escola Estadual Aldébaro José Alcântara, localizada no 
Município de Bonfim, cerca de 126 km da capital Boa Vista - RR, aproximadamente 1h30min da mesma.  
Quanto aos instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa, foram aplicados questionários com 
questões objetivas e subjetivas, voltadas tanto para o aluno quanto para os professores da EJA da Escola 
José Aldébaro, além da realização de levantamento documental sobre a escola e materiais bibliográficos. 
A pesquisa foi dividida em duas etapas, sendo que a primeira etapa deu-se pela aplicação dos questionários 
aos alunos, onde quarenta e dois (42) alunos da Educação de Jovens e adultos responderam ao referido 
questionário. A segunda etapa deu-se também, pela aplicação dos questionários aos professores de 
matemática e demais professores da EJA, no total foram pesquisados 8 (oito) professores dessa modalidade 
de ensino sendo que esses responderam ao questionário. O questionário de pesquisa aplicado aos alunos da 
EJA foi elaborado com um total de 13 questões (objetivas e subjetivas) com o intuito de coletar dados 
referentes às dificuldades de aprendizagem em matemática na EJA. O questionário de pesquisa aplicado aos 
professores de matemática e demais professores da EJA, composto por 14 questões, também objetivas e 
subjetivas, com a finalidade de coletar informações referentes às principais dificuldades relacionadas ao 
ensino-aprendizagem em matemática na educação de jovens e adultos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Quanto ao perfil dos alunos da EJA, foram analisados os dados conforme tabulação das informações obtidas 
através da aplicação do questionário e coleta dos dados que se deu no período de 06 a 10 de julho de 2015. 
Os alunos pesquisados foram 42 alunos da EJA, o que representou aproximadamente 27% do quantitativo de 
alunos matriculados nessa modalidade de ensino. 
Em relação ao perfil dos professores da EJA, o questionário abordou sobre a formação e atuação desses 
profissionais, enfatizando os seguintes questionamentos: o tempo de atuação no magistério; a formação 
profissional; a modalidade de ensino lecionada pelo professor; a formação profissional voltada 
especificamente para a EJA; aspectos e falhas profissionais; o tempo de atuação na EJA; o domínio do 
conteúdo lecionado; e a utilização de outros materiais didáticos.  
Dessa forma constatou-se que dos 8 (oito) professores que ministram aula na Educação de Jovens e Adultos 
na Escola Aldébaro, apenas 3 (três) professores lecionam a disciplina de matemática, sendo que esses três 
profissionais estão divididos nas 6 (seis) turmas da EJA ofertadas pela escola. Todos os professores de 
matemática da EJA possuem licenciatura em matemática, sendo que 2 (dois) deles atuam no magistério entre 
um período de 5 a 10 anos 1 (um) professor atua no magistério por mais de 10 anos, desses três professores, 
apenas um leciona no segundo segmento da EJA, ou seja, do 6º ao 9º ano, e os outros 2 (dois) lecionam no 
ensino médio/EJA. 
 
CONCLUSÕES 
Foi através da aplicação dos questionários tanto para alunos quanto para professores, que obtivemos os 
dados descritos neste trabalho. O questionário serviu para que os próprios alunos relatassem suas 
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dificuldades e os principais fatores que os levam a sentirem tais dificuldades. Conforme questionário aplicado 
aos alunos, foram levantadas informações relacionadas às dificuldades sentidas pelos mesmos no que diz 
respeito ao ensino-aprendizado em matemática, bem como, dificuldades em continuarem os estudos devido a 
diversos outros fatores. Os quesitos abordados aos alunos foram: sexo, idade, estado civil, o desenvolvidas 
alguma atividade remunerada, se possuem filhos, como veem o professor, se têm algum incentivo por parte 
de seus familiares, se gostam de estudarem, se desejam continuarem seus estudos, como está sendo a 
aprendizagem, dentre outros.  
Diante disso, observou-se que a maioria dos alunos pesquisados é do sexo feminino, com idade entre 15 e 25 
anos, sendo que do total de 42 alunos, 29 deles são solteiros, 23 alunos desenvolvem algum tipo de atividade 
remunerada e 24 dos alunos pesquisados declararam possuírem filhos. Além de identificar as principais 
dificuldades dos alunos para continuarem estudando, o questionário serviu também para conhecer melhor o 
perfil do aluno da educação de jovens e adultos. A maioria dos alunos respondeu que suas maiores 
dificuldades são os problemas familiares; enquanto que outros afirmaram ser o trabalho; a distância da 
escola; dificuldade em conciliar os horários de estudo e trabalho; e cansaço físico. 
Em contrapartida, quanto ao questionário aplicado aos professores da EJA, quando perguntado se durante as 
suas formações eles foram preparados para trabalharem com esta modalidade de ensino, todos foram 
unânimes quanto à resposta, e afirmaram não terem sido preparados para trabalharem com a EJA. Os 
referidos professores declararam ainda que suas formações falharam em relação à EJA, devido à falta de 
alternativas metodológicas e quanto a não realização de estágio nessa modalidade de ensino. 
Diante das questões explanadas, vale ressaltar que as dificuldades enfrentadas tanto por alunos como por 
professores da EJA são inúmeras, dentre elas podemos citar, a existência de fatores internos e externos, os 
quais ocasionam déficit no ensino-aprendizagem do aluno jovem e adulto, interferindo direta ou indiretamente 
na formação e qualificação desse aluno. 
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INTRODUÇÃO  
O cupuaçuzeiro [Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum] é uma árvore perene de médio porte, 
pertencente à família Sterculiaceae. Em plantios pode alcançar em torno de 4 a 8 metros de altura, enquanto 
que, em florestas, pode atingir até 18 metros (MULLER et al., 1995; SOUZA et al., 1996).  
Devido à apreciação da polpa para a produção de sucos, licores, sorvetes, iogurtes, bolos, pudins, entre 
outros alimentos, a espécie apresenta grande importância para a economia da região norte (SOUZA et al., 
1996; GONDIM et al., 2001; SOUZA et al., 2012).  
O cupuaçuzeiro é comumente atacado pela vassoura-de-bruxa (Moniliophthora perniciosa), que é um fungo 
endêmico da região amazônica. O patógeno causa prejuízos econômicos aos produtores e à indústria, sendo 
a identificação de meios sustentáveis de eliminação do patógeno um desafio constante para a agricultura 
(SOUZA, et al. 2012). 
Uma forma de manejo da doença é o uso de variedades resistentes ao patógeno, obtido por meio do 
melhoramento genético. Nesse sentido, estudos de divergência genética utilizando descritores morfológicos 
das folhas, flores e frutos são de grande importância e tem sido realizados em populações de cupuaçuzeiros 
da região norte (ALVES et al., 2003; OLIVEIRA, 2016). 

No caso das folhas, estas podem apresentar diferenças em relação ao tamanho, forma, coloração, entre 
outras características. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a divergência fenotípica de acessos de 
cupuaçuzeiro, com base em caracteres morfológicos das folhas e com respostas diferenciadas à vassoura-
de-bruxa. 
Sendo assim, o objetivo do estudo proposto é a avaliação da divergência fenotípica, com base em caracteres 
das folhas, de acessos de cupuaçu com respostas diferenciadas à vassoura-de-bruxa e cultivados pela 
Embrapa Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS  
Em junho de 2017 foram coletadas folhas de 36 acessos de cupuaçuzeiro pertencentes a um Sistema 
Agroflorestal (SAF), instalado no Campo Experimental Confiança da Embrapa Roraima e localizado no 
município do Canta - RR. Estes acessos foram previamente classificados como Resistente (R), 
Moderadamente Resistente (MR), Susceptível (S) ou Altamente Susceptível (AS) à vassoura-de-bruxa, sendo 
9 acessos de cada classe. Esses acessos são provenientes de mudas produzidas de sementes coletadas de 
matrizes em áreas de produtores em Roraima. 
A retirada das amostras foliares foi realizada pela divisão da planta em quatro quadrantes (Norte, Sul, Leste e 
Oeste), sendo extraídos três ramos, na altura mediana da planta, em cada quadrante. De cada ramo foram 
extraídas uma folha de número dois, uma de número quatro e uma de número oito, numeradas a partir da 
extremidade do ramo para a base. 
As folhas foram avaliadas quanto aos seguintes caracteres: comprimento foliar (CF; cm), largura do limbo (LL; 
cm), comprimento do pecíolo (CP; cm), diâmetro do pecíolo (DP; cm) e número de pares de nervuras por 
folha (NPN). As medições foram realizadas com auxílio de trena e paquímetro.  
Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística descritiva. Também foi utilizada a distância 
euclidiana média como medida de dissimilaridade entre os acessos e o método UPGMA (média aritmética de 
grupos não ponderados) para agrupamento. O programa Genes (CRUZ, 2006) foi utilizado nas análises 
genético-estatísticas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os acessos 254, 79, 266, 268 e 299 apresentaram maiores médias para o CF, LL, CP e DP (Tabela 1). Tais 
acessos são classificados como MR, R, S, AS e MR, respectivamente.  
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Tabela 1. Valores médios das variáveis comprimento foliar (CF; cm), largura do limbo (LL; cm), comprimento do pecíolo 
(CP; cm), diâmetro do pecíolo (DP; cm) e número de pares de nervuras por folha (NPN), de 36 acessos de cupuaçuzeiro 
avaliados em Sistema Agroflorestal em Roraima. Cantá – RR, 2016. 
 

Acesso Classificação CF (cm) LL (cm) CP (cm) DP (cm) NPN (cm) 

2 MR 36,8 11,9 1,5 6,03 12 

7 S 32,4 9,7 1,2 5,18 11,4 

10 AS 30,6 9,9 1,4 4,88 9 

11 AS 33,9 10 1,4 5,18 10,9 

14 R 26 7,8 1 4,01 11,1 

21 AS 35,7 10,7 1,6 5,49 11,7 

28 S 32,8 9,8 1,5 4,79 9,8 

29 S 32,7 12,2 1,3 5,47 11,7 

61 AS 35,3 12,3 1,8 5,84 9,7 

74 R 34 10,9 1,5 5,72 8,7 

76 AS 36,8 10,8 1,8 5,85 9 

77 S 36,7 12,4 1,9 6,1 10,5 

78 AS 32 10,8 1,7 5,37 8,7 

79 R 41,8 14,2 2,1 6,58 11,3 

81 MR 36,9 12,3 1,7 5,94 10,2 

82 AS 35,8 11,6 1,7 6,18 9,3 

83 R 16,7 6 1 2,82 8,7 

110 R 38,8 11,5 1,6 6,02 10,8 

235 R 34,6 10,4 2 6,13 10,1 

238 MR 35,6 10,5 1,8 6,18 9,8 

239 MR 33,7 10,4 1,9 5,79 9,8 

248 R 33,4 10 1,6 5,81 10,3 

254 MR 39,7 11,5 1,9 5,99 11 

257 S 38 11,1 1,6 5,89 9,9 

259 S 36,3 10,3 1,7 5,59 10,4 

261 AS 32,5 10,1 1,6 5,75 8,9 

266 S 41,1 12 2 6,54 9,7 

268 AS 39,3 11,5 2 6,17 10,3 

278 MR 38,8 11,8 1,8 5,72 10,3 

282 MR 33,3 11,6 1,4 5,45 10,2 

288 S 38,3 10,5 1,6 4,79 9,8 

290 S 28,2 9,9 1,5 4,46 8,8 

292 R 34,5 11,8 1,5 5,03 10,3 

297 R 34,5 10,2 1,4 4,55 10,6 

299 MR 38,8 10,1 2 6,05 10,8 

301 MR 35,7 11,8 1,8 5,66 10,6 

CV (%) 

 

14,53 16,90 15,02 13,18 9,10 

Média    34,8 10,8 1,6 5,5 10,2 

R, MR, S e AS: resistente, moderadamente resistente, susceptível e altamente susceptível à vassoura-de-bruxa, respectivamente. 

 

Pelo dendrograma formado ao se usar o método UPGMA, utilizando 60% de similaridade, é possível observar 
a formação de quatro grupos (Figura 1). Apenas um acesso foi alocado em cada um dos grupos I, II e III (83, 
14 e 79, respectivamente), sendo que, os acessos 14 e 83 apresentam baixas médias para a maioria dos 
caracteres, sendo o primeiro acesso resistente e o segundo moderadamente resistente à vassoura-de-bruxa. 
O acesso 79, por sua vez, também é resistente à vassoura-de-bruxa, mas apresenta elevadas médias para a 
maioria dos caracteres. O grupo IV foi formado pelos demais acessos, os quais se distribuíram entre os 
limites dos caracteres avaliados. Pelos resultados obtidos pode se observar que não houve separação dos 
acessos avaliados quanto à resistência/susceptibilidade à vassoura-de-bruxa nos grupos formados.  
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Figura 1. Dendrograma mostrando os grupos de similaridade obtidos a partir de 36 acessos de cupuaçuzeiro estabelecidos pelo 

método UPGMA, baseado na distância euclidiana média.  
 

CONCLUSÕES 
Os acessos estudados foram separados em quatro grupos de similaridade, considerando os caracteres 
morfológicos da folha. No entanto, não houve separação dos acessos quanto à resistência/susceptibilidade à 
vassoura-de-bruxa nos grupos formados.  
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INTRODUÇÃO 

Com ocorrência típica em locais de terra firme, o cupuaçuzeiro [Theobroma 
grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum] é encontrado tanto em área nativa quanto 
cultivada, na Amazônia brasileira. A produção de frutos da espécie é de 
grande import ncia econômica, principalmente em propriedades onde a 
mão de obra é familiar (SOUZA et. al., 1996). 
Os frutos do cupuaçuzeiro são ricos em vitaminas e minerais, sendo a polpa utilizada na produção de produtos 

alimentícios como sucos, doces, picolés, geleias, iogurte, entre outros (SOUZA et al., 2012; YANG et al., 2003).  

Segundo SOUZA et al. (1999), os frutos apresentam formas variáveis, com diâmetro variando de 9 cm a 15 cm, 

comprimento de 10 cm a 40 cm e peso entre 300 g e 4000 g. O percentual de polpa por fruto varia de 24% a 50%, o de 

sementes de 10% a 29%, o de casca de 39% a 52% e o de placenta de 2% a 4%. 

A doença vassoura-de-bruxa causada pelo fungo Moniliophthora perniciosa ataca árvores do gênero Theobroma, 

como o cacaueiro e o cupuaçuzeiro. A ocorrência pode ser detectada tanto na fase jovem quanto adulta, afetando 

significativamente a produção de frutos (LASS, 1985; WHEELER, 1985). Em plantas atacadas, os frutos 
mumificam-se prematuramente e caem antes de amadurecerem, em decorrência do apodrecimento da polpa 

(BENCHIMOL, 2010).  
Uma forma de manejo da vassoura-de-bruxa é o uso de variedades resistentes ao patógeno, obtido por meio do 

melhoramento genético, sendo fundamental para a sustentabilidade do sistema de produção da espécie, uma vez que a 

seleção de genótipos produtivos e resistentes pode elevar a produtividade do cupuaçuzeiro pelo uso de mudas e 

sementes melhoradas.  

O conhecimento da diversidade observada para determinada espécie, seja em populações naturais, em coleções de 

germoplasma ou em plantios, é de extrema importância em qualquer programa de melhoramento. Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade fenotípica de cupuaçuzeiros quanto a caracteres agronômicos e 

morfológicos do fruto e com respostas diferenciadas à vassoura-de-bruxa. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado na safra 2016/2017, em um Sistema Agroflorestal implantado no Campo Experimental 
Confiança, da Embrapa Roraima, onde são cultivados cupuaçuzeiros com 22 anos de idade. As plantas 
começaram a apresentar infecção natural pela doença vassoura-de-bruxa a partir de 2006. Em maio de 2013, 
foram realizadas avaliações da incidência e severidade máxima da doença, com auxílio do diagrama 
ilustrativo da avaliação da vassoura-de-bruxa, conforme Souza et al. (2009). Em setembro do mesmo ano, 
realizou-se a poda em praticamente todas as plantas, cortando-se 40% de sua copa, e em alguns casos, 
quando as plantas apresentavam alta infestação da doença, retirou-se toda a copa. Os resíduos de poda 
foram retirados das áreas no decorrer de três meses após a realização da poda. Em fevereiro de 2014, 
realizou-se a adubação na área de plantio com 250g de ureia, 650g de superfosfato simples, 300g de cloreto 
de potássio e 50g de FTEBr12, por planta. Em maio de 2014, realizou-se novamente a avaliação da 
incidência e severidade máxima da vassoura-de-bruxa, conforme descrito anteriormente. Após um mês, foi 
realizada a poda fitossanitária das plantas, retirando-se os ramos com sintomas de vassouras-de-bruxa verde 
e seca. No local do corte, foi aplicado pasta bordalesa. Em maio de 2015 e de 2016, foi feita nova avaliação 
da incidência e severidade máxima da vassoura-de-bruxa e, após um mês, as plantas foram submetidas à 
podas fitossanitárias e adubação, conforme descrito anteriormente.  
Do SAF mencionado, com base nas avaliações de incidência e severidade máxima da doença vassoura-de-
bruxa, 22 acessos de cupuaçuzeiro foram previamente caracterizados quanto às suas respostas à vassoura-
de-bruxa em: 1) acessos resistentes (R); 2) acessos moderadamente resistentes (MR); 3) acessos 
susceptíveis (S); e 4) acessos altamente susceptíveis (AS). Esses acessos são provenientes de mudas 
produzidas de sementes coletadas de matrizes em áreas de produtores em Roraima. 
Os frutos de tais plantas foram coletados e avaliados quanto às seguintes variáveis agronômicas e 
morfológicas do fruto: comprimento longitudinal do fruto (CLF; cm), diâmetro transversal do fruto (DTF; cm), 
peso total do fruto (PTF; g), espessura da casca do fruto (ECF; cm), peso da casca do fruto (PCF; g), peso da 
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polpa (PP; g), peso da placenta (Pplac; g), peso de sementes úmidas (PSU; g), número total de sementes 
(NTS), porcentagem de polpa (PorcP; %), número total de frutos por acesso (NF), produção total de frutos por 
acesso (Pfruto; kg) e produção total de polpa por acesso (Ppolpa; kg).  
As avaliações foram realizadas no Laboratório de Pós-Colheita da Embrapa Roraima, sendo amostrados 10 
frutos por acesso, no caso das variáveis morfológicas do fruto. Estas variáveis foram determinadas pelo uso 
de paquímetro, trena e balanças analíticas. 
Em relação às variáveis agronômicas, o NF foi obtido pela contagem de todos os frutos produzidos pelo 
acesso, enquanto que a variável Pfruto foi estimada pela multiplicação do NF pelo PTF médio. A variável Ppolpa, 
por sua vez, foi estimada, multiplicando-se o NF pelo PP médio. 
Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística descritiva. Foi utilizada a distância euclidiana média 
como medida de dissimilaridade entre os acessos e o método UPGMA (média aritmética de grupos não 
ponderados) para agrupamento. O programa Genes (CRUZ, 2006) foi utilizado nas análises genético-
estatísticas. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A realização de podas, retirando-se 40% da copa ou mais, seguida de podas fitossanitárias com posterior 
aplicação de pasta bordalesa e adubação das plantas resultou numa redução de 31% na incidência de 
plantas doentes e de 50 até 100% na severidade da vassoura-de-bruxa em plantas de cupuaçuzeiro, ao se 
comparar dados de 2017 com os observados em 2013.  
Para as variáveis do fruto, com exceção das variáveis PP e PSU, os coeficientes de variação foram de baixo 
a moderado para todas as demais variáveis (Tabela 1). O menor coeficiente de variação foi observado para a 
variável DTF (7,4%). As médias obtidas para as variáveis PTF, PC, PP, PS e NS foram inferiores àquelas 
obtidas por Melém Junior et al. (1998), enquanto que as médias do DTF e do PTF foram similares às obtidas 
por Maia et al. (2011). 
 
Tabela 1. Valores médios das variáveis comprimento longitudinal do fruto (CLF; cm), diâmetro transversal do 
fruto (DTF; cm), peso total do fruto (PTF; g), espessura da casca do fruto (ECF; cm), peso da casca do fruto 
(PCF; g), peso da polpa (PP; g), peso da placenta (Pplac; g), peso de sementes úmidas (PSU; g), número total 
de sementes (NTS), porcentagem de polpa (PorcP; %), número total de frutos por acesso (NF), produção total 
de frutos por acesso (Pfruto; kg) e produção total de polpa por acesso (Ppolpa; kg), de 22 acessos de 
cupuaçuzeiro avaliados em Sistema Agroflorestal em Roraima. Cantá – RR, 2016. 
 

 
Acesso 

Classificação CLF DTF PTF ECF PC PP Pplac PSU NST PorcP  NF Pfruto Ppolpa 

2 MR 22,8 99,64 906,4 5,42 323,5 389,8 15,47 150,7 33,6 43,17 28 25,38 10,95 

7 S 22,2 106,13 1009 7,2 449,4 346,2 14,6 141,1 30,9 34,36 26 26,23 9,01 

10 AS 20,2 94,58 623,1 5,99 281,7 214,6 10,62 105,5 24,3 34,39 27 16,82 5,79 

11 AS 27,5 113,81 1418,1 9,78 700,1 451,7 23,61 191,9 38,3 31,73 24 34,03 10,8 

21 AS 22,58 110,17 988,2 8,63 447 339,4 14,8 168,6 28,1 34,22 32 31,62 10,82 

28 S 24,2 101,46 988,9 7,35 439,4 332,4 16,82 162,3 35 33,19 19 18,79 6,24 

29 S 21,54 111,26 977,8 5,18 345,9 414 16,11 175,3 32 42,43 28 27,38 11,62 

49 R 19,8 101,63 769,8 6,53 325,4 288,4 7,48 127,6 28,7 37,56 18 13,86 5,2 

61 AS 24 106,8 987,9 5,84 375 389,5 17,47 164,5 30,9 38,93 41 40,5 15,77 

74 R 19,11 102,41 837,89 7,04 338,33 297 15,92 167,44 32 35,4 12 10,05 3,56 

78 AS 23,2 109,12 1005 6,32 394,4 377 13,67 155,9 35,5 37,43 20 20,1 7,52 

81 MR 21,1 101,5 795,8 4,98 288,9 260,4 12,76 181,8 38,4 32,81 23 18,3 6,01 

82 AS 20,6 109,47 931 6,36 376,4 337,8 18,34 174,3 27,7 36,38 14 13,03 4,74 

238 MR 19,9 98,72 694,4 5,69 287,4 265,6 12,63 111,4 25,6 38,09 17 11,8 4,5 

257 S 29 115,5 1309,8 8,72 566,4 483 18,04 188,8 26,4 36,88 25 32,75 12,08 

259 S 19,13 102,37 653,5 6,27 273 228 10,71 126 23,5 34,09 14 9,15 3,12 

261 AS 24,43 108,66 1015,67 5,91 417,44 379,56 21,5 152,22 31,56 37,43 38 38,6 14,45 

266 S 21,4 107,87 906 5,82 318 383,9 20,16 151,4 31,3 41,7 17 15,4 6,42 

288 AS 21,32 102,17 837,3 7,02 324,9 274,9 13 180,7 32,5 32,33 18 15,07 4,87 

290 S 21,9 100,41 902,2 6,9 331,8 356,9 18,93 153,1 29,8 39,62 23 20,75 8,22 

298 AS 23,9 112,84 1147,8 7,6 435,8 466,6 16,05 200,2 30,3 40,67 10 11,48 4,67 

301 MR 22,2 114,9 1053,4 7,39 417,4 440,8 19,35 122,8 23,4 41,5 12 12,64 5,25 

CV (%) 

 

12,35 7,4 27,12 24,81 29,1 29,17 45,8 32,22 17,3 8,05 

   Média   22,36 105,97 943,59 6,72 384,44 350,79 15,82 156,98 30,44 37,01 22,09 21,08 7,80 

  
Dentre todos os acessos, o 61 e o 261 foram os que mais se destacaram em relação às médias de Pfruto 

(40,50kg e 38,60kg, respectivamente) e Ppolpa (15,77kg e 14,45kg, respectivamente). No entanto, esses 
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acessos foram caracterizados como altamente susceptíveis à vassoura-de-bruxa. Os acessos 2, 11, 21, 29 e 
257 também se destacaram dos demais com Pfruto variando de 25,38kg a 34,03kg e Ppolpa variando de 10,80kg 
a 12,08kg. Dentre esses, apenas o acesso 2 é classificado como moderadamente resistente à vassoura-de-
bruxa, sendo os demais susceptíveis ou altamente susceptíveis. Apesar desses resultados, uma vez que o 
cupuaçu é uma espécie perene, maior número e safras devem ser avaliados para confirmar a superioridade 
dos acessos mencionados.  
Alves et al. (2003) não encontraram correlação entre a produção de frutos e o número de vassouras-de-bruxa 
produzidas na planta, sugerindo que não existiu relação entre maior ou menor capacidade produtiva e 
suscetibilidade à doença. No entanto, segundo esses autores, este resultado não pode ser generalizado, pois 
tem sido observado que plantas com alta incidência de vassoura-de-bruxa praticamente não produzem frutos. 
No presente estudo observou-se que, plantas que apresentavam alta incidência da doença em 2013 e que 
não produziam frutos, ou quando produziam a polpa se estragava, devido ao ataque de M. perniciosa, 
passaram a produzir frutos sadios, com polpa de qualidade e viáveis para consumo e comercialização após a 
adoção das medidas de manejo realizadas em campo durante cinco anos consecutivos. Assim, os resultados 
obtidos comprovam a eficácia da adoção dessas medidas de manejo, as quais permitiram que plantas com 
algum grau de susceptibilidade à vassoura-de-bruxa passassem a apresentar boa produção de frutos. 
Pelo método UPGMA, considerando uma similaridade de 60%, foram formados quatro grupos (Figura 1), 
sendo o Grupo I formado pelos acessos 11 e 257, os quais apresentam elevadas médias para a maioria das 
variáveis morfológicas e agronômicas e susceptibilidade ou elevada susceptibilidade à vassoura-de-bruxa. O 
Grupo II é formado pelos acessos 10, 259, 49 e 238, que apresentam baixas médias para a maioria das 
variáveis morfológicas e agronômicas. Desses, os três primeiros acessos também são susceptíveis ou 
altamente susceptíveis à vassoura-de-bruxa. O Grupo III foi formado pelos acessos 298 e 301, que são 
moderadamente resistentes à vassoura-de-bruxa, mas que apresentam reduzidas produções de frutos e de 
polpa. Os outros acessos, os quais em sua maioria são susceptíveis ou altamente susceptíveis à vassoura-
de-bruxa e apresentam elevados valores de PSU e NST, foram alocados no grupo IV. O conhecimento da 
diversidade da população considerada é importante para avaliar o potencial de uso da mesma no 
melhoramento da espécie, visando o desenvolvimento de variedades produtivas e resistentes à vassoura-de-
bruxa. 
 

 
Figura 1. Dendrograma mostrando os grupos de similaridade obtidos a partir de 22 acessos de cupuaçuzeiro estabelecidos pelo 

método UPGMA, baseado na distância euclidiana média.  

CONCLUSÕES 
Os acessos estudados foram separados em grupos de similaridade, onde, de forma geral, acessos 
susceptíveis e altamente susceptíveis à vassoura-de-bruxa apresentaram elevados valores para as variáveis 
agronômicas e/ou morfológicas do fruto.  
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INTRODUÇÃO 
O vírus Chikungunya (CHIKV) é um arbovírus pertencente à família Togaviridade, gênero Alphavirus, e é 
transmitido principalmente pelos mosquitos Aedes Aegypti e Aedes Albopictus, os mesmos mosquitos 
transmissores do Dengue e Zika. O quadro clinico da infecção pelo CHIKV se caracteriza por febre alta, dores 
agudas e persistentes nas articulações, cefaleia, entre outros, sendo estes sintomas muitos semelhantes com 
Dengue e outras arboviroses. Assim as pesquisas laboratoriais são importantes ferramentas para a 
confirmação da doença, pois apresentam maior confiabilidade em relação ao diagnostico clinico. (LANCIOTTI; 
VALADERE, 2014; SCHUFFENECKER et al., 2006; TEIXEIRA et al., 2015).   
O CHIKV apresenta genoma de RNA de polaridade positiva, com comprimento aproximado de 12.000 base, 
apresentando duas matrizes de leitura aberta, que codificam uma poliproteína não-estrutural (clivada em 
proteínas não estruturais nsP1 a nsP4, que participam da replicação viral) e poliproteína estrutural, que é 
clivada nas proteínas de Capsídeo (C), Envelope 1, 2 e 3 (E1 a E3) e 6K. Atualmente, são reconhecidos 
quatro genótipos distintos do CHIKV, sendo estes, o genótipo Africano Ocidental, o genótipo do 
Leste/Centro/Sul Africano (ECSA), o genótipo Asiático e o genótipo IOL - Linhagem do Oceano Índico NUNES 
et al., (2015). O potencial epidêmico do CHIKV foi demonstrado durante a epidemia do Oceano Índico, 
causada pelo genótipo IOL, onde a soroconversão alcançou aproximadamente 40% da população em uma 
das ilhas envolvidas, com 244 mil casos estimados. 
Em 2014, durante o desenvolvimento do projeto ―caracterização molecular de arbovírus isolados em 
pacientes com síndrome febril no estado de Roraima‖ em nosso laboratório, identificamos a circulação do 
vírus Chikungunya, colocamos a técnica de RT-PCR em tempo real e convencional a disposição do Estado e 
com os dados obtidos nessa pesquisa ficou demostrada a entrada e circulação do vírus Chikungunya em 
Roraima, sendo detectado o genótipo Asiático em amostras de 2014 e 2015. As cepas isoladas guardam alta 
similaridade com cepas de outros países das Américas, tornando dificultoso, ainda, observar processos de 
adaptação dentro dos países onde foram isoladas. (FORRESTER; COFFEY; WEAVER, 2014). Assim, 
conhecer a diversidade genética do vírus Chikungunya circulante em Roraima é uma questão importante, pois 
relacionará com os resultados anteriores para o estudo de adaptação e evolução deste vírus no Estado, como 
também questões de patogenicidade, virulência e transmissibilidade. 
Logo este trabalho teve como objetivos detectar o vírus Chikungunya em amostras de soro de pacientes 
durante o período do segundo semestre de 2016 ao primeiro semestre de 2017.  E analisar a diversidade 
genética de vírus Chikungunya isolados a partir da amplificação do gene de envelope (E1) nos isolados 
roraimenses por meio da técnica de RT-PCR.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS  
Amostras Biológicas: As amostras biológicas (soro) foram cedidas pelo Hospital Geral de Roraima 
Francisco Elesbão (HGR), sendo incluídos pacientes que procuraram unidades de saúde com suspeita de 
Dengue e/ou Chikungunya. Estas amostras foram armazenadas em ultra freezer a 80°C negativos, tendo sido 
identificadas previamente. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal de Roraima sob o parecer nº 409.084 de 13 de setembro de 2013. 
Extração de RNA: Amostras de soro foram submetidas à extração de RNA utilizando-se o kit QIAamp Viral 
RNA Mini (Qiagen, Hilden, Alemanha), segundo protocolo do fabricante. A técnica se baseia na lise das 
partículas virais e ligação do RNA viral a uma membrana de sílica. O RNA é então purificado por meio de 
lavagem com tampões alcoólicos contendo sais de guanidina, que removem impurezas e impedem a 
degradação do mesmo. O RNA foi eluído da membrana com a adição de 60µL de tampão AVE (água livre de 
RNase contendo 0,04% de azida de sódio) e posteriormente armazenados em ultra freezer a -80°C. 
Detecção do vírus Chikungunya e amplificação de gene E1 por RT-PCR convencional: Para a detecção 
do vírus Chikungunya foram utilizados os iniciadores M2W e M3W de Pfeffer et al. (1997),  estes iniciadores 
flanqueam a região do gene não estrutural nsP1 para a detecção específica do gênero alfavírus, no entanto, 
esses iniciadores foram modificados pelo LaBMol em 2015, especificando-o para o vírus Chikungunya. Nestes 

experimentos, foram utilizadas as condições da RT-PCR, conforme a estratégia de BRONZONI et al. (2004). Para 

identificação molecular do vírus Chikungunya através da amplificação do gene do envelope 1, foram utilizados os 

iniciadores 9648F e 11770R desenhados por Schuffenecker et al. (2006). Inicialmente as amostras de RNA extraídas 

foram submetidas a uma reação de transcrição reversa (RT) para a confecção do DNA complementar, utilizando-se o 

primer anti-senso M3W_mod2. Para a detecção do CHIKV foi realizada a amplificação do fragmento do gene nsP1 pela  

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Para a confirmação de positividade as amostras da PCR foram submetidas a 
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uma eletroforese em gel de agarose corado com Blue Green, onde foram visualizadas as bandas do fragmento 

esperado. Posteriormente, foi realizada a amplificação do fragmento do gene do envelope 1, utilizando os iniciadores 

9648F e 11770R desenhados por Schuffenecker et al. (2006). Onde foi realizada as técnicas acima descritas de 

Transcrição Reversa seguida da Reação em Cadeia da Polimerase e as amostras foram submetidas a uma eletroforese 

de gel de agarose. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A técnica de extração de RNA compreendeu grande parte do período proposto para o desenvolvimento do projeto. Em 

busca de um procedimento eficiente para a obtenção do material genético viral de qualidade, utilizando os materiais 

disponíveis para o desenvolvimento da pesquisa, inicialmente utilizou-se um estoque restante do kit de extração Total 

RNA Extraction Kit [Mini] Blood- Bacteria-Cultured-Tissue Cells – Real Genomics™. Entretanto este kit já não continha a 

coluna de lavagem necessária para a etapa inicial de separação do RNA dos componentes celulares contaminantes 

expostos após a lise celular. Várias modificações no protocolo do fabricante foram realizadas na tentativa de estabilizar a 

técnica para a obtenção do RNA viral, durante essa etapa foram utilizadas amostras positivas para o vírus Chikugunya 

como controle.  Mesmo com algumas amostras apresentando moderada qualidade na extração de RNA, nenhum 

resultado positivo foi obtido da reação em cadeia da polimerase (PCR), para a amplificação do gene de envelope1 

(2.122 pb) ou para o fragmento de detecção do vírus pela amplificação do gene não estrutural nsP1 (434 PB). Apenas 

com a aquisição de um novo kit de extração o problema pode ser solucionado.  

Seguindo o protocolo para a amplificação do gene E1 desenvolvido pela equipe LaBMol-UFRR, utilizando os primer de 

Shuffenecker ,2006, não foi possível amplificar nenhuma amostra suspeita. Após repetições dos experimentos utilizando 

o protocolo estabelecido pelo laboratório e sucessivas não amplificação do fragmento esperado, uma nova padronização 

da técnica de RT-PCR foi realizada, o que compreendeu um bom tempo do cronograma proposto. Foi realizada a busca 

de uma temperatura de anelamento ideal e concentração dos iniciadores utilizados na reação que permitisse a 

amplificação do genoma do vírus. Sendo utilizadas nesta etapa amostras positivas e com identidade confirmada por 

sequenciamento. Contudo, nenhuma das alterações realizadas para a amplificação do fragmento de E1 apresentou a 

positividade desejada. Torando impossível a identificação molecular através do sequenciamento do vírus Chikungunya 

circulantes no Estado de Roraima em amostra de soro de pacientes com suspeita da febre do chikungunya, uma vez que 

a padronização da RT-PCR custaria um tempo maior que o disponível. 

No entanto, em busca de detectar amostras positivas dentre as analisadas para o fragmento de envelope, foram 

utilizados os iniciadores de Pfeffer et al., 1997. Das 13 amostras testadas para o fragmento de E1(2122 pb), 100% foram 

testadas para o fragmento do gene nsP1 (434 pb), destes nenhuma apresentou positividade. Ressaltando que todos os 

testes conduzidos durante o desenvolvimento deste projeto foram utilizados controles positivos e negativos para 

validação do experimento. O total de 45 amostras foram analisadas para o fragmento menor, destas 13,33% foram 

positivas. No entanto devido ao curto período remanescente do cronograma, não foi possível realizar o sequenciamento 

para inferência filogenética. 

 

CONCLUSÕES 
Não foi possível amplificar o fragmento do gene de Envelope 1. Desta maneira não foi possível analisar a diversidade 

genética e inferir a filogenia do vírus Chikungunya no período proposto. No entanto, a padronização da reação de 

amplificação deste fragmento ainda está em andamento, assim como o sequenciamento dos fragmentos de gene nsP1 

obtidos. 
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INTRODUÇÃO 
A inclusão de temas da Física Moderna no Nível Médio tem ganhado espaço nas discursões entre 
pesquisadores da área da educação em ciências e professores das escolas secundárias. Acredita-se que 
essa quebra de hierarquia curricular possibilita maior aproximação dos jovens com conteúdos da Física e da 
Matemática aplicados nas tecnologias presentes no cotidiano. Nesta intervenção metodológica, será 
apresentada uma sequência didática aplicada na abordagem introdutória da Física de partículas e suas 
interações para alunos da terceira série do Ensino Médio da Escola Estadual Ana Libória. O processo da 
transposição didática ocorre em torno da simulação experimental do LHC (Grande Colisor de Hádrons) e, de 
um arranjo coreográfico para representar a formação de algumas partículas do modelo padrão. 
Atualmente, é notável a atenção dos jovens pelas novidades tecnológicas que, por sua vez, exigem 
conhecimentos relacionados às ciências de uma forma geral. Porém, o ensino de Física no nível médio, não 
tem acompanhado esse desenvolvimento e, cada vez mais se distancia das necessidades dos alunos no que 
diz respeito aos conhecimentos científicos mais atuais. Uma alternativa para aproximar o aluno das 
informações a eles repassadas pela mídia escrita e falada, sobre os avanços e descobertas científicas no 
Brasil e no mundo é apresentar temas científicos contemporâneos em sala de aula (ABDALA, 2005). 
Apesar de reconhecer a necessidade de uma intervenção curricular na área da Física, há muitos obstáculos 
que dificultam esse processo, como exemplo, os conteúdos pré-estabelecidos, a carga horária insuficiente, a 
exigência da sociedade (pais e alunos) por um curso voltado para vestibulares e a precária 
instrumentalização da escola. No entanto, na contramão das dificuldades apresentadas, nesta oficina será 
apresentada uma ação do projeto Dona Ana no país dos Bósons que vem sendo desenvolvida na Escola 
Estadual Ana Libória, em Boa Vista capital do Estado de Roraima, cujo principal objetivo é incluir temas de 
Física Moderna no currículo escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A motivação para o desenvolvimento deste projeto foi à participação do professor Eronildo Castro na Escola 
de Física do CERN, em 2014, cujo, um dos objetivos é preparar professores do Ensino Médio e de Escolas 
Públicas para serem multiplicadores dos conhecimentos da Física contemporânea no ensino secundário.  
Essa ideia, bem difundida na Europa é estendida aos países de língua portuguesa mediante parcerias do 
Brasil com Portugal através das agências de fomento CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível 
Superior) e CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto Dona Ana no país dos Bósons tem com principal objetivo incluir discussões acerca da Física de 
Partícula no nível Médio. Para esse fim, foi convidada uma turma de 30 estudantes para execução de uma 
ação piloto. A primeira atividade foi localização geográfica (fronteira franco-suíça) do LHC, o maior laboratório 
de Física do mundo, seguida de um levantamento bibliográfico das circunstâncias históricas e científicas que 
lhe deram origem.  
Com intuito de atingir de forma gradativa o tema principal, as descobertas das partículas subatômicas e suas 
interações, no segundo momento, foi feita a leitura do artigo da professora Maria Cristina Batoni Abdala do 
Instituto de Física da UNESP, rico em informações sobre o assunto e de uma linguagem acessível. Os alunos 
assistiram, ainda, aos filmes ―O discreto charme das partículas elementares‖, parte I, II e III. 

Figura 3 - Acervo pessoal. Professor Eronildo Castro em 
visita a caverna do LHCb.  
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No segundo momento deu-se inicio a montagem da peça teatral que teve como objetivo construir modelagem 
mental para a dinâmica de formação das partículas elementares do modelo padrão. Na peça titulada a Dança 
do Universo, os estudantes vestiam camisas com os símbolos dos quarks, Up e Down.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Os alunos dançam em trios e podem mudar de grupo aleatoriamente quando perceber a existência de alguma 
dupla. Porém, devem ficar atentos, pois, sempre quando ocorrer a união de (U, U, D) ou (U, D, D) os 
componentes do trio se abraçam, pois formam próton e elétrons respectivamente.  
 

 

                        

 

 

 

 

 
 
Sendo a carga do quark UP +2/3 e do quark Down – 1/3, a carga total do próton será 1 e a carga do neutron é 
zero. O elétron é apenas mencionado com um anti-próton e não é representado na dança. 
No terceiro passo, foram produzidos seminários sobre o LHC e seus quatro principais laboratórios ALICE, o 
grande experimento de colisão de íons, o LHCb, especializada em investigar as pequenas diferenças entre 
matéria e antimatéria, o ATLAS Detectores de Propósito Geral do LHC e o CMS, um solenoide que detecta 
Muons compacto). Veja os detalhes na figura abaixo 2. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Na perspectiva experimental foi construído um experimento para simular a colisão de partículas no LHC. Na 
execução desta atividade fez-se necessário a realização de aulas de física aplicada, como reconhecimento de 
componentes eletrônicos, montagem de circuitos elétricos, soldagem e programação utilizando o 
microprocessador Arduino. Além dos mais de 2.800 pontos de solda, a programação do totalmente 
desenvolvidos pelos alunos a partir das instruções do professor. 

Figura 6 - Fonte: https://home.cern/topics/large-hadron-collider. 

Figura 2  - Quark UP. Figura 3 - Quark Down. 

Figura 4 - Formação de um 
próton. 

Figura 5 - Formação de 
um neutron. 
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Para a culminância do projeto foi construída uma maquete experimental utilizando compensado de (1,8 x 20) 
metros, 380 ledes programados individualmente utilizando o software Arduino para construir o circuito da 
figura 7 e simular a colisão de partículas realizada no LHC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Do planejamento a execução, o projeto Dona Ana no País dos Bósons trouxe indicativos positivos acerca da 
inclusão da Física Moderna no Ensino Médio e da perspectiva de construção de conhecimentos significativos 
da Física. Nota-se que a construção colaborativa surte efeito nesse despertar do aluno para o saber científico. 
Merece destaque para a grande motivação dos estudantes pelos temas da ciência quando estes se 
encontram relacionados com as tecnologias que eles têm acesso como é o caso dos eletroeletrônicos 
comumente utilizados para a comunicação. Outro apontamento importante é a facilidade que muitos 
estudantes apresentam no manuseio de instrumento e componentes eletrônicos e na articulação desses 
componentes através de linguagens programáveis. Do ponto de vista docente fica marcada a eficácia da 
metodologia colaborativa. Entende-se, portanto, que a inclusão de temas da Física Moderna no Ensino Médio 
não é só possível. Mas também, importante para despertar o interesse dos jovens por área tão repudiada na 
atualidade como a Física. 
 
CONCLUSÕES 
A experiência de discutir física de partículas no nível médio foi agradável, pois, os alunos desenvolveram as 
atividades com uma desenvoltura incomum. Notou-se que realmente existe uma grande paixão deles por 
tecnologias, a ponto de expressar autodidatismo quando se fala de eletrônica e programação.  
Os estudantes envolvidos no projeto expressam com desenvoltura, conhecimentos acerca das partículas 
subatômicas. Pode-se considerar que superaram as expectativas e apresentam certo domínio desse tema 
muito importante para o estudo das ciências em geral, mas que, em muitos casos não trabalhados 
satisfatoriamente na universidade. 
Pretende-se dar continuidade a essa intervenção curricular e metodológica iniciando na primeira série do 
ensino médio, para que sejam contemplados outros temas da Física Moderna. 
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INTRODUÇÃO 
Nas comunidades indígenas presentes em território brasileiro, há um frequente número de indígenas 
acometidos por parasitoses, dentre elas destacam-se; a ameba e a giárdia. Observa-se que as condições de 
saneamento das localidades influenciam as ocorrências de casos de protozooses (SIMÕES, 2015). 
As parasitoses, ameba e giárdia, são ocasionadas por um reino específico, o reino protista, cujo principal 
representante é o protozoário, um organismo unicelular eucarionte, que se encontra presente na água e no 
solo em forma de cisto no qual permite a sobrevivência fora do hospedeiro (TORTORA, 2012).  
O projeto foi executado através da contextualização de dados estatísticos epidemiológicos, provenientes das 
comunidades indígenas Malacacheta e Taba Lascada localizada no Município de Cantá, aproximadamente a 
20 km de Boa Vista-RR, tal comunidade é composta de duas etnias macuxi e wapichana. 
O trabalho foi desenvolvido com enfoque na interpretação de dados estatísticos, e ainda na sensibilização 
dos moradores da comunidade em referência as boas práticas de higiene. Nesse contexto, foi possível 
presenciar a pertinência das parasitoses mais frequentes na comunidade, articulando e cumprindo as 
diretrizes da educação em saúde no que se refere a construção científica. Através de palestras, diálogos, 
entrega de folders informativos do Ministério da Saúde e elaboração de cartazes didáticos com os agentes 
comunitários de saúde, notabilizou-se uma melhor compreensão do tema abordado, difundindo a 
aprendizagem e a construção do conhecimento significativo entre orientador e orientado.  
O objetivo geral é Determinar a ocorrência de protozooses e seus respectivos microrganismos causadores 
nas comunidades indígenas Malacacheta e Taba Lascada. 
Deste modo, os moradores da comunidade poderão se tornar mais sensíveis, readaptando e modificando 
seus conceitos e hábitos, contribuindo para a diminuição de casos recorrentes de parasitoses na comunidade. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, que busca caracterizar a frequência das protozooses mais frequentes 
nas comunidades indígenas Malacacheta e Taba Lascada, localizada no município de Cantá – RR. Tal 
caracterização da frequência baseou-se de dados já existentes e consolidados. Portanto, não foi necessária a 
submissão da pesquisa ao comitê de ética em pesquisa. Deste modo, foram respeitados aos princípios 
Éticos/ Morais conforme a resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do conselho nacional de saúde 
(CNS) comitê de ética. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em 2015, logo no 1º semestre, houve a identificação dos casos recorrentes de protozooses conforme a 
frequência dos microrganismos identificados em períodos de sazonalidade nas comunidades indígenas. Tais 
protozoários, evidenciados em maior frequência foram: ENTAMOEBA COLI, ENTAMOEBA HISTOLYTICA, 
GIARDIA LAMBLIA e ENDOLIMAX NANA. Para a consolidação das identificações, fora consorciado a 
realização de exames prognósticos para helmintos em igual teor. Dentre as parasitoses ocasionadas por 
helmintos, nas comunidades indígenas Taba Lascada e Malacacheta destacam-se: ASCARIS 
LUMBRICÓIDES, TRICHURIS TRICHIURA e ENTERÓBIO VERMICULARES. 
Nota-se que o parasitismo intestinal ainda se constitui um dos mais sérios problemas de saúde pública e afeta 
principalmente as crianças em territorialidade indígena (FERREIRA, 2005). Portanto, o controle e prevenção 
das doenças parasitárias são possíveis por meio de medidas simples que levem às pessoas a melhorarem 
sua qualidade de vida (MAGALHÃES, 2013). A identificação e realização de exames prognósticos permitem a 
elaboração de atividades educativas em saúde, constituindo ferramenta válida, integralizando um processo 
contínuo de educação para a melhoria das comunidades locais indígenas (BOEIRA, 2010). 
No 2º semestre de 2015, a realização de exames e o acompanhamento da equipe multidisciplinar em saúde 
tornaram-se frequentes e periódicas nas comunidades indígenas. Assim, a viabilidade das ações em saúde 
ficou de modo pleno e efetivo. Dentre os protozoários identificados neste período, destacam-se: 
ENTAMOEBA HISTOLYTICA e GIARDIA LAMBLIA. 
Porquanto, a necessidade de associar as práticas efetivas em saúde com parasitologia é essencial e perfaz o 
êxito nas ações em saúde. Podendo compreender que a educação em saúde é uma ferramenta importante 
que ainda requer investimentos por partes dos líderes governamentais, vontade política, capacitação e 
incentivo dos profissionais que atuam no sistema público de saúde (BISCEGLI et al., 2009). 
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Cantá 110 57 50 85 10 7 31 13 1 27 19 47 

                          
Tabela 1. Exames realizados em 2016. Fonte: DSEI-LESTE-RR 

Em 2016, houve a realização de exames e diagnósticos parasitológicos de forma trimestral. Sendo que o 
quarto trimestre mostrou-se não ser intermitente como os demais trimestres avaliados. A identificação de 
protozoários ocorreu de modo intenso, sendo 54 casos notificados neste período. No entanto, no ano de 2016 
houve a identificação de 85 casos de protozooses. Representando aproximadamente um aumento em 60% 
em relação aos três trimestres anteriores. 

CONCLUSÕES 
Com o resultado desse projeto esperamos contribuir para minimizar problemas na saúde pública relacionados 
à prevalência de doenças ocasionadas por protozoários nas comunidades indígenas locais. Além de 
despertar o interesse de outros agentes sociais para desenvolverem projetos que estejam relacionados com 
estas questões e, principalmente, os poderes públicos, para que estes desenvolvam políticas de saúde mais 
eficientes no combate às doenças infecto-contagiosas que afetam as comunidades indígenas. 

AGRADECIMENTOS 
À Capes pela bolsa de mestrado concedida ao primeiro autor, à Faculdade Roraimense de Ensino Superior  
pela bolsa de iniciação científica concedida ao último autor, ao Ministério da Saúde, representado pela Saúde 
Indígena em Roraima DSEI-LESTE-RR. 
___________________ 
BISCEGLI et al. Estado nutricional e prevalência de enteroparasitoses em crianças matriculadas em creche. Rev. Paul. Pediatr. 2009; 

27(3):289-95.BOEIRA et al. Educação em saúde como instrumento de controle de parasitoses intestinais em crianças. Revista Varia Scientia 

v.09 , n.15, p. 35-43, 2010.FERREIRA, G.R., ANDRADE, C. F.S. Alguns aspectos socioeconômicos relacionados a parasitoses intestinais e 

avaliação de uma intervenção educativa em escolares de Estiva Gerbi, SP. 2005. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 38 (5): 

402-405, set-out, 2005.MAGALHÃES et al. Ocorrência de Enteroparasitoses em Crianças de Creches na Região do Vale do Aço – MG, Brasil. 

2013.NEVES, D.P et al. Parasitologia humana. 11ª edição. Ed Atheneu, São Paulo, 2005. 

 

 

  



 
 

 
 

249 

ENTOLOMOLOGIA NA SALA DE AULA: O QUE OS ALUNOS SABEM SOBRE OS INSETOS? 
 

COMPAGNON
1
, Joicy Mariano; CRUZ, Valeska Regina Rodrigues

2
; QUIRINA NETO, Mônica

3
  

1
Universidade Federal de Roraima - UFRR (compagnon.jm@gmail.com) 

2,3
Universidade Estadual de Roraima - UERR (valeska.rrc@gmail.com), (mnquiqui@yahoo.com.br)

 

Palavras Chave: Educação, Biologia, artrópodes, insetos, ensino fundamental, Roraima 

 
INTRODUÇÃO 
A entomologia é a parte da Biologia que se dedica ao estudo dos insetos. Os insetos, grupo pertencente ao 
filo Arthropoda, formam o maior e mais diversificado grupo de seres vivos do reino Animal, com mais de 900 
mil espécies conhecidas e descritas por cientistas, constituindo cerca de 75% da vida animal na Terra 
(HICKMAN; ROBERTS; LARSON, 2004).  
A palavra Insecta, termo derivado do latim insectus, que significa animal cortado ou segmentado, apresenta 
os animais com o corpo dividido em: cabeça, tórax e abdome, três pares de patas e dois pares de asas 
inseridos no segmento torácico (COSTA-NETO, 2004; GUEDES et al., 2016). Ocupando quase todos os 
ambientes, sua grande capacidade de adaptação permitiu participarem de todos os processos ecológicos em 
ambientes terrestres pois atuam como herbívoros, predadores e parasitoides, daí sua grande diversidade 
(LOPES et al., 2013).  
O estudo dos insetos faz parte do conteúdo abordado em Ciências e Biologia, constando na matriz curricular 
dos cursos de ensino fundamental, médio e superior (CAJAIBA; SILVA, 2015). De acordo com os PCN‘s, este 
conteúdo é abordado no 7º ano do ensino fundamental, no eixo temático Vida e Ambiente, quando se trabalha 
seres vivos, suas interações com o meio em que vivem, suas características e hábitos: alimentação, 
reprodução, locomoção (BRASIL, 1998). No entanto, Lopes et al. (2013) asseguram que o primeiro contato 
com insetos ocorre na infância por meio da família. Esse contato pode ser carregado de conotação negativa 
ou positiva, fazendo com que a criança forme um conceito equivalente dos insetos. Logo, uma visão 
negativista em relação aos insetos pode ter suas consequências, diferentemente do conceito acadêmico o 
senso comum julga os insetos como animais peçonhentos, nojentos e que dão medo (COSTA-NETO, 2004). 
Os insetos apresentam um importante papel para a manutenção da maioria dos ecossistemas. Eles são 
essenciais para: ciclagem de nutrientes, manutenção da estrutura e fertilidade do solo, tratamento de 
resíduos, polinização das plantas com flores, dispersão de sementes, controle das populações de 
organismos, fonte direta de alimento para inúmeras espécies animais (COSTA NETO; RESENDE, 2004), 
como também bons indicadores de impacto ambiental e como ferramentas importantes em projetos de 
educação ambiental (BRANDÃO et al., 1999). 
De acordo com Furtado e Branco (2003) o conhecimento científico para os níveis fundamental e médio é 
prejudicado por informações equivocadas ou exaustivamente repetidas, o que é reforçado, muitas vezes, 
pelos livros didáticos e pela mídia, cabendo aos professores de Ciência e Biologia fazer a total diferença no 
ensino aprendizagem. Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo analisar a percepção entomológica 
de alunos do 7º ano do ensino fundamental de quatro escolas da cidade de Boa Vista, Roraima. A partir dos 
dados coletados, será possível identificar o nível de conhecimento entomológico desses alunos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para a realização da pesquisa foram visitadas quatro escolas da rede estadual de ensino fundamental, 
localizadas em bairros diferente do município de Boa Vista, Roraima, durante os meses de maio a agosto de 
2017. Para isso, foi aplicado um questionário com uma a duas turmas de cada escola, obtendo um total de 30 
a 32 questionários respondidos de forma voluntária, alcançando 126 entrevistados.  
O instrumento foi adaptado de Guedes et al. (2016), contendo oito perguntas semiestruturadas, que 
abordaram a percepção sobre os insetos, como: definição, importância e biologia dos insetos, bem como, os 
métodos de aprendizagem e saber a opinião dos estudantes sobre os insetos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos 126 alunos que responderam o questionário sobre insetos, 48% foram do sexo feminino, 44% do sexo 
masculino e 8% não quiseram responder. A seguir será discutido o instrumento por questão. 
 
Questão 01: Para você qual o significado da palavra inseto? 
Em resposta a essa pergunta, 59% dos discentes acertaram marcando a alternativa na qual afirmava que 
inseto é um animal com corpo segmentado ou cortado, divido em cabeça, tórax e abdômen (gráfico 1). O 
restante, 21% erraram e 20% não souberam responder a questão. Brusca e Brusca (2013) afirmam que os 
insetos, diferentemente dos outros artrópodes, têm um plano corpóreo distinto formado por cabeça, tórax e 
abdômen, três pares de pernas torácicas, um par de antenas e geralmente dois pares de asas. 
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Questão 02: De acordo com o seu conhecimento, os insetos pertencem a que grupo do reino animal? 
Quando perguntado a que filo do reino animal os insetos pertencem, 33% responderam corretamente que 
pertencem ao filo Arthropoda, 21% assinalaram Chordata, 12% Anellida, 5% Equinodermata, 3% Mollusca e 
26% não souberam responder (gráfico 2). Resultados parecidos foram registrados por Medeiros et al. (2013)  
evidenciando a falta de conhecimento em relação a que filo pertence os insetos. Todavia, não era para ser 
assim, pois, de acordo com Hickman, Roberts e Larson (2004), o Filo Arthropoda é o maior, mais abundante e 
o mais diverso do reino animal, por causa justamente dos insetos, pois existem mais espécies deles do que 
de todas as outras classes de animais em conjunto no planeta. 
 
Questão 03: Quantos pares de pernas possui um inseto? 
Segundo Gullan e Cranston (2007), uma das principais caraterísticas que definem os insetos dos outros 
animais do filo Arthropoda, é presença de três pares patas na fase adulta. Nesse sentido, por entender que 
esta característica é exclusiva aos insetos, foi perguntado aos entrevistados quantos pares de pernas possui 
um inseto. Através da análise dos dados, somente 32% dos discentes responderam corretamente afirmando 
que os insetos possuem três pares de patas, 55% responderam erroneamente assinalando um par (1%), dois 
pares (13%), quatro pares (31%) e cinco pares (11%), o restante 11% não souberam responder (gráfico 3). 
Esses dados ressoam no trabalho de Guedes et al. (2016) e Medeiros et al. (2013), que fizeram a mesma 
pergunta para discentes de escolas no município de Patos, na Paraíba, constando os mesmo equívocos.  
 
Questão 04: Como os insetos contribuem no ecossistema? 
Os insetos estão intimamente associados com a nossa sobrevivência, logo, perguntamos aos participantes 
pesquisa, qual a importância dos insetos no planeta, cerca de 52% dos entrevistados afirmaram que insetos 
contribuem no ecossistema para o equilíbrio ambiental do planeta. O restante 14% alegaram que os insetos 
fazem a predação e disseminação de doenças e 31% não souberam responder (gráfico 4).  
Resultados parecidos foram registrados por Costa Neto e Carvalho (2000), Guedes et al. (2016) e Medeiros 
et al. (2013), que estudando a percepção dos insetos pelos discentes, encontraram os mesmos resultados. 
Nesses sentido, Gullan e Cranston (2007), relatam que os insetos são essenciais para as seguintes funções 
nos ecossistemas: reciclagem de nutrientes; dispersão de fungos; propagação de plantas, incluindo 
polinização e dispersão de sementes; manutenção da composição e da estrutura da comunidade de plantas; 
alimento para vertebrados insetívoros, tais como muitas aves, mamíferos, répteis e peixe; manutenção da 
estrutura da comunidade de animais por meio da transmissão de doenças a animais grandes e predação, e 
parasitismo de pequenos. Cada espécie é parte de um conjunto maior e sua perda afeta a complexidade e a 
abundância de outros organismos.   
 
Questão 05: Marque com um X os animais que você considera serem insetos. 
Foi apresentado no questionário seis imagens de animais do filo Arthropoda, são eles: abelha, besouro, 
centopeia, escorpião, formiga e libélula, e os discentes teriam que marcar quais eles consideravam serem 
insetos. Diante deste questionamento, mais de 65% dos alunos assinalaram corretamente os animais 
pertencentes a classe Insecta: libélula (79%), besouro (76%) abelha e formiga (68%) (gráfico 5). Guedes et al. 
(2016) e Medeiros et al. (2013) ao pesquisarem a percepção entomológica com discentes no município Patos 
na Paraíba e Modro et al. (2009), no município de Santa Cruz do Xingu no estado de Mato Grosso, relataram 
que mais de 60% dos entrevistados, reconheceram os animais que eles apresentaram, como pertencentes à 
classe Insecta. 
 
Questão 06: As informações que você tem sobre insetos, são obtidas por meio de? 
Conforme Guedes et al. (2016), o meio pelo qual os alunos obtêm as informações acerca dos insetos, pode 
contribuir ou não para assimilação do conteúdo corretamente. Nesse interim, foi perguntado aos discentes por 
qual meio eles obtêm as informações e conhecimento sobre os insetos. Logo, 75 alunos responderam que 
aprendem mais sobre os insetos no ambiente escolar, sendo que, deste total 33% aprendem pelos livros 
didáticos e 27% com os professores. Isso pôde ser percebido pela questão com relação ao significado da 
palavra inseto, como também sobre a importância destes para o meio ambiente, assuntos estes que os 
professores devem abordar na sala de aula. O restante (40%) aprendem através da televisão (24%), internet 
(13%), revistas (2%) e com a família no dia a dia (1%) (gráfico 6).  
Esse levantamento corrobora com os dados obtidos por Guedes et al. (2016), Medeiros et al. (2013) e Modro 
et al. (2009) ao fazer a mesma pergunta para alunos de escolas públicas e particulares na cidade de Patos na 
Paraíba, registrando a escola e os livros como os principais meios de aprendizado sobre os insetos. Todavia, 
40% dos educando apontam outros meios não formais como veículos de informações sobre os insetos. 
Nesse sentido, Trindade, Júnior e Teixeira (2012), abordam que essa gama de informações veiculadas pela 
mídia, faz com que conceitos, proposições, explicações e ideias sobre os insetos sejam construídas e 
interpretadas de diferentes formas, constituindo, assim, o cerne da elaboração das representações sociais 
sobre os insetos, como veremos nas questões a seguir.  
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Questão 07: Qual a sua opinião sobre os insetos: 
Quando indagados sobre qual a opinião sobre os insetos, os termos mais utilizados pelos discentes foram: 
―são nojentos‖, ―são pequenos e perigosos‖, ―eles não servem pra nada‖, ―são um incomodo‖, ―são um lixo‖, 
―são alienígenas e podem virar monstros‖, ―são seres que tem doenças‖, ―são pragas, fazem o mal‖, ―são 
animais venenosos e peçonhentos‖ dentre outros.  
No entanto, uma pequena parcela (30%) dos discentes entrevistados tem opiniões diferentes, alegando que 
os insetos são: ―lindos e que devem ser admirados por todos‖, ―são pequenos, coloridos‖, ―ajudam a 
natureza‖, ―fazem buracos e podem transportar água no solo, tranquilizar o ciclo de vida‖, ―servem para 
equilíbrio ambiental‖, ―são criaturas que podem ser utilizadas na tecnologia‖. 
Resultados parecidos foram registrados por Alvim et al. (2014), Guedes et al. (2016), Miranda e Figueiredo 
(2009), Modro et al. (2009) e Trindade, Júnior e Teixeira (2012), que realizaram pesquisas sobre a percepção 
dos alunos com relação aos insetos, indagando este mesmo questionamento, encontraram atribuições 
depreciativas como perigosos, nojentos, transmissores de doenças, entre outros. 
De acordo com Miranda e Figueiredo (2009), apenas 10% de todas as espécies de insetos descritas podem 
ser consideradas pragas, pestes ou vetores de doença, e ainda vistos como desnecessários. Diante do 
exposto, os mesmos autores afirmam que muitas pessoas não conseguem visualizar a importância que os 
insetos são para o equilíbrio ecológico, desenvolvendo um sentimento de medo ou pavor contra eles. Sendo 
este sentimento, muitas vezes oriundo de uma total falta de informação sobre o animal. 
 
Questão 08: Você gosta de insetos? Por que? 
Ao perguntar aos discentes se eles gostam de insetos e por quê?, constatou-se que a grande maioria (48% 
dos discentes) não gosta de insetos. Palavras como ―tenho medo‖, ―são feios‖, ―chatos‖, ―não me agradam‖, 
―são nojentos, perigosos e venenosos‖, ―são pragas, transmitem doenças‖ foram as mais citadas pelos 
alunos, representando os motivos pelos quais eles não gostam de insetos. Apenas 37% afirmam gostar e 
15% não responderam a questão. 
Este resultado também foi encontrado por Guedes et al. (2016), Medeiros et al. (2013) e Sousa et al. (2013), 
sendo a justificativa ―medo‖ a que apareceu com maior frequência. Segundo Sousa et al. (2013) o fato de a 
criança reagir negativamente perante os insetos leva a crer que elas possuem alguma aversão com relação 
aos mesmos, e psicologicamente o medo é uma justificativa plausível para tal reação.  Assim, o modo como 
os seres humanos percebem, identificam, categorizam e classificam o mundo natural influenciam no modo 
como eles pensam, atuam e expressam emoções com relação aos animais (COSTA-NETO, 2004). 
 
Gráfico 01 – Total de resposta número absoluto referente 
a Questão 01: Para você qual o significado da palavra 
inseto?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 02 – Total de resposta número absoluto referente 
a Questão 02: De acordo com o seu conhecimento, os 
insetos pertencem a que grupo do reino animal?  

 

Gráfico 03 – Total de resposta número absoluto referente 
a Questão 03: Quantos pares de pernas possui um inseto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 04 – Total de resposta número absoluto referente 
a Questão 04: Como os insetos contribuem no 
ecossistema? 
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Gráfico 05 – Total de resposta número absoluto referente 
a Questão 05: Marque com um X os animais que você 
considera serem insetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 06 – Total de resposta número absoluto referente 
a Questão 06: As informações que você tem sobre insetos, 
são obtidas por meio de? 

 
 

Fonte: as autoras 
 

CONCLUSÕES 
Através deste trabalho, pode-se observar que os discentes tem dificuldades em saber da morfologia de um 
inseto, porém tem conhecimentos acerca da importância para o equilíbrio ecológico. Todavia, apresentam 
rejeição, ao afirmarem que são nojentos e pragas que transmitem doença. Estudos posteriores são 
necessários para compreender melhor o cenário do ensino sobre os insetos no Estado. 
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INTRODUÇÃO 
Os Espaços Não Formais é qualquer espaço diferente da sala de aula onde pode ocorrer uma ação 
educativa, são estratégias desempenhadas pelos docentes para ministrarem os conteúdos fora da sala de 
aula podendo atingir objetivos para a promoção do ensino e aprendizagem dos discentes. Nesse sentido é 
uma estratégia interessante para que se alcance resultados positivos e seja motivador aos discentes.  

Os espaços não formais ou ambientes não formais de ensino, referem-se a locais que não são 

sedes destinadas especificamente para o funcionamento da instituição escolar, onde é 

facultativa a intencionalidade de ensino e aprendizagem. Como exemplo podemos considerar 

como espaços não formais todos aqueles situados fora dos limites geográficos da escola, tais 

como: uma praça, uma avenida, centros comerciais, uma indústria, centros de pesquisas, 

reservas naturais, museus, centros de ciências, feiras, parques entre outros ambientes 

urbanos, rurais ou naturais (RIBEIRO 2013, p.9). 

Neste trabalho será abordado os espaços não formais no ensino superior em duas instituições públicas no 
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. O objetivo geral da pesquisa é analisar a metodologia sobre os 
Espaços Não Formais institucionalizados e não institucionalizados, utilizados pelos docentes em duas 
instituições de ensino superior no curso de Ciências Biológicas em Boa Vista – RR. 

A educação não- formal é um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a 

cidadania, entendendo o político como a formação do indivíduo para interagir com o outro em 

sociedade. Ela designa um conjunto de práticas socioculturais de aprendizagem e produção de 

saberes, que envolve organizações, instituições, atividades, meios e formas variadas, assim 

como uma multiplicidade de programas e projetos sociais (GOHN 2014, p.40). 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa caracteriza-se como qualiquantitativa. O Público alvo foram acadêmicos do curso de licenciatura 
em ciências biológicas da Universidade Estadual de Roraima-UERR e Instituto Federal de Roraima-IFRR 
totalizando 54 acadêmicos, sendo 28 do IFRR e 26 da UERR. 
Foram aplicados questionários aos acadêmicos composto de 5 questões, sobre motivações e aprendizagens 
nas aulas ministradas nos espaços não formais, metodologias utilizadas e quais são os resultados positivos 
destas aulas no processo de ensino aprendizagem. 
Os questionários foram entregues aos acadêmicos de modo impresso, durante o período das aulas do 
segundo semestre de 2017 (agosto e setembro), o intuito do uso desse instrumento é que os mesmos 
possam expressar suas opiniões a respeito do tema Espaços Não formais. 
Vale salientar, que antes da aplicação de cada questionário foi apresentado e lido o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido-TCLE, para ser assinado em duas vias, ficando uma via com a pesquisadora e a outra 
com os acadêmicos.  
Informo que esta pesquisa foi submetida ao Comitê de ética em pesquisa da UERR, sendo aprovada com 
parecer de número 2.100.438. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em um primeiro momento, buscou-se saber dos acadêmicos sobre as aulas em espaços não formais, para a 
maioria dos acadêmicos do IFRR a importância destas aulas está em aplicar a teoria na prática e possibilitar 
maior assimilação do conteúdo, para os acadêmicos da UERR as aulas nestes ambientes possibilitam 
aprender na prática os assuntos teóricos, fixar o conteúdo, proporciona o aperfeiçoamento do conhecimento, 
traz ânimo e motivação. 
Os dados apresentados (quadro1) evidenciam que a maioria dos acadêmicos apreendem que a utilização 
dos espaços não formais contribuem significativamente como instrumento importante na aprendizagem, por 
transformarem o que é transmitido no ensino formal em algo visível, palpável e atrativo incentivando o 
interesse pela descoberta e análise do universo científico (SILVA; BIGI, 2008). 
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Quadro 1- Importância das aulas em espaços não formais IFRR e UERR. 

Acadêmicos/IFRR Total Acadêmicos/UERR Total 

Dá motivação para o saber 6 Aprendemos na prática os assuntos teóricos 6 

Despertam o interesse 4 Aula proveitosa e interessante 5 

Facilita o entendimento 7 Fácil assimilação do conteúdo 5 

Mostra a realidade 2 Fixar o conteúdo 6 

Possibilita maior assimilação 
do conteúdo 

10 Proporciona o aperfeiçoamento do conhecimento 6 

Relaciona com o cotidiano 4 Traz ânimo, motivação, sai da rotina e estimula 6 

Teoria na prática 11 Traz um ambiente diferente 4 

 

Em relação aos ambientes não formais utilizados nas aulas (Quadro 2), foi percebido que as visitas aos 
espaços urbanos como bosque dos papagaios, praça Ayrton sena e ao município do Tepequém foram os 
mais citados pelos acadêmicos de ambas instituições. Dois outros espaços foram bastante citados pelos 
acadêmicos da UERR, lixão, Museu Integrado de Roraima, parque do Viruá estes ambientes são 
compreendidos como espaços de promoção do ensino de Ciências e Biologia.   

 
Quadro 2- Espaços Não Formais utilizados no ensino superior. 

Espaços não formais Acadêmicos/IFRR Acadêmicos/UERR 

Bosque dos Papagaios 24 22 

Embrapa 1 1 

Ilha de Maracá - 2 

Lagoa de Estabilização - 4 

Lixão - 10 

Museu Integrado de Roraima  - 14 

Parque do Viruá - 8 

Tepequém 9 4 

Outros Praça do Ayrton Sena 
(12), Parque Anuá (7) 

Praça das Águas (11) e 
Praça do Mirandinha 

(1). 

Feira do produtor (5), Praia do 
Caçari (5), Lago dos 

Americanos (9), Lavrado (2), 
Rio Branco (1), 

CAERR/ELETROBRAS (1), 
Bosque da Ciência (1), 

Zoológico 7ºBIS (1), 
Laboratório de Ciências (1), 

Mata Ciliar do Rio Caumé (1). 

 

Os espaços não formais oportunizam aos alunos a possibilidade de interação de ver, tocar e aprender numa 
relação homem-natureza (SILVA; BIGI, 2008, p.02). 
As metodologias aplicadas nestes espaços são em sua maioria as aulas práticas, seguida das aulas 
expositivas e explicativas, pesquisa de campo (Quadro 3). 

 
Quadro 3- Metodologias Utilizadas pelos Professores nos Espaços Não Formais 

Acadêmicos/IFRR Total Acadêmicos/UERR Total 

Aulas construtivas 1 Analisar 3 

Aulas demonstrativas 1 Aula dinâmica 2 

Aulas expositivas 10 Aula teórica 2 

Coleta de material 4 Aulas demonstrativas 9 

Perguntas 1 Aulas Explicativas 9 

Aulas Explicativas 4 Aulas práticas 7 

Pesquisa de Campo 3 Observação 9 

Práticas 14 Pesquisa de campo 3 

 

Buscou-se saber dos acadêmicos se as aulas em ambientes não formais, promovem resultados positivos, 
100% dos acadêmicos do IFRR compreendem que sim, dos 28 acadêmicos do IFRR, 11 afirmam que 
aprende, de forma prática o conteúdo teórico e 10 que este tipo de aula permite assimilar o conteúdo de 
sala de aula. Os acadêmicos da UERR dos 26 participantes, 96% responderam sim destes,10 afirmam que 
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os espaços não formais promovem o ensino e aprendizagem de maneira significativa, 8 entendem que 
este tipo de aula traz estímulos para os alunos e promove a teoria na prática. 
Em relação às dificuldades e problemas enfrentados para execução de aulas em espaços não formais 
(quadro 4) as dificuldades econômicas (Transporte, Combustível e diárias), recursos financeiros (verba 
instituição), dificuldade de conseguir materiais, foram os mais citados pelos acadêmicos de ambas 
instituições. 

 

Quadro 4- Desafios enfrentados nos Espaços Não Formais  

Acadêmicos/IFRR Total Acadêmicos/UERR Total 

Econômico (Transporte, 
Combustível e Diárias)  

15 Econômico 17 

Recursos Financeiros verba 
instituição 

9 Recursos Financeiros 3 

Dificuldade de conseguir 
materiais 

4 A não assimilação dos assuntos 
complexos 

1 

Tempo (programação) 2 Aplicação de métodos diferentes 
dos quais já estamos 
acostumados em sala de aula 

1 

Distração e a falta de bom 
comportamento diante das 
atividades propostas 

1 Reunir os alunos no local 
previsto 

1 

Nenhuma dificuldade 1 Conhecer o espaço 
antecipadamente 

1 

 

CONCLUSÕES 
Os acadêmicos do Instituto Federal de Roraima – IFRR e os acadêmicos da Universidade Estadual de 
Roraima – UERR demonstram através das respostas aos questionários que as aulas ministradas nos 
espaços não formais trazem motivações no ensino e aprendizagem, e que estes espaços auxiliam na 
aprendizagem, e as metodologias propostas pelos professores ajudam a executar aulas de maneira 
explicativa, expositiva entre outros e os resultados são positivos e significativos, porém como ambas 
alegaram os desafios que enfrentam nesses espaços. Os órgãos educacionais precisam oferecer mais 
suporte e meios para os professores ministrarem aulas diversificadas com mais qualidade e eficiência.   
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INTRODUÇÃO 
Abordar a questão do índio em território brasileiro remete-se ao pretérito na tentativa de compreender as 
mudanças/transformações culturais, desterritorialidades e ge(et)nocídios que este povo sofreu, e que ainda 
sofre, na medida em que cabe responsabilizar o Estado com o compromisso dentro da legalidade em dar as 
garantias e os direitos, por meio legislativo, aos indígenas no Brasil. 
Esse trabalho elenca informações censitárias que alavancam reflexões sobre as terras e as populações 
indígenas no Brasil. Contudo, objetiva-se analisar a questão indígena a partir de dados censitários sob a 
óptica da condição espaço-tempo a luz do conhecimento geográfico e outras ciências afins. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas, com visitas a bibliotecas públicas (in loco) e 
virtuais (websites), além de visitas técnicas a órgãos governamentais, como: o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para recolhimento de informações e 
reunião de dados relativos ao tema do trabalho. 
Foram aplicados procedimentos teóricos e metodológicos diferenciados de acordo com a disciplina tratada, 
que são: Geografia, Antropologia, História e Direito. Buscou-se integrar os procedimentos teóricos e 
metodológicos de maneira interdisciplinar, integrando-os de modo a alcançar uma compreensão da leitura 
étno-geográfica (indígena) do território brasileiro, no entendimento das relações censitárias, onde se 
desenvolveram abordagens epistemológicas de caráter: i) Geográfico: com Santos (2004), Raffestin (1993), 
Claval (1997), Haesbaert (2002) e os dados do IBGE (2010); ii) Antropológico: nas concepções de Oliveira 
(2006); e iii) Histórico e Legal: com Lima e Barreto Filho (2005), além de outros autores que contribuíram ao 
entendimento da questão indígena para este trabalho. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1 A questão demográfica indígena no Brasil: reflexão a partir de dados censitários 
O tema da questão indígena do Brasil, em especial o seu pretérito, vai de encontro a um grande desafio em 
que estudiosos trilham caminhos repletos de empecilhos, pois existem hipotéticas informações, em termos 
quantitativos, sobre essa questão. 
Sabe-se que a questão indígena no Brasil foi relegada por séculos e, que cabe a discussão nesse trabalho. A 
compreensão do histórico sobre o recenseamento brasileiro é importante na medida em que as informações 
sobre a cor da pele da população também estão ligadas diretamente à questão do índio. Assim, é necessário 
elaborar um recorte temporal (Tabela 01) que explica, historicamente, a investigação da raça/cor da 
população brasileira cujos dados têm seu início no ano de 1872, quando ocorre o primeiro levantamento 
censitário, onde o recenseado livremente podia se auto classificar entre: branco, preto, pardo ou caboclo 
(IBGE, 2010).  

O séc. XIX foi marcado pelo debate científico a respeito da classificação dos indígenas em termos 
evolutivos, sendo dado grande destaque à noção de raça. Alguns cientistas postularam a decadência 
(degenerescência) dos povos da América, havendo dois principais representantes dessa concepção nos 
estudos e nas discussões ocorridas no Brasil: von Martius e Varnhagem. Esta era uma questão central 
para o destino dos índios, pois envolvia duas atitudes políticas contraditórias, enfatizando ora os 
empreendimentos pedagógicos, ora as práticas repressivas e militares (uma vez que eram concebidos 
como a caminho da extinção (OLIVEIRA, 2006, p. 94). 

Vale ressaltar que nesse período estava presente na sociedade, a escravidão e que os ―senhores‖ 
classificavam os escravos entre duas categorias: negro ou pardo (IBGE, 2010). 
As informações fazem refletir sobre o descaso, no passado, do governo com a questão indígena, haja vista 
que a história do Brasil é marcada e legitimada pela forte presença desse grupo em território brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 01 - Investigação da cor pelos censos realizados no Brasil 
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Ano do Censo Investigação da cor 

1872 Branco, preto, pardo e caboclo. 
1880 Censo não foi realizado. 
1890 Branco, preto, mestiço e caboclo. 
1900 e 1920 Informação sobre a cor não foi objeto da pesquisa. 
1940 Preto, branco e amarelo. 
1950  Branco, preto, amarelo e pardo. 
1960 Branco, preto, amarelo, pardo e índio*. 
1970 Informação sobre a cor não foi objeto da pesquisa. 

 
 
1980 

Branco, preto, amarelo e pardo. 

1991; 2000 e 2010 Branco, preto, amarelo, pardo e índio. 

Fonte: IBGE (2010). 
*Este quesito era somente para aqueles indivíduos que habitavam em aldeamentos ou postos indígenas. 

As informações do IBGE sobre a população indígena estão presentes desde a década de 1990, quando, 
nesse período, o Censo Demográfico de 1991 coletou pela primeira vez dados sobre a questão indígena 
brasileira, com base no quesito cor ou raça (IBGE, 2010).  
Os resultados do Censo 2000 percebem um crescimento da população indígena, passando de 294 mil (em 
1991) para 734 mil indígenas em apenas nove anos. Esse crescimento, segundo FUNAI (2014) está 
relacionado, principalmente, com o número de pessoas que se reconheceram como indígenas, principalmente 
nas áreas urbanas do país.  
Segundo Cunha e Almeida (2001) apud Falcão et al. (2012, p. 170) esclarece que: 

[...] nos últimos vinte anos os povos indígenas na Amazônia avançaram muito no que se refere ao 
reconhecimento cultural, pois, nos anos 70 os governadores não se pejavam de referir-se a eles como 
―entraves ao progresso‖. A partir da Constituição de 1988, Capítulo 231, esses povos passaram a ter 
seus direitos reconhecidos, assim como sua capacidade de conservação através do saber ambiental por 
eles praticados. 

A partir desses números, surgem vários questionamentos sobre os Censos de 1991 e 2000, são eles: a 
filiação étnica e linguística desses índios; onde viviam e por que haviam mudado sua resposta entre um 
censo e outro.  
No Censo Demográfico de 2010, foram introduzidas diversas perguntas específicas para as pessoas que se 
declaravam indígenas e com isso novas variáveis e informações foram obtidas a fim de compreender e 
atender essa parcela minoritária da população brasileira.  
Na atual conjuntura política, sabe-se que existem políticas públicas voltadas para causas indígenas, porém 
existem muitos desafios a serem realizados e, com isso, o governo brasileiro dá incumbência/competência a 
órgãos governamentais como FUNAI, IBGE e SESAI para juntos atenderem os anseios das comunidades 
tradicionais, dentre elas, as indígenas. 
Nessa perspectiva, o Censo 2010 (Tabela 02) divulgou que 896,9 mil indivíduos se declararam indígenas, o 
que representa cerca de 0,5% da população brasileira, destes 63,8% viviam em áreas rurais e 36,2% em 
áreas urbanas, onde aproximadamente um total de 517 mil, ou 57,7%, habitavam em terras indígenas - TI‘s 
oficialmente reconhecidas (IBGE, 2010).  

Tabela 02 - População indígena, por situação do domicilio, segundo 
a localização do domicílio – Brasil – 2010 

Localização do domicílio População indígena por situação do domicílio 

Total Urbana Rural 

Total 896.917 324.834 572.083 
Terras Indígenas 517.383 25.963 491.420 
Fora de Terras Indígenas  379.534 298.871 80.663 

Fonte: IBGE (2010). 
Esses dados revelam, claramente, que a terra (meio natural e rural) e o índio possuem uma relação, um 
estreito vínculo, na relação ao uso e, consequentemente, na sua sobrevivência.  
Portanto, para FUNAI, as terras indígenas (TI‘s) são porções do território nacional, de propriedade da União, 
habitada por um ou mais povos indígenas. Estes apresentam peculiaridades de costumes, crenças e língua, 
de formas de inserção com o meio ambiente, de história de interação com os colonizadores e de relação com 
o Estado nacional brasileiro (IBGE, 2010).  
 
2 As terras indígenas e a população indígena no Brasil  
Ao iniciar o entendimento sobre TI‘s e nela sua representatividade: os indígenas, propõe-se inicialmente 
refletir, na Geografia, sobre o que diz a construção do espaço que antecede a construção do território, o qual 
cabe levantar os fatos históricos, mediante a identificação das relações que os definem, seja pela observação 
de seus movimentos de causa e efeito, seja pela constatação de como a comunidade se organiza para formar 
um organicismo social (SANTOS, 2004).  

O passado, entretanto, pode ser definido mais facilmente. Quando ao presente, antes se especula sobre 
ele [...] O atual é tanto mais difícil de apreender, nas fases em que a história se acelera, quanto nos 
arriscamos a confundir o real com aquilo que não o é mais (SANTOS, 2004, p. 13-14). 
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O ser humano, desde os seus primórdios, utiliza o espaço para se organizar, promovendo mudanças ao se 
territorializar. Nesse momento de discussão sobre espaço e território, é relevante compreender esses termos, 
tendo em vista a complexidade para defini-los (GALDINO, 2007). 

Espaço e território não são termos equivalentes. Por tê-los usados sem critérios, os geógrafos criaram 
grandes confusões em suas análises, ao mesmo tempo que, justamente por isso, se privavam de 
distinções úteis e necessárias [...] É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 
território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático 
(ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreto ou 
abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator ―territorializa‖ o espaço (RAFFESTIN, 1993, p. 
143).  

A existência da História traz uma compreensão melhor da estrutura social, onde se reconhecem as categorias 
da realidade e as de análise que, segundo Santos (2004, p. 15) ―[...] por sua existência histórica, assim  
 
definida, no interior de uma estrutura social que se reconhecem as categorias da realidade e as categorias de 
análise‖. 
O território pode ser entendido nas duas categorias citadas anteriormente, no que se referem às categorias 
de análise, o indígena passa a ser um objeto de estudo, para os órgãos públicos e privados, onde é levado 
em conta o seu passado histórico, não ocorrendo o risco de confundir o presente com aquilo que não mais o 
é. As categorias de realidade são os reconhecimentos do território do índio enquanto presente (GALDINO, 
2007). 
Compreender o território não é uma missão de cunho fácil, pois toda territorialidade se constrói por meio de 
ações antrópicas, cujos indivíduos estabelecem relações, seja de conflitos ou de harmonia. Portanto, o 
território não é um simples instrumento de caráter, predominantemente político-econômico e/ou espaço 
público de exercício de uma (pretensa) cidadania, mas de um espaço de identificação e (re)criação do/com o 
mundo, a ―natureza‖ (HAESBAERT, 2002). 
Para entender essa din mica territorial, em especial as TI‘s, faz-se valer a questão comportamental (hábitos e 
costumes) que envolve os valores culturais e que são estudados pela Antropologia. Esta Ciência, 
paralelamente, busca em seus estudos/trabalhos apoiados, principalmente, na Sociologia e na História onde 
Lima e Barreto Filho (2005, p. 10) esclarecem ao pensar sobre esse assunto. 

[...] o esforço de análise sociológica e histórica das práticas relativas à participação de antropólogos na 
definição de terra indígenas (TI‘s) no Brasil, em especial na etapa do procedimento administrativo da sua 
demarcação, denominada ‗identificação‘. Tal esforço foi realizado ao longo do Projeto Estudo sobre 
terras indígenas no Brasil: invasões, uso do solo, recursos naturais (PETI), de 1985 a 1993, no Museu 
Nacional-UFRJ, com financiamento da Fundação Ford e do CNPq. 

A identificação é a etapa administrativa inicial das intervenções governamentais que definem ―as 
territorialidades‖ no território brasileiro, as TI‘s. Estes procedimentos administrativos remetem a um processo 
de territorialização, na atualidade, dos povos indígenas que têm embutido, no seu conhecimento, as crenças 
dos valores e das representações, entretecidos em disposições, práticas e dispositivos vigentes em toda a 
ação fundiária governamental, sobretudo em relação a como é concebida a participação dos antropólogos 
nessas tarefas de governo (LIMA & BARRETO FILHO, 2005). 
Lima e Barreto Filho (2005) mencionam um marco importante que foi a Constituição Federal (CF) no 1º. 
Parágrafo do Art. 231, onde afirma que as TI‘s são tradicionalmente ocupadas pelos índios, por eles 
habitadas em caráter permanente com a utilização para suas atividades produtivas, imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais essenciais a seu bem-estar e necessárias a sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições (IBGE, 2010). 

A posse, o usufruto e o controle efetivo da terra pelos índios têm sido reconhecidos como condição sine 
qua non para a sobrevivência dos povos indígenas. A ausência ou pouca disponibilidade de terras tem, 
reconhecidamente, enormes impactos sobre o cotidiano das sociedades indígenas, afetando não 
somente os padrões de subsistência como também de caráter simbólico no plano da etnicidade (IBGE, 
2010, p.15-16). 

Contudo, no mundo contemporâneo, as expressões culturais estão diretamente relacionadas à terra e ao 
comportamento que os indivíduos estabelecem com ela, onde pode apresentar uma complexidade e 
diversidade cultural. Portanto, deve-se dar relevância à Geografia Cultural que estuda as manifestações 
conjunturais de cultura, e o significado desse termo não só varia na antropologia ou nas ciências humanas, 
como também se refere a realidades diferentes e abstratas.  

A geografia cultural está associada à experiência que os homens têm da Terra, da natureza e do 
ambiente, estuda a maneira pela qual eles os modelam para responder às suas necessidades, seus 
gostos e suas aspirações e procura compreender a maneira como eles aprendem a si definir, a construir 
sua identidade e a se realizar. A geografia cultural demorou muito para se constituir, uma vez que ela 
necessita, para se desenvolver, que a disciplina não seja somente uma ciência natural de paisagens e de 
regiões, como o era no começo do século, e que não se reduza à análise dos mecanismos que permitem 
às sociedades funcionar, triunfando sobre o obstáculo da dispersão e da distância, segundo os 
esquemas que prevaleciam nos anos 1960. É preciso que ela se torne uma reflexão sobre a 
geograficidade, ou seja, sobre o papel que o espaço e o meio tem na vida dos homens, sobre o sentido 
que eles lhes dão e sobre a maneira pela qual eles os utilizam para melhor se compreenderem e 
construírem seu ser profundo (CLAVAL, 1997, p. 89-90). 

O pensamento que a geografia cultural tem sobre a terra, o homem e, consecutivamente, suas manifestações 
culturais revela uma comunhão no que se propõe a legalidade das TI‘s e gera a relev ncia da legitimação da 
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territorialidade indígena, que se compreende por todo um processo administrativo de regularização fundiária 
para que os indígenas possam estar em condição de usufruto da terra, porém sob orientação e fiscalização 
(CLAVAL, 1997 e LIMA & BARRETO FILHO, 2005). 
No pretérito, o processo administrativo de legalidade/legitimação do território indígena perpassava pelas 
seguintes etapas: identificação e delimitação, demarcação física, homologação e registro das TI‘s, definido na 
Lei n°. 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do Índio), e no Decreto de n°. 1.775, de 8 de janeiro de 
1996.  
Segundo o IBGE (2010), a CF vigente esclarece que as fases do procedimento demarcatório são definidas 
por ato do Presidente da República que consistem, atualmente, nas seguintes situações (Quadro 01): 

 
 

Quadro 01 - Processo administrativo de regularização fundiária dasterras indígenas 

Fases Situações Finalidades 

1ª. Em estudos Realização de estudos antropológicos, históricos, fundiários, 
cartográficos e ambientais que fundamentam a delimitação da terra 
indígena. 

2ª. Delimitadas Terras que tiveram a conclusão dos estudos publicados no Diário 
Oficial da União pela FUNAI e se encontram em análise pelo 
Ministério da Justiça para expedição de Portaria Declaratória da 
Posse Tradicional Indígena. 

3ª. Declaradas Terras que obtiveram a expedição da Portaria Declaratória e estão 
autorizadas para serem demarcadas. 

4ª. Homologadas Terras que, foram demarcadas e tiveram seus limites homologados 
pela Presidência da República. 

5ª. Regularizadas Terras que, após a homologação de seus limites, foram registradas 
em cartório em nome da União e no Serviço de Patrimônio da 
União. 

6ª. Reservas indígenas Terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela 
União, que não se confundem com as de posse tradicional e, por 
esse motivo, não se submetem aos procedimentos anteriormente 
descritos. 

Fonte: IBGE (2010). 
 
O Censo Demográfico de 2010, juntamente com dados fornecidos pela FUNAI, legitimou a existência de 505 
terras indígenas reconhecidas com informações de limites territoriais que compreendem 12,5% do território 
brasileiro representada por 106.739.926 ha (Tabela 03), onde a maior expressividade de TI‘s, cerca de 99%, 
encontra-se na Amazônia Legal (IBGE, 2010). Esse estudo considerou ―terras indígenas‖ aquelas que 
compreendiam as seguintes situações: Declaradas, Homologadas, Regularizadas e Reservas Indígenas, 
entretanto até no Censo encontravam-se 182 TI‘s em processo de demarcação, ou seja, essas não foram 
incluídas nessa pesquisa. 
 

Tabela 03 - Números de terras indígenas e superfície, segundo a 
situação fundiária do Brasil – 2010 

Situação fundiária Terras Indígenas 

Número Superfície (ha) 

Total (1) 505 106.739.926 
 

Declarada 49 2.689.058 
Homologada 27 4.761.758 
Regularizada 405 99.240.743 
Em processo de aquisição com 
Reserva Indígena 

24 48.347 

Fonte: IBGE (2010). 
 
No que tange à população indígena, os resultados do Censo Demográfico 2010 (Tabela 04) oriundos do 
quesito cor ou raça, 817,9 mil indivíduos se declararam indígenas e outros 78,9 mil indivíduos se 
consideraram indígenas, gerando um total de 896,9 mil indígenas, o que representa uma margem aproximada 
de 0,5% da população brasileira (IBGE, 2010). Ainda o Censo, como mostra a Tabela 04, revela que a Região 
Norte tem a maior concentração de indígenas, entre as regiões do Brasil, com 342 mil indígenas se torna a 
região mais populosa nesse quesito no país (IBGE, 2010). 
Cabe comentar que a Região Nordeste recebe destaque diante das demais regiões no que se refere aos 
indígenas que estão fora de suas TI‘s são mais de 126 mil, o que representa 33,4% (Tabela 04), onde nesse 
universo pesquisado, de indígenas, 57,7% residiam em TI‘s e 42,3% fora delas (IBGE, 2010). 
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Grandes 
Regiões 

Tabela 04 - População indígena e distribuição percentual do Brasil 

 
 
 

Total 

Localização do domicílio 

Terras Indígenas Fora de 
Terras 

Indígenas 
 
 

Total 

Condição de indígena 

Declararam-se 
indígenas 

Não se 
declarararam, mas 
se consideravam 

indígenas 

Brasil 896.917 517.383 483.429 78.954 379.534 
Norte 342.836 251.891 214.928 36.963 90.945 

Nordeste 232.739 106.142 82.094 24.048 126.597 
Sudeste 99.137 15.904 14.727 1.177 83.233 

Sul 78.773 39.427 35.599 3.828 39.346 
Centro-
Oeste 

143.432 104.019 91.081 12.938 39.413 

Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Norte 38,2 48,7 49,0 46,8 24,0 
Nordeste 25,9 20,5 18,7 30,5 33,4 
Sudeste 11,1 3,1 3,4 1,5 21,9 

Sul 8,8 7,6 8,1 4,8 10,4 
Centro-
Oeste 

16,0 20,1 20,8 16,4 10,4 

Fonte: IBGE (2010). 
A pesquisa identificou pela situação do domicílio, enquanto nas áreas urbanas, 8% dos indígenas estavam 
residindo nas TI‘s e 92% fora delas, nas áreas rurais apresenta-se o inverso, 85,9% estavam nas terras e 
14,1% fora delas (IBGE, 2010). 
A Região Norte, no que se refere à questão indígena, recebe destaque e merece atenção dos órgãos 
governamentais, pois existem TI‘s com realidades diferentes dentro de um contexto geral presenciado pelos 
governos e comunidades científicas. Nesse sentido, é relevante destacar que a TI Yanomami, que está 
localizada nos estados do Amazonas e Roraima, tem em sua territorialidade 25,7 mil indígenas, o que 
representa 5% da totalidade de indígenas indicados pelo Censo (IBGE, 2010). 
Ao abordar um contexto regional, as Regiões Norte e Centro-Oeste apresentaram a maior concentração de 
população indígena residente nas terras, com respectivamente, 73,5% e 72,5%, e enquanto nas Regiões 
Sudeste e Nordeste, os indígenas eram mais representativos fora das terras, com respectivamente, 84% e 
54,4%, conforme o Gráfico 01.  
 
Gráfico 01 - Distribuição percentual da população indígena, porlocalização do domicílio, segundo as grandes regiões – 2010 

 
Fonte: IBGE (2010). 

Conforme mencionado anteriormente na Amazônia Legal, concentra-se, aproximadamente 99% do total da 
extensão das TI‘s do país, o que representa mais de 103 milhões de hectares, onde vivem cerca de 60% da 
população indígena do país. Os outros 40% estão em pouco mais de 1% restante das TI‘s, distribuídas pelas 
regiões Nordeste, Sudeste, Sul e do Estado do Mato Grosso do Sul (ARAÚJO, 2006). 
Com esse panorama estatístico, as TI‘s que estão fora do limite da Amazônia Legal são áreas com pequena 
extensão territorial e maciçamente povoadas, gerando, como resultado, constantes conflitos entre índios e 
não-índios, onde envolve a questão do/pelo território. 
 
CONCLUSÕES 
O trabalho apresentado revela a questão indígena em diversos panoramas estatísticos e que busca 
enveredar as mais diversas discussões no plano da política pública indigenista. Isto, justamente, por trazer 
informações/dados que exprimem a realidade dos povos indígenas.  
Sabe-se que ao longo da história brasileira, os indígenas foram relegados e o seu reconhecimento étnico pelo 
governo estagnou-se por décadas, o que ocasionou uma morosidade no reconhecimento de seus territórios, 
as terras indígenas.  
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Este trabalho aponta diversos quadros, tabelas e gráfico e os organizam, facilitando a compreensão para que 
se fomente o planejamento e políticas públicas sobre a questão das terras indígenas, bem como a 
sobrevivência dos índios e da sua cultura. 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradecimento especial, a Deus! 

___________________ 
ARAÚJO, A. Vet. al. P     i   g           i     “b      ”: o direito à diferença. Brasília: Ministério da Educação/SECAD/UNESCO, 2006. 

CLAVAL, P. As abordagens de geografia cultural. In: Castro, I. E. et. al. (Org.). Explorações Geográficas. Rio de Janeiro: Bertran Brasil, 1997. 

FALCÃO, M. T et. al. Práticas ambientais e meio ambiente: alguns apontamentos na comunidade indígena Boca da Mata – RR. In: SCARLATO, F. C. et. al. 
Amazônia: terra e água. Boa Vista: Editora da UFRR, 2012. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI. Censo de 2010. Disponível em <www.funai.gov.br>. Acesso em: 05. nov. 2014. 

GALDINO, L. K. A. Os caminhos da territorialidade da etnia Pitaguary: o caso da Aldeia de Monguba no município de Pacatuba no Ceará. 2007. 119 f. 
Dissertação (Mestrado em Geografia – Programa de pós-graduação em Geografia), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2007. 

HAESBAERT, R. Territórios alternativos. Niterói: EdUFF/Contexto, 2002. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo demográfico 2010: características gerais dos indígenas – resultados do universo. Rio 
de Janeiro: MPOG/IBGE, 2010. 

LIMA, A. C. S.; BARRETO FILHO. H. T. Antropologia e identificação: os antropólogos e a definição de terras indígenas no Brasil, 1977-2002. In: LIMA, A. C. S.; 

BARRETO FILHO, H. T. (Orgs.). Antropologia e identificação: os antropólogos e a definição de terras indígenas no Brasil (1977-2002). Rio de Janeiro: Contra capa 
livraria, 2005. 

OLIVEIRA, J. P.; FREIRE, C. A. R. A presença indígena na formação do Brasil. Brasília: MEC/UNESCO, 2006. 

RAFFESTIN, J. C. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993. 

SANTOS, M. Pensando o espaço do homem. São Paulo: Edusp, 2004. 

 

 

 

  



 
 

 
 

262 

ESPÉCIES DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA: TEPHRITIDAE) E SEUS HOSPEDEIROS EM 

BOA VISTA, RORAIMA 
 

SILVA
*
, Elizana S.

1
, MORAIS, Elisangela G. F.

2
, CARVALHO, Lucélia

3
, SIMON, Jaime

4
. E-mail: 

yzana_ss@hotmail.com
  

1
Universidade Estadual de Roraima, Mestranda em Agronomia ,  

2
Embrapa Roraima. BR 174 km 08. Distrito Industrial, 69301-970 – 

Boa Vista/RR,
  3 

Faculdade Cathedral- Av. Luís Canúto Chaves, 293 - Caçari, Boa Vista - RR, 69307-053,
 4

Universidade Estadual de 

Roraima, Doutorando em Agronomia 

Palavras Chave: Anastrepha, Ceratitis capitata, fruticultura. 

 
INTRODUÇÃO 
As moscas-das-frutas constituem um grupo de pragas de grande relevância para a fruticultura, por causarem 
grandes prejuízos a produção de frutos em todo o mundo (DIAS et al., 2013). Estes insetos provocam danos, 
tanto por meio da pelas oviposição das fêmeas ao perfurarem os frutos, quanto pelas larvas, que além de se 
alimentarem da polpa, induzem a maturação precoce, por meio da ação do fitormônio etileno como resposta 
ao estresse causado pelos danos mecânicos dessa praga, e consequente queda prematura dos frutos 
(KENDE, 1993; ZART et al., 2011). Os gêneros Anastrepha, Bactrocera e Ceratitis possuem as espécies com 
maior importância econômica presentes no Brasil (ZUCCHI, 2000). Ceratitis capitata (Wied.), conhecida como 
mosca-do-mediterrâneo é a única representante do gênero no Brasil, sendo nativa do continente africano, 
enquanto as espécies do gênero Anastrepha são originárias do continente americano (RAGA & SOUZA-
FILHO, 2000). Bactrocera carambolae ou mosca-da-carambola é uma praga de importância quarentenária 
presente, com disseminação localizada e sob controle oficial.  Nativa da Ásia foi detectada pela primeira vez 
no Brasil em 1996, no município de Oiapoque, no Estado do Amapá, e em 2010 em Roraima. As pesquisas 
recentes com moscas-das-frutas em Roraima têm possibilitado conhecer novas espécies Anastrepha e seus 
hospedeiros. MARSARO JUNIOR et al, 2016 reportaram 25 espécies nos municípios do estado de Roraima. 
Recentemente C. capitata foi encontrada a primeira vez no estado, em pomar urbano no município de Boa 
Vista (TRASSSATO et al, 2017). O conhecimento da diversidade das espécies e seus hospedeiros é 
fundamental na execução de um plano de manejo de moscas-das-frutas, dessa forma, considera-se relevante 
o monitoramento de frutos hospedeiros destas pragas dentro das áreas urbanas próximas a feiras municipais 
de hortifrutigranjeiros, por apresentarem uma grande variedade de hospedeiros oriundos de diferentes áreas 
de produção no estado. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi identificar as espécies de moscas-
das-frutas e seus hospedeiros no município de Boa Vista, Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho foi realizado no município de Boa Vista, RR, no período de novembro de 2015 a junho de 2017 
por meio de amostragem de frutos, coletados nas proximidades das seguintes feiras municipais: Feira do 
Produtor – Bairro São Vicente; Feira do Bairro São Francisco; Feira do Passarão – Bairro Caimbé; Feira do 
Garimpeiro – Bairro Tancredo Neves e Feira do Pintolândia – Bairro Silvio Botelho.  Foram coletados frutos 
maduros ou recém-caídos no solo de Malpighia emarginata (Acerola), Averrhoa carambola (Carambola), 
Spondias mombin (Cajá), Anacardium occidentale (Caju), Psidium guajava (Goiaba), Eugenia uniflora 
(Pitanga), Syzygium jambos (Jambo), Annona squamosa (Ata), Ziziphus mauritiana (Dão), Inga edulis (Ingá), 
Terminalia catappa (Castanhola), Hymenaea courbaril (Jatobá), Genipa americana (Jenipapo), Citrus sp. 
(Laranja), Mangifera indica (Manga), Cassia leiandra (Mari-Mari), Byrsonima crassifólia (Murici), Tamarindus 
indica (Tamarindo), Citrus sp (Tangerina). Estes foram armazenados em sacos de papel, etiquetados e 
encaminhados para o Laboratório de Entomologia da Embrapa Roraima, onde foram contados, pesados e 
acondicionados em bandejas plásticas contendo areia esterilizada e umedecida fechadas com tecido ―voil‖. A 
cada dois dias, a areia foi triada para retirar as pupas e coloca-las em placas de Petri com papel filtro 
umedecido para obtenção dos adultos. Após a emergência, os adultos foram armazenados em etanol 70% e 
identificados com base em chaves de identificação de Tephritidae (SILVA et al., 2011b; SOUZA-FILHO, 
2015). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram coletados 95.404,78 kg de frutos das famílias botânicas Anacardiaceae (cajá, caju e manga), 
Annonaceae (ata), Combretaceae (castanhola), Fabaceae (jatobá, tamarindo, ingá), Malpighiaceae (acerola e 
murici), Myrtaceae (goiaba, pitanga, jambo), Oxalidaceae (carambola), Rhamnaceae (dão), Rubiaceae 
(jenipapo), Rutaceae (laranja e tangerina). Destes, foram obtidas 1.025 pupas, com emergência de 514 
adultos, sendo 457 Ceratitis capitata, 53 Anastrepha striata, 3 Anastrepha spp. e 1 parasitóide 
(Hymenoptera). A espécie de moscas-das-frutas com maior abundância foi Ceratitis capitata, sendo 
associada a frutos de acerola, caju, carambola, goiaba e manga (Tabela1).  
 
Tabela 1 – Total de pupas de moscas-das-frutas e adultos de Ceratitis capitata, Anastrepha striata, Anastrepha spp. e parasitóide em 
frutos coletados do município de Boa Vista, Roraima. 
 

Hospedeiro  Peso Nº Pupas Ceratitis A. striata Anastrepha spp. Parasitóide 
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(Kg) capitata 

Acerola 5.548,31 3 2 - - - 
Cajá 1.247,32 2 - - - - 
Caju 12.085,64 5 8 - - - 
Carambola 21.262,74 874 440 - - 1 
Dão 2.063,71 5 - - 2 - 
Goiaba 7.106,94 109 5 53 1 - 
Ingá 3.184,35 11 - - - - 
Manga 33.869,92 16 2 - - - 

Total Geral 86.368,93 
 

1025 457 53 3 1 

 

O primeiro relato de C. capitata para Boa Vista, Roraima, reporta a ocorrência deste inseto em frutos de 
goiaba (TRASSSATO et al, 2017), além deste, esta espécie foi encontrada em frutos de acerola, carambola e 
manga. Isso pode ser compreendido pelo fato desta mosca ser polífaga e sempre migrar para onde haja 
disponibilidade de alimento. Neste trabalho, a ocorrência de C. capitata passou a ser registrada a partir do 
mês de janeiro de 2016, apenas nas proximidades da Feira municipal do Produtor, Feira municipal do 
Garimpeiro e Feira municipal do Bairro Silvio Botelho. A maior ocorrência desta praga foi em carambola, o 
que demonstra a preferência desta espécie em detrimento aos demais hospedeiros identificados. O maior 
número de pupários nos meses de junho de 2016; janeiro, maio e junho de 2017 (Figura 1). Os maiores 
índices de infestação (pupa/fruto) ocorreram nos meses maio e junho de 2016 e janeiro, abril, junho e julho de 
2017.  

 
Figura 1. Total de pupários de moscas-das-frutas por quantidade de frutos coletados em carambola no período de janeiro de 2016 a 
junho de 2017. 

 
CONCLUSÕES 
Foram identificadas espécies de moscas-das-frutas dos gêneros Anastrepha e Ceratitis. Estas foram 
correlacionadas há 8 hospedeiros. A espécie de mosca-das-frutas Ceratitis capitata apresentou maior 
abundância durante todo o período de coletas.  
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INTRODUÇÃO 
O Sistema Integrado Alternativo para Produção de Alimentos conhecido como Sisteminha Embrapa é um 
projeto social desenvolvido para gerar conhecimentos e transferir tecnologias integrando técnicas e práticas a 
partir da atividade da aquicultura, vista como o componente principal que impulsiona esse sistema, 
considerado uma ferramenta eficaz para auxiliar no combate a fome garantindo uma alimentação equilibrada 
para as famílias beneficiadas, onde peixes e camarões podem ser criados para suprir o consumo familiar. 
Porém, pouco se conhece sobre a diversidade de organismos aquáticos aptos para esse sistema, entretanto, 
a criação de peixes destaca-se nesse modelo de produção tornando possível a criação de diferentes 
espécies. 
Conforme Valenti (2002), afirma que a aquicultura é a produção de organismos com hábitat principalmente 
aquático, em cativeiro, em qualquer um de seus estágios de desenvolvimento, nela inclui a produção de 
peixes (Piscicultura), além da criação de moluscos (Malacocultura), camarões (Carcinicultura), rãs 
(Ranicultura), entre outras atividades. O Brasil é o segundo país em importância na produção aquícola na 
América do Sul, ficando atrás apenas do Chile, além de ser o ramo da produção animal que vem 
apresentando maiores taxas de crescimento nos últimos anos no Brasil e no mundo. Endente-se que a 
produção de organismos aquáticos corresponde, uma maneira importante de garantir a sobrevivência de uma 
população cada vez mais numerosa, produzindo importantes fontes de proteínas para consumo (DINIZ, 
2015).  
Com grande potencial é a atividade de produção animal que mais cresce, o cultivo de peixes de água doce 
ocorre em todo o país e corresponde a 80% da produção aquícola nacional, seguido pelos camarões 
marinhos, com 14% (QUEIROZ et. al., 2002). Segundo dados da FAO (2017), estima que o Brasil deva 
registrar um crescimento de 104% na produção da pesca e aquicultura em 2025. O aumento na produção 
brasileira será o maior registrado na região, seguido de México (54,2%) e Argentina (53,9%) durante a 
próxima década. O crescimento no país se deve aos investimentos feitos no setor nos últimos anos. 
Com o seu grande potencial hídrico a região norte possui grande variedade de espécies de organismos 
aquáticos com características favoráveis à produção aquícola e um clima propício, além de espécies 
aquáticas que correspondem aos índices zootécnicos, dentre as espécies se destacando a criação de 
tambaqui, matrinxã, pacu e mais recentemente o pirarucu, no Estado de Roraima negocia a obtenção de bens 
e meios para alavancar a exportação dos produtos (LOPES, 2016).  
Apesar de contribuir com apenas 9% da produção aquícola, tem apresentado uma rápida expansão no cultivo 
de peixes redondos em especial nos estados de Rondônia, Tocantins e Roraima, com produção conjunta 
estimada em 38.500 t (KUBTZA, et. al., 2012). Este trabalho tem por objetivo apresentar espécies de 
organismos aquáticos aptos para a criação no Sisteminha Embrapa. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para a elaboração deste trabalho, foi realizado um levantamento bibliográfico em referências literárias, e 
baseado na Apostila do Sisteminha Embrapa desenvolvida pelo pesquisador da Embrapa Meio-Norte. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No modelo do Sisteminha, a aquicultura praticada é realizada com um sistema de recirculação de água 
simplificada que permite grande economia, onde peixes ou camarões podem ser criados, a água é 
enriquecida com os nutrientes metabólicos destes organismos, ricos em Nitrogênio (N), Fósforo (P) e 
Potássio (K) podendo ser usada no cultivo de vegetais, tendo facilidade na construção dos tanques e com 
baixo custo de implantação (GUILHERME, 2013). De acordo com KUBTIZA (2006), alguns processos e 
equipamentos adicionais para o sistema de recirculação, podem ser inseridos nestes componentes para 
melhorar a eficiência de recomposição da qualidade da água e, assim, aperfeiçoar a produção do sistema.  
A ampliação das técnicas de criação e manejo em sistemas de recirculação fechado reduz as perdas de 
organismos aquáticos, minimiza os espaços destinados a esse tipo de criação e pode viabilizar o uso em 
pequenas áreas seja urbana, Peri urbana e rural. Segundo Diniz, (2015), ressalta que a criação de 
organismos aquáticos sob condições controladas tem representado também um importante papel na geração 
de novos empregos e renda na economia rural no Brasil, uma vez que o país apresenta grande 
disponibilidade de recursos naturais e forte possibilidade de utilização da aquicultura por produtores 
familiares. 
Foi realizada a primeira montagem da Unidade Demonstrativa do Sisteminha relacionada à produção de 
organismos aquáticos em pequenas áreas, localizada na Parnaíba/PI idealizada pela Embrapa Meio-Norte, 
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para testar e comparar as ações de transferência de tecnologia adaptada à realidade da família (Figura 1), a 
espécie utilizada para a produção foi a tilápias (Oreochromis niloticus), que possuem fácil adaptabilidade a 
diversas condições ambientais, além de serem resistentes a doenças, geralmente, podem ser criadas tanto 
em lagos naturais e açudes como também em represas artificiais ou tanques-rede, são peixes resistentes e 
apresentam rápido crescimento, além de boa conversão alimentar e possui carne de ótima qualidade 
(MACARI, 2007). As tilápias (Oreochromis niloticus) representam o segundo grupo de maior importância na 
aquicultura mundial, apresentando um ótimo desempenho, não requerem água com grande quantidade de 
oxigênio, resistindo muito bem a alterações bruscas de temperatura e se reproduzem com bastante facilidade 
(BOSCOLO, et. al., 2004). A região Nordeste é a maior produtora e consumidora deste peixe. A cadeia 
produtiva favorece a distribuição de ração e alevinos. Para a região Norte esta espécie exótica não pode ser 
introduzida por conta das suas características e os impactos ambientais que podem vir a ocorrer. 

 

Figura 1 – Família construindo tanques para criação de peixes. Uso de taipa, varas e garrafa PET no Assentamento Cajueiro – 
Parnaíba - PI. 

 

Outra Unidade Demonstrativa implantada foi na Embrapa do estado de Roraima ao lado do Laboratório de 
Organismos Aquáticos da Amazônia-LOAM, que há mais de um ano está em funcionamento, à criação de 
peixes nativos vem crescendo ao longo dos anos em Roraima, possibilitando maior consumo de proteína pela 
população, dentre as espécies que foram utilizadas foi o acará-açu ou apaiari (A.ocellatus) peixe nativo da 
bacia hidrográfica amazônica, pertence à família Ciclhidae, além de apreciadas como alimento, muitas 
espécies são utilizadas como peixes ornamentais. Na Amazônia os acarás são representados por cerca de 
100 espécies, essa espécie apresenta grande interesse comercial, sendo criada por aquaristas em todo 
mundo e comercializados como animais de estimação, além de ser muito utilizada na alimentação humana, 
principalmente por ribeirinhos na Amazônia (OLIVERIA, 2016). Tanto em produção quanto em valor unitário, 
seu comportamento e hábitos alimentares e reprodutivos assemelham-se aos da tilápia (Oreochromis 
niloticus). Apresentam grande diversidade de adaptações alimentares, utilizando várias fontes de alimento, 
como detritos, fito e zooplâncton, algas macroscópicas, macrófitas, moluscos, insetos e peixes, o apaiari tem 
sido indicado para povoamento dos açudes do nordeste brasileiro pelo fato de se, entre outras vantagens, 
reproduzir em ambientes aquáticos reduzidos e dispensar cheias nos cursos de água para desempenho de 
suas funções reprodutivas. Além do mais, é um peixe precoce e prolífero, desovando várias vezes ao ano, 
dando ampla proteção às proles (CHAVES, 2007). 
Outras características que favorece as espécies nativas a se adaptarem a esse sistema são os peixes 
redondos por ter rápido crescimento, hábito alimentar diversificados, fácil captura e carne de boa qualidade, o 
tambaqui (Colossoma macropomum) caracídeo da bacia Amazônica, outra espécie utilizada no sistema, é 
apreciado na Região Amazônica e por isso muito explorado pela pesca na Amazônia desde o século XIX 
esse peixe tem grande destaque na piscicultura continental em todo o Brasil, e é a principal espécie nativa 
cultivada no país (MORAIS, 2017). 
 Apesar de ser considerado um peixe de grande porte, o tambaqui (Colossoma macropomum) é a espécie 
mais utilizada no Sisteminha, visto que é para a alimentação familiar e não para a comercialização, apesar 
desta espécie ter alto valor econômico, mas essa tecnologia destaca-se como forte cunho social. A adaptação 
de espécies nativas da Amazônia com potencialidade para estas condições permite ampliar a diversidade de 
produtos disponíveis para as famílias que adotam esse sistema. A utilização de espécies nativas de menor 
porte e ciclo de produção mais curto podem contribuir para a sustentabilidade econômica e ambiental sendo 
mais uma solução para a criação no Sisteminha. 
Outras características do Tambaqui (Colossoma macropomum) tem hábito diurno e se desenvolve bem em 
criações em todas as regiões do país com clima quente e boa luminosidade. Os efeitos da luminosidade e 
temperatura no crescimento e desenvolvimento dos peixes, sendo que tanto fotoperíodo longo quanto 
temperaturas mais elevadas estimulam o crescimento dos juvenis de tambaqui (MORAIS, 2017). 
Do mesmo modo, outra espécie de organismos aquáticos favorável para adaptar-se ao Sisteminha é a 
criação do camarão de água doce, camarão-da-Amazônia (M. amazonicum) espécies largamente distribuída 
na América do Sul nas bacias do rio Orenoco do rio Amazonas e do rio Paraguai é uma espécie nativa, a 
vantagem em a virtude da abundância, apresenta ampla plasticidade ecológica e morfológica, são 
caracterizadas por uma atividade reprodutiva contínua (FREIRE, et. al., 2012). 
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CONCLUSÕES 
Através da aquicultura é possível à criação de organismos aquáticos em um ambiente de área pequena, para 
mostrar a funcionalidade, e a adaptação de espécies nativas da criação no sistema, além da importância da 
produção animal como fonte de proteína na alimentação humana, acerca dos benefícios nutricionais destes 
organismos. 
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INTRODUÇÃO 
O estudo de bioindicadores se faz importante para se ter um conhecimento mais preciso sobre a qualidade 
ambiental do ambiente em estudo, pois permite determinar o efeito tóxico real que o contaminante exerce 
sobre as populações (ARIAS; et al, 2002). Por constituírem um dos produtos finais dos ecossistemas 
aquáticos, os peixes podem ser considerados organismos indicadores de contaminação dos corpos de água 
(OLIVEIRA, 2003). A presença de metais no ambiente pode induzir ou inibir a atividade de algumas enzimas 
também pode fazer com que ocorra mudanças na morfologia dos núcleos dos eritrócitos, induzindo a 
formação de anormalidades nucleares eritrocíticas, o que são bons indicadores de exposição a 
contaminantes (OLIVEIRA, 2003; CARROLA; et al, 2014). Portanto estudos a respeito da ictiofauna do 
igarapé Ai Grande são importantes para avaliar o efeito do aterro sobre o ambiente aquático e sua fauna. O 
presente trabalho teve como objetivo geral a avaliação de alguns parâmetros indicadores de perturbações 
ambientais em peixes do igarapé Ai Grande, nas proximidades do aterro sanitário de Boa Vista Roraima. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para a pesquisa foram utilizados 80 peixes, coletados em dois pontos, um localizado ao lado do aterro 
sanitário de Boa Vista e o outro ponto foi acima do aterro onde o igarapé não recebia ação direta do aterro. 
As capturas dos peixes foram realizadas com rede de pesca, vara e anzol. Depois levados para o Laboratório 
de Zoologia Aplicada da UFRR onde foram pesados e realizadas as medidas do comprimento padrão. A 
coleta de sangue foi feita com seringas heparinizadas e o sangue foi obtido por punção da veia caudal. As 
lâminas foram confeccionadas utilizando amostras de sangue total, fazendo a confecção das extensões 
sanguíneas e fixando com metanol, depois de secos foram coradas com corante Giemsa. O restante do 
sangue foi centrifugado e o plasma obtido foi armazenado em tubos de Eppendorf e armazenados em freezer. 
A identificação dos peixes foi realizada com o auxilio de chaves dicotômicas. Na avaliação das anormalidades 
nucleares eritrocíticas (ANE) foram consideradas cinco tipos de lesões: núcleo em forma de rim, núcleo 
segmentado, núcleo lobado, núcleo polimórfico e micronúcleo. As lesões foram analisadas em microscópio de 
luz com objetiva de 100x onde foram analisados 1000 eritrócitos em média por lâmina. Para a análise da 
atividade das enzimas alanina aminotransferase (ALT) e fosfatase alcalina (FA) foram utilizados Kits 
específicos da marca Doles S.A, e as leituras foram feitas em espectrofotômetro Agilent Cary 60 UV-Vis a 
340nm e 405nm respectivamente. 
Para a análise estatística, os resultados foram apresentados em média e desvio padrão da média e foi feito o 
teste t para discriminar as diferenças com significância de 5% 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Análises Enzimáticas 
A espécie utilizada como bioindicador foi a Bryconops sp.. A concentração de Fosfatase alcalina (FA) 
apresentou média de 125,0±93,2 U/L no ponto acima do aterro e no ponto ao lado do aterro apresentou 
média de 43,3±52,9 U/L. Indicando que não há diferenças entre os dois pontos, este resultado foi definido em 
função dos desvios da média da atividade da enzima ser muito grande. A concentração de alanina 
aminotransferase (ALT) apresentou média de 72,8±16,0 U.I./L no ponto acima do aterro e no ponto ao lado do 
aterro apresentou média de 14,1±14,0 U.I./L. Indicando que há diferença entre os dois pontos. Onde o ponto 
acima do aterro apresentou maior atividade da enzima, resultado este que pode ser em razão de o igarapé 
passar por áreas sob ação antrópica, na qual existem plantações nas proximidades do igarapé, assim se faz 
necessário, outros estudos para melhor compreender estes dados. Em pesquisa feita com Oreochromis 
niloticus (tilápia) em águas impactadas com níveis altos de Cu+ 2, Zn+2 e Mn+2 foi verificado o aumento das 
ALT e AST no fígado (CRUZ, et al., 2013). Em estudos realizados por Atli e Canli (2007), com peixes da 
espécie O. niloticus, foi utilizado concentrações 5, 10 e 20 μM de Cd, Cu, Zn e Pb, observando que a resposta 
da atividade da fosfatase alcalina varia consideravelmente de acordo com os tipos de metal e as 
concentrações utilizadas. 
Relação de espécies 
Nos pontos amostrados foram coletados um total de 80 peixes, sendo 21 espécies, distribuídos em 7 famílias 
e 3 ordens: CHARACIFORMES; PERCIFORMES e SILURIFORMES. As famílias que apresentaram maior 
número de indivíduos coletados foi a CHARACIDAE da ordem dos CHARACIFORMES com um total de 44 
indivíduos e 4 espécies. A segunda família foi a dos CICHLIDAE da ordem dos PERCIFORMES com um total 
de 23 indivíduos e 7 espécies. No ponto acima do aterro (P1) foram coletados 32 peixes, sendo registradas 
11 espécies, onde a espécie Bryconops sp. da família Characidade foi a mais representativa com 14 
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indivíduos. No ponto ao lado do aterro foram coletados 48 peixes registrados em 14 espécies, que também 
teve a espécie Bryconops sp. como a mais representativa com 26 indivíduos coletados. De um modo geral as 
espécies são encontradas nos dois pontos de coleta e não verificamos diferenças marcantes entre os pontos, 
podendo sugerir que não é possível indicar que a frequência das espécies está sendo afetada pelo aterro. 
Anormalidade nucleares eritrocíticas (ANE) 
Entre as localidades foi possível avaliar as diferenças somente na espécie Bryconops sp., pois foi a única 
espécie que teve ocorrência nas duas localidades e que apresentou maior número de indivíduos coletados. 
Verificando-se que a frequência de anormalidades nos Bryconops sp. coletados no ponto ao lado do aterro, 
foram maiores dos que os coletados no ponto acima do aterro. Mannarino, et al (2013), avaliou a frequência 
de anormalidades nucleares eritrocíticas em Tilápia, exposto a efluentes de tratamento combinado do lixiviado 
oriundo do aterro e de esgotos domésticos, verificando que as frequências de anormalidades eram maiores 
nos organismos expostos do que nos controles. Estudos também realizados por Marques, et al. (2016) 
revelam riscos genéticos com aumento de anormalidades nucleares eritrocíticas para os peixes (Anguilla 
anguilla L.) que habitam sistemas aquáticos contaminados pelo Mancozan®. 
 

 
Figura 1: Anormalidades nucleares nas células de peixes coletados no igarapé Ai Grande. Núcleo polimórfico (a), núcleo 

em forma de rim (b), núcleo segmentado (c), micronúcleo (d), núcleo lobado (e) e célula apresentando núcleo normal (f). 

 

CONCLUSÕES 
Os dados obtidos não mostraram diferenças significativas entre os dois locais, com exceção das 
anormalidades nucleares eritrocíticas para a espécie Bryconops sp. que apresentou um maior percentual no 
ponto próximo ao aterro podendo ser um indicativo de efeitos gerados. Porém não existe, aparentemente, 
efeito do aterro sobre a quantidade de espécies e quantidade de indivíduos, e nem nas atividades das 
enzimas. 
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INTRODUÇÃO 
Ao longo da história da humanidade aqui na terra aconteceram e acontece várias mudanças quanto ao 
número de habitantes na terra. Desta maneira ouve períodos em que os habitantes da terra eram bem 
menos, mas nos dias de hoje temos um número de habitantes bastante elevados. E quando abordamos sobre 
crescimento populacional falamos sobre um crescimento significativo em número de população de forma 
positiva. 
Percebemos que no decorrer da história o crescimento populacional ocorreu muitas vezes em ritmo 
compassado, outras vezes em ritmo mais rápido, um bom exemplo é o que aconteceu entre o final do século 
XIX ao século XX na Europa, neste período a população mundial cresceu de maneira assustadoramente. 
Como urbanização crescente resultado do processo industrial. Queda da mortalidade eliminação da fome e 
escassez, aumentando produtividade agrícola e oferta de alimentos, hábitos de higiene, saneamento básico, 
avanços da medicina (anestesia e métodos invasivos). 
A redução da mortalidade e a continuidade da natalidade resultaram em surto demográfico, dando origem às 
teorias malthusianas. População europeia quase dobra (em 1750 era de 140 milhões e 1840 chega a 270 
milhões). Nos países subdesenvolvidos, a chamada ―explosão demográfica‖ ocorreu depois da 2ª Guerra em 
função dos avanços da medicina.  
O caso foi pior do que na Europa em razão de uma base populacional maior. Na América Latina, África 
Subsaariana e Ásia, a população aumentou significativamente. Na Ásia, a população aumentou 10 vezes 
desde a década de 1950. Na África, cerca de 20 vezes.  As teorias neomalthusianas ganham força na  
evolução Continente   Europeu.  
Desta feita, o objetivo deste trabalho consistiu em analisar a aplicação do conceito de evolução da população 
mundial e sua consequência para o planeta por meio da abordagem interdisciplinar, tendo na Geografia seu 
conceito líder. 
Para tal veremos algumas teorias que abordam sobre a evolução desta população de forma geométrica e que 
outros teóricos com visão diferenciada sobre o título podem trazer a luz do debate novas abordagens para as 
demais disciplinas do tronco comum de uma turma de 5º ano de escola pública de Rorainópolis. 
Como objetivos específicos podem ser destacados: Compreender como se deu a evolução da população 
Continente Europeu; Conhecer a história da evolução da população do continente Europeu, e sua influencia 
com as guerras; Compreender como se deu a evolução cultural europeia; Analisar o avanço da Biologia 
durante a primeira guerra mundial; Demostrar graficamente a evolução da população mundial e sua projeção. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os conteúdos foram abordados através de Leitura e interpretação de mapas temáticos. Após será feita uma 
pesquisa na internet para melhor compreensão do assunto. Será feito a leitura orientada de Textos sobre a 
evolução da população Europeia.  Em seguida promover um debate com os alunos sobre os textos lindos. 
Elaboração de uma redação mostrando como se comportou culturalmente a população europeia no século 
XX. Será demostrado a evolução da ciência no século XX. Em seguida será realizado um debate mostrando a 
evolução. Gráfico mostrando a evolução da população de 500 ate 2000 e sua projeção para 2050.  A 
atividade de interpretação deve estar presente tanto em âmbito individual como em grupo, desde que se 
possa identificar o desenvolvimento dos alunos através da aprendizagem. 
Teorias do crescimento populacional 
Ao falar em teorias demográficas, temos ideias evolução, mas não podemos nos prender a essas ideias como 
evolução, mas mostrar que cada uma delas trás uma visão de sociedade e uma análise sobre essa 
sociedade. São nessa perspectiva que serão abordadas as teorias Maltathusianas, Neomalthusiana e 
Reformista. 
Teoria Malthusiana 
A teoria demográfica formulada pelo economista inglês Thomas Robert Malthus (1776-1834) foi publicada em 
1798, no livro Ensaio sobre o princípio da população. Segundo Malthus, a população mundial cresceria em 
um ritmo rápido, comparado por ele a uma progressão geométrica (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64...), e a produção de 
alimentos cresceria em um ritmo lento, comparado a uma progressão aritmética (1, 2, 3, 4, 5, 6...). 
A teoria de Malthus, afirma que o aumento da produção de alimentos seria menor do que o crescimento do 
número de habitantes no mundo. Ou seja, logo não haveria mais alimentos para as pessoas. A humanidade 
estaria condenada a passar por problemas como subnutrição, fome, doenças, epidemias, entre outros fatores. 
De acordo Malthus para resolver esse problema, ele defendia o ―controle moral‖, em que as pessoas 
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deveriam abandonar as práticas sexuais para diminuir o número de nascimentos e controlar o crescimento 
total de habitantes. Ele ainda defendia a ideia de que a população pobre era a grande responsável pelo 
excesso de gente no mundo, sendo necessário que cada pessoa tivesse somente o número de filhos que 
pudesse criar. Com essa teoria elaborada por Malthus, muitas pessoas passaram a defender. E logo ficou 
conhecida com o nome de teoria malthusiana ou malthusianismo.  
O problema dessa teoria é que, no século XIX, Malthus não imaginava que as tecnologias nas produções 
agropecuárias e industriais fossem se tornar tão avançadas. Essa evolução permitiu que a produção de 
alimentos fosse muito maior que o número de habitantes no mundo, provando assim que ele estava 
enganado. 
 De acordo com a teoria de Neomalthusianismo, as muitas pessoas ainda acreditam que problemas relativos 
à fome e à subnutrição no mundo sejam ocasionados pela falta de alimentos e pelo excesso de pessoas. 
Mas, ao contrário de Malthus, esses teóricos defendem que para controlar o crescimento populacional é 
necessário adotar métodos contraceptivos, isto é, aqueles que impedem que novas pessoas nasçam. Os 
neomalthusianos analisam essa aceleração populacional segundo uma ótica alarmista e catastrófica, 
argumentando que, se esse crescimento não for impedido, os recursos naturais da Terra se esgotarão em 
pouco tempo. 
Para conter o avanço populacional, esses teóricos utilizam várias propostas, principalmente a da adoção de 
políticas visando o controle de natalidade, que se popularizaram com a denominação de Planejamento 
Familiar. 
Algumas medidas adotadas por entidades mundiais (ONU, FMI, Banco Mundial, UNICEF, entre outros) nos 
países subdesenvolvidos, ajustadas a cada população, são exemplos de políticas de controle de natalidade: 
esterilização em massa de populações pobres (como foi feito na Índia e na Colômbia); distribuição gratuita de 
anticoncepcionais; assistência médica para uso de dispositivos intrauterinos (DIUs); divulgação de um modelo 
de família bem-sucedida, com no máximo dois filhos, em programas de televisão, na publicidade e no cinema. 
Esses métodos ainda hoje são muito adotados pelos países e pelas organizações internacionais, como a 
distribuição gratuita de camisinhas, a venda de medicamentos anticoncepcionais sem a necessidade de 
prescrição médica, entre outras ações. Já na Teoria Reformista tem ás ideias contrários defendidas por 
Thomas Malthus e pelos Neomalthusianos, eles são os reformistas ou marxistas. Esses teóricos construíram 
suas ideias a partir do que dizia o economista e sociólogo alemão Karl Marx.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Segundo Karl Marx, pensador alemão que dizia que o problema é a desigualdade social. De acordo com essa 
teoria, afirma-se que o problema da fome e da miséria no mundo não é a falta de alimentos para a população 
e também não é culpa do excesso de gente. Esses problemas, na verdade, seriam causados pela má 
distribuição de renda e do acesso aos bens de consumo. Em outras palavras, para os reformistas, a questão 
é a desigualdade econômica, e não a falta de recursos, ou seja, para o fim da fome e da miséria ou para 
evitar que elas ocorram, de acordo com essa teoria, basta que se distribua de uma forma mais democrática a 
renda, através de reformas sociais que melhorem as condições de vida das populações mais pobres. Por 
tanto se essas pessoas tiverem melhores condições de vida, melhor educação, saúde e outras coisas, terão 
maiores condições para abandonarem a miséria. Além disso, é preciso evitar que os ricos ganhem cada vez 
mais e os pobres fiquem com cada vez menos. Outra crítica dos estudiosos reformistas aos malthusianos diz 
respeito ao crescimento da produção. Como vimos, para Malthus esta crescia em ritmo inferior ao da 
população. Para os reformistas, contudo, isso também não é verdadeiro, pois, com o início da revolução 
industrial e a consequente revolução tecnológica, tanto a agricultura quanto a indústria aumentaram sua 
capacidade produtiva, resolvendo, dessa forma, o problema da produção. 

Cultura e Evolução do Estado Nacional na Europa 

Com o aprofundamento cada vez maior do processo de integração europeu, parte-se para a construção de 
uma verdadeira arena supranacional, na qual convivem vinte e sete Estados-membros, com culturas, 
costumes, línguas e tradições diferentes. Uma das grandes dificuldades e dilemas da União Europeia por 
consequência é o de buscar certa compatibilização e harmonia entre as culturas da arena supranacional, de 
forma a, na medida do possível, ser possível preservá-las. Quanto mais aprofundado for o processo de 
integração, maiores serão os conflitos de ordem cultural a ser enfrentados pelos povos, colocando-se em 
cheque o próprio conceito de Estado-Nação, ante à relativização do conceito de soberania. 
Desta feita, os Estados acabam ficando fragilizados frente à adoção das políticas comunitárias. Como forma 
de buscar a proteção dos próprios valores locais, dentre eles os culturais, os Estados passam a voltar suas 
políticas para seus interesses soberanos, deixando de lado os interesses supranacionais e fazendo com que, 
equivocadamente, prevaleçam os seus próprios interesses. 
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Fases do crescimento demográfico: 

Até 1750 – Regime Demográfico Primitivo Crescimento muito lento da população mundial; Taxa de 
mortalidade elevada; Taxa de natalidade elevada; Taxa de crescimento natural muito reduzida. • De 1750 
a 1950 – Revolução Demográfica Crescimento rápido da população mundial; Diminuição da taxa de 
mortalidade, nos países industrializados; Taxa de natalidade elevada. 
 
CONCLUSÕES 
Através do tema Evolução da População Mundial foi possível trabalhar com variadas disciplinas dentre elas a 
geografia, historia, português, biologia e matemática entre outras. O método interdisciplinar leva os 
professores a planejarem juntos e a pensarem juntos para melhor aprendizagem dos alunos levando os 
alunos a compreender melhor o assunto trabalhado de forma interdisciplinar fazendo interligações com as 
diferentes áreas do conhecimento. 
 

____________________ 
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NTRODUÇÃO 
Nos dias atuais, não se pode mais conceber propostas para um Ensino de Química sem incluir, no 
planejamento da disciplina, temas ou componentes que estejam orientados na busca de aspectos sociais, 
econômicos e ambientais do contexto em que estão inseridos os estudantes. Nesse aspecto, busca-se inserir 
os conhecimentos adquiridos em sala de aula no contexto socioambiental. Entupimentos de ralos e pias, 
encrostamento em raízes de árvores impedindo da fixação de nitrogênio são algumas das consequências 
geradas pelo descarte incorreto de óleos de fritura, tanto doméstico quanto industrial. Pensando nesse 
aspecto, houve a necessidade de trabalhar com estudantes do ensino médio a importância do descarte 
correto dos óleos de frituras. O objetivo desse trabalho foi elaborar uma forma dinâmica de descarte de óleo e 
seu aproveitamento para produção de sabões e detergentes bem como, abordar os conteúdos de química 
relacionados as reações de saponificação. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi realizada com 32 estudantes do 2º ano do ensino médio do Colégio Universitário Cristão da 
Amazônia – CUCA, num período de cinco dias. O desenvolvimento desse trabalho constituiu-se de cinco 
etapas. Primeiramente, foi realizado levantamento bibliográfico do tema em estudo no qual foram 
identificados os problemas ambientais causados pelo descarte incorreto do óleo usado em frituras. A segunda 
etapa foi elaborar um sistema para aproveitar esse óleo na fabricação de sabões, detergentes e sabonetes. A 
terceira etapa consistiu em coletar os materiais necessários para atividade tais como: óleo de fritura; soda 
cáustica; corante alimentício; essências; álcool; açúcar; ácido cítrico; bacias de plástico e fonte de 
aquecimento. O óleo utilizado foi adquirido de algumas lanchonetes e restaurantes da cidade de Boa Vista e 
os outros materiais foram conseguidos através de patrocínio dos pais e colaboradores. Na quarta etapa, com 
todos os materiais prontos, fez-se, então, a atividade esperada. Nessa etapa foram colocados em prática o 
conhecimento adquirido em sala de aula a respeito do processo de saponificação. Para o sabão sólido foram 
utilizados 10 litros de óleo usado e filtrado; para o líquido, foram utilizados 2 litros. O processo de reação 
durou cerca de três dias. Somente na quarta tentativa, conseguiu-se chegar ao resultado esperado. As 
atividades foram realizadas na casa de um dos integrantes. Depois que os sabões ficaram prontos, levou-se 
dois dias para desenformá-lo, pois foram postos em formas improvisadas de caixa de leite e garrafas PET‘s e 
depois, na quinta etapa, foram postos em saquinhos plásticos e o detergente líquido foi envasado em galões 
de 5 litros cada. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O processo químico usado na reação de saponificação é um dos mais antigos já utilizados pelo homem. Após 
a descoberta do fogo, o sabão entrou na história da humanidade quando o homem necessitava comer, e ao 
assar a carne, gotículas de gorduras saturadas se desprendiam da carne e caiam sobre o fogo. Quando tudo 
aquilo se resfriava, ao vir a chuva, era perceptível a formação de espumas que eram utilizadas para limpeza 
dos materiais de uso e roupagens (RIBEIRO; MAIA e WARTHA, 2010). O certo é que todo esse processo 
envolve sérias reações químicas e extremamente importantes para produção de algumas substâncias que 
somente podem ser formadas desse modo. Toda reação entre um ácido (nesse caso, o óleo – um ácido 
graxo) e uma base (a soda cáustica – o hidróxido de sódio) reagem entre si para formar água, sal (um tipo de 
sal orgânico – o sabão próprio) e um terceiro componente – o glicerol ou glicerina que é um composto 
orgânico com função álcool que tem função umectante e higroscópica. Além disso, é um líquido incolor, 
viscoso e ligeiramente adocicado utilizado em gêneros alimentícios, e na saúde forma película protetora em 
ferimentos abertos. Esse trabalho mostrou também como evitar gastos em materiais de limpeza utilizando 
produtos de baixo custo sem causar danos à natureza (ALBERICI e PONTES, 2004). Após conhecer a 
benefício para a sociedade, foi feita uma entrevista informal com a escola sobre o que fariam com óleo, 
depois de conhecerem o sabão ecológico. A maioria das respostas, foi que iriam guardar o óleo e doar para 
produção do sabão. Algumas pessoas responderam que iriam fabricá-lo. Também foi perguntado se elas 
indicariam esse tipo de sabão e, ao afirmarem positivamente, disseram que os gastos seriam mais reduzidos, 
além de fazerem outras pessoas conhecerem seus benefícios . Os entrevistados também disseram que todas 
as receitas seriam indicadas pelo fato de apresentar boa aceitação por parte da comunidade, em geral. 

 

CONCLUSÕES 
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Não podemos mais ter uma relação com a natureza de meros expectadores; somos parte integrante da 
natureza, e temos o dever de minimizar impactos e buscar alternativas de melhoria de condições de vida. 
Esta atividade mostra como pequenas ações podem refletir positivamente na preservação do meio ambiente 
e no desenvolvimento de novas tecnologias e como a prática realizada está relacionada ao descarte correto 
de óleos de frituras bem como, em sala de aula, o professor utilizar de novas metodologias para o ensino de 
saponificação, uma reação orgânica que produz sabão. 
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INTRODUÇÃO 
O cultivo de soja consorciado é uma forma de controlar as plantas daninhas e reduzir o uso de herbicidas. De 
acordo com Silva et al. (2009), o uso indiscriminado de herbicidas, além de ter maior custo para controlar as 
plantas, tem causado a resistência a plantas daninhas e considerado um fator de contaminação ambiental. 
Vários fatores dependem do sucesso do cultivo consorciado, como a população da forrageira, a época de 
semeadura, a presença da vegetação espontânea, a utilização de herbicidas, a fertilidade do solo e as 
condições hídricas (Alvarenga et al., 2006). A supressão de plantas daninhas é comumente citada causando 
efeitos benéficos pela utilização do consórcio, isso porque as culturas em consórcio criam um ambiente que 
diminui a massa das plantas daninhas, pela formação de sistemas ecológicos em que as plantas 
competidoras interagem (Radosevich et al., 2007). Assim objetivou-se com este trabalho avaliar a influencia 
de espécies de plantas de cobertura, consorciada com soja sobre a fitossociologia de plantas daninhas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado com a cultivar de soja BRS 7980, no ano agrícola de 2015 e 2016 nos  meses de  
junho a setembro e  maio a setembro respectivamente, na área experimental da Embrapa, Campos Água Boa 
– CEAB, no município de Boa Vista-RR; situado nas coordenadas geográficas de referência: 02º49‘11‘‘N 
60º40‘24‘‘W e 85 m de altitude.  O clima da região segundo a classificação de Köppen é do tipo Aw, tropical 
chuvoso, com precipitação média anual de aproximadamente 1.700 mm e umidade relativa do ar em torno de 
70% (Araujo et al., 2001). O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados com quarto 
repetições, onde cada tratamento foram representados por uma das três espécies de plantas de cobertura 
(Urocloa brizantha cv. Marandu, Urocloa ruziziensis cv. ruziziensis e Panicum maximum hibrido da cv.  
Massai), em consórcio com a soja e uma testemunha sem consórcio constituída pela vegetação espontânea. 
As parcelas foram constituídas por sete linhas, espaçadas de 0,55 m x 6 m de comprimento, totalizando uma 
área de 23,1 m2. Aos 120 dias após a colheita da soja, avaliou-se a composição específica das espécies 
vegetais presentes em cada parcela experimental. Para as amostragens das plantas daninhas foi utilizado um 
quadrado de ferro soldado nas extremidades com dimensões de 0,50 x 0,50 m, totalizando 0,25 m2, lançado 
aleatoriamente uma vez em cada parcela. As plantas coletadas foram cortadas rente ao nível do solo (com 
auxílio de tesoura de poda), separadas, identificadas e quantificadas. A classificação botânica das espécies 
coletadas foi realizada através de comparação com bibliografias especializadas, sendo realizada a análise 
descritiva dos seguintes parâmetros fitossociológicos: frequência relativa (FR) = frequência da espécie x 
100/freqüência total de todas as espécies; densidade relativa (DR) = densidade da espécie x 100/densidade 
total de todas as espécies; dominância (DOR) = massa seca da espécie x 100/massa seca total de todas as 
espécies e o índice de valor de importância (IVI) = FR + DR + DOR (Brandão et al., 1998). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os valores da frequência relativa (FR%), densidade relativa (DR%), dominância relativa (DO%) e índice de 
valor de importância (IVI) das plantas daninhas e das plantas de cobertura consociadas com a cultura da soja 
estão apresentadas na tabela 1. Observa-se que a utilização do consórcio da cultura da soja com as espécies 
de plantas de cobertura reduziu o número de espécies na área quando comparados com as medias obtidas 
nas parcelas testemunha, sem cobertura (8 espécies). Destacaram-se entre estas o Calopogonium 
mucunoides Desv, Mimosa candollei R. Grether e  Urocloa decumbens Stapf, as quais representam FR média 
de 18,2%, DR media 26,1%, IVI médio 71,2%.  De acordo com Teodoro et al. (2011), o solo descoberto, fica 
exposto a maior incidência luminosa, favorecendo a emergência e o desenvolvimento das plantas daninhas 
presentes na área.  Assim, o consórcio da soja com as plantas de cobertura apresentaram 5 espécies de 
plantas daninhas na área com brizantha, 3 espécies sobre a ruziziensis e 1 especie sobre o Massai (1 
espécie) (Tabela 1). Isso corresponde a uma redução de 37,5%, 62,5% e 87,5% da FR das espécies de 
plantas daninhas proporcionadas pelas coberturas, constituídas por Urocloa brrizantha, Urocloa  Ruziziencis e 
Panicum maximum, respectivamente. Segundo Gimenes et al. (2011), o cultivo consorciado com espécies do 
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gênero Urocloa com a cultura da soja, contribui para a redução significativa das plantas daninhas, destacando 
entre elas a espécie Urocloa ruziziensis. A planta daninha Mimosa condollei R. Grether foi a única espécie a 
aparecer na área em todos os tratamentos, o IVI da espécie foi maior no tratamento sem planta de cobertura, 
a espécie se destacou em todos os parâmetros fitossociológicos estudados. Conforme a utilização do 
consórcio com as plantas de cobertura, acarretou na redução dos parametros fitossociologicos, 
principalmente para o consórcio com a Urocloa brizanta e Urocloa ruziziensis, o parâmetro que mais 
influenciou na redução do IVI foi a dominância relativa da espécie. Carvalho e Christoffoleti (2008) salientam 
que o acúmulo de massa seca (dominância) é, talvez, o parâmetro mais significativo, pois é resultante da 
associação de vários outros componentes.   
 
Tabela 1. Frequência relativa (FR%), densidade relativa (DR%), dominância relativa (DOR%) e indice de valor de 
importância (IVI%) das plantas daninhas e plantas de cobertura consociadas com a cultura da soja cv. 7980. Boa Vista-
RR, 2017. 

Plantas de 
Cobertura 

Espécies 
Parâmetros Fitossociológicos 

FR% DR% DOR% IVI% 

Sem cobertura 

Mimosa pudica L. 9,1 4,3 0,2 13,6 

Calopogonium mucunoides 
Desv. 18,2 17,4 28,8 64,4 

Sida carpinifolia L. 9,1 4,3 1,4 14,8 

Mimosa candollei R. Grether 18,2 21,7 27,3 67,2 

Urocloa decumbens Stapf. 18,2 39,1 24,6 81,9 

Waltheria douradinha 9,1 4,3 2,8 16,2 

Cyperus sp 9,1 4,3 13,9 27,4 

Desmodium tortuosum (Sw.)  9,1 4,3 1,0 14,4 

Urocloa brizanta 

Urocloa brizanta 37,5 53,8 58,8 150,2 

Mimosa candollei R. Grether 12,5 15,4 7,2 35,1 

Aeschynomene rudis Benth 12,5 7,7 0,9 21,1 

Calopogonium muconoides 12,5 7,7 0,6 20,8 

Waltheria douradinha 12,5 7,7 5,5 25,7 

Urocloa decumbens Stapf. 12,5 7,7 26,9 47,1 

Urocloa ruziziensis 

Urocloa ruziziensis  57,1 62,5 80,7 200,3 

Mimosa candollei R. Grether 14,3 12,5 0,03 26,8 

Urocloa decumbens Stapf. 14,3 12,5 16,7 43,5 

Mimosa invisa Mart. 14,3 12,5 2,6 29,3 

Panicum maximum 
cv. Massai 

Panicum maximum cv. Massai 75,0 77,8 94,8 247,5 

Mimosa candollei R. Grether 25,0 22,2 5,2 52,5 

 

CONCLUSÕES 
As plantas de cobertura favoreceram a supressão das plantas daninhas. -As coberturas do solo com o 
massai, ruzizziencise e brizantha suprimem 87,5%, 62,5% e 37,5%, respectivamente, a FR das espécies de 
plantas daninhas bem como afeta os demais parâmetros fitossociológicos. 
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INTRODUÇÃO 
Em Roraima, desde 2015 ataques severos causados pelo percevejo-das-gramíneas Blissus pulchellus 
(Hemiptera: Blissidae) têm sido observados em pastagens de Brachiaria brizantha e em Panicum maximum 
cv. Mombaça, especialmente no município de Alto Alegre (SIMON et al., 2016). Este é o único relato desta 
espécie no Brasil. Blissus pulchellus foi descrito em Honduras em 1951, atacando Panicum sp. e Brachiaria 
mutica, e também, foi reportado na Guatemala, atacando gramas em campos de golf e no Panamá em 
Panicum purpureum (Ruiz) Pav. Em 1959 (SCHAEFE; PANZINNI, 2000). As plantas atacadas pelo percevejo-
das-gramíneas apresentam coloração amarelada (FAZOLIN et al., 2009) e a deterioração das áreas de 
pastagem podendo levar a morte (BOYLE, 2012). O estudo da dinâmica populacional deste percevejo recém-
reportado no Brasil é importante para o desenvolvimento de estratégias no manejo integrado da praga. 
Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar a flutuação populacional do percevejo-das-gramíneas em 
pastagens no município de Alto Alegre. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi conduzido em uma propriedade no município de Alto Alegre, RR com ataque de Blissus 
pulchellus. A propriedade tem cerca de 10 ha de capim B. brizantha e 10 ha de Panicum maximum cv. 
Mombaça que foram plantados em maio de 2016. O levantamento da densidade populacional da praga foi 
realizado a cada 20 dias, no período de junho a dezembro de 2016, e a cada 30 dias no período de janeiro á 
julho 2017. Foram coletadas cinco amostras aleatórias de capim em cada capim B. brizantha e Panicum 
maximum cv. Mombaça. Foram retiradas touceiras de capim com 5 cm de profundidade de solo de uma área 
com 25x25 cm. As amostras foram colocadas em sacos plásticos e encaminhadas para o Laboratório de 
Entomologia da Embrapa Roraima, onde foram realizadas a contagens dos percevejos e posteriormente 
colocadas em recipiente com álcool 70%.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A densidade de percevejo na área de pastagem de capim B. brizantha no mês de julho de 2016 apresentou 
um pico populacional (21 percevejos/m²) e após isso, não houve uma queda na densidade que se manteve 
aproximadamente constante ao longo das avaliações. No entanto, na área de capim Panicum maximum cv. 
Mombaça, além do pico em julho de 2016 (12 percevejos/m²), houve outro em novembro de 2016(165 
percevejos/m²), mantendo-se alta a população até o mês de janeiro (30 percevejos/m²) e logo após houve 
uma redução ( Figura 1). 

 
Figura 1. Percevejos por m² nos capins Brachiaria brizantha e Panicum maximum cv. Mombaça em junho de 2016 a julho de 2017. 

 

Nas avalições realizadas no mês de junho, agosto e setembro de 2016 e de janeiro á julho de 2017, as 
densidades de percevejos nas duas espécies de gramíneas foram baixas, com uma média de 37 percevejos 
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por m² em B. brizantha e uma média de 275 percevejos por m² no Panicum maximum cv. Mombaça . 
Diferindo das densidades observadas em 2016, com uma média de 1.800 percevejos/m2 em B. brizantha e 
800 percevejos/m2 no Panicum maximum cv. Mombaça no município de Alto Alegre (SIMON et al., 2016). 
Neste ano, as densidades foram maiores do que observadas em outras regiões do Brasil, como no estado do 
Mato Grosso do Sul, as maiores densidades de B. antilus em capim tangola foram de 582 percevejos/m2 
(VALÉRIO; VIEIRA; VALLE, 1999).  
De acordo com LIMA et al, 2013 as causas de oscilações populacionais podem ser devido aos fatores 
abióticos como: clima, temperatura, precipitação, umidade e biótico como a presença de predadores e 
competição, fatores estes utilizados como estratégias de manejo integrado de pragas agrícolas. Nos meses 
de maio a julho de 2017, não foram encontrados percevejo, a ausência do percevejo pode ser consequência 
da reforma de pastagem nas áreas de estudo realizada em 2016 e a adoção de técnicas de manejo do pasto, 
como o sistema de pasto rotacionado e controle de entrada e saída de animais. Claudino; Darnet; Chapuis, 
2016, afirmam que a carga animal ideal nas áreas cultivadas, através de controle de entrada e saída de 
animais, não deixa o capim crescer muito, pois assegura um corte mais raso da gramínea, evitando assim o 
ataque de insetos pragas. Dessa maneira, a divisão de pastagens favorece o desenvolvimento das 
forrageiras além de diminuir a presença de pragas nas pastagens (DA SILVA, 2005).  

 

CONCLUSÕES 
A densidade de B. pulchellus tem diminuído nas áreas de pastagens onde a praga foi reportada em 2014. No 
entanto, estudos sobre os fatores relacionados à ocorrência, danos, bioecologia e eficiência de métodos de 
controle deste inseto-praga em gramíneas da região, ainda são necessários o manejo integrado da praga em 
Roraima. 
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INTRODUÇÃO 
Em aulas de Genética Clássica ministradas para alunos do ensino médio e superior, comumente são 
abordados tópicos relacionados às interações alélicas e gênicas, como padrões de dominância e epistasia. 
Durante a explanação destes conceitos, muitos alunos apresentam relutância ou relatam dificuldade para 
entender e fixar o conteúdo. Neste caso, a utilização de exemplos didáticos, como em qualquer outra área, 
torna-se essencial para que o aluno consiga enxergar uma aplicação prática do conteúdo. No entanto, a 
maioria das referências usadas na sala de aula contém exemplos distantes da realidade dos alunos 
brasileiros, isto se deve ao fato de grande parte dos livros serem traduzidos e citarem exemplos de espécies 
amplamente distribuídas nos países de origem dos autores do livro, o que, neste caso, torna-os familiares aos 
seus leitores. Devido à necessidade de aproximação entre a teoria e a realidade dos alunos, o objetivo deste 
trabalho foi elaborar uma aula diferente das encontradas em livros-texto amplamente utilizados. A temática 
escolhida foi ―determinação genética da coloração canina: um exemplo prático sobre as interações alélicas e 
gênicas‖, sob a perspectiva de como este tema pode ser um ótimo exemplo para o entendimento de diversos 
conceitos de genética, principalmente os referentes às interações alélicas (padrões de dominância) e às 
gênicas (epistasias). Sob o ponto de vista do estudante, esse assunto apresenta grande apelo afetivo, tendo 
em vista a quantidade de pessoas que possuem um ou mais cães como animais domésticos e companheiros.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A aula elaborada foi ministrada para os alunos da Disciplina de Genética I, do curso de Ciências Biológicas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
O início da aula seguiu os padrões da disciplina. Primeiro, informações básicas sobre os tipos de interações 
gênicas e alélicas, cachorros e suas pelagens, foram repassadas aos alunos, como mostra o trecho retirado 
do planejamento de aula: “Na epistasia, um gene mascara a expressão de alelos de outro gene e expressa 
seu próprio fenótipo. Quando há interação do tipo epistática na determinação de um caráter, há alteração da 
proporção de 9:3:3:1, típica de quando dois dí-ibridos para caracteres independentes são intercruzados. 
Existem diferentes tipos de epistasia – recessiva simples, dominante simples, dupla dominante-recessiva, 
entre outras - o que acarreta distintas proporções de fenótipos na prole. No entanto, estas proporções são 
sempre uma combinação de valores da clássica 9:3:3:1 (...) Os cães domésticos (Canis lupus familiaris) estão 
divididos em mais de 350 raças, todas com ancestralidade comum no lobo cinza (Canis lupus), que se 
diversificaram devido a uma intensa seleção artificial realizada pelo homem. O resultado desta seleção pode 
ser facilmente observado pela enorme variedade de tamanhos, formas e colorações de pelos dos „melhores 
amigos do homem‟. A coloração canina é o resultado da interação de pigmentos depositados nos 
melanócitos, células localizadas nos folículos pilosos da pele dos cães. As cores pretas e amarronzadas são 
determinadas pela deposição de eumelanina, já as amarelas e avermelhadas, pela feomelanina. A interação 
destes dois pigmentos, suas quantidades, bem como o tamanho e a forma dos melanócitos são os fatores 
que determinam o fenótipo da coloração canina. Em relação aos fatores envolvidos na determinação da 
coloração canina, um número relativamente pequeno de genes possui grande influência no fenótipo. Existem 
locos envolvidos na cor propriamente dita, na determinação de padrões e sobre ambos aspectos. A interação 
entre os alelos de um mesmo loco é baseada na dominância completa, já as interações entre os diferentes 
genes envolvidos constituem-se em bons exemplos de epistasia, com diversos tipos dependendo dos locos 
considerados. O efeito combinado dos genótipos, por fim, é responsável pelo que visualizamos na pelagem 
dos cães‖.  
Após a introdução, de maneira detalhada, foi elucidada a contribuição de cada um dos dez genes e de seus 
alelos para a coloração canina, com ênfase nas suas séries alélicas e por meio do uso de esquemas 
interativos e tabelas didáticas que facilitassem o entendimento do conteúdo. Em seguida, mostrou-se fotos de 
algumas raças para que juntos – alunos, monitora e professora - tentassem genotipar e determinar as 
prováveis interações gênicas envolvidas. Além disso, com antecedência, solicitou-se que os alunos 
trouxessem à aula fotos de seus cães no celular. Aos alunos que não possuíam cachorro, sugeriu-se que 
escolhessem imagens de ―vira-latas‖, a fim de que a diversidade fenotípica fosse bem representada.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A execução da proposta em sala de aula estimulou a discussão e instigou a curiosidade dos alunos em tentar 
verificar as possíveis interações entre os diferentes genes. Isto demonstra que a abordagem diferenciada 
deste tema foi mais efetiva do que os métodos utilizados em outros semestres (como o formato da crista de 
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galinhas, por exemplo). Por conta deste resultado positivo, a aula foi complementada com tópicos adicionais 
sugeridos pelos alunos e exercícios para testagem do que foi aprendido. Ao fim do semestre, por decisão 
unânime, a aula foi incorporada ao calendário da disciplina. Além disso, as idealizadoras da proposta 
receberam diversos convites para ministra-la em outras instituições de ensino, tanto de ensino médio quanto 
de superior. Após aprimoramentos, a proposta foi publicada como artigo na seção ―Materiais Didáticos‖ no 
periódico da Sociedade Brasileira de Genética, a Revista Genética na Escola, e agora pode ser amplamente 
consultada (acesso livre) por quem se interessar pelo tema. 
 

CONCLUSÕES 
A abordagem de temas complexos de Genética Clássica pode ser feita de forma alternativa e divertida, desde 
que instrumentos adequados sejam utilizados. Neste caso, a elaboração de uma aula com exemplos 
próximos aos alunos foi crucial para suscitar o interesse e a participação em sala de aula.  
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INTRODUÇÃO 
Segundo afirma Toledo et al. (2005), Ciêncas da Terra ou simplesmente Geociências, é o termo utilizado para 
as Ciências que estudam o planeta Terra, desde a sua formação até sua evolução histórica, incluindo a 
formação do Universo, do Sistema Solar e a comparação com outros corpos celestes.  
Deste modo, estão incluídas na abrangência das Geociências campos de atuação como: Geografia, 
Geofísica, Geologia, Meteorologia, Climatologia, Paleontologia, Oceanografia, e também da Ecologia, além 
de alguns aspectos inerentes as diversas áreas de Engenharia de Minas e Cartográfica (SOUZA, 2016). 
Puccinelli e Júnior (2016), afirmam que o estudo em Geociências é o que talvez mais se insira e influencie no 
cotidiano das pessoas, pois propicia relevantes soluções para a escassez dos recursos naturais do planeta. 
Portanto, os conhecimentos geocientíficos promovem mudanças de costumes, atitudes e valores que 
contribuem para a formação de indivíduos atuantes na realidade local e capazes de promover transformações 
no ambiente de forma consciente e planejada (BACCI et al., 2013). 
O ensino de Geociências ocorre no ensino fundamental, médio e superior. No ensino fundamental, os 
conteúdos geocientíficos encontram-se dispersos nas disciplinas de Ciências e Geografia, e por vezes, na 
disciplina de História, sendo que, muitos desses conteúdos são abordados de forma fragmentada e não 
produzem um entendimento sistêmico do planeta, proporcionando aos alunos uma compreensão insatisfatória 
dos conteúdos desta Ciência (ALENCAR; NASCIMENTO; GUIMARÃES, 2012; BACCI et al., 2013). 
Segundo os Par metros Curriculares Nacionais (PCN‘s) para o ensino de Ciências (BRASIL, 1998 p.95), o 
conteúdo de Geociências encontram-se em alguns tópicos teóricos, que são citados para o terceiro e quarto 
ciclos, segundo três eixos temáticos: Terra e Universo, Vida e Ambiente e Tecnologia e Sociedade. Já para 
os PCN‘s de Gegrafia, o ensino geocientifico está estruturado para o terceiro ciclo, no eixo temático O estudo 
da natureza e sua importância para o homem, uma vez que, abrange o planeta Terra, com ênfase na 
Litosfera, movimentos tectônicos, entre outros (BRASIL,1998 p.83).  
Todavia, sendo este conteúdo, tanto para a disciplina de Ciências quanto para a de Geografia, de suma 
importância para o aprendizado dos discentes, eles necessitam ser abordados no 6º ano do ensino 
fundamental, uma vez que, segundo Silva e Compiani (2006) os conteúdos de Geociências presentes nos 
livros didáticos de 6º ano aparecem com maior frequência com ênfase na temática do meio ambiente, 
recursos naturais e aspectos ligados à saúde do ser humano. 
Entendemos que apesar dos conteúdos de Geociências estarem presentes nos currículos escolares atuais, é 
praticamente impossível abordá-los de forma adequada sem a preparação do professor, sem que ele entenda 
e se aproprie das peculiaridades das Geociências (BACCI et al., 2013). Todavia, uma das dificuldades 
encontradas pelo professor em sala de aula, no que se refere ao ensino de Geociências, é despertar o 
interesse dos alunos. Isso pode ser percebido, em especial, em alguns temas abordados em geociências, 
como a formação, composição e estrutura da Terra e seus minerais e rochas. (PUCCINELLI; JÚNIOR, 2016) 
Deste modo, por entender que o ensino em Geociências tem uma grande contribuição a fazer no caminho 
rumo aos objetivos do 6º ano do ensino fundamental, e principalmente por que propicia a formação de alunos 
críticos, capazes de entender o funcionamento do planeta Terra como um todo, conforme aborda Nascimento 
(2011), este trabalho visa verificar o ensino-aprendizagem desta Ciência no ensino fundamental 6º ano, 
através de um questionário. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
A presente pesquisa foi realizada em escolas públicas estaduais do município de Boa Vista, Estado de 
Roraima, entre os meses de março a agosto de 2017. Com o intuito de verificar a assimilação do 
conhecimento adquirido pelos discentes no processo de ensino-aprendizagem no que se refere aos 
conteúdos de Geociências foram selecionadas seis escolas estaduais por meio de um sorteio e aplicado um 
questionário com uma turma do 6º ano do ensino fundamental de cada escola. O instrumento foi adaptado de 
Nascimento (2011) e continha seis perguntas fechadas de múltiplas escolhas, de cunho geocientíficos, com 
quatro alternativas, sendo que uma destas era a correta e outra ―não sei responder‖.  
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Participaram da pesquisa 135 alunos, 54,8% são do sexo feminino e 44,5% são do sexo masculino, deste 
total 88,9% dos alunos estão na faixa de 11 a 12 anos, a maioria (83,7%) estuda no turno matutino e 16,3% 
estudam no turno vespertino. A seguir serão apresentados os resultados por questão. 
Questão 01: Para você quando surgiu o Universo? 
Dentre os 79,3% alunos que responderam a esta questão (Gráfico 1. Q.01), somente 34,1% acertaram, pois 
marcaram no questionário a opção que o Universo surgiu há 13,5 bilhões de anos, numa explosão chamada 
Big Bang. O restante 45,2% erraram, atribuindo a resposta a 6 bilhões de anos e 4,6 bilhões de anos, em 
uma teoria que os cientistas chamam de Teoria Nebular. O surgimento do Universo é algo complexo para a 
compreensão humana, pois sua magnitude não é mensurável com a nossa experiência cotidiana, tornando-se 
fundamental a utilização de elementos que ajudem os discentes na compreensão de como os cientistas 
chegaram a essa teoria e a essa idade. 
Questão 02: Para você, qual a idade da Terra? 
Distante de ser respondido a contento, o questionamento sobre qual a idade do planeta Terra (Gráfico 1. 
Q.02) demonstrou um desconhecimento por parte da maioria dos alunos que responderam à questão. Entre 
os 83% que responderam a esta questão, somente 15,6% acertaram. A grande maioria, que corresponde a 
67,4%, afirmaram que o planeta Terra surgiu a 13,5 bilhões de anos. 
Bacci et al. (2013) afirma que a compreensão por parte dos alunos a respeito do Planeta Terra é 
insatisfatória, o que reflete na formulação de conceitos equivocados já nas primeiras séries do ensino básico, 
quando se deparam com questões relacionadas ao surgimento, sua história e seu meio físico. 
Muitos estudantes acreditam que o surgimento do planeta Terra ocorreu simultaneamente ao surgimento do 
Universo, por isso a confusão por parte dos discentes em diferenciar o surgimento do planeta Terra com o 
surgimento do Universo.  
Questão 03: Quais são as camadas da Terra? 
Essa questão obteve o maior índice de acerto, 80% dos discentes responderam corretamente à questão, 
assinalando Crosta, Manto e Núcleo como as camadas da Terra (Gráfico 1. Q.03). 
Crosta, manto e núcleo, é um tema muito trabalhado pelos professores do ensino básico, uma vez que, 
segundo Nascimento (2011), ao analisar três livros didáticos de Ciências, com ênfase nos conteúdos 
geocientíficos, entre eles as camadas da Terra, constatou-se que todas as obras continham ilustrações e 
explicações relevantes para o entendimento dos discentes.  
Questão 04: Quais são os tipos de rochas que existem em nosso planeta? 
Somente 32,5% dos discentes acertaram esta questão, marcando a opção metamórfica, ígneas e 
sedimentares como os tipos de rochas que existem em nosso planeta (Gráfico 1. Q.04). 
Tal resultado reflete em uma questão aberta feita para os alunos, no qual eles relataram que a falta de 
material didático dificulta a compreensão no ensino em Geociências, o que também é confirmado pelos 
professores. Nesse interim, Hagy, Goncalves e Carneiro (2009) acreditam que as crianças podem construir 
raciocínios que as preparem a conhecer os materiais terrestres a partir da manipulação de amostras de 
rochas, afirmam também que o trabalho de manipulação de amostras de rochas e minerais é crucial na 
formação de raciocínios taxionômicos e na percepção de fenômenos diacrônicos. 
Concordando com os autores supracitados, Santos, Beserra e Júnior (2012) levaram amostras de rocha para 
uma aula interativa com alunos, e observaram que exposição dos minerais e rochas em sala de aula 
contribuíram com o enriquecimento da aula, alguns alunos tiveram interesse em conhecer detalhadamente 
cada mineral, tocando e olhando de forma minuciosa cada amostra utilizada. 
Questão 05: O que seria a teoria da tectônica de placas? 
Sobre a teoria da tectônica de placas, 42,2% dos discentes responderam corretamente à questão, 
assinalando que são placas que estão em constante movimento e carregam os continentes e os fundos 
oceânicos. Os demais responderam as alternativas incorretas, afirmando que são placas que mudam a 
direção da Terra ou que são enormes vulcões (Gráfico 1. Q.05). 
Nascimento (2011) fez uma pergunta parecida para os alunos do 6º ano de 10 escolas do Distrito Federal em 
Brasília, no qual obteve também uma porcentagem pequena de alunos que acertaram essa questão. Lima et 
al. (2014) trabalharam a Movimentação das Placas Tectônica através de jogos virtuais e jogos de quebra 
cabeça, este contendo as principais placas tectônicas, as quais devem ser encaixadas para a formação do 
mapa mundi atual. Essas atividades receberam aprovação por parte dos alunos, sendo que 63% dos 
discentes alegaram que o jogo facilitou o entendimento do encaixe das Placas Tectônicas.  Fica         evidente  
como os materiais de apoio podem auxiliar o professor na sala de aula, além de contribuir na formação do 
conhecimento dos discentes 
 
Questão 06: Quais metodologias o professor poderia utilizar para melhor assimilação dos conteúdos 
de Geociências, como Origem do Universo, Formação da Terra, Rochas, Tectônica de Placas, entre 
outros? 
Os discentes acreditam que aprenderiam melhor se o professor utilizasse mais experimentos, aulas de campo 
e levassem para as aulas amostras de rochas. Mencionaram também debates, dinâmicas e jogos em grupo. 
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Outros mencionaram aulas interativas, com vídeo e aulas no data show. Todavia um pequeno número de 
discentes, afirmaram não se interessarem nos conteúdos. 
Em sua pesquisa, Firmino et al. (2013), afirmam que as dificuldades na aprendizagem dos discentes no 
ensino de geociências são atribuídas à falta de materiais de apoio para as aulas, a falta de estímulo por parte 
do docente que leciona disciplinas ligadas a geologia, ao excesso de novas nomenclaturas e termos 
científicos, como também a falta de conhecimento prévio de outros conceitos pelos alunos ou até a falta de 
interesse dos mesmos. 
 
Gráfico 1: Total de respostas em número absoluto, referente as questão de 1 a 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Q.01= Questão 01: Para você quando surgiu o Universo?; Q.02= Questão 02: Para você, qual a idade da 
Terra?; Q.03= Questão 03: Quais as camadas da Terra?; Q.04= Questão 04: Quais as camadas da Terra?; Q.05= 
Questão 05: O que seria a teoria da tectônica de placas?. 
Fonte: elaborado pelas autoras. 
 

CONCLUSÕES 
Diante da análise exposta neste trabalho, as deficiências no ensino-aprendizagem dos discentes tornam-se 
evidentes. A falta de conceitos e equívocos acerca dos conteúdos geocientíficos pode ser justificada pela falta 
de materiais de apoio para as aulas, principalmente para temas como o surgimento e idade do Universo, 
como também do planeta Terra. Estudos posteriores são necessários para compreender melhor o cenário do 
ensino das geociências no Estado. 
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INTRODUÇÃO 
A Formação Boa Vista de Barbosa & Ramos (1959) é unidade sedimentar de idade Neógena que ocorre na 
porção nor-nordeste de Roraima, aproveitando em parte a estruturação do hemigrábem Tacutu. Trata-se de 
uma sedimentação relativamente rasa, com espessura bastante variável em função da conformação do seu 
embasamento, variando de 15 metros (Reis et al. 2003) até 120 metros (Vaz et al. 2007). Sua sedimentação 
semi-inconsolidada é composta por areias ferruginosas, areias arcoseanos, depósitos cascalhosos, siltes e 
argilas. Seu substrato rochoso é formado por rochas vulcano-sedimentares juro-cretáceas associadas à 
sedimentação do Graben Tacutu e por rochas ígneas e metamórficas dos Domínios Estruturais Guiana 
Central e Uraricoera. 
Sua compartimentação litoestratigráfica permanece pouco estudada, existindo ainda muitas dúvidas a 
respeito da sua distribuição em superfície e sua real espessura, bem como seu posicionamento na evolução 
tectono-estratigráfica do Graben Tacutu (Crawford et al. 1980; Eiras & Konishita, 1990; Val et al. 2007 e Reis 
et al. 2003). 
Assim, o presente trabalho buscou aprimorar o conhecimento geológico da Formação Boa Vista em especial 
quanto à porção nordeste do Graben Tacutu, através de uma melhor definição da sua estratigrafia por meio 
de uma análise faciológica de detalhe da sucessão vertical que a compõe. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Levantamento bibliográfico da região e reconhecimento das relações geológicas da área de estudo. A base 
cartográfica e geológica georreferenciada para apoio ao trabalho foi realizado no Laboratório Geologia 
Sedimentar do NUPENERG (Núcleo de Pesquisas Energéticas). Levantamento dos dados de campo foi feito 
com apoio dos equipamentos do Laboratório de Geologia Sedimentar do NUPENERG e envolveram as 
seguintes etapas: Descrição faciológica dos perfis estratigráficos nos afloramentos; Medições de dados 
direcionais de fluxo (paleocorrente) dos estratos cruzados para determinação da direção de paleofluxo dos 
intervalos dos intervalos estratigráficos estudados – uso de bússola de geólogo; Análise petrológica em nível 
de amostras de mão do local pertencentes ao acervo do Laboratório de Geologia Sedimentar do 
NUPENERG; Obtenção de imagens fotográficas para documentação das litofácies presentes para 
interpretação da arquitetura deposicional. 
As atividades pós-campo envolveram a análise dos dados, que seguiram as seguintes etapas:; Vetorização 
dos dados de campo; Identificação dos ciclos deposicionais através dos seguintes parâmetros; gradação, 
granulometria, engrossamento/adelgaçamento de camadas, seleção granulométrica, feições limitantes de 
ciclo; Classificação petrológica das amostras de mão e Elaboração de mapa fotogeológico para auxilio do 
trabalho. 
As etapas que envolveram recursos de informática foram realizadas em ambiente de software livre com 
sistema operacional Ubuntu Linux, Software de vetorização Inkscape, software gis Qgis, Grass Gis, Saga Gis, 
Taudem. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO. 
No afloramento em que trabalhamos observamos duas sucessões, sendo a sucessão inferior caracterizada 
por cascalhos de cor castanho avermelhado, com granulometria tamanho granulo, seixo e cascalho, porém 
com média dos grãos entre 2 a 5cm, clastos com baixo a médio grau de arredondamento e baixo a médio 
grau de esfericidade, compostos principalmente por grãos de quartzo, quartzo leitoso, quartzo policristalino, 
alguns apresentando foliação denotando metamorfismo, também presentes fragmentos líticos caracterizados 
principalmente por fragmentos de basalto angulosos, com tamanho variando de 0,5 a 1,5cm, provavelmente 
advindos da Formação Apoteri (Reis et al. 2008) bem como fragmentos pelíticos, principalmente siltito 
vermelho oxidado, fortemente ferrificado, advindos da Formação Serra do Tucano (Reis et al. 1994). No 
entanto se pode individualizar o perfil em duas camadas com granulometrias distintas. Camada 1 (topo da 
sucessão inferior) grãos de 1 a 3cm ou seixo a cascalho com gradação normal. Camada 2 (sotoposto) grãos 
de 0,5 a 5cm, ou seja, granulo a cascalho, também com gradação normal. Estas Camadas são caracterizadas 
pela associação das fácies Gh (Clast-Suported, Horizontally Stratified Gravel, Miall, 2006) ou cascalho clasto-
suportado com estratificação horizontal, caracterizada por cascalhos com grãos tamanho seixo (Pebble, 
Boggs, 2007) e cascalho (Cobble, Boggs, 2007) com estratificação horizontal bruta, algum enquadramento 
dos clastos e abundante matriz arenosa. Há alinhamentos dos clastos, indicando direção de fluxo e fácies Gp 
(Planar-Cros-Bedded Gravel) ou cascalhos com estratificação cruzada acanalada, compostas tipicamente por 
sets de até 4 m, porém até 1 m são mais comuns.  
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Com base nas litofácies identificadas e geometrias das camadas observadas,  propomos que as mesmas 
pertençam ao elemento arquitetural GB (barras cascalhosas e acamadadas ou Gravel Bar and Bedforms, 
Miall, 2006). Este elemento é caracterizado pela associação de litofácies Gh, Gp e Gt (ausente no 
afloramento) em que as litofácies constituintes comumente se interpenetram de forma complexa. Tal 
elemento arquitetural se desenvolve em rios de barra cascalhosa (gravel-bed rivers, Miall, 2006) e são 
fortemente afetados pela natureza do transporte dos clastos. Como modelo deposicional prévio, propomos 
um sistema fluvial de barra cascalhosa entrelaçado que se formou durante compreensiva de idade Neogena 
que afetou toda a região do atual hemigrábem Tacutu (Reis et al. 2001). 
A sucessão superior composta por areias de cor castanho avermelhado com grau de consolidação incipiente, 
demonstrando baixo grau diagenético. Granulometria fina a muito fina e lobos de seixos na base da camada. 
Internamente estruturadas por camadas lenticulares, marcadas por seixos alinhados nos limites inferiores e 
superiores das camadas, apresenta associação de litofácies St, Sp e Sm. Fácies St (Trough-Cross-Bedded 
Sand - Miall. 2006) ou Areias Cruzadas-Acanaladas ocorrem desde areias finas a areias muito grossas, essa 
estratificação normalmente aparece curvada na base da calha, por ação da turbulência presente no fluxo. 
Fácies: Sp (Planar-Cross-Bedded Sand - Miall. 2006) ou Areias Cruzadas-Planares. Fácies: Sm (Massive 
Sand - Miall. 2006) ou Areia Maciça na qual geralmente não se preserva nenhum sinal de estratificação, tal 
ausência se deve principalmente por processos pós-deposicionais tais como perda de fluido, bioturbação ou 
processos pedogenéticos. Não há gradação visível, nem conteúdo fossilífero observado. Quanto as 
características arquiteturais, a associação litológica e a geometria dos depósitos nos permitiram interpreta-lo 
com elemento arquitetural SB (Sand Bedforms - Miall, 2006). Segundo o autor estes elementos arquiteturais 
pertencem a sistemas fluviais dominados por areia. Este tipo de elemento, segundo Miall (2006) é bastante 
comum em sistemas deposicionais do tipo planície aluvial de baixo gradiente, onde a sedimentação de canal 
é resultado de rio com algum grau de sinuosidade. 
Importante destacar, considerando a interpretação acima, que no assoalho do afloramento, na forma de 
lajedo, ocorre um arenito vermelho, com granulometria fina a média, fortemente ferrificado, com estratificação 
plano-paralela e cruzada, cujas características litológicas nos permitiram associa-lo as litologias da Formação 
Serra do Tucano, unidade sotoposta e cujas características sedimentares foram primeiramente descritas por 
Reis et al. (1994) e que foram soerguidas pelo mesmo evento transpressivo associado a formação das 
depressões onde se depositou a unidade inferior analisada neste trabalho. 
 
CONCLUSÕES. 
Concluímos de maneira preliminar que a sucessão inferior da Formação Boa Vista teve sua sedimentação 
efetivada através de um sistema fluvial de barras cascalhosas sinuosas. Sistema esse que foi sobreposto, 
posteriormente, por um sistema fluvial de leque aluvial de baixo gradiente e baixa energia subordinado a um 
sistema de barra arenosa, formando a sedimentação da sua sucessão superior, cujo contato e erosivo. Esta 
sucessão tem contato discordante com unidades classificadas com pertencentes a Formação Serra do 
Tucano, de idade Cretácia. 
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INTRODUÇÃO 
Os artrópodes compreendem o filo mais abundante existente no mundo, eles podem ser encontrados tanto 
em ambientes terrestres quanto em aquáticos. Já foram descritas mais de um milhão de espécies, desde 
formas microscópicas do plâncton até animais de grandes dimensões, incluindo insetos, aracnídeos, 
crustáceos e outras formas semelhantes caracterizadas por possuir exoesqueleto rígido e vários apêndices 
articulados (REZENDE, 2006). Por serem animais sensíveis, algumas técnicas agrícolas podem ser 
prejudicial a comunidade de artrópodes como, por exemplo, o uso de fertilizantes, aplicação de pesticidas e o 
revolvimento no solo (RODRIGUEZ et al., 2006; BARETTA et al., 2014). Os sistemas de manejo do solo 
podem causar danos e modificar o perfil do solo, alterando a densidade populacional de artrópodes 
(OLIVEIRA, 2006).  
Para os estudos sobre análises da macro e mesofauna de solo, têm-se utilizado diferentes tipos de 
armadilhas, sendo as armadilhas de Pitfall e Berlese uma das mais utilizadas (SILVA et al., 2013). Com a 
coleta com armadilhas permite estimar o número de espécies da comunidade de artrópodes, sendo assim 
uma técnica simples e de baixo custo para a pesquisa (FREIRES et al., 2011).  
O objetivo deste trabalho foi comparar e avaliar o efeito de sistemas de Cultivo Convencional, Cultivo Mínimo, 
Plantio Direto e de Área Nativa na comunidade de artrópodes do solo em ecossistemas de Savana no estado 
de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado na Embrapa Roraima, no campo experimental do Água Boa situado em ecossistema de 
Savana, nos seguintes sistemas de cultivo: Plantio direto com rotação de soja e braquiária, Cultivo mínimo 
sem rotação e sem sucessão de soja e braquiária e Plantio convencional com soja. 
Os sistemas foram instalados em abril de 2015, em blocos casualizados, com quatro repetições, com 
parcelas de 10 x 10 m, paralelas e separadas três metros entre si. As amostras da área nativa foram retiradas 
de Savana próximo das áreas cultivadas.  
Nos meses de julho e outubro de 2015 e janeiro e abril de 2016, os artrópodes foram coletados no centro de 
cada parcela, com uso das armadilhas Pitfall e Berlese. As armadilhas tipo Pitfall foram feitas com garrafas 
pet de dois litros com 10 cm de diâmetro, a parte superior cortada e virada como funil. Dentro das garrafas 
foram colocados um frasco com solução de álcool 70%. Estas foram enterradas com a parte superior nivelada 
ao solo. Sobre a abertura foi colocada uma tampa plástica para evitar queda de objetos que possam danificar 
a amostra e entrada de água da chuva. O material foi retirado após quatro dias, os frascos com os artrópodes 
coletados foram levados para o laboratório (RIVERA et al., 2008).  
Para a armadilha Berlese, uma amostra de solo, de 25 cm2 por 2 cm de profundidade, foi coletada no centro 
de cada parcela. No Laboratório de Entomologia da Embrapa Roraima, o solo foi colocado em funis de 
Berlese, onde foi deixado por sete dias consecutivos (KARYANTO et al., 2012). A armadilha Berlese consistiu 
de um funil de plástico de 60 cm de diâmetro com uma tela com tamanho de poros 0,5 cm, sobre a qual foi 
colocado o solo. Na base de cada funil, colocou-se um frasco contendo álcool 70% para coleta dos 
artrópodes presentes no solo. Sobre o funil contendo o solo foi colocada uma lâmpada incandescente de 40 
W. Os frascos contendo os artrópodes foram armazenados em laboratório. 
As amostras das armadilhas foram colocadas em placa de Petri. Os artrópodes encontrados foram triados e 
identificados com o auxilio de uma lupa e de chaves taxonômicas. Foram calculados os índices de 
diversidade de Simpson e semelhança de Pielou de cada tratamento, com os dados obtidos para morfotipos. 
Para comparar os índices de diversidade e número de indivíduos e morfotipos, foi realizada Anova e teste de 
Tukey (p<0.05). Foram construídos gráficos de flutuação populacional para os seis artrópodes mais 
abundantes. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram coletados um total de 4.242 artrópodes de 78 morfotipos pertencentes a 17 ordens e 45 famílias. Não 
houve diferença significativa entre os tratamentos para os índices de diversidade de Simpson e semelhança 
de Pielou e número de morfotipos (F=0,10; p=0,76 e F=0,64; p=0,43, F=0,78; p=0,51, respectivamente). Já o 
total de indivíduos coletados foi maior nos sistemas de Plantio Direto e Cultivo mínimo (Tabela 1). 
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Tabela 1. Índices de diversidade de Simpson e semelhança de Pielou e número de indivíduos e morfotipos de 
Artrópodes coletados no campo Experimental Água Boa, Boa Vista, RR, 2015-2016. 

Tratamento Simpson Pielou Nº Indivíduos Morfotipos 

Nativa 0,26 ± 0,08a 0,71 ± 0,10a 735b 42a 

Plantio Direto 0,32 ± 0,05a 0,68 ± 0,11a 1248a 35a 

Cultivo Mínimo 0,33 ± 0,06a 0,65 ± 0,08a 1453a 35a 

Plantio Convencional 0,35 ± 0,06a 0,72 ± 0,06a 806b 35a 

* Valores seguidos por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0.05). 

Dos 78 morfotipos, 26 foram identificados como predadores, 22 como fitófagos, 17 como onívoros e 13 como 
decompositores. Para a Área Nativa, os morfotipos mais abundantes foram: os decompositores Tomoceridae 
(Collembola) e Parasitengona sp. (Acari: Prostigmata); e as formigas onívoras Linepithema sp.1, Myrmecina 
sp.1, Solenopsis sp.1 e Componatus sp.1(Hymenoptera: Formicidae). No tratamento de Plantio Direto os 
morfotipos mais abundantes foram: o besouro fitófago Chrysomelidae; os decompositores Parasitengona sp. 
e Tomoceridae; e as formigas onívoras Componatus sp.1, Linepithema sp.1 e Solenopsis sp.1. O tratamento 
de Cultivo Mínimo apresentou a maior abundância dos morfotipos: o besouro fitófago Chrysomelidae; os 
decompositores Parasitengona sp. e Tomoceridae; e as formigas onívoras Componatus sp.1,, Solenopsis 
sp.1 e Linepithema sp.1. Para o tratamento de Plantio Convencional, os morfotipos mais abundantes foram: o 
besouro fitófago Chrysomelidae; as formigas onívoras Componatus sp.1, Linepithema sp.1, Tomoceridae e 
Solenopsis sp.; e o ácaro decompositor Parasitengona sp. (Figura 1). 
No tratamento de Área Nativa, os artrópodes mais abundantes apresentaram abundância semelhante nas 
quatro coletas, apenas Linepithema sp.1 teve um pico populacional no mês de abril de 2016. No sistema de 
Plantio Direto, Parasitengona sp. e Tomoceridae apresentaram um pico em outubro de 2015 e Chrysomelidae 
apresentou um pico populacional em janeiro de 2016. No Cultivo Mínimo, os maiores picos foram para 
Parasitengona sp. nos meses de outubro de 2015 e janeiro de 2016, Tomoceridae em outubro de 2015 e 
Chrysomelidae em janeiro de 2016. No sistema de Plantio Convencional, houve picos populacionais para 
Tomoceridae, Parasitengona sp. e Linepithema sp.1 em outubro de 2015, Solenopsis sp.2 e Chrysomelidae 
em janeiro de 2016 e Componatus sp.1 no mês de abril de 2016 (Figura 1).  
 
Figura 1. Flutuação 
populacional do total de 
artrópodes e os seis mais 
abundantes para cada 
tratamento no campo 
experimental Água Boa Vista, RR, 
2015 - 2016. 
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Verificou-se que houve uma maior abundância de artrópodes na Área nativa nos meses mais chuvosos (julho 
de 2015 e abril de 2016). Isto pode estar relacionado ao fato de que na área de Savana a vegetação é 
composta basicamente por gramíneas, que geralmente secam durante os períodos de estiagem, deixando o 
solo muito exposto ao ressecamento, e consequente afetando os artrópodes presentes na área. Na Savana, 
no mês mais seco do ano (janeiro de 2016), a abundância de artrópodes foi maior nos sistemas de cultivo 
Mínimo e Direto, neste período, estes tratamentos apresentavam solo coberto por braquiária, o que pode ter 
favorecido a presença destes organismos. Estes resultados são semelhantes aos obtidos por RODRIGUEZ et 
al., (2006), que verificaram que número de artrópodes no sistema de Plantio Direto foi cerca de duas vezes 
maior do que no Plantio Convencional. A maior quantidade de resíduos vegetais e a baixa manipulação do 
solo podem favorecer a ocorrência de artrópodes, fornecendo alimento e refúgio aos diferentes grupos 
presentas na área (DEMOLIN et al., 2008; CIVIDANES et al., 2009). 
Houve pouca variação populacional dos grupos de artrópodes mais abundantes em cada tratamento, sendo 
que o ácaro decompositor Parasitengona sp., a colêmbola Tomoceridae (decompositor), e as formigas 
onívoras Componatus sp.1 e Linepithema sp.1 e Solenopsis sp. estão entre os mais abundantes em todos os 
tratamentos. A presença constante de formigas onívoras está relacionada ao seu hábito alimentar, pois 
podem obter diferentes tipos de recursos do material vegetal ou animal disponível na área. Besouros fitófagos 
da família Chrysomelidae foram abundantes nos sistemas de Plantio Direto e Cultivo Mínimo em janeiro de 
2016 no Campo Água Boa. Isto pode estar relacionado ao alto teor de material vegetal disponível para este 
desfolhador nestes cultivos.  
Até o momento, não foi possível concluir se sistemas de cultivos de plantio direto e ou mínimo afetam a 
abundância e a diversidade de artrópodes de solo. Geralmente, são necessários entre três a quatro anos de 
implantação do sistema Plantio Direto para ter modificações favoráveis no solo em termos de porosidade e 
acúmulo de material orgânico (DA ROS et al., 1996). Por isso, verifica-se a necessidade de se continuar este 
estudo, para definição do tempo estimado necessário para que as condições tornem-se favoráveis aos 
artrópodes benéficos do solo em diferentes sistemas de cultivos. 
 
CONCLUSÕES 
Houve uma maior abundância de artrópodes na área nativa nos períodos mais chuvosos do ano.  
Nos cultivos de plantio direto e mínimo, os artrópodes são afetados negativamente pela chuva. 
Os grupos de artrópodes mais abundantes em todos os tratamentos são ácaro decompositor Parasitengona 
sp., a colêmbola Tomoceridae (decompositor) e formigas onívoras Componatus sp.1 e Linepithema sp.1 e 
Solenopsis sp. 
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INTRODUÇÃO 
A cultura da soja (Glycine max L.) é uma das mais importantes oleaginosas no cenário mundial, 
principalmente com abertura de novas áreas no cerrado com produção atual estimada de 114 milhões de 
toneladas colhidas em 35 milhões de hectares (CONAB, 2016). 
Ainda que novos arranjos de semeadura possam contribuir na exploração do potencial produtivo, o impacto 
no controle fitossanitário das lavouras necessita ser mais estudado. Variações na distribuição espacial das 
plantas de soja podem influenciar no microclima e, consequentemente na epidemiologia das doenças, bem 
como na incidência de agentes fitopatogênicos, além de interferir na fisiologia das plantas e variáveis da 
produção (SOUZA, 2016). 
A maioria das doenças de importância econômica que ocorre na soja é causada por patógenos que são 
transmitidos pelas sementes. Dentre eles, merecem destaque: Phomopsis spp. (causador do cancro da haste 
da soja, da seca da haste e da vagem da soja e da deterioração das sementes), Cercospora sojina (causador 
da mancha olho-de-rã), Cercospora kikuchii (causador da mancha púrpura da semente e do crestamento 
foliar), Colletotrichum truncatum (causador da antracnose), Fusarium semitectum (causador da deterioração 
das sementes), Aspergillus flavus (fungo de armazenamento), Sclerotinia sclerotiorum (causador da podridão 
branca da haste e da vagem) e Rhizoctonia solani (causador do tombamento de plântulas e morte em 
reboleira). 
Cada patógeno propicia efeitos diferentes na qualidade da semente. Alguns podem inutilizá-la, impedindo sua 
germinação ou a emergência das plântulas, como é o caso de Phomopsis sp., outros podem causar danos 
apenas em plantas já desenvolvidas, sem afetar a germinação das sementes, como é o caso de Cercospora 
kikuchii (GALLI et al., 2005). 
Assim, deve-se ressaltar a importância da detecção dos fungos fitopatogênicos da cultura, ainda nas 
sementes, e antes da semeadura, pois estes são capazes de causar doenças como a queima da haste e da 
vagem, mancha púrpura, além de antracnoses e fusarioses, que são doenças causadas por Phomopsis sp., 
Cercospora kikuchii, Colletotrichum spp. e Fusarium spp., respectivamente (HENNING, 2004). Vale ressaltar 
o estudo da resposta de cultivares utilizadas no cerrado de Roraima em função do cultivo, buscando a 
distribuição diferenciada das plantas no campo para aumentar a produtividade da cultura nas condições do 
produtor rural. 
Neste trabalho objetivou-se identificar espécies fúngicas associadas às sementes obtidas em diferentes 
densidades de plantas para soja BRS 8381 cultivada em cerrado de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O ensaio para a produção das sementes de soja foi instalado no Campo Experimental Água Boa da Embrapa 
Roraima localizado no Município de Boa Vista/RR. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, 
em esquema de parcelas subdividida e quatro tratamentos com cinco repetições. A soja BRS foi semeada em 
quatro densidades de plantio (10, 14, 18 e 22 plantas por metro linear) com 200 a 440 mil plantas por hectare 
e duas doses de calcário (1,5 e 4,5 toneladas). Cada parcela constituída de oito linhas, medindo 5 metros de 
comprimento e o espaçamento de 0,50 m entre linhas, respectivamente. 
As sementes de soja foram colhidas e trilhadas manualmente e enviadas ao laboratório de análise de 
sementes (LAS) da Embrapa Roraima para retirada de impurezas e enviadas ao laboratório de fitopatologia, 
para realização do teste de sanidade. Para a detecção dos fungos nas sementes adotou-se o método de 
“bloter test” em caixas gerbox, com oito repetições de 25 sementes cada, com 8 tratamentos, sendo cada 
tratamento referente a uma densidade de plantio e dose de calcário. As sementes foram colocadas 
individualmente com auxílio de uma pinça esterilizada por flambagem em caixas gerbox (caixas 11x 11 x 3,5 
cm), previamente desinfetadas com álcool a 70%, contendo no seu interior, uma folha de papel filtro para 
gerbox umedecido em água destilada e esterilizada. Junto à água foi adicionado 2,4 D na proporção de 
0,01% para inibir a germinação das sementes de soja. Após um período de incubação de sete dias, à 
temperatura de 25 ±2ºC, sob regime de luz fluorescente de 40 watts, em alternância de 12 horas de luz e 12 
horas de escuro, foi efetuada a contagem das espécies fúngicas e sua respectiva identificação, conforme 
Neeargaard (1979). 
As sementes foram analisadas individualmente em microscópio estereoscópico (lupa). Quando não foi 
possível realizar a identificação, foram retiradas estruturas fúngicas das sementes contaminadas e feitas 
lâminas para serem examinadas ao microscópio óptico multifocal. As laminas foram montadas pelo processo 
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de pescagem direta que consiste na raspagem das sementes contaminadas com o uso de estiletes (feitos 
com agulha de costura fina). O estilete foi previamente esterilizado pelo processo de flambagem. O material 
retirado da semente foi colocado em laminas de vidro onde foi sobreposta uma lamínula contendo água 
estéril. Após a lâmina montada, foi levada ao microscópio óptico onde a visualização foi primeiramente feita 
na lente objetiva de aumento quatro vezes (4x), depois na lente de dez vezes (10x), vinte vezes (20x) e 
quarenta vezes (40x) até a identificação da espécie fúngica, onde as imagens visualizadas foram comparadas 
com figuras e/ou fotos com gêneros de fungos (REIS CASA, 1998). 
Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F a 5% de probabilidade e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, com auxílio do software SISVAR 5.4 (FERREIRA, 
2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante a análise da sanidade das sementes, foram identificados dez diferentes patógenos (Phomopsis 
sojae, Cercospo ra kikuchii, Rhizoctonia solani, Fusarium semitectum, Aspergillus flavus, Penicillium spp., 
Chaetomium spp., Rhizopus spp., Nigrospora spp. e Epicoccum spp.) que foram divididas em duas etapas, 
sendo as com 1,5 toneladas de calcário e com 4,5 toneladas de calcário, ambas com diferentes densidades 
de plantas. 
Pode-se observar que os fungos Nigrospora spp. (6,97%) e Epicoccum spp. (6,03%) tiveram maior incidência 
e os fungos Penicillium spp. (0,03%), Rhizoctonia solani (0,34%) e Rhizopus spp. (0,50%) apresentaram 
maior incidência nas amostras com uma tonelada de calcário, expresso na Tabela 2. 
Nas amostras com quatro toneladas de calcário, observa-se que os fungos Chaetomium spp. (4,88%), 
Fusarium semitectum (4,69%) e Nigrospora spp. (4,59%) tiveram maior incidência enquanto os fungos 
Rhizoctonia solani (0,06%) e Rhizopus spp. (0,31%) apresentaram menor incidência. 

  
Tabela 1. Valores médios (%) da incidência de dez patógenos associados às sementes de soja BRS 8381 conduzida em 
quatro densidades de plantas na linha (10, 14, 18 e 22 plantas por metro) e diferentes doses de calcário no campo 
experimental Água Boa – safra 2016 

* 1,5 toneladas de calcário; **4,5 toneladas de calcário.  

 
A presença do fungo Phomopsis sojae nas plantas em maiores densidades não causam grandes prejuízos 
em relação ao rendimento da lavoura, embora ele cause diminuição na qualidade das sementes quando 
colhidas em períodos chuvosos com temperaturas elevadas. 
A baixa incidência do fungo Cercospora kikuchii em menor dose de calcário, demonstrou que a taxa de 
transmissão semente-planta-semente tenha sido baixa em relação a dose mais alta de calcário, porem 
mesmo em incidências maiores, o fungo não alterou a qualidade das sementes. 
A incidência dos fungos Fusarium semitectum e Rizoctonia solani em sementes de soja, geralmente são 
associados entre si já que esses dois fungos são naturais do solo e causam juntos sérios problemas em 
algumas áreas de início de plantio, embora o fungo R. solani tenha sido identificado em baixas porcentagens 
quando comparado com os demais fungos identificados. 
Considerados fungos de armazenamento o Penicillium spp. e o Aspergillus flavus que são identificados em 
sementes quando semeadas em solos com baixa disponibilidade de água ou quando colhidas com alto teor 
de umidade.   
O fungo Chaetomium spp. embora seja considerado um organismo saprófita, é considerado um fungo de 
importância secundária, porem podem ser apresentados nas sementes em porcentagem significativa 
podendo causar alguns danos quando as sementes e grãos são armazenadas em grandes umidades. 
A baixa incidência do Rhizopus spp. em ambas as doses de calcário, se dá pelo fato de ele ser considerado 
um fungo contaminante de laboratório, não afetando o valor econômico das sementes. 
Os fungos Nigrospora spp. e Epicoccum spp. são frequentemente identificados em sementes de soja quando 
realizado o teste de sanidade no método de Bloter test por serem fungos saprofitas e possuírem importância 
secundarias. 

 

DENSID 
Phomopsis 

sojae 
Cercospora 

kikuchii 
Rhizoctonia 

solani 
Fusarium 

semitectum 
Aspergillus 

flavus 
Penicillium 

spp. 
Chaetomium 

spp. 
Rhizopus 

spp. 
Nigrospora 

spp. 
Epicoccum 

spp. 

110* 0,13 1,50 0,88 2,75 3,25 0,00 0,63 0,00 8,88 9,00 

114 0,13 1,50 0,38 1,75 1,00 0,00 6,88 0,00 6,38 8,50 

118 5,50 1,90 0,13 2,00 1,50 0,13 4,00 1,25 6,75 4,75 

122 7,75 2,70 0,00 3,38 2,13 0,00 3,38 0,75 5,88 1,88 

Média (%) 3,38 1,90 0,34 2,47 1,97 0,03 3,72 0,50 6,97 6,03 

410**  1,88 2,80 0,00 8,38 1,63 3,88 2,38 0,25 4,13 3,00 

414 1,38 4,40 0,00 2,38 1,50 3,13 8,00 0,38 5,88 1,88 

418 2,50 3,00 0,00 5,63 1,00 3,00 2,63 0,00 2,63 3,63 

422 3,25 4,10 0,25 2,38 1,50 1,75 6,50 0,63 5,75 2,88 

Média (%) 2,25 3,58 0,06 4,69 1,41 2,94 4,88 0,31 4,59 2,84 
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CONCLUSÕES 
Foram identificados dez fungos associados às sementes de soja BRS 8381 cultivadas com diferentes doses 
de calcário e densidades de plantas, em área de cerrado de Roraima, apresentando maior incidência para o 
fungo Nigrospora spp. e menor incidência dos fungos Rhizoctonia solani e Rhizopus spp.. 
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INTRODUÇÃO 
A arborização urbana pode ser considerada como um dos mais importantes elementos naturais que 
compõem o ecossistema das cidades e que, pelos benefícios ecológicos, estéticos e sociais que produz, 
deveria constituir de maneira sistematizada qualquer planejamento urbano (OLIVEIRA et al., 2013).  
Diante disso, os índices espaciais de cobertura arbórea são definidos como um conjunto de parâmetros 
utilizados para análise da arborização, principalmente relacionados com a mensuração destes parâmetros. 
Com isto pode-se obter o estado ou condição da arborização e, consequentemente a qualidade das áreas 
urbanas, pois a avaliação da cobertura vegetal permite não só conhecer os índices relativos à quantidade de 
áreas verdes ou densidade arbórea, bem como identificar, caracterizar e quantificar o patrimônio das 
espécies arbóreas existentes nas cidades. A partir disso, os índices desempenham relevante subsídio para 
estudos de planejamento urbano, qualidade ambiental e estrutura de modificação da paisagem nas áreas 
verdes públicas (LIMA NETO e SOUZA, 2009).  
Perante o exposto, o objetivo desse estudo foi realizar um diagnóstico quantitativo da arborização, por meio 
de índices espaciais, em cinco praças da sede municipal de Rorainópolis-RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram estudadas cinco Praças na sede municipal de Rorainópolis, sendo que estas são denominadas: praça 
da Portelinha, praça da UERR, praça Ismael Molleta, praça da Bíblia e praça do Grêmio (Figura 1). 
 

 
Figura 1: Localização geográfica da área de estudo. Rorainópolis – RR, 2017. 

Os índices espaciais de arborização mensurados, foram: Índice de Sombreamento Arbóreo (ISA) e Índice de 
Densidade Arbórea (IDA). 
Índice de Sombreamento Arbóreo (ISA) 
O Índice de Sombreamento Arbóreo (ISA), é o percentual de área sombreada em relação à área total. O 
resultado obtido é o potencial de sombra resultante da soma das áreas de copa arbórea, que por sua vez foi 
estimada pelo método de geometria fractal, definida pela metragem do diâmetro de copa, através das 
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direções Norte-Sul, Leste-Oeste multiplicadas entre si. O ISA foi calculado por meio da seguinte equação 
(LIMA NETO e SOUZA, 2009): 
ISA = (As/A) x 100  
Em que: 
ISA: índice de sombreamento arbóreo (%); 
As: área sombreada (m²);  
A: área total (m²). 
Índice de Densidade Arbórea (IDA) 
O Índice de Densidade Arbórea (IDA) é o número de árvores existentes em cada 100 m². Logo, o valor obtido 
representará um déficit ou abastecimento da arborização no ambiente. O IDA foi calculado por meio da 
seguinte equação (LIMA NETO e SOUZA, 2009): 
IDA = (N/A) x 100  
Em que: 
IDA: índice de densidade arbórea (árvore/m²); 
N: número de árvores em cada 100 m²;  
A: área total (m²). 
Vale ressaltar que a área de copa usada para calcular os índices foi mensurada presencialmente, com o 
auxílio de uma fita métrica, considerando indivíduos com altura igual ou maior que 1,80m. Enquanto que a 
área da praça foi obtida por meio dos aplicativos computacionais Start Google Earth e ArcMap 10.2.2. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O Índice de Sombreamento Arbóreo (ISA) foi de 12,4% para a Praça da Bíblia; 8,0% para a Praça Ismael 
Molleta; 0,2% para a Praça do Grêmio; 0% para a Praça da UERR e Praça da Portelinha (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Índice de Sombreamento Arbóreo (ISA) dos espaços livres da cidade de Rorainópolis - RR, 2017. 

 
Em tal caso as praças de Rorainópolis possuem ISA muito abaixo de 30%, não se enquadrando nos perfis 
ideais para bairros com características comerciais e residenciais. Uma vez que segundo Lima Neto (2008), o 
ideal é de 30% para bairros comerciais e de 50% para bairros residenciais.  
Em contrapartida, Abreu et al. (2012) encontraram altos índices de sombreamento arbóreo para praças de 
Terezina/PI, sendo de 95% para a praça Bandeira e o menor foi de 43,97% para a praça Pedro II.  
Lima Neto e Souza (2009), encontraram em quatro praças públicas do Centro de Aracaju - SE índices de 
sombreamento arbóreo (projeção de cobertura arbórea) entre 10,81% e 70,80%, dos quais somente a praça 
General Valadão exibiu índice inferior ao recomendado que é de 30% ou 50%. 
Os baixos índices de sombreamento arbóreo para as praças de Rorainópolis evidenciam a presença de 
poucos ou a inexistência de indivíduos de grande porte. Conforme Oliveira et al. (2013), no ambiente urbano 
o sombreamento se constitui num dos elementos fundamentais para a obtenção de conforto em climas 
tropicais. Desse modo, as espécies de grande porte são mais eficientes na redução dos efeitos do clima, se 
comparadas com as espécies de menor porte, haja vista que a temperatura do ar é amenizada pela 
vegetação através do controle da radiação e pela umidade que é liberada pelo vegetal através de suas folhas. 
Vasconcellos et al. (2005) através de uma análise bioclimática em praças do Rio de Janeiro, considerando a 
radiação solar e o fator visão do céu do entorno, destacam a relevância da vegetação no bioclimatismo. 
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Verificou-se que a qualidade dos espaços aumenta em relação à área sombreada, já que protege os usuários 
dos efeitos maléficos do clima e diminui a sua exposição à radiação solar direta, a temperatura do ambiente e 
o ofuscamento causado pelas superfícies dos materiais de revestimento. 
Dessa forma, a arborização existente é insuficiente para manutenção da qualidade dos espaços públicos 
destinados ao lazer e recreação, sendo necessário plantar árvores de grande porte, tendo em vista que estas 
apresentam os melhores resultados no controle do microclima. Além das praças serem um tipo de lugar ideal 
para o cultivo dessas espécies, pois a amplidão do espaço permite o pleno desenvolvimento de sua copa e a 
apreciação da árvore em sua beleza plena (BACKES e IRGANG, 2004). 
Em relação ao Índice de Densidade Arbórea (IDA), a Praça Ismael Molleta apresentou IDA de 0,41%, a Praça 
da Bíblia exibiu IDA de 0,40%, a Praça do Grêmio demostrou IDA de 0,01%, a Praça da UERR e da 
Portelinha 0%, isso revela que não possuem sequer 01 indivíduo a cada 100 m² de praça (Figura 3). 
 

 
Figura 3: Índice de Densidade Arbórea (IDA) dos espaços livres da cidade de Rorainópolis - RR, 2017. 

 
Em estudo realizado nas praças de Vila Velha/ES, por Oliveira et al., (2016), observou-se que apenas 07 
praças públicas (20%) possuem o IDA superior a 1,0%, isto é, possuem no mínimo 01 (uma) árvore a cada 
100 m².  
De acordo com Nucci e Cavalheiro (1999), áreas com índice de densidade arbórea inferior a 5% determinam 
características semelhantes às de um deserto.  
Segundo Scifoni (1994), as funções de lazer e recreação fornecidas pelas praças são prejudicadas pela 
escassez de vegetação, uma vez que proporcionam condições adequadas voltadas a este uso.  
Simões et al. (2001), indica que o índice classificado como adequado é de 7 a 10 indivíduos para cada 100 
m². Por conseguinte, os índices encontrados no presente estudo estão abaixo do indicado e indicam a 
carência de implantação de indivíduos para fornecer qualidade ambiental aos espaços livres da cidade de 
Rorainópolis/RR. 

 
CONCLUSÕES 
A arborização dos espaços livres não é adequada aos índices de arborização, sendo insuficiente para 
manutenção da qualidade dos espaços públicos destinados ao lazer e recreação, e revelando a necessidade 
de planejamento por parte do poder público municipal em relação à implantação e manejo da arborização nas 
praças analisados.  
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Introdução 

O aumento na produção e comercialização de peixes no Brasil é uma realidade e em parte decorrente do crescimento da 

criação de espécies como o tambaqui (Colossoma macropomum). Esta espécie, criada em praticamente todo país, 

apresenta bons resultados em cultivo, alcançando 2,62 kg de peso e produção de 18.530 kg por hectare após 10 meses 

de engorda em tanques escavados com emprego de altas densidades de estocagem (IBGE, 2015). A produtividade 

média de tambaqui em Roraima é de 5 toneladas por hectare ao ano com uma conversão alimentar de 2,1 alcançando 

mais de 2,5 Kg em 10 meses, considerado muito abaixo do potencial produtivo da espécie (SEBRAE-RR, 2012). 

Entretanto, em razão da intensificação dos sistemas produtivos podem ocorrer problemas de doenças nos peixes. O 

piscicultor de Roraima, recentemente, passou a se preocupar com um grupo de parasitas que infectam populações 

naturais de peixes em todas as regiões do Brasil, sendo também encontrados em peixes de cultivo. Mas, em tambaquis 

essa parasitose é provocada pelo helminto Neoechinorhynchus buttnerae, um verme de coloração esbranquiçada, visível 

a olho nu, podendo medir de 1,0 a 2,0 cm, que se aloja no trato intestinal dos peixes. A parasitose massiva por N. 

buttnerae, chamada de acantocefalose, que pode levar a mortalidade de alevinos; além de uma redução no crescimento 

e emagrecimento dos peixes cultivados na fase de engorda, uma vez que apresentam falta de apetite (hiporexia) e perda 

excessiva de peso (caquexia) (Chagas et al., 2015). Além disso, ainda que não ofereçam risco à saúde do homem, o 

aspecto repugnante da sua presença prejudica a comercialização do pescado. O objetivo desta atividade foi o de 

investigar a ocorrência do parasito em tambaquis criados em Roraima. 

 

Material e Métodos 

Este trabalho integra as atividades realizadas em Roraima pelos pesquisadores do Projeto Acantocéfalos na 
criação de tambaqui (Colossoma macropomum): estratégias para identificação, prevenção e controle; que 
vem sendo desenvolvido há um ano por uma rede de unidades da Embrapa e instituições de ensino e 
pesquisa do país, em vários estados da região Norte. Para investigar a ocorrência do parasito em tambaquis 
criados em Roraima, buscou-se a parceria de produtores e técnicos para realizarmos acompanhamentos 
bimestrais nessas propriedades ou onde fosse registrado o parasito. E com a confirmação da acantocefalose 
se faz necessário educar produtores, técnicos e alunos da área sobre os riscos desta doença, as 
recomendações para evitá-la e, principalmente como conviver com a mesma na atividade. 
 

Resultados e discussão 

Em Roraima o primeiro relato do acantocéfalo N. buttnerae no cultivo de tambaqui foi feito em 2016 no município de Alto 

Alegre (87 Km de Boa Vista no sentido Oeste); e hoje a sua área de ocorrência aumentou, sendo registrada a 

acantocefalose em tambaquis no município de Caracaraí (140 Km de Boa Vista no sentido Sul) com prevalência 

variando de 71 a 100% (Tabela 1). Atualmente, há também registros de acantocefalose na criação de tambaquis, seus 

híbridos e aparentados no Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia e no Maranhão (Chagas et al., 2015). 

A fonte primária da infecção nessa piscicultura é difícil de ser determinada, bem como em qualquer outra piscicultura 

comercial. Uma hipótese é a contaminação a partir de animais do ambiente natural portadores do parasito, devido à 

proximidade das áreas de criação ao habitat natural de peixes selvagens parasitados. Outra hipótese é a introdução de 

peixes da natureza contaminados para composição de plantel de reprodutores, bem como a presença de hospedeiros 

intermediários e/ou paratênicos presentes na água de transporte ou nos tanques de criação. Até pouco tempo atrás, não 

se tinha conhecimento sobre qual era a espécie de crustáceo do zooplâncton que era utilizado como hospedeiro 

intermediário para N. buttnerae; mas com os esforços dos pesquisadores do Projeto foi possível identificar o grupo 

Ostracoda (componente do zooplâncton) e determinar sua função no ciclo de vida do parasita (Figura 1); este fato 

dificulta o tratamento e controle do acantocéfalo. 
 
Figura 1. Desenho esquemático representando o ciclo de vida de Neoechinorhynchus (Neoechinorhynchus) buttnerae. 
A: Parasitas adultos no intestino do tambaqui. B: Ovos liberados no intestino do tambaqui. C: Ovo liberado na água com 
as fezes. D: larva saindo do ovo, no intestino do Ostracoda. E: larva de Fase 1 fora do ovo. F: Fase 2. G: Fase 3. H: 
Fase 4. I: Fase 5. J: Fase 6. K: Fase 7. L: Fase 8. M: Fase 9. N: Fase Juvenil. O: Fase Infectante. P: Ostracoda dentro do 
tambaqui. Q: Juvenil de N. (N.) buttnerae saindo do Ostracoda. R: N. (N.) buttnerae liberado no intestino do tambaqui. S: 
Juvenil de tambaqui. T: Ostracoda. (Fonte: LOURENÇO, 2017) 



 
 

 
 

296 

 
  

Mas, uma das principais fontes de disseminação da acantocefalose, no entanto, pode ser o transporte de alevinos 

portadores da parasitose ao longo da cadeia produtiva, tanto interestadual como intermunicipal, com ou sem 

conhecimento dos fornecedores e receptores dos animais. Fato este, que pode ser observado na Tabela 1, que mostra 

os índices parasitários de três fontes de produção de alevinos em Roraima. 
 
Tabela 1. Medidas morfométricas e índices parasitários de três fontes de produção de alevinos em Roraima. DP: Desvio 
padrão. 

Índices corporais e parasitários 
Produtores de alevinos 

Fonte A Fonte B Fonte C 

Peso médio (g) e DP 76 ± 30 658,8 ± 126,6 2.443,8 ± 416,8 

Comprimento total médio (cm) e DP 16,3 ± 2,5 31,3 ± 1,4 47,5 ± 1,8 

Total de Peixes Parasitados 10 4 4 

Total de Peixes da Amostra 14 4 4 

Intensidade parasitária 529 534 1144 

Prevalência (%) 71,4 100 100 

Intensidade Média 52,9 ± 33,8 133,5 286 ± 175,4 

Abundância Média 37,8 133,5 286 

Mínimo 0 48 95 

Máximo 109 184 505 

 

Apesar das três fontes de produção de alevinos apresentarem alta prevalência de ocorrência do parasita, não foi 

possível determinar a fonte primária de infestação. Visto que, todos os tanques e açudes são interconectados o que 

facilita a disseminação do parasita na propriedade; pois o hospedeiro intermediário (Ostracoda) faz parte do zooplâncton 

presente na água. Somado a isso, a propriedade intensificou a sua produção de tambaqui para 12 toneladas por 

hectare/ano, em dois ciclos de 6 toneladas por hectare; o que frequentemente está associado ao aparecimento de 

doenças em geral, inclusive a acantocefalose se as boas práticas de manejo não forem adotadas corretamente. Contudo 

é preciso estar atento, pois a intensificação da produção deve ser seguida da aplicação rígida das boas práticas 

sanitárias.  

Como exposto anteriormente, vários estados já relataram a ocorrência de N. buttnerae em tambaquis e seus híbridos de 

criações na região Norte e Nordeste, mas apenas os relatos do Amazonas para o tambaqui apresentam prevalências 

(100%) e intensidades médias (69,2; 173,5 e 125,3) semelhantes às encontradas neste trabalho (Malta et al., 2001; 

Maciel et al., 2008; Aquino-Pereira et al., 2014; Chagas et al., 2015). 

Em geral, após a confirmação da acantocefalose em uma propriedade uma das medidas que tem sido recentemente 

adotada em algumas pisciculturas da Região Norte, mas que necessita ser mais bem estudada consiste no rodízio de 

espécies. Esta prática, alterna ciclos de produção entre tambaqui e matrinxã, ou outra espécie não aparentada com o 

tambaqui (híbridos), com o objetivo de quebrar o ciclo de vida do parasito, uma vez que N. buttnerae são espécie-

específicos (Chagas et al., 2015). Contudo, a viabilidade desta alternativa pode depender do mercado para venda da 

espécie a ser selecionada para alternar o cultivo, pois a espécie alvo do consumidor na Região Norte é o tambaqui. Em 

Roraima, está prática ainda pode ser dificultada devido às formas construtivas das unidades produtivas, que aproveitam 

água da chuva e não podem desperdiçá-la. Ou seja, não podem esvaziar os tanques/açudes o que dificulta a despesca 

dos tambaquis para fazer o vazio sanitário com o rodízio de espécies. Uma possível solução seria a de que caso algum 

tambaqui fosse despescado ao final de um ciclo de produção com a espécie substituta do vazio sanitário, este 

continuasse até não encontrarmos mais tambaquis nos tanques/açudes; e assim quebrarmos o ciclo do parasita.  
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De modo geral, para o controle de uma enfermidade deve-se atuar em duas frentes: o tratamento propriamente dito da 

doença e a prevenção, evitando a entrada, reduzindo ou eliminando as chances de reinfecção. Porém, o tratamento e a 

prevenção só são possíveis com a realização do diagnóstico correto e precoce da doença (Fujimoto et al., 2016; Maciel 

et al., 2016). Como a maioria das infecções é assintomática, ou seja, as alterações clínicas nos peixes não são 

perceptíveis, e geralmente a infecção não é seguida de mortalidade, é necessária a avaliação de amostragem de lotes 

nas pisciculturas; prática não realizada pelos piscicultores de Roraima. E quando praticada, a mesma é feita com anzol 

para captura de poucos peixes que são atraídos pela isca, impossibilitando o registro de ocorrência do parasita. Isso se 

deve ao fato de que os parasitas em geral possuem distribuição agregada em condições normais, ou seja, encontram-se 

vários parasitas em um ou poucos indivíduos hospedeiros, normalmente os mais fracos e/ou menores; e nenhum 

parasita na maioria dos peixes. Desta forma, se faz necessário uma amostragem mais eficaz durante a biometria e a 

realização efetiva desta pelos piscicultores e técnicos para o registro mais rápido do parasita. Assim, a prevenção à 

exposição ao parasito é a melhor maneira de limitar as infecções por esse acantocéfalo, tentando-se controlar a entrada 

do parasito na piscicultura. 

Portanto, segundo Aquino-Pereira et al. (2016) devem-se adotar boas práticas de manejo sanitário para evitar o 

aparecimento de doenças na criação de peixes que incluem: conhecer a procedência dos lotes de alevinos adquiridos, 

estes devem ser de produtores de alevinos credenciados e com profissional legalmente habilitado; realizar quarentena 

de cada lote de alevinos adquiridos; realizar a desinfecção dos equipamentos utilizados nos viveiros (redes, puçás, 

roupas que entraram na água dos tanques, etc.) usando formalina a 5%; monitorar os parâmetros de qualidade da água 

(temperatura, oxigênio dissolvido, pH, transparência, alcalinidade, dureza, amônia) durante a criação; no manejo 

alimentar, seguir as recomendações para cada fase de vida dos peixes, observando-se a qualidade, a quantidade, a 

frequência e o horário de fornecimento da ração; acompanhar o desempenho dos peixes por meio de biometrias, e 

nesse momento observar se há alguma evidência de enfermidades, como lesões externas, hemorragias, entre outras; 

realizar o treinamento dos funcionários da piscicultura para que os mesmos saibam identificar algumas alterações no 

peixe; observar o comportamento dos peixes diariamente no horário do arraçoamento; remoção imediata de peixes 

mortos/moribundos dos viveiros; registro e controle de todas as atividades, rotinas e eventuais imprevistos para uma 

adequada gestão e planejamento da produção.  

A não remoção dos peixes mortos faz com que estes sirvam como foco de infecção, passíveis de infectar os demais 

peixes de produção. As alterações comportamentais que podem ser observadas são perda do apetite; perda de 

equilíbrio, natação irregular, agrupamento na superfície da água, aumento do batimento opercular, pouco reflexo a 

estímulos, peixes isolados do cardume. As alterações físicas são produção excessiva de muco, feridas na pele ou 

nadadeiras, perdas de escama, abdômen inflado, olhos saltados e hemorragias. A identificação desses sintomas pode 

ajudar a detectar a instalação de doenças ainda no início (Maciel et al., 2016). 

Um fato preocupante é o uso de diversos produtos químicos pelos piscicultores na tentativa de controlar a doença em 

toda região Norte. No entanto, o uso indiscriminado de anti-helmínticos, bem como outros produtos químicos, pode 

contaminar a musculatura dos peixes comercializados; além do que, estes parasitas podem criar resistência aos 

produtos químicos utilizados. Hoje não existe nenhum medicamento registrado no MAPA para o combate da 

acantocefalose e os resultados de testes com anti-helmintícos e outros produtos são controversos (Chagas et al., 2016). 

A saída continua sendo o uso de boas práticas na piscicultura, que nada mais é do que os cuidados básicos de 

produção dos peixes.  
 

CONCLUSÕES 

O registro desta parasitose em ambientes de cultivo no Estado de Roraima é um risco para a atividade de piscicultura, 

pois 90% de sua produção esta concentrada no tambaqui; e o acantocéfalo é espécie-específico. Mas, a patogenicidade 

dos acantocéfalos tem sido subestimada e negligenciada e por isso não tem motivado o desenvolvimento de medidas de 

controle específicas. Esta negligência quanto ao aspecto sanitário de pisciculturas tem contribuído para que a parasitose 

tenha aumentado sua área de ocorrência nos últimos anos; por diversas fontes de infecção e possivelmente pela 

translocação de peixes entre propriedades. Essa parasitose é hoje responsável por um fator silencioso da redução de 

produtividade, através da diminuição do crescimento dos peixes e do ganho de peso, além do aumento da conversão 

alimentar podendo causar a mortalidade de peixes nas criações. Desta forma, é importante destacar a necessidade de 

medidas educativas e de prevenção sobre este parasita, o desenvolvimento de medidas de controle e profissionalização 

sobre as práticas de translocação de peixes, manejo e uso indiscriminado de quimioterápicos nas pisciculturas. 
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INTRODUÇÃO 
Os ipês são espécies arbóreas pertencentes à família Bignoniaceae e do gênero Tabebuia (sinonímia 
Handroanthus), apresentando cerca de 100 espécies distribuídas pelo mundo, fornecem madeira de 
qualidade e podem ser árvores ornamentais, pois apresentam exuberância em suas flores de diferentes cores 
e matizes (Corrêa et al., 2008).  Segundo Carvalho et al. (2006), a recuperação de florestas e a preservação 
da biodiversidade Amazônica geram necessidade de estudos de sementes durante o armazenamento. 
De acordo com Silva et al. (2011), informações sobre tecnologia de sementes para espécies florestais, estão 
sendo publicadas desde a década de 70. Segundo Carvalho (2003) as sementes do gênero Tabebuia diferem 
na sua qualidade quando impostas em distintos ambientes. Tendo isso em vista, pode-se afirmar que o 
armazenamento de sementes de ipê, está ligado á pequena quantidade de substâncias de reserva 
armazenadas na semente e ao elevado teor de óleo em sua composição química (Degan et al., 2001). Dentre 
as formas de armazenamento a temperatura do ambiente influencia no estado de dormência e em meio a 
maneiras de armazenamento e conservação. É possível associar diferentes substratos que também 
influenciam na emergência de plântulas oriundas de sementes. 
Nesse contexto, além de diminuir o esforço físico e buscar fácil e rápida germinação para sementes de 
espécies arbóreas, diversos estudos também estão sendo realizados quanto ao substrato em que estão 
envolvidas. Brasil (2012), afirmava que é essencial o desenvolvimento de maiores estudos com espécies 
florestais nativas, e Guedes et al. (2009) recomendaram fazer pesquisas científicas quanto a influência da 
temperatura e do substrato, pois estes fornecem subsídios para a realização de testes de análise de 
sementes. 
Com isso, é considerado melhor, o substrato que ofereça meios adequados de umidade, densidade, quantidade de nutrientes e 

oxigênio, sendo este também com menor peso, portanto são utilizados substratos de resíduos orgânicos (Araújo e Paiva Sobrinho, 

2011). Entre esses resíduos, encontra-se a casca de arroz queimada, que se torna um substrato alternativo, por apresentar baixo 

custo, quando comparado aos substratos comerciais (Saidelles et al., 2009) e em Boa Vista encontra-se com abundância. Além de 

apresentar quantidade de nutrientes adequadas para promover a boa qualidade fisiológica de sementes, o índice de emergência de 

plântulas também se liga ao meio em que as sementes são armazenadas. 

O valor de semeadura de uma semente é determinado pela qualidade fisiológica e capacidade de 
desenvolvimento das funções vitais, sendo o teste de germinação o parâmetro ideal para essa avaliação, 
permitindo determinar o potencial de germinação de sementes em condições favoráveis ou não (Marcos-
Filho, 2005). Portanto, objetivou-se com o presente trabalho avaliar a influência de diferentes substratos na 
emergência de plântulas de ipê-rosa (Handroanthus pentaphylla) obtidas de sementes armazenadas por 
cinco meses em dois ambientes. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado em casa de vegetação, da Embrapa Roraima- Boa Vista/RR. As sementes de ipê-
rosa foram coletadas manualmente de plantas-matrizes aleatórias, localizadas no município de Boa Vista, no 
estado de Roraima. Após a coleta, as sementes foram limpas, selecionadas e acondicionadas em 
embalagens tipo Polietileno-tereftalato (PET). Posteriormente, foram armazenadas por cinco meses em 
ambientes de geladeira a 10°C e em laboratório a 24°C com umidade relativa de 50%. 
As sementes de ipê armazenadas em diferentes ambientes, foram semeadas a um (01) centímetro de 
profundidade, em 8 de Julho de 2017, e o método usado para o plantio foi manual em vasos de plástico com 
capacidade para 3L de substrato. Foram utilizadas 20 sementes em cada tratamento, com cinco repetições 
cada. As sementes foram submetidas ao teste de emergência de plântulas nos substratos em estudo com 
contagens diárias das plântulas emergidas. 
Para avaliar a influência dos substratos, na qualidade fisiológica das sementes, misturas foram compostas por 
areia média e casca de arroz queimada (CAQ) nas doses: 0%, 33%, 50% e 100% de CAQ. 
Analisaram-se as variáveis: Emergência de plântulas (EP), velocidade de emergência de plântulas (VE), 
número de folhas (NFolhas), massa seca de raiz (MSR), massa seca da parte aérea (MSPA) e da planta 
(MSP). A verificação do número de sementes germinadas foi realizada a cada 24 horas, sendo considerada 
emergida aquela com aparecimento de qualquer parte da plântula acima do substrato. O experimento foi 
finalizado aos trinta dias após a semeadura. Os valores obtidos na emergência de plântulas foram calculados 
e expressos em percentagem. Velocidade de emergência (VE): obtida a partir da contagem diária de 
plântulas emergidas, determinando-se o índice de velocidade de emergência, conforme a equação: VE= 
(G1/N1) + (G2/N2) + (Gn/Nn), em que: G= número de plântulas computadas na primeira, segunda, terceira e 
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última contagem; N= número de dias da semeadura à primeira, segunda, terceira e última contagem. Número 
de folhas foi obtido pela média do número obtido na contagem das folhas de 10 plântulas emergidas por 
repetição. 
Massa da matéria seca: 10 plantas de cada repetição foram separadas, em parte aérea e raiz, e 
acondicionadas separadamente em sacos de papel, levadas a estufa, com circulação forçada de ar a 65ºC, 
mantidas durante 72 horas, até obter peso constante. Cada repetição amostral foi pesada em balança de 
precisão de 0,001 g. 
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com os tratamentos arranjados em 
fatorial 2x4 (2 condições de armazenamento x 4 doses de CAQ), com 5 repetições. Os dados obtidos foram 
submetidos á analise de variância, sendo as médias das variáveis qualitativas comparadas pelo teste de 
Tukey (p < 0,05) e as qualitativas, submetidas a analise de regressão. Para análise de dados, utilizou-se o 
programa computacional Sisvar (Ferreira, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As sementes de Ipê-rosa (Handroanthus pentaphylla) armazenadas em diferentes ambientes apresentaram 
diferenças significativas, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, para todas as variáveis analisadas das 
sementes mantidas em ambiente de geladeira.  
Quanto às sementes armazenadas no ambiente laboratório não houve germinação independendo dos 
substratos em estudo. Por este motivo, os resultados apresentados neste trabalho serão apenas os obtidos 
para as sementes do ambiente geladeira. 
A partir da decisão de analisar os dados no ambiente geladeira, passou-se a observar o comportamento de 
diferentes substratos na germinação destas sementes. O substrato que apresentou melhores resultados foi o 
que teve dose de 33% de CAQ somado a areia média. 
Na figura 1, observa-se para os diferentes gráficos as variáveis: VE (figura 1A), EP (figura 1B), e na figura 2 
as determinações de MSPA e MSP (figura 2C) e número de folhas (figura 2D), ambas relacionadas com 
doses de percentuais crescentes de substrato alternativo (CAQ) adicionado a areia. 
A velocidade emergência das plântulas de ipê-rosa foi mais rápida quando semeadas em 33% de CAQ, 
apresentado valor médio de 8 (figura 1A). É possível observar também a elevação dos valores de emergência 
de plantas no substrato com 33% de CAQ adicionado a areia, com valor médio de 88% de emergência (figura 
1B). 
De acordo com Silva et al. (2001) as sementes de ipê-rosa quando acondicionadas em embalagens 
impermeáveis e armazenadas no ambiente de câmara fria (5 ºC e 90% de umidade relativa), por dezesseis 
meses, apresentaram o maior índice de velocidade de germinação, em comparação com as sementes 
mantidas nos ambientes não-controlados de laboratório e de câmara seca. 
 

  
Figura 1- Valores médios de velocidade de emergência de plântulas (1A, VE, índice) e emergência de plântulas (1B, EP, 
%), obtidos de plântulas de Ipê-rosa (Handroanthus pentaphylla) em função das doses 0%, 33%, 50% e 100% de CAQ. 

 

Conforme a figura 2C e 2D, os resultados comprovaram que todos os valores apresentaram melhores 
resultados com a dose de 33% de CAQ, havendo decréscimo nos demais valores, devido ao aumento do 
substrato casca de arroz queimada, na mistura com areia. 
Estudos comprovaram que resultados semelhantes são obtidos por Oliveira (2007) e Schmidt (2000) em que 
para sementes ortodoxas: quanto maior a temperatura e a umidade no armazenamento, maior será a 
atividade fisiológica da semente. O que provocará aumento da redução da viabilidade das sementes no 
armazenamento. 
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Figura 2- Valores médios de massa seca de parte aérea e de plântulas (1C, MSPA, MSP, g) e número de folhas (1D, 
NFolhas) obtidos de plântulas de Ipê-rosa (Handroanthus pentaphylla) em função das doses 0%, 33%, 50% e 100% de 
CAQ. 

 
CONCLUSÕES 
Armazenar em garrafas PET sementes de Ipê-rosa em geladeira a 10°C por cinco meses e semear em 
substrato areia+33% de CAQ, resulta na maior emergência de plantas. 
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INTRODUÇÃO 
A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) em Roraima tem crescido nos últimos anos atingindo uma 
área de 8.119 ha, com uma produção de 179.010 toneladas e uma produtividade média de 22 t.ha-1 (IBGE, 
2017), sendo na sua grande maioria destinada a fabricação de farinha. O cultivo em ambiente de mata ainda 
predomina, apesar de ser cultivada em área de savana por indígenas e pequenos produtores rurais no 
sistema de roças em ilhas de mata próximas. Já os cultivos mecanizados e a utilização de fertilizantes ainda 
são irrelevantes para a cultura no estado. Por outro lado, as perspectivas de crescimento são grandes pela 
necessidade de ocupação de áreas produtivas e pelo maior interesse dos agricultores. 
A Embrapa Roraima iniciou, em 2009, a participação em um projeto de rede de mandioca de indústria, 
também conhecida como mandioca ou mandioca brava, a qual é bastante cultivada no estado de Roraima, 
sendo destinada principalmente para a fabricação de farinha. No projeto que tem abrangência nacional, 
participam cultivares introduzidas dos Bancos de Germoplasma das Embrapas de Cruz das Almas-BA, 
Manaus-AM e Planaltina-DF, além de cultivares locais. As avaliações consistem em ensaios com repetições, 
nos ecossistemas de mata alterada e de cerrado para melhor observação das características agronômicas 
para o fim a que se destina. Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de cultivares de 
mandioca de indústria em área de Cerrado. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi instalado no Campo Experimental Água Boa (CEAB) da Embrapa Roraima, em área de 
Cerrado, no município de Boa Vista-RR, em agosto de 2016. Para a implantação do experimento foram 
utilizadas 10 cultivares de mandioca provenientes dos Bancos de Germoplasma da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura Tropical, Embrapa Cerrados e cultivares locais (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Cultivares de mandioca de indústria 

Cultivares Origem Cidade Estado 

1. Amarelona Embrapa Roraima Boa Vista Roraima 

2. Brasileirinha Embrapa Roraima Boa Vista Roraima 

3. Clone 3 Embrapa Cerrados Planaltina D. Federal 

4. IAC 12 Embrapa Cerrados Planaltina D. Federal 

5. Inajazinha Embrapa Roraima Boa Vista Roraima 

6. Jacona Embrapa Roraima Boa Vista Roraima 

7. BRS Poti Branca Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Cruz das Almas Bahia 

8. RR-0065 Embrapa Roraima Boa Vista Roraima 

9. Tianguá Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Cruz das Almas Bahia 

10. BRS Verdinha Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Cruz das Almas Bahia 

 
Foram utilizadas manivas de 20 cm de comprimento no plantio e a profundidade foi de 10 cm. O delineamento 
experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com três repetições, parcelas de 40 plantas, no 
espaçamento de 1,0 m x 0,60 m. A adubação de plantio constou da aplicação de 400 kg.ha-1 de NPK (08-28-
16) e 50 kg.ha-1 de FTE BR-12. A realização da adubação de cobertura foi aos 50 dias do plantio com 50 
kg.ha-1 de N na forma de ureia e 40 kg.ha-1 de K2O como cloreto de potássio. 
A colheita das raízes de mandioca foi realizada aos 12 meses do plantio, em agosto de 2017. Por ocasião da 
colheita foram realizadas as medições dos dados de produção. O peso total de raízes e da parte aérea foram 
obtidos por pesagem de toda a parcela útil e convertida para hectare considerando a quantidade obtida na 
área de 12 metros quadrados. O índice de colheita (IC) foi obtido pelo peso total de raízes dividido pela soma 
do mesmo com o peso da parte aérea. O número de raízes por planta (NRP) foi obtido pela divisão do 
número de raízes por parcela pelo número de plantas colhidas. O teor de matéria seca e de amido das raízes 
foi obtido pelo método da balança hidrostática (Grossman & Freitas, 1950). As raízes de cada parcela foram 
selecionadas pelo tamanho mais representativo dos clones, retirando-se as partes lenhosas e pesando-se no 
mínimo 3 kg para serem lavadas em água corrente e colocadas para secar à sombra. A seguir foram pesados 
3 kg de raízes e posteriormente dentro da água utilizando-se a balança hidrostática para obtenção do teor de 
matéria seca e do teor de amido. As médias foram comparadas estatisticamente pelo teste de Skott e Knott a 
5% de probabilidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Tabela 2 mostra o peso total de raízes de dez cultivares de mandioca de indústria que não diferiram 
estatisticamente entre si, sendo que as cinco primeiras ficaram acima da média do experimento que foi de 
39,1 t.ha-1. As cultivares que mais se destacaram foram a Clone 3 (55,5 t.ha-1), Tianguá (48,8 t.ha-1), RR-0065 
(43,5 t.ha-1), BRS Verdinha (41,0 t.ha-1) e IAC 12 (40,6 t.ha-1). As cultivares que mais se destacaram quanto 
ao peso da parte aérea foram a Clone 3 (30,4 t.ha-1), Brasileirinha (32,9 t.ha-1) e BRS Poti Branca (27,4 t.ha-1) 
diferindo estatisticamente das demais. Quanto ao índice de colheita (IC) todas superaram o nível de 0,50 
indicando uma boa relação entre a parte aérea e as raízes, destacando-se as cultivares Amarelona (0,73), 
RR-0065 (0,69), Tianguá (0,68), Jacona (0,67), IAC 12 (0,66) e Clone 3 (0,65) que obtiveram índices acima 
da média do experimento. Outra característica que tem relação com as anteriores é a altura média das 
plantas, cujas cultivares que atingiram maiores valores foram a BRS Poti Branca (3,27 m), Jacona (2,80 m), 
Clone 3 (2,78 m) e IAC 12 (2,62 m). 
Outra característica importante que influencia diretamente no rendimento industrial da mandioca é o teor de 
amido cujas cultivares que mais se destacaram apresentando teores acima da média do experimento foram a 
RR-0065 (32,7 %), IAC 12 (32,1 %), Inajazinha (31,9 %), BRS Verdinha, Brasileirinha e Jacona com 31,4 % e 
Tianguá (31,2 %). Esta característica associada a alta produtividade torna a cultivar ainda mais eficiente 
quanto à produção de amido por hectare, destacando-se neste parâmetro as cultivares Clone 3 (15,9 t.ha-1), 
Tianguá (15,2 t.ha-1), RR-0065 (14,2 t.ha-1), BRS Verdinha (12,9 t.ha-1) e IAC 12 (12,8 t.ha-1) apresentando 
produção de amido acima da média do experimento que foi de 12,0 t.ha-1. O número de raízes por planta 
(NRP) quando relacionado com o peso total de raízes revela que as cultivares mais produtivas também 
obtiveram maior NRP como a Clone 3 (8,16), Tianguá (7,50) e RR-0065 (7,39) exceto a cultivar BRS Poti 
Branca que apesar de obter 7,15 de NRP, teve o peso total de raízes abaixo da média do experimento.   
 

Tabela 2. Altura de plantas, peso total de raízes, peso da parte aérea, teor de amido, produção de amido, índice de 

colheita (IC) e número de raízes por planta (NRP) de cultivares de mandioca de indústria, colhidas aos 12 meses em 

área de Cerrado de Boa Vista-RR, safra 2016/2017 

Cultivares 
Altura de 

Plantas (m) 

Peso Total 
de Raízes 

(t.ha-1) 

Peso da 
Parte Aérea 

(t.ha-1) 
IC NRP 

Teor de 
Amido (%) 

Produção 
de Amido 

(t.ha-1) 

Clone 3 2,78 a 55,5 a 30,4 a 0,65 8,2 28,4 a 15,9 a 

Tianguá 2,44 b 48,8 a 22,4 b 0,68 7,5 31,2 a 15,2 a 

RR-0065 2,28 b 43,5 a 19,7 b 0,69 7,4 32,7 a 14,2 a 

BRS Verdinha 2,27 b 41,0 a 23,6 b 0,63 6,4 31,4 a 12,9 a 

IAC 12 (T)* 2,62 a 40,6 a 21,2 b 0,66 6,2 32,1 a 12,8 a 

Amarelona 2,51 b 37,8 a 13,8 b 0,73 5,5 29,4 a 10,9 a 

Brasileirinha 2,30 b 36,1 a 32,9 a 0,52 5,7 31,4 a 11,3 a 

BRS Poti Branca 3,27 a 34,8 a 27,4 a 0,56 7,2 29,8 a 10,4 a 

Jacona 2,80 a 33,3 a 16,4 b 0,67 5,8 31,4 a 10,5 a 

Inajazinha 2,02 b 19,4 a 11,3 b 0,63 5,1 31,9 a 6,2 a 

Média 2,53   39,1   21,9   0,64 6,5 31,0   12,0   

C.V.% 12,2   23,1   28,1       5,8   22,3   
Médias seguidas por uma mesma letra não diferem significativamente em nível de 5% pelo teste de Scott e Knott, 
*
(T) Testemunha 

 

CONCLUSÕES 
Pelo comportamento apresentado neste experimento conclui-se que as cultivares Clone 3, Tianguá, RR-0065 
e BRS Verdinha tem potencial para serem indicadas para plantio em áreas de Cerrado de Roraima. 
____________________ 
GROSSMAN, J.; FREITAS, A. C. Determinação do teor de matéria seca pelo peso específico em mandioca. Revista Agronômica, Porto Alegre, v, 

14, n. 160/162, p. 75-80, 1950. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Levantamento Sistemático da produção agrícola, Disponível em 
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INTRODUÇÃO 
Em Roraima, a cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) tem aumentado tanto em área como em 
produção nos últimos anos alcançando 8.119 ha de área plantada, 179.010 toneladas de raízes colhidas e 22 
t.ha-1 de produtividade média (IBGE, 2017), sendo parte da produção destinada a fabricação de farinha. Ainda 
predomina o cultivo em ambiente de mata, apesar de ser cultivada em área de savana por indígenas e 
pequenos produtores rurais no sistema de roças em ilhas de mata próximas. Os cultivos mecanizados e a 
utilização de fertilizantes ainda tem sido pouco utilizados no sistema de produção da cultura no Estado. 
Apesar disso, as perspectivas de crescimento são boas, devido a necessidade de ocupação de áreas 
produtivas e maior interesse dos agricultores. 
Em 2009, a Embrapa Roraima iniciou a participação em um projeto de rede de mandioca de mesa, também 
conhecida como macaxeira, mandioca mansa ou aipim, a qual é bastante cultivada no estado de Roraima, 
sendo destinada principalmente ao consumo in natura. No projeto que tem abrangência nacional, participam 
cultivares introduzidas dos Bancos de Germoplasma das Embrapas de Cruz das Almas-BA, Manaus-AM e 
Planaltina-DF, além de cultivares locais. As avaliações consistem em ensaios com repetições, nos 
ecossistemas de mata alterada e de cerrado para melhor observação das características agronômicas para o 
fim a que se destina. Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de cultivares de mandioca de 
mesa em área de Cerrado. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi instalado no Campo Experimental Água Boa (CEAB) da Embrapa Roraima, em área de 
Cerrado, no município de Boa Vista-RR, em agosto de 2016. Para a implantação do experimento foram 
utilizadas 10 cultivares de mandioca provenientes dos Bancos de Germoplasma da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura Tropical, Embrapa Amazônia Ocidental, Embrapa Cerrados e cultivares locais (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Cultivares de mandioca de mesa. 

Cultivares Origem Cidade Estado 

1. Aciolina Embrapa Roraima Boa Vista Roraima 

2. Aipim Manteiga Embrapa Amazônia Ocidental Manaus Amazonas 

3. BRS Dourada Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Cruz das Almas Bahia 

4. BRS Jari Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Cruz das Almas Bahia 

5. Conquista 2 Embrapa Roraima Boa Vista Roraima 

6. Folha Fina Embrapa Roraima Boa Vista Roraima 

7. IAC 576-70 (Japonesinha)
 

Embrapa Cerrados Planaltina D. Federal 

8. IAPAR-19 (Pioneira) Embrapa Cerrados Planaltina D. Federal 

9. Retrói Embrapa Roraima Boa Vista Roraima 

10. Roxona Embrapa Roraima Boa Vista Roraima 

 
Foram utilizadas manivas de 20 cm de comprimento no plantio e a profundidade foi de 10 cm. O delineamento 
experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com três repetições, parcelas de 40 plantas, no 
espaçamento de 1,0 m x 0,60 m. A adubação de plantio constou da aplicação de 400 kg.ha-1 de NPK (08-28-
16) e 50 kg.ha-1 de FTE BR-12. A realização da adubação de cobertura foi aos 50 dias do plantio com 50 
kg.ha-1 de N na forma de ureia e 40 kg.ha-1 de K2O como cloreto de potássio. 
A colheita das raízes de mandioca foi realizada aos 11 meses do plantio, em julho de 2017. Por ocasião da 
colheita foram realizadas as medições dos dados de produção. A produção de raízes foi obtida por pesagem 
de toda a parcela útil e convertida para hectare considerando a quantidade obtida na área de 12 metros 
quadrados. As raízes com tamanho comercial (média de 30 cm de comprimento e entre 4 e 5 cm de diâmetro) 
foram pesadas por parcela e convertidas para toneladas por hectare. O teor de matéria seca e de amido das 
raízes foi obtido pelo método da balança hidrostática (Grossman & Freitas, 1950). As raízes de cada parcela 
foram selecionadas pelo tamanho mais representativo dos clones, retirando-se as partes lenhosas e pesando-
se no mínimo 3 kg para serem lavadas em água corrente e colocadas para secar à sombra. A seguir foram 
pesados 3 kg de raízes e posteriormente dentro da água utilizando-se a balança  
hidrostática para obtenção do teor de matéria seca e do teor de amido. As médias foram comparadas 
estatisticamente pelo teste de Skott e Knott a 5% de probabilidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Tabela 2 mostra o peso total de raízes de dez cultivares de mandioca de mesa que não diferiram 
estatisticamente entre si, sendo que cinco ficaram acima da média do experimento que foi de 20,5 t.ha-1. As 
cultivares que mais se destacaram foram a Roxona (27,2 t.ha-1), Conquista 2 e Aciolina (24,7 t.ha-1), Aipim 
Manteiga (20,7 t.ha-1) e BRS Dourada (21,2 t.ha-1). As cultivares que mais se destacaram quanto ao peso de 
raízes comerciais foram a Conquista 2 (17,6 t.ha-1), Aciolina (14,5 t.ha-1), Roxona (12,9 t.ha-1), Aipim Manteiga 
(12,1 t.ha-1), IAC 576-70 (11,9 t.ha-1) e Retrói (11,8 t.ha-1). A cultivar Retrói obteve a maior altura média de 
plantas atingindo 2,56 m, seguida pelas cultivares BRS Jari (1,95 m), Folha Fina (1,93 m), Aipim Manteiga e 
IAPAR-19 (1,92 m). 
Uma característica importante que influencia diretamente na produção de farinha é o teor de amido cujas 
cultivares que mais se destacaram apresentando teores acima da média do experimento foram a Aipim 
Manteiga (27,6 %), Folha Fina (27,5 %), Retrói (26,9 %), BRS Dourada (26,8 %), Aciolina (26,5 %) e IAPAR-
19 (26,0 %). Esta característica associada a alta produtividade torna a cultivar ainda mais eficiente em termos 
de produção de amido por hectare, destacando-se neste parâmetro as cultivares Aciolina (6,5 t.ha-1), 
Conquista 2 (5,9 t.ha-1), Roxona e BRS Dourada (5,7 t.ha-1), Aipim Manteiga (5,4 t.ha-1) e Retrói (5,2 t.ha-1), 
apresentando produção de amido acima da média do experimento que foi de 5,0 t.ha-1 e diferindo 
estatisticamente das demais cultivares. 
 

Tabela 2. Altura de plantas, peso total de raízes, peso de raízes comerciais, teor de amido e produção de amido de 

cultivares de mandioca de mesa, colhidas aos 11 meses em área de Cerrado de Boa Vista-RR, safra 2016/2017 

Cultivares 
Altura de 

Plantas (m) 
Peso Total de 
Raízes (t.ha

-1
) 

Peso de Raízes 
Comerciais 

(t.ha
-1

) 

Teor de 
Amido (%) 

Produção 
de Amido 

(t.ha
-1

) 

Conquista 2 1.75 b 24.7 a 17.6 a 24.1 a 5.9 a 

Aciolina (T)
*
 1.72 b 24.7 a 14.5 a 26.5 a 6.5 a 

Roxona 1.89 b 27.2 a 12.9 a 21.3 b 5.7 a 

Aipim Manteiga 1.92 b 20.7 a 12.1 a 27.6 a 5.4 a 

IAC 576-70 (Japonesinha) 1.63 b 17.9 a 11.9 a 21.2 b 3.8 b 

Retrói 2.56 a 19.4 a 11.8 a 26.9 a 5.2 a 

BRS Dourada 1.90 b 21.2 a 10.0 a 26.8 a 5.7 a 

IAPAR-19 (Pioneira) 1.92 b 17.9 a 9.1 a 26.0 a 4.7 b 

BRS Jari 1.95 b 16.6 a 7.2 a 19.1 b 3.2 b 

Folha Fina 1.93 b 14.6 a 4.1 a 27.5 a 4.0 b 

Média 1.92   20.5   11.1   24.7   5.0   

C.V.% 9.0   22.9   38.3   11.1   20.6   
Médias seguidas por uma mesma letra não diferem significativamente em nível de 5% pelo teste de Scott e Knott. 

*
(T) Testemunha 

 

CONCLUSÕES 
Pelo comportamento apresentado neste experimento conclui-se que as cultivares Conquista 2, Roxona, Aipim 
Manteiga e Retrói tem potencial para serem indicadas para plantio em áreas de Cerrado de Roraima. 
 

____________________ 
GROSSMAN, J.; FREITAS, A. C. Determinação do teor de matéria seca pelo peso específico em mandioca. Revista Agronômica, Porto Alegre, v. 

14, n. 160/162, p. 75-80, 1950. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Levantamento Sistemático da produção agrícola. Disponível em 

http://www.sidra.ibge.gov.br  Acesso: 31 ago 2017. 
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INTRODUÇÃO 
Os estudos sobre os grupos indígenas no Brasil atualmente vêm apresentando as transformações culturais 
que ocorreram na história. Estudantes indígenas que buscam ou já tem formação superior estão sendo 
protagonistas na educação escolar indígena. Isso é fruto da busca por conhecer mais sobre os saberes, 
sobre medicina e ―farmacologia‖ dos povos indígena, da Comunidade Campo Alegre, onde foi realizada a 
pesquisa por meio dos alunos da Escola Estadual Lino Augusto da Silva, localizada na referida comunidade.  
O presente trabalho tem a finalidade de provocar ações juntos aos mais jovens de revitalização dos 
conhecimentos tradicionais sobre medicina, do povo Macuxi e Wapichana que são as etnias presente na 
escola, incentivando esses conhecerem e valorizar os remédios tradicionais utilizados pelos mais velhos, 
através de pesquisa e registros realizados sob a orientação do professor. 
Oliveira, 2005, em um trabalho que apresenta conhecimentos indígenas milenares sobre o uso de plantas 
medicinais conhecidos hoje como fitoterapia, afirma que a utilização de plantas e também de animais para 
cura, sempre esteve presente ao longo de toda a história da humanidade.   
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O método utilizado para a realização da presente proposta foi o levantamento de dados por meio de 
entrevistas e observação dos participantes.  Assim as atividades realizadas pelos alunos que participarão 
terão como resultado a apresentações dos trabalhos na feira de ciência local, na feira de Ciências Estadual, e 
a elaboração de relatos de experiência de cada dupla participante.  
No primeiro momento, a proposta foi apresentada na reunião dos professores para que pudesse ser aprovada 
como tema a ser trabalhado com os alunos mediante o planejamento de aula do professor. Em seguida foi 
apresentada a proposta de trabalho já aprovado pela coordenação pedagógica, aos alunos na sala de aula, 
eles debateram e concordaram e realizar a atividade.  
Discutiu-se sobre a importância e valorização dos conhecimentos tradicionais para a saúde indígena 
relacionando com outras realidades. Após a apresentação dos trabalhos foi pensado e organizado o método 
de pesquisa e das atividades; 
Todos os estudantes envolvidos deram início a uma pesquisa bibliográfica e na internet sobre o que são 
conhecimentos e saberes indígenas e porque que devem ser preservados, além disso, também foi feito a 
pesquisa sobre farmacologia e medicina indígena  
Após o levantamento teórico e entendimento dos conceitos chave (medicina indígena, farmacologia, saberes 
indígenas), os estudantes partiram para a próxima etapa. A pesquisa de campo na comunidade Campo 
Alegre e aplicação de questionários direcionados aos conhecimentos sobre o tema proposto foi coletado 
receitas de remédios que cada entrevistado conhecia e que tinha utilizado na cura de qualquer enfermidade.  
O levantamento de dados a partir dessa entrevista resultou na elaboração de manuais feitos manualmente 
pelos alunos, onde foram descritos as receitas coletadas na pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados alcançados foram de suma importância para a escola, a partir do desenvolvimento da proposta, 
terem apresentado uma pesquisa relevante e assim chegarem a participar da feira de ciência do Estado. O 
trabalho desenvolvido pelos estudantes foi além do esperado, pois levou eles a um aprofundamento da 
cultura e conhecimentos empírico do povo Macuxi e Wapichana sobre determinadas plantas, e puderam 
comparar com os conhecimentos científicos  retratados nos livros pesquisados pelos alunos. Antes da 
execução do projeto muitos estudantes não se lembravam de muitas receitas ou mesmo não sabiam, ou 
sabiam, mas optavam por utilizar medicamentos industrializados após a realização da pesquisa muitos 
conhecimentos foram reavivados e passado para outras gerações através da participação na Feira de 
Ciências.  
Outro ponto que merece destaque é sobre a interação entre comunidades, pois a escola recebe estudantes 
de outras comunidades indígenas, e assim percebemos a grande importância dessa interação e da oralidade 
para a aprendizagem. Uma vez que foram os mais velhos a fonte de pesquisa, com isso, os alunos puderam 
observar como é mais saudável a utilização dos medicamentos naturais. Portanto, os resultados foram 
construtivos para ambas as partes, pois foi adquirido conhecimento de forma prática. E esse tema foi 
contextualizado com a disciplina de matemática.  
 

CONCLUSÕES 
Trabalhar teoria é importante, mais contextualiza com realidade do aluno complementa o aprendizado de 
forma fácil e prazerosa. Outra coisa é sobre os alunos que a princípio não gostaram muito da ideia de 
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trabalha sobre a cultura, ou seja, houve um pouco de receio, e como educadora considero isso preocupante. 
Mas no decorrer das pesquisas foram descobrindo várias coisas importantes para seus aprendizados. 
Logo após a feira uma semana depois, depois na reunião de pais e mestre, o gestor repassou aos pais todas 
as ações realizadas na escola, e pediu que cada professor falasse um pouco do seu projeto, falei dos 
objetivos e a importância de estar trabalhando não só esse tema, mas outros também. Vi que alguns pais não 
entenderam sobre o assunto, pois não deram, muita importância a explicação feita.  Considero que trabalhar 
de forma planejada e com objetivos, os alunos irão entender com facilidade algo que está sendo repassado a 
eles. 
Portanto, com essa experiência foi possível compreender a importância da escola para fomentar a 
preservação dos conhecimentos, pois é na escola que podemos unir toda a comunidade, com todos os 
moradores de todas as idades, sejam na posição de estudantes, pais dos estudantes ou colaboradores do 
conhecimento, assim compreendemos como é primordial a relação estreita entre escola e comunidade para a 
cultura indígena, de maneira que a Educação formal não seja mera transmissora de conhecimentos 
científicos, mas seja a forma de construir novos conhecimentos e preservar os já existentes. 
____________________ 
Alves, R.R.N and rosa, 1.1 2005, why estudy the of animal productos in tradicional Jounal of. Ethnology and ethnomedicine 1: 1-5. 
ALMEIDA, c. f.f.c.b.r. end Albuquerque, u. p 2005. Uso e conservação de plantas e animais (nordeste do Brasil), um estudo de caso interciencia 
27276-285. 
ALMASSY, A. A. Jr.; LOPES R. C.; ARMOND C.; SILVA, NF.; CASALI. V. W. D. Folhas de chá: Plantas medicinais na terapêutica humana. 
Viçosa: Ed. UFV, 2005.  
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INTRODUÇÃO 
O quadro esquemático de ponte interdisciplinar ―Meio Ambiente e Sociedade‖ consiste num projeto que foi 
desenvolvido com a turma do 5º ano do ensino fundamental menor na escola Municipal Hildemar Pereira de 
Figueiredo, localizada no município de Rorainópolis, porção sul do estado de Roraima. A disciplina central 
desse eixo foi a Geografia e que, a partir dela, as demais disciplinas foram aderindo, tais como as de 
português, matemática, história e ciências. As mesmas trabalharam dentro do tema proposto ―Meio Ambiente 
e Sociedade‖ tendo como Objetivo Geral: Compreender o papel do ser humano na sua relação de mútua 
interação com a sociedade e o ambiente. No decorrer desse projeto procurou-se fundamentar alguns 
pressupostos baseados nos teóricos, entre eles Sonia Castellar, Andrea de Marcos Leite de Barros e Lana de 
Souza Cavalcanti. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto Quadro Esquemático de Ponte Interdisciplinar ―Meio Ambiente e Sociedade‖ teve como disciplina 
principal a geografia com conjunto de saberes que serviram como instrumento teórico de interpretação do 
mundo para melhor entender e nele atuar. 
Tendo um caráter interdisciplinar, fazendo uso de conhecimentos das mais diversas áreas do saber (como 
Língua Portuguesa, Matemática, Historia e Ciências) a geografia apresenta na escola um extenso conjunto de 
elementos significativos da cultura escolar que permitem aos alunos obter uma visão menos fragmentada da 
realidade, compreendendo como o espaço é produzido pela sociedade e nele atuar de modo consciente e 
crítico.  
Nesse sentido Cavalcanti (2002, p.37) afirma que ―o ensino é um processo que compõe a formação humana 
em sentido amplo, apanhando todas as dimensões da educação: intelectual, afetiva, social, moral, estética, 
física‖. Por isso, acredita-se na importância de trabalhar com uma dinâmica interdisciplinar levando os alunos 
a construir saberes, os quais sejam capazes de gerar conhecimentos úteis e significativos no mundo do qual 
os jovens estão inseridos. 
Dessa maneira, Castellar (2005, p. 212) sugere que a ―interdisciplinaridade aqui é entendida como um 
princípio mediador entre as diferentes disciplinas, constituindo-se como dispositivo teórico-metodológico da 
diversidade e da criatividade‖. Dessa maneira, nesta iniciativa foram adotadas as seguintes metodologias:  

 

 Geografia – Aulas expositivas sobre ―Meio ambiente e sociedade‖ relacionando as imagens 
trabalhadas com o conteúdo exposto e debate do que foi estudado;  

 Historia  – Construir a linha do tempo referente ao processo histórico social  e do desgaste 
ambiental no Brasil;  

 Português – Leitura/Interpretação e produção de texto de acordo com o poema trabalhado; 
 Matemática – o emprego da matemática no uso da estatística e porcentagem;  
 Ciências – Pesquisa de campo com  entrevista com antigos moradores, para levantar a 

ocorrência das doenças mais frequentes em épocas antigas, associando-as a situação local 
também à época;  coleta de informações a respeito dos equipamentos de saúde disponíveis 
atualmente, próximos ao local de moradia;  informações sobre as mudanças quanto a coleta de 
lixo, tratamento de esgoto, distribuição de água e questões de urbanização de modo geral. 
Presença de agentes poluentes no local em que vive (indústria, tráfego intenso, poluição 
sonora etc.). 

A culmin ncia do projeto Quadro Esquemático de Ponte Interdisciplinar ―Meio Ambiente e Sociedade‖ foi 
através da exposição dos gráficos produzidos nas aulas de  matemática com o uso dos dados obtidos no 
decorrer das aula de campo e teóricas, como também através dos debates em sala de aula, permitindo que 
toda a escola pudesse se envolver nesse debate. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No final desse projeto observou-se que os alunos foram capazes de possuir as seguintes habilidades nas 
disciplinas:  
 

1. Geografia – foram capazes de compreender o papel do ser humano na sociedade diante de suas 
atitudes e ações;  

2. História - conheceram o que vem causando esse desgaste ambiental no Brasil;  
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3. Português - os alunos conseguiram produzir e interpretar textos relacionados à temática; 
4. Matemática - aprenderam a representar dados estatísticos sobre as variáveis quantitativas em tabelas 

e gráficos; 
5. Ciências - correlacionaram as formas de tratamento da água e do lixo na região em que se vive com 

os problemas de saúde local, além de compreender que a vida na cidade requer equipamentos e 
serviços de saúde para a manutenção de um ambiente urbano saudável. 

 

CONCLUSÕES 
Conclui-se que este projeto foi de suma importância para o desenvolvimento com outras disciplinas, pois as 
mesmas construiram a formação particular dos fenômenos naturais e sociais, bem como o conhecimento 
reunido, estabelecendo diálogos com outras disciplinas. Os desafios foram de grande importância para a 
contextualização das tendências atuais do ensino de geografia, as quais foram abordados visando uma 
compreensão metodológica ampla para a didática de ensino interdisciplinar. 
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INTRODUÇÃO 
Os cerrados ou savanas ocupam 17% da área territorial do Estado de Roraima (Embrapa, 1994), 
representando uma área de 38.130 km2. A área de savana em Roraima é caracterizada por um mosaico de 
fitofisionomias: savana arbórea aberta, savana parque, savana graminosa, savana estépica arbórea densa, 
savana estépica arbórea aberta, savana estépica graminosa e contato savana/floresta (RadamBrasil, 1975). A 
ocorrência e distribuição da vegetação, em áreas de savana, são relacionadas aos fatores fertilidade do solo 
e umidade (MIRANDA et al., 2002; HENRIQUES, 2005). 
Nas savanas de Roraima predominam solos do tipo Latossolo com alto grau de intemperismo, baixa 
fertilidade natural e elevada acidez (RODRIGUES et al., 2000). 
O clima em Roraima na área de savana é do tipo Aw (Köppen) com período seco pronunciado de 
aproximadamente quatro meses e precipitação pluvial e temperatura média anual de 1000 mm e 24oC 
respectivamente (Ambtec, 1994). 

A paricarana (Bowdichia virgilioides Kunth), pertence à família Fabaceae sendo difundida no cerrado 
brasileiro (SILVA JÚNIOR, 2005); apresenta utilização em paisagismo, na indústria madeireira, em lotes rurais 
(moirões, postes) na medicina popular. Em Roraima a paricarana é uma espécie típica da savana do Baixo 
Surumu, região de baixa e média altitudes com lagoas temporárias e árvores isoladas (SILVA, 1997). 
A paricarana é uma espécie lenhosa com grande índice de frequência nas savanas de Roraima, juntamente 
com Curatella americana, Byrsonima crassifolia, Byrsonima coccolobifolia e Byrsonima verbascifolia, entre 
outras (MIRANDA, 1997). 
Neste trabalho objetivou-se monitorar o crescimento da paricarana na fase inicial no campo, quantificando os 
valores de altura e de diâmetro do caule até 38 meses após o plantio. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho apresenta os resultados do crescimento de progênies da paricarana, dos dois anos e dois 
meses até 38 meses, após o plantio das mudas, em área de savana. 

As mudas foram formadas a partir de sementes coletadas de plantas de ambiente natural de savana nos 
municípios de Boa Vista, Bonfim (Vila São Francisco) e Alto Alegre (Vila do Taiano). Em Boa Vista, as coletas 
ocorreram principalmente nos bairros Canarinho e Paraviana; no município do Bonfim, na localidade São 
Francisco e no município de Alto Alegre, ao longo da estrada ligando a Vila do Taiano à BR-174. Em cada 
localidade selecionaram-se 15 árvores matrizes para coleta de sementes. As coletas ocorreram em 
janeiro/2007 e janeiro de 2008. As sementes coletadas foram processadas no Laboratório de Análise de 
Sementes da Embrapa Roraima e acondicionadas em câmara fria (15 oC e umidade relativa 60%). O 
tratamento pré-germinativo seguiu conforme a descrição de Smiderle & Sousa (2003). A área experimental, 
representativa da savana, está localizada na sede da Embrapa Roraima, em Boa Vista (RR). O solo desta 
área, classificado como Latossolo, apresentou as seguintes características (0-20 cm): pH (H2O), 4,8; 0,61 
cmolc dm-3 de Al; 0,01 cmolc dm-3 de K; 0,25 cmolc dm-3 de Ca; 0,65 cmolc dm-3 de Mg; 2,64 cmolc dm-3 de 
H+Al; 0,20 mg dm-3 de P; 235,6 g kg-1 de argila; 10,0 g kg-1 de silte e 754,4 g kg-1 de areia (Embrapa, 1997). O 
preparo do solo constou de uma aração incorporando 50 kg ha-1 de FTE BR 12, 1.000 kg ha-1 de calcário 
dolomítico (PRNT de 100%), 26,4 kg ha-1 de P2O5 (superfosfato simples) e 30 kg ha-1 de K2O (cloreto de 
potássio). 
O plantio das mudas deu-se em agosto/2008 no espaçamento de 3 m x 2 m, com aplicação de 100 g de N-P-
K 5-25-25 cova-1. No estudo aleatorizaram-se trinta plantas, sendo dez progênies de cada procedência (Boa 
Vista, Bonfim e Taiano) e cada progênie originando-se de uma única matriz. As avaliações de altura e 
diâmetro (a 5 cm da superfície do solo) das plantas foram realizadas aos 26, 32 e 38 meses após o plantio. 
Foi efetuada a análise de variância com o teste de Tukey (p<0,05) para as variáveis altura da planta e 
diâmetro do colo, entre as diferentes procedências e épocas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados mostraram que o fator época exerceu efeito significativo para a altura e diâmetro das plantas 
(Figura 1). 
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A altura média de plantas para as três procedências evoluíram de 60 cm na primeira medição para próximo 
de 100 cm aos 38 meses pós-plantio (Figura 1). Quanto ao diâmetro médio, os valores que aos 26 meses 
eram de, aproximadamente, 2 cm, atingiram 2,5 cm aos 38 meses pós-plantio (Figura 1). 

 

Figura 1. Crescimento em altura e diâmetro de plantas de paricarana em função de três épocas de avaliação. 

Observou-se que as plantas oriundas da procedência Boa Vista, apresentaram tendência para maior altura 
(Figura 2a). As plantas oriundas da procedência Taiano apresentaram maior diâmetro, desde o início do seu 
monitoramento (Figuras 2b e 3), mas com menor altura aos 38 meses. 

 

 

 

 

Figura 2. Crescimento de plantas de paricarana em altura (A) e diâmetro (B), 38 meses após o plantio de mudas, 
procedentes de sementes obtidas em três locais de Roraima. 
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Figura 3. Crescimento em diâmetro de plantas de paricarana em função de três procedências e três épocas de 
avaliação. 

 
CONCLUSÕES 
As plantas obtidas das procedências apresentam crescimento diferenciado nos 12 meses abrangidos neste 
estudo. 
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INTRODUÇÃO 
Elemento essencial na existência e manutenção da vida, a água é um recurso mineral limitado, de domínio público, 

dotado de valor econômico e sua gestão deve proporcionar o uso múltiplo conforme fundamentos da Politica Nacional de 

Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). A racionalização da utilização do recurso deve atender às necessidades 

relacionadas a sua quantidade e qualidade, competência compartilhada entre pessoas físicas e jurídicas que utilizem os 

recursos hídricos conforme Política Estadual de Recursos Hídricos  (RORAIMA, 2007). 

Visando a contribuição na gestão de recursos hídricos do Estado, a Agência Nacional de Águas, através do contrato 

nº44/2016/ANA, credenciou a FEMARH, através da Divisão de Planejamento Hídrico-DPH/DRHI para participação no 

Programa de Qualidade da Água-Qualiágua, que tem os seguintes objetivos. 

1. contribuir para a gestão sistemática dos recursos hídricos, através da divulgação de dados sobre a qualidade das 

águas superficiais no Brasil a toda a sociedade; 

2. estimular a padronização dos critérios e métodos de monitoramento de qualidade de água no País, de acordo com 

as diretrizes estabelecidas na Resolução ANA nº 903/2013, para tornar essas informações comparáveis em nível 

nacional; (ANA, 2013) 

3. contribuir para o fortalecimento e estruturação dos órgãos estaduais gestores de recursos hídricos e meio ambiente 

para que realizem o monitoramento sistemático da qualidade das águas e deem publicidade aos dados gerados; 

4. promover a implementação da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade das Águas - RNQA, no âmbito do 

Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas - PNQA. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 O Estado de Roraima foi enquadrado no terceiro grupo de classificação do Programa Qualiágua com os estados AC, 

AL, AP, AM, MA, PA, PI, RO, SC, SE e TO, que tem por objetivos a implementação e consolidação da rede de 

monitoramento de qualidade de águas. Os Estados são premiados através do cumprimento de metas como: a 

divulgação, a padronização, capacitação e melhoria das práticas de laboratório. A certificação das metas é realizada 

duas vezes por ano para as metas de monitoramento e uma vez ao ano para as metas estruturantes. 

Foi definido um plano de metas junto a ANA, contendo o número de pontos a serem monitorados, parâmetros de 

qualidade e o número de medições simultâneas (medição de vazão da seção). 

A tabela 1 ilustra o plano de metas de monitoramento. 

 

Períodos de certificação 

Grupo III 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Nº de 
pontos 
RNQA 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Parâmetros 6 6 6 6 10 10 15 15 18 18 

Medição 
simultânea 

1 1 2 2 3 3 5 5 7 7 

 

Tabela 1 - Plano de metas de monitoramento 

 
As metas dos 4 primeiros  períodos  de certificação consistem na medição dos pontos definidos com a 
utilização da sonda  multiparamétrica YSI EXO-1 para coleta de dados, que medem os parâmetros: 
Condutividade elétrica (µS/cm), Temperatura da Água (°C),Temperatura do Ar (°C), Turbidez (UNT), Ph e Oxigênio 

dissolvido (mg/L de O2).  
A tabela 2 ilustra o total de parâmetros a serem analisados durante os períodos de certificação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

314 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Listas de parâmetros. 
 
A figura 1 ilustra o mapa temático com a disposição dos pontos de coleta de dados de acordo com suas respectivas 
Bacias Hidrográficas, propostas pela Secretaria Estadual de Planejamento (SEPLAN), a serem apresentadas no 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Roraima. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Mapa temático de pontos de coleta de dados e suas respectivas bacias hidrográficas. 

 
 
 
 

Categoria Parâmetro 

 
 
 
 
 

 
Físico-Químico 

1)Condutividade elétrica (µS/cm) 

2) Temperatura da Água e (°C) 
3)Temperatura do Ar (°C) 

4) Turbidez (UNT) 

5) Oxigênio dissolvido (mg/L de O2) 

6)pH 

7) Sólidos totais dissolvidos (mg/L) 
8) Sólidos em suspensão (mg/L) 

9) Alcalinidade Total (mg/L de CaCO3) 

10)Cloreto Total (mg/L de Cl) 

11)Transparência (m) 

12) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 
5d, 20°C, mg/L de O2) 

13)Carbono Orgânico Total – COT (mg/L de 
C) 

Microbiológico 14)Coliformes Termotolerantes (nº de 
cél/100mL) 

Biológico Clorofila a (µg/L) 

 
 
 

Nutrientes 

Fósforo: 
16) Ortofosfato dissolvido (mg/L de P) 
17) Fósforo Total (mg/L de P) 

Nitrogênio: 
18)Nitrogênio Total (mg/L de N) 
19)Nitrato (µg/L de N) 
20) Nitrogênio Amoniacal (mg/L de N) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A FEMARH, através da Diretoria de Recursos Hídricos, foi equipada com dois veículos modelo AMAROK para realização 

dos trabalhos de campo, sonda de medição mulitiparamétrica de qualidade de águas modelo EXO 1, equipamentos de 

medição vazão Flowtrack e M9,  e qualificação do  corpo técnico da Divisão de Planejamento Hídrico para seu manuseio 

em curso realizado em Brasília e no município de Amajari. A figura 2 ilustra a medição de qualidade de águas 

superficiais com a sonda  EXO.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Medição de qualidade com sonda YSI EXO-1. 

Conforme treinamento realizado, foram realizadas as medições das duas primeiras etapas de certificação, a 
figura 3 ilustra medição de vazão com equipamento Flowtracker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Medição de vazão com equipamento FlowTracker. 
 
Os dados coletados estão em fase de revisão e compilação para disponibilização para sociedade, a FEMARH 
enviou os dados coletados dos períodos de certificação para Agência Nacional de Águas. Está em fase de 
elaboração um termo de cooperação técnica com a Universidade Estadual de Roraima, para 
compartilhamento do laboratório da coordenação do curso de Química, com objetivo de realizar as análises 
laboratoriais obrigatórias nos períodos de certificação posteriores. Uma minuta de proposta de cooperação já 
foi encaminhada através de ofício, aguardando manifestação formal por parte da instituição para firmamento 
oficial do termo. 
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CONCLUSÕES 
É observável a importância da implementação da Rede Estadual de Monitoramento de Qualidade de Águas, visto que a 

disponibilização de dados referentes à qualidade e disponibilidade de recursos hídricos são ferramentas essenciais no 

desenvolvimento socioeconômico do Estado. O conhecimento a respeito da qualidade dos recursos hídricos possibilita a 

tomada de decisões no seu gerenciamento com um embasamento concreto e seguro. O pioneirismo e protagonismo da 

Agência Nacional de Águas são peças fundamentais na realização das atividades, considerando as desigualdades 

socioeconômicas existentes entre os estados, que impossibilitava a realização de um trabalho uniforme. A classificação, 

o estímulo financeiro, a premiação por cumprimento de metas, disponibilização de materiais, equipamentos e 

treinamentos remedia as desigualdades existentes entre os estados, promovendo um processo de desenvolvimento 

igualitário, justo e conciso.  

A variedade de parâmetros a serem analisados e a obrigatoriedade na comprovação das normatizações dos padrões 

laboratoriais adotados, permitem um diagnóstico confiável da qualidade de águas superficiais, colaborando no seu uso 

racional, sustentável e colabora para um monitoramento confiável. 
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INTRODUÇÃO 
O cupuaçu é uma fruta nativa brasileira, com boa palatabilidade e grande potencial agroindustrial, seja na 
produção de polpa congelada, seja na de um produto análogo ao chocolate, o cupulate®. Pertencente à 
família Malvaceae, o cupuaçu apresenta alto teor de ácido ascórbico, contendo 110 mg/100 g de amostra 
(GONÇALVES et al., 2010). Este valor supera os teores de vitamina C da laranja Baía: 65 mg/100 g (TACO, 
2006). Sabendo que este composto é de grande importância biológica, variedades com altos teores de ácido 
ascórbico são desejáveis. Este fruto, por apresentar alto teor de lipídeos na semente, é utilizado em produtos 
de beleza, cremes e sabonetes, que também se valem do apelo de produto natural de origem Amazônica. 

Assim como para a maioria das espécies, o procedimento rotineiramente utilizado para a determinação da 
qualidade fisiológica de sementes de diversas espécies frutíferas se resume ao teste de germinação (SOUZA 
et al., 2017; SOUZA et al., 2016), que mesmo demonstrando variações no potencial germinativo entre lotes, 
não exploram as possíveis causas da variação. Para algumas espécies, a massa da semente é indicativa da 
sua qualidade fisiológica. Sementes mais pesadas, por possuírem maior quantidade de reserva nutricional, 
geralmente apresentam melhor desempenho (SOUZA et al., 2017). Consequentemente, expressam maior 
poder germinativo, implicando na redução do tempo médio de germinação, maior homogeneidade e 
porcentagem inicial de seedlings estabelecidos (PEREIRA et al., 2011; DRESCH et al., 2013). 
As sementes são germinadas em canteiro de areia, depois do décimo quinto dia começam a emergir as 
plântulas, e com 10 a 15 cm podem ser transplantadas para sacos de polietileno e mantidas em viveiros 
cobertos (FRAIFE FILHO, 2002). 
Considerando que a aquisição das mudas é um dos principais componentes econômicos do sistema de 
produção de cupuaçuzeiro, a análise e seleção por características físicas que possam indicar qualidade 
fisiológica superior das sementes de Theobroma grandiflorum, é de suma importância, pois podem servir 
como indicadoras de antecipação na obtenção de mudas de melhor qualidade, bem como auxiliar na 
indicação e seleção de novas cultivares para serem utilizadas como porta-enxertos em cultivos comerciais. 
No cultivo utiliza-se mudas propagadas por sementes ou por via vegetativa, através da enxertia. Indica-se 
solos de terra firme e profundos, com boa retenção de água, fertilidade e com boa constituição como 
adequados para a cultura. 
As sementes devem vir de plantas matrizes produtivas, sadias e previamente selecionadas e de frutos com 
boas características de rendimento de polpa. Ainda no viveiro, efetua-se manualmente a eliminação de 
plantas invasoras que crescem na sacola, para evitar a competição por luz, água e nutrientes. 
No que se refere as pragas que atacam o cupuaçu incluem-se besouros, lagartas, larvas e brocas. Porém, a 
enfermidade que causa maiores danos econômicos para a cultura é a vassoura de bruxa causada pelo fungo 
Crinipellis perniciosa. Outras doenças como morte progressiva, mancha de Phomopsis, podridão vermelha e 
mancha-de-ceratocystis também comprometem o cultivo do cupuaçu (LIMA, 2007). 
Assim, neste trabalho objetivou-se determinar a influencia do tamanho das sementes no crescimento inicial 
de mudas de cupuaçuzeiro, tolerantes a vassoura de bruxa, em viveiro telado com sombrite 50%. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Frutos de cupuaçu foram coletados de plantas adultas, tolerantes a vassoura de bruxa, em pomar 
estabelecido no campo experimental da Embrapa Roraima, Confiança 3, no município do Cantá, Roraima. 
Após o despolpamento de forma manual, com retirada da polpa limpando as sementes, estas foram secas à 
sombra no laboratório de análise de sementes da Embrapa (LAS). As sementes de cupuaçu (Theobroma 
grandiflorum), do lote obtido, foram classificadas visualmente em grandes chatas (GC), grandes redondas 
(GR), pequenas chatas (PC), pequenas redondas (PR). O delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente casualizado com quatro tratamentos, classes de sementes) com cinco repetições de cinco 
plantas por parcela. 
Em seguida as sementes foram postas para germinar em canteiro de areia média, no interior da casa de 
vegetação contendo sistema de irrigação automatizado com quatro regas diárias de cinco minutos cada. 
Quando as plântulas começaram a emergir foi realizado acompanhamento, constituído pela contagem diária 
de plântulas, até ocorrer estabilização determinando assim a percentagem de emergência. Ao atingirem 
tamanho mínimo desejado, com duas folhas expandidas por completo, foram transplantadas para sacos de 
polietileno contendo 2 Litros de substrato, composto por solo+areia+esterco bovino (3:1:1). 
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As plântulas transplantadas para sacos plásticos, agora denominadas de mudas, foram mantidas, sobre 
bancada, em viveiro telado com sombrite 50%, irrigadas com quatro regas diárias e monitoradas quanto ao 
crescimento. Ao longo de 10 meses foram realizadas medições de diâmetro do colo, obtido ao nível do 
substrato e a altura das plantas, medida do nível do substrato ao ápice da haste. Para as determinações 
foram utilizados paquímetro digital e régua graduada na obtenção dos dados de diâmetro e altura de 
plântulas, respectivamente. Os dados obtidos foram digitalizados em planilha Excel. 
Os valores médios das variáveis foram submetidos à análise de variância com auxílio do software estatístico 
Sisvar (FERREIRA, 2011), com análise de variância e regressão para o fator tempo (dias) e o teste de Tukey, 
a 5% de probabilidade de erro, para as comparações entre as médias das variáveis. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos indicaram diferenças significativas para as determinações das plântulas obtidas, 
realizadas nas sementes classificadas visualmente pela forma e tamanho. As sementes de cupuaçu 
classificadas como grandes chatas (GC) apresentaram maior comprimento médio (28,3 mm) e as sementes 
grandes redondas (GR) maior espessura (14 mm), largura (22,5 mm) e 5,4 g de massa individual (Tabela 1). 
Na emergência as plântulas obtidas de sementes grandes (redondas e chatas) apresentaram 80% ou mais. 
Silva et al. (2016), estudando o efeito do tamanho da semente sobre a emergência das plântulas, verificaram 
que as sementes de tamanho grande foram mais vigorosas e indicadas para a produção de mudas de E. 
oleracea (Palmae). 

De acordo com Alves et al. (2016) o comprimento da parte aérea e o diâmetro do colo das mudas, constitui 
um dos mais importantes caracteres morfológicos para se estimar o crescimento de mudas após o plantio 
definitivo no campo. As mudas originarias de sementes de cupuaçu grandes redondas apresentavam maior 
altura, enquanto para diâmetro do colo as sementes grandes (GC e GR) originaram mudas superiores as das 
sementes classificadas como pequenas chatas (Tabela 1). 

Tabela 1. Valores médios de altura de mudas (cm) e diâmetro do colo (mm) obtidos em plantas com 10 meses, 
originadas de sementes de cupuaçu classificadas pelo tamanho. 

Tamanho Altura de mudas Diâmetro do colo 

Grandes redondas- GR 90,6 a 13,7 a 

Grandes chatas- GC 79,6 b 13,2 ab 

Pequenas redondas- PR 82,4 b 13,0 b 

Pequenas chatas- PC 72,4 c 11,9 c 

CV 4,6 
 

2,3 
 

*Na coluna, médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Ao longo de 10 meses as mudas de cupuaçu tenderam a apresentar crescimento constante seguindo modelo 
linear tanto para a altura quanto o diâmetro do colo (Figura 1). Os maiores valores médios para a altura e o 
diâmetro do caule utilizados para a produção de mudas de cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum) foram 
obtidos por sementes classificadas como grandes redondas (Figura 1A e 1B). Estes valores apresentados 
atendem aos padrões para mudas recomendados e normatizados de acordo com a portaria nº 37 de 14 
fevereiro de 2007 MAPA 2007-34860800, anexo XV (BRASIL, 2007). Esta portaria, indica que as mudas 
devem apresentar, haste única e ereta, o diâmetro coleto de 5 mm a 2 cm de altura em relação ao substrato; 
altura mínima de 30 cm, medida a partir do colo da planta até o ápice, serem mudas uniformes, vigorosas e 
ter idade de 8 a 12 meses, contados a partir do plantio. 

Assim as mudas de cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum) oriundas de sementes classificadas como 
grandes redondas apresentaram o diâmetro com 5 mm aproximadamente aos três meses após o transplantio 
(Figura 1B) e aos quatro meses já mediam 30 cm de altura (Figura 1A) enquanto as sementes classificadas 
como pequenas e achatadas atenderam as normas estabelecidas para a variável diâmetro do colo aos cinco 
meses após o transplantio com 33 cm de altura (Figura 1B). 
Verificou-se assim, que as mudas de cupuaçu podem ser levadas a campo, já com quatro meses de idade 
quando obtidas de sementes grandes e aos sete meses quando obtidas de sementes pequenas. Esse tempo 
está abaixo do padrão normatizado na portaria nº 37 do MAPA (2007), que indica de oito a dose meses 
contados a partir da semeadura. Confirma desta forma a importância de testes de vigor para diferenciar 
desempenho de sementes na obtenção de plântulas de cupuaçu vigorosas e uniformes. 
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Figura 1. Valores médios de altura de mudas (A, cm) e diâmetro do colo (B, mm) de mudas de cupuaçu obtidas a partir 
de sementes classificadas pelo tamanho ao longo de 10 meses de avaliação. 

 

CONCLUSÕES 
Assim, verificou-se pelas variáveis mensuradas a possibilidade de distinguir sementes com vigor diferenciado, 
detectado nas plântulas geradas de sementes postas para germinar em canteiros de areia. 
Sementes de cupuaçu grandes possibilitam a disponibilidade de mudas para levar ao campo, com as 
características desejadas pelo MAPA, antes dos oito meses de idade. 
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INTRODUÇÃO 
As moscas-das-frutas (Diptera:  Tephritidae) são consideradas importantes pragas da fruticultura, por 
causarem perdas à produção e limitar o trânsito de frutas devido às restrições impostas pelos estados e 
países importadores que não possuem determinadas espécies em seu território (DEUS, 2013; FREIRE, 2007; 
OLIVEIRA, 2014). Os gêneros de importância econômica para o Brasil são: Anastrepha, Toxotrypana, 
Ceratitis, Bactrocera e Rhagoletis (COSTA, 2012). As espécies de Anastrepha são nativas do continente 
americano (RAGA; SOUZA-FILHO, 2000), sendo que os primeiros estudos e dados sobre esse gênero para 
Roraima foram publicados por Rafael (1991), e mais tarde houve uma série de outros relatos, ampliando a 
lista de registro. Até o momento, 24 espécies de Anastrepha foram relatadas para Roraima (MARSARO 
JÚNIOR et al., 2013). No entanto, a monitoramento com uso de armadilhas para captura de adultos deve ser 
continuado no estado para ampliação do conhecimento da diversidade deste grupo. Dados sobre a incidência 
e diversidade de moscas-das-frutas no Município de Pacaraima, Roraima são de extrema importância, pois 
estas informações são poucas, além disso, o município faz divisa com a Venezuela, apresentando risco de 
introdução de novas espécies não reportadas para o Brasil, incluindo espécies quarentenárias. O objetivo 
deste trabalho foi identificar e estudar a flutuação populacional de moscas-das-frutas coletadas em armadilha 
McPhail no município de Pacaraima, Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As moscas-das-frutas foram capturadas por meio de armadilhas tipo McPhail nas localidades: Sorocaima I, Contão, 

Guariba, Bananal e na área urbana de Pacaraima, todas localizadas no município de Pacaraima, Roraima, Brasil. Na 

localidade de Sorocaima foram instaladas 13 armadilhas, Guariba 15 armadilhas, e na área urbana de Pacaraima 120 

armadilhas. As coletas foram realizadas quinzenalmente no período de outubro de 2014 a outubro de 2015. 

As armadilhas McPhail têm o formato de sino, sendo de plástico, com uma abertura única na base de cor amarela. O 

atrativo alimentar utilizado foi a base de água e proteína hidrolisada a 5%. O conteúdo da armadilha era renovado 

quinzenalmente, ocasião na qual os insetos capturados eram coletados, armazenados em recipientes plásticos 

(capacidade de 250 ml), contendo álcool 70%, devidamente etiquetadas e transportados ao Laboratório de Entomologia 

da Embrapa/RR. 

As amostras foram colocadas em placa de petri e observadas sob estereomicroscópio com aumento de 40x. As 

morfoespécies de Anastrepha foram separadas, contadas, sexadas e fixadas em álcool 70%. O armazenamento foi feito 

em eppendorf, devidamente etiquetados e conservadas para posterior identificação.  A identificação específica de 

espécies de Anastrepha foi baseado nas fêmeas adultas, observando o padrão alar, o tórax, mediotergito, subescutelo e 

o acúleo, sob estereomicroscópio, posteriormente montadas com acúleo extrovertido em l minas, glicerina e lamínulas 

para observação sob microscópio óptico com aumento de 40x. A identificação foi realizada com auxílio de chaves 

taxonômica (ZUCCHI et al., 2011; SOUZA-FILHO, 2015). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletadas 1.939 moscas do gênero Anastrepha, de 18 espécies: A. amita Zucchi, 1979; A. bahiensis Lima, 1937; 

A. coronilli, Carrejo & González, 1993; A. distincta Greene, 1934; A. flavipennis Greene, 1934; A. fractura Stone, 1942; A. 

leptozona Hendel, 1914; A. manihoti Lima, 1934; A. obliqua (Macquart, 1835); A. parishi Stone, 1942; A. perdita Stone 

1942; A. rafaeli Norrbom & Korytkowski, 2009; A. serpentina (Wiedemann, 1830); A. sororcula Zucchi, 1979; A. striata 

Shiner, 1868; A. xanthochaeta Hendel, 1914; A. zenildae Zucchi, 1979 e A. zernyi Lima, 1934. Para alguns exemplares, 

foi possível identificar apenas ao nível de gênero (Anatrepha spp.), incluindo indivíduos machos, deteriorados e outros 

enviados para taxonomistas do grupo (Tabela 1). 

Não foram capturados indivíduos C. capitata e os dados de coleta de B. carambolae não foram fornecidos pelo MAPA.  

Tabela 2. Número de indivíduos e frequência das espécies de Anastrepha coletadas em armadilhas do tipo McPhail no 
município de Pacaraima (RR), de outubro de 2014 a outubro de 2015. 

Espécies Número de indivíduos Frequência (%) 

A. striata 1.144 58,98 

A. distincta 209 10,77 
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Anastrepha spp. 208 10,72 

A. serpentina 133 6,85 

A. obliqua 115 5,93 

A. sororcula 31 1,59 

A. zenildae 26 1,34 

A. coronilli 22 1,13 

A. amita 15 0,77 

A. bahiensis 14 0,72 

A. leptozona 10 0,51 

A. rafaeli 4 0,2 

A. manihoti 2 0,1 

A. flavipennis 1 0,05 

A. fractura 1 0,05 

A. parishi 1 0,05 

A. perdita 1 0,05 

A. xanthochaeta  1 0,05 

A. zernyi 1 0,05 

Total 1.939 100 

 

A espécie com maior frequência foi A. striata, com 1.144 indivíduos e 59% do total de moscas coletadas. Em 
seguida foram: A. distincta, com 209 indivíduos e 10,8% do total; A. serpentina com 133 indivíduos e de 6,8% 
do total; A. obliqua com 115 indivíduos e de 5,9% do total; e Anastrepha spp. com 208 indivíduos e frequência 
de 10,7% (Tabela 1). 
O maior pico populacional de Anastrepha capturadas foi em abril de 2015, com 897 indivíduos capturados O 
número de moscas capturadas manteve-se baixo entre os meses de outubro de 2014 a março de 2015 
(menor que 80 indivíduos) e entre os meses de agosto a setembro de 2015 (menor que 22 indivíduos). 
(Figura 1). Para A. striata, o maior pico populacional foi em abril de 2015 (647 indivíduos capturados), o 
segundo foi em maio de 2015 (177 indivíduos capturados) e o terceiro em outubro de 2015 (144 indivíduos 
capturados). As maiores coletas de A. distincta foram em abril de 2015 (97 indivíduos capturados), o segundo 
foi em maio de 2015 (53 indivíduos capturados) e o terceiro em março de 2015 (30 indivíduos capturados). 
Para A. obliqua, o maior pico populacional ocorreu em maio de 2015 (37 indivíduos capturados), o segundo 
foi em abril de 2015 (29 indivíduos capturados) e o terceiro em dezembro de 2014 (13 indivíduos capturados) 
(Figura 1). 
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Figura 1. Flutuação populacional de espécies de Anastrepha no município de Pacaraima (RR) no período de outubro de 2014 a 

outubro de 2015. 

O primeiro relato de espécies de moscas-das-frutas para o município de Pacaraima foi em 1995, com A. striata 

(RONCHI-TELES et. al.2000). Mais tarde outras ocorrências foram reportadas, sendo A. coronilli (SILVA; RONCHI-
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TELES, 2000), A. antunesi, A. bahiensis, A. distincta, A. manihoti, A montei, A. obliqua, A. serpentina, A. sororcula 

(MARSARO JUNIOR et al. 2009, 2011) e A. zenildae. (MARSARO JUNIOR et al., 2012).   

Das espécies identificadas neste trabalho, A. amita, A. flavipennis, A. fractura, A. leptozona, A. parishi, A. 
perdita, A. rafaeli, A. xanthochaeta e A. zernyi são relatadas pela primeira vez no município de Pacaraima. A 
diversidade de espécies de Anastrepha em Pacaraima pode estar relacionada a gama de hospedeiros, clima 
favorável e a área de fronteira com a Venezuela, fator que influência na dispersão de espécies oriundas da 
América Central e Caribe.  

CONCLUSÕES 
Anastrepha striata foi a espécie mais frequente no município de Pacaraima, seguida de A. distincta e A. 
obliqua; 
Este é o primeiro relato de duas novas espécies de Anastrepha para o estado de Roraima: A. perdita e A. 
xanthochaeta; 
Das espécies identificadas neste trabalho, A. amita, A. flavipennis, A. fractura, A. leptozona, A. parishi, A. 
perdita, A. rafaeli, A. xanthochaeta e A. zernyi são relatadas pela primeira vez no município de Pacaraima; 
O período de maior captura de Anastrepha foi em abril de 2015; 
Não foram capturados indivíduos C. capitata e os dados de coleta de B. carambolae não foram fornecidos 
pelo MAPA. 
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INTRODUÇÃO 
Os paramos andinos, cumprem serviços e funciones ecossistêmicos de valor incalculável (Buytaert et al., 
2006), presentam maior conteúdo de matéria orgânica no solo (MOS) e podem armazenar por mais tempo o 
carbono (C), devido as baixa temperatura que reduz as taxas de mineralização (Hofstede y Mena, 2011), no 
entanto, está sendo vulnerado por atividades agroflorestais e pecuárias, com perdida da biodiversidade 
(Cargua et al. 2014), fazendo variar o armazenamento de C na MOS. Os paramos de Cajamarca, são ricos 
em diversidade florística, de carácter endémico, pelo que se recomenda sua conservação. O presente 
trabalho, teve por objetivo determinar o C na MOS, em usos de solo de pastagem (UP), florestal (UF) e 
natural (UN), em Cajamarca. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado nas datas 10/10/2015 ao 03/03/2016, no distrito de Chetilla, Cajamarca-Perú, com 
UTM: 759800E- 9211000N y 760200E -9210600N a 3 670 msnm. Avaliaram-se amostras de solo a 
profundidades de 0-10, 10-20 y 20-30 cm, nas áreas de UF, UN e UP, para determinar teores do C de MOS, 
utilizou-se a equação 1 (Ec.1). 
                                                                              C = A* ρa* Pm* fc        (Ec. 1) 
Onde: C- carbono na MOS (C.t.ha-1); A- área (ha), ρa- densidade aparente do solo (t. m-3), Pm- profundidade 
da amostra (m), y fc- fração de carbono (%C).  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 1- Conteúdo de C na MOS, em áreas de páramo em diferentes usos do solo. Cajamarca, 2016. 

Parcela  

Carbono em MOS (t.C.ha-1) 

UP UF UN 

0-10 10-20 20-30  0-10 10-20 20-30  0-10 10-20 20-30  

….………….……………………………………… Profundidade (cm)………………………………………………………. 

P1 98,2 77,2 60,9 68,8 69,2 71,4 67,3 66,5 58,3 
P2 86,8 78,0 61,0 67,1 69,3 61,2 53,9 52,0 43,6 
P3 99,5 69,7 54,5 71,8 61,4 66,0 47,5 43,7 36,1 
P4 93,8 65,5 66,8 56,1 60,7 59,6 58,1 51,9 44,6 

Media   94,6 72,6 60,8 65,9 65,2 64,5 56,7 53,5 45,6 

MOS- matéria orgânica no solo, UP- uso de pastagem, UF- uso florestal, e UN- uso natural.  

 
Na Tabela 1, amostraram teores do C a 0-10, 10-20, e 20-30 cm de profundidade da MOS, em UP de 94,6, 
72,6 e 65,9 t.C.ha-1, em UF de 65,9, 65,2 e 64,5 t.C.ha-1, e em UN de 64,5, 53,5 e 45,6 t.C.ha-1. Em solo de 
paramo em UN, a 20 cm de profundidade, Medrano et al. (2012) obteve um total de 774.76 t.C.ha-1, 
igualmente, em solo em UF, a profundidade de 0-30 cm, Vela et al. (2011) obteve um total de119.4 t.C.ha-1. 
 

CONCLUSÕES 
O conteúdo de carbono nas áreas do estudo, se distribui em 39,4; 33,5 e 26,9 % na matéria orgânica do solo, 
para áreas em uso de solo em pastagem, florestal e natural respectivamente 
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INTRODUÇÃO 
A Formação Serra do Tucano representa o registro da sedimentação atuante no Cretáceo, e no âmbito do 
Graben do Tacutu, aflora unicamente na porção brasileira da bacia.  Eiras e Kinoshita (1988), com base em 
interpretações sísmicas feitas pela PETROBRAS, estimaram que a espessura da unidade chegue a atingir 
cerca de 2.200 m, sendo seu depocentro localizado próximo à área limítrofe Sul (falha de Lethem; 
CRAWFORD et al. 1985.). Vaz et al. (2007) interpretaram sua sedimentação como o desenvolvimento de uma 
sequência sedimentar (sequência K40-K60) que ocorreu no final da fase rifte e que culminou com o 
assoreamento da bacia. Ainda segundo estes autores, a fase de deposição desta sequência coincidiu com o 
abrandamento da tectônica, o que causou uma redução da taxa de subsidência e que foi acompanhada do 
aumento do influxo de clásticos, causando a preenchimento da bacia e formando as associações faciológicas 
que caracterizam a unidade. Reis et al (1994) afirmam que a Formação Serra do Tucano está recoberta, 
discordantemente tanto no norte como no sul pela extensa sedimentação neogênica da Formação Boa Vista 
(Sequência N50-N60 de VAZ el al., 2007). Na borda sul da área, nas adjacências do morro Redondo (a 55 km 
de Boa Vista, a partir da BR-401) e no Igarapé Arraia (km 110 de Boa Vista, a partir da Br-401) o contato é 
tectônico com os derrames basálticos (Formação Apoteri) através da Falha de Lethem. A Falha de Lethem, 
por sua vez, foi caracterizada por Eiras e Kinoshita  (1988) como uma falha do tipo rotacional normal (lístrica), 
que apresenta até 7.000 metros de rejeito e confere a geometria  assimétrica (meio-graben) que caracteriza a 
porção brasileira do Graben do Tacutu.  
Este trabalho confronta os resultados dos estudos geológicos  estratigráficos  do projeto "Geologia da Serra 
do Tucano -  bacia do Tacutu - Estado de Roraima -  reconhecimento das heterogeneidades deposicionais e 
faciológicas do Laboratório de Geologia Sedimentar do NUPENERG/UFRR com os trabalhos publicados pela 
grupo de pesquisa do Laboratório de Pesquisa da Amazônia (LAPA/UFRR) e outros registros fósseis 
ocorridos nos últimos anos, como a primeira ocorrência, in situ, de impressões foliares nesta unidade 
geológica. Assim o objetivo deste trabalho é analisar as implicações das novas ocorrências paleontológicas 
sobre o modelo deposicional desta unidade.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A região de estudo está a aproximadamente à 50 km cidade de Boa Vista, e seu acesso é através da BR-401. 
Sua porção aflorante tem aproximadamente 334 km2, localizadas, me sua maior parte, na região baixo 
estrutural Tucano, uma feição sinclinal onde estão preservados os arenitos que compõe a serra homônima. 
Esta feição estrutural é resultado de um arqueamento regional que ocorreu entre o Mioceno ao Plioceno, 
resultante dos processos de transpressão e transtensão ao longo das deflexões das falhas, como resultado 
da deformação intraplaca do Noroeste da América do Sul,  reflexo da colisão entre a placa continental da 
América do Sul e as placas oceânicas de Nazca e do Caribe (EIRAS; KINOSHITA, 1988). A unidade é 
constituída, principalmente, de arenitos médios e grossos, além de pelitos e conglomerados. Os depósitos 
estão fortemente intemperizados devido ao clima da região, o que dificulta o reconhecimento das estruturas 
sedimentares e a correlação lateral das camadas. Essa unidade foi interpretada por Reis etal (1994) como 
depositada em condições climáticas áridas, em ambiente francamente continental, sob um sistema fluvial 
meandrante integrado a depósitos de planície de inundação. A idade da sucessão vulcanosedimentar que 
pertence a Formação Serra do Tucano tem sido inferida através de datação dos derrames vulcânicos e da 
ocorrência de pólens da flora Classopolis spp (HAMMEN; BURGER, 1966). A metodologia consistiu na 
revisão bibliográfica acerca do conhecimento geológico e paleontológico da unidade, mapeamento geológico, 
levantamento paleontológico para reconhecimento e identificação de novos sítios fossilíferos na unidade 
(Figura 1), análise dos dados e construção de uma modelo hipotético para o soterramento dos fragmentos de 
lenhos, icnofósseis e impressões foliares associadas a unidade de estudo. Em função das implicações para o 
conhecimento geológico, este trabalho também inclui um relato de registros fósseis tanto autóctones como 
alócones associados os depósitos neógenos (Formação Boa Vista) e a sedimentação atual.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Paleontologia 
A criação de Bacharelado de Geologia e de Geografia da UFRR, com a fixação de pesquisadores da área de 
Geociências, possibilitou o reconhecimentos dos primeiros achados fósseis para a porção brasileira da Bacia 
do Tacutu, descritos em Souza e Sampaio (2007) e Souza et al (2007, 2009).  
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Figura 01  -  Mapa da área da pesquisa e localização dos  afloramentos visitados 

 
Mais recentemente, Ioris (2015) reconheceu cinco icnogêneros (Petroxestes, Thalassinoides, Termitichnus, 
Teisseirei e Coprinisphaera), todos achados nos litotipos da Formação Serra do Tucano. A autora concluiu 
que seus possíveis produtores viviam em ambientes deposicionais terrestres, aquáticos e subaquáticos, como 
margens de canal e planícies de inundação. 
Dos Santos (2015) descreveu lenhos fósseis dos níveis de arenito da Formação Serra do Tucano na região 
de Bonfim, sendo estes últimos identificados como do grupo das gimnospermas, possivelmente da Ordem 
Coniferales. Posteriormente, Dos Santos et al (2015) registraram a presença de carvão vegetal macroscópico 
(charcoal) em amostras de lenhos fósseis de ginmospermas. Segundo os autores, isto é uma evidência da 
ocorrência de paleoincêndios florestais cretáceos nesta região. 
Novas pesquisas tem aprofundado nosso conhecimento acerca destas registros fósseis e levado a 
questionamento sobre o posicionamento estratigráfico dos lenhos fósseis. Fragmentos de lenhos 
semelhantes aos registrado na Formação Serra do Tucano são também identificados  tanto nos depósitos da 
Formação Boa Vista (idade Neógena) como no leito de rios ativos, como o Igarapé Arraia, que drenam esta 
região. Os trabalhos desenvolvidos pelo LaPA/UFRR buscaram analisar estas ocorrências e o estudo de 
Costa (2017) buscou caracterizar os processos diagenéticos que atuaram na preservação dos lenhos fósseis, 
analisando espécimes coletados tanto na Serra do Tucano, no leito do igarapé Arraia e em depósitos 
seixosos que foram atribuídos tanto por Reis et al( 2001) como por Mendes e Wankler (2011) à Formação 
Boa Vista nas margens do Rio Tacutu. Os resultados levaram a Costa (2017) concluir que o processo 
fossildiagenético e constituição mineral das amostras das três localidades são bem semelhantes. No entanto, 
a autora ressaltou que os espécimes coletados no rio Tacutu e na Serra do Tucano possuem uma proporção 
bem maior de elementos anatômicos preservados do que os encontrados no rio Arraia. A não preservação de 
muitos elementos anatômicos podem estar associada ao processo de  compactação e pela recristalização da 
sílica. 
Aparentemente, se considerarmos os registros do Rio Tacutu como oriundos da Formação Boa Vista,  existe 
uma relação entre o grau de abrasão dos fósseis e o posicionamento estratigráfico dos achados, com o grau 
de abrasão sendo maior nas unidade mais jovens. Também devemos ponderar sobre o elevado grau de 
dissecação dos relevo, resultado da tectônica compressiva rúptil que basculou e fragmentou os estratos da 
unidade, associado aos processos de denudação, que pode ter causado uma significativa  reexposição dos 
fragmentos fósseis, sendo que muitos dos achados não ocorrem in situ.  Isto reforça um modelo de  
reexposição controlado pela dissecação do relevo que levou aos fósseis da Formação Serra do Tucano, 
durante o decapeamento da Serra do Tucano, a serem remobilizados por processo de resedimentação, e 
agora ocorrerem em unidades estratigráficas mais jovens. Esta hipótese é reforçada ainda pelo grau de 
diagênese da Formação Boa Vista, aparentemente incompatível com os estágios de silicificação de troncos 
fósseis preservados encontrados em seus depósitos.  
Cabe registrar a ocorrência de novos achados fósseis que podem ter  implicâncias importantes a condições 
deposicionais da unidade. Em uma atividade de campo conjunta de pesquisadores  do Laboratório de 
Estudos Hidrológicos e Sedimentológicos - LEHIS/UFRR, Laboratório de Geologia Sedimentar do 
NUPENERG/UFRR e do Programa de Pós-graduação em Geociências e Meio Ambiente da UNESP/Rio 
Claro, foi registrada a primeira ocorrência in situ de impressões foliares da Formação Serra do Tucano (Figura 
2). As primeiras amostras coletadas foram levadas ao Laboratório de Estudos da Amazônia (LaPA/UFRR). 
Após uma séries de trabalhos de campo realizados de uma equipe formada pelos pesquisadores do LAPA, 
LAHIS e Lab. de Geologia Sedimentar do NUPENERG, foram reconhecidos mais 5 novos sítios fossilíferos na 
área.  
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Figura 2 - À esquerda, localização do nível de siltito fossilífero com impressões fósseis da Formação Serra do Tucano. À 
direita, detalhe da amostra apresentando uma impressão foliar preservada.  

Geologia 
Wankler (2016) com base em diversos estudos faciológicos e estratigráficos realizadas pelo  Laboratório de 
Geologia Sedimentar do NUPENERG/UFRR (FIGUEIREDO, 2013; FIGUEIREDO; WANKLER, 2012; 
VELOSO; WANKLER, 2013; WANKLER et al, 2013) reconheceu que a Formação Serra do Tucano  
apresenta uma complexa variação faciológica, constituída de depósitos de canal de diferentes estilos fluviais, 
de planície de inundação ou de acumulação em corpos lacustres, em uma ambiente francamente continental.  
Figueiredo (2011; 2013) e Figueiredo e Wankler (2012) ao estudarem as características faciológicas 
arquiteturais dos depósitos dos afloramentos 1 e 6 (ver figura 1), permitiram identificar camadas que foram 
associadas migração de barras fluviais (macroformas de acresção frontal e lateral DA/LA), barras arenosas  
(formas de leito arenoso  - SB). Os afloramentos permitiram ainda identificar faixas de canal fluvial, onde 
estas barras e forma de leito se depositaram (depósitos de canal - CH). Esta associação de fácies permitiu 
interpretar o ambiente deposicional destes registros como de um sistema fluvial de rios entrelaçados, perenes 
e profundos (FIGUEIREDO E WANKLER, 2012). Registro de icnofósseis foram observados nas litofácies de 
topo das barra fluviais (IORIS, 2015) e em lenhos nas litofácies associadas aos depósitos basais (lag gravel) 
dos canais fluviais (DOS SANTOS, 2015). Figueiredo e Wankler (2012) sugerem para às associações de 
fácies identificadas um modelo deposicional análogo um sistema fluvial entrelaçado bastante similar ao Sandy 
braided Saskatchewan River (CANT e WATER, 1978; apud MIALL, 1996). Nos sedimentos finos que 
encerram os ciclos de granodecrescência dos canais fluviais ocorrem os icnofósseis. Tais litofácies foram  
interpretadas por Figueiredo (2013) como o resultado de processos de suspensão/tração pela deposição de 
siltitos argilosos laminados durante os episódios de inundação de áreas adjacentes dos canais ativos ou 
acumulação em corpos lacustres ou pantanosos? da planície de inundação. 
No extremo Nordeste da Serra do Tucano (afloramento 3 e 2), observou-se que, embora os depósitos fluviais 
também sejam granocrescentes, aqui há predominância de conglomerados e arenitos conglomeráticos,  
ausência de litofácies pelíticas  e predomínio barras fluviais arenosas e cascalhosas de acresção frontal (DA). 
Também foram encontradas de forma de leito arenosas arenoconglomeráticas (SB).   Veloso e Wankler 
(2013) e Wankler et al (2013) sugeriram como modelo análogo Scott-type river (BOOTHYORD e ASHLEY 
1975; apud MIALL, 1996) em um ambiente proximal à área fonte. Foram identificados icnofósseis no topos de 
ciclos granocrescentes ascendentes, especificamente nas no topo das barras fluviais de acresção frontal por 
Ioris (2015). Lenhos fósseis foram observados associados na base de barras arenoconglomenráticas (DOS 
SANTOS, 2015). 
Ainda cabe destacar o registro de espessos pacotes pelíticos (pontos 1, 5, 7 e 9) descritos em Wankler et al 
(2013) e Wankler (2016), que são os sítios de ocorrência de impressões foliares citados por Holanda et al 
(2016). As impressões foliares ocorrem em níveis milimétricos de pelito castanho intercalados a depósitos 
tabulares, estratificados, granocrescentes de arenito fino a médio são registrados a presença de níveis de 
impressões foliares (ver Figura 2 ). Esta associação de fácies foram descrita por Wankler (2016), que concluiu 
que seriam o resultado de processos de suspensão/tração pela deposição de siltitos argilosos laminados 
durante os episódios de inundação de áreas adjacentes dos canais ativos (rompimento de levees e formação 
de crevasses splays). Em alguns afloramentos, como nos pontos 7 e 10,  a espessura significativa dos 
depósitos sugere que seriam acumulação em corpos lacustres ou pântanos da planície de inundação.  
Depósitos de crevasse são o produto de redes distributárias, resultado de rompimento de diques marginais, 
originadas de redes de drenagem subsidiárias (crevasse channel) que foram fluxo em lençol (sheetfood) 
recobrindo a sedimentação fina da planície de inundação.  
A existência destes crevasses splays leva a considerar a rede fluvial que eles originaram. Depósitos de 
crevasse splays ocorem em ambientes fluviais que se caracterizam pelo baixo grau de sinuosidade dos rios, 
como rios meandrantes, embora ocorram, com relativa frequência em sistemas fluviais deltaicos, ou seja, são 
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tipicos de sistemas fluviais de áreas mais distais, onde domina um baixo gradiente hidráulico (MIALL, 1996). 
Os levantamentos geológicos realizados até o presente não permitiram identificar depósitos fluviais 
tipicamente mendriformes ou deltaicos, porém Figueiredo (2015) identificou barras de acresção lateral (LA) e 
depósitos entrelaçados nos pontos 1 e 6, onde ocorre uma significativa presença de camadas espessas de 
pelito. A autora concluiu, a partir de dados petrográficos e faciológicos, que as sucessões depositadas 
representam porções distais do sistema fluvial.  
Outra questão é o regime climático da região.  Reis et al (1994), com base no perfil geológico do morro da 
Antena, sugeriu um clima árido durante a deposição da unidade. Isto acabou não sendo corroborado pelos 
dados faciológicos de Fagundes (2015) que sugeriu uma rede de drenagem com características perenes, o 
que não condiz com uma clima árido, onde devia apresentar evidências de redes de drenagem efêmeras e 
depósitos eólicos. Por outro lado, as evidências de Dos Santos et al (2015) da existência de indícios de 
paleoincêndios sugere que, ao menos, devia haver uma estação com significativo déficit hídrico na região, ao 
ponto da vegetação estar suscetível à combustão. Uma hipótese proposta neste trabalho é que o regime 
pluviométrico da área pudesse ter características similares ao clima tropical circulação de monção (tropical 
Subúmido). Um dos argumentos seria que não existem evidências que as características atmosféricas e da 
rotação da Terra no Cretáceo não sejam similares às atuais, que o clima de monção é um dos principais 
sistemas atmosféricos de grande escala no planeta e que atua especificamente nas faixas tropicais, se 
caracterizando pela alternância de estações chuvosas e secas, sendo a estação mais úmida podendo 
concentrar até 80% da precipitação  (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). A análise de mapas 
paleogeográficos reforça esta hipótese, pois segundo Scorcese (2017), a região, no Cretáceo Inferior, 
localiza-se próxima uma zona tropical, num período que o interior do Pangea estava cada vez menos seco  
Assim, seria possível existir uma estação chuvosa, quando ocorreria as enchentes e transbordamentos da 
rede fluvial, com possibilidade de arrastos de fragmentos dos lenhos calcinados (charcoal) na estação seca 
para dentro da rede fluvial, e soterramento rápido das plantas herbáceas que se desenvolviam nas planícies 
de inundação nas porções distais da bacia, o que também ocorreria com as estruturas de escavação dos 
invertebrados de povoavam as margens dos rios e o topo das barras fluviais.   
  
 CONCLUSÕES 
A Formação Serra do Tucano, na área de estudo, constitui uma unidade sedimentar de caráter continental, 
bordejada por dois sistemas de leques aluviais, um associado à zona flexural e outro à lístrica do hemigraben, 
que convergiam para um corpo lacustre, durante o final da fase rift da bacia do Tacutu. Os recentes achados 
fósseis revelam neste complexo sistema de drenagem endorréico, em que uma diversificada flora e fauna, 
possivelmente exposta à regime sazonais de chuvas na bacia, dado o posicionamento próximo a linha do 
Equador, onde bacia do Tacutu se encontra no Cretáceo Superior, que favorecia, nos períodos secos, à 
ocorrência de incêndios e, nas estação chuvosas, fluxos torrenciais que possibilitaram o arrasto de 
fragmentos lenhosos para dentro da rede fluvial, sendo que os fragmentos  ficaram preservados nos 
depósitos de lag gravel e das barras areno-cascalhosas destes canais fluviais. Os topos das barras fluviais e 
nos depósitos lamosas dos canais abandonados eram, aparentemente, espaço de atividade de invertebrados, 
cujos vestígios estão registrados pelos icnofósseis existentes no topo dos depósitos das barras fluviais em 
pelitos. Nas porções mais à jusante destes sistema fluvial em condições de menor energia, uma vegetação 
herbácea  recobria a sedimentação da planície de inundação,  cujos vestígios são estruturas foliares 
preservadas pelo sepultamento, durante os episódios de extravasamento dos canal,  quando formaram-se os 
depósitos de crevasse splays sobre a planície de inundação que bordejava os canais fluviais, causadas pelas 
cheias sazonais da rede fluvial. Destacamos que estas considerações são preliminares, havendo 
necessidade de estudos paleontológicos e estratigráficos de detalhe para corroborar as hipóteses 
apresentadas neste trabalho.   
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho foi construído a partir da experiência em lecionar no Plano Nacional de Formação de 
Professores - PARFOR. Diante disso, o objetivo deste trabalho consiste em descrever o desenvolvimento das 
atividades empreendidas em razão da disciplina Geografia da População ministrada no primeiro semestre 
letivo de 2017 no município de Rorainópolis, região sul do estado de Roraima. 
Considerando que o curso foi alocado na última semana do semestre letivo do programa esperava-se que os 
acadêmicos apresentassem um quadro de exaustão e fadiga mental, dado o grande volume de conteúdos e 
atividades necessárias à execução do programa dos demais docentes.  
Observou-se que o cenário vislumbrado acabou sendo superado graças a metodologia empregada pela 
dinâmica da disciplina. Empregou-se o método participativo, de modo que os próprios acadêmicos tornaram-
se artífices da disciplina, protagonizando momentos de superação do cansaço e aprendizado real.  
Ainda é pertinente salientar que os discentes são profissionais que já atuam na área, o que acabou por 
ampliar sua percepção e absorção de conteúdos da disciplina, promovendo o êxito esperado nas ações 
propostas pelo docente. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
No intuito de mensurar a percepção dos acadêmicos quanto aos conteúdos abordados, bem como a 
absorção das temáticas contempladas, optou-se por aplicar (ao final das atividades regulares da disciplina) 
um questionário estruturado com questões objetivas e subjetivas, de modo a assimilar a percepção desses 
discentes no que tange a cinco eixos centrais. São eles: Quanto à disciplina; Quanto ao docente; Quanto ao 
espaço físico e organização do curso; Quanto ao desempenho do aluno (auto avaliação), e; Comentários e 
sugestões finais. 
Foram trabalhados amplamente os aspectos discutidos por Breton (1990), Barreto (1959), Castro (1997), 
Damiani (2015), Santos (2005) e Zelinsky (1966) no que tange às temáticas, discussões e conteúdos voltados 
à Geografia da População e todo seu escopo. 
Ao final da exposição da disciplina os discentes participaram da pesquisa de percepção, comtemplando 
aspectos tanto da disciplina em tela quanto do próprio curso, de uma forma geral. Os resultados foram 
analisados e sistematizados da forma que se segue. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Quanto aos aspectos positivos observados pelo docente durante todo o curso, constata-se que os discentes 
mostraram-se extremamente dedicados as atividades propostas, envolvidas na didática e motivados em 
concluir a disciplina. As experiências profissionais e de vida foram relatadas a todo momento, na tentativa de 
familiarizar o conteúdo com seus próprias percepções, o que proporcionou a amplitude de foco nos conceitos 
e a resiliência do conhecimento. 
Ainda se faz oportuno considerar que durante toda permanência nas instalações da UERR Rorainópolis 
sempre foi possível contar com o bom atendimento e receptividade dos funcionários do Campus Rorainópolis. 
No que tange as atividades desenvolvidas, entre os objetivos planejados para a disciplina Geografia da 
População o principal baseou-se em fornecer os pressupostos necessários à compreensão do fenômeno 
geográfico e histórico populacional e seus diversos aspectos, tais como sua evolução, mobilidade social, 
migração, cultura e costumes, e modos de vida, além dos contextos relacionados ao meio ambiente, 
desenvolvimento e cotidiano. 
Com base neste (além dos demais objetivos) trabalhamos com as aulas expositivas, as quais apresentaram o 
conteúdo programático previsto na disciplina. Em seguida trabalhou-se com a pesquisa de dados voltados 
para a realidade de Roraima e, em seguida, de Rorainópolis, de modo a contextualizar os aspectos da 
população no âmbito mundial, nacional, regional e local. 
Já com relação aos dados dos questionários, aplicados no final do curso, tem-se o seguinte quadro: 
1. No item 1 do questionário de avaliação (QUANTO À DISCIPLINA) constatou-se que os aspectos 
trabalhados atenderam satisfatoriamente a 99% dos entrevistados; 
2. Já no item 2 (QUANTO AO DOCENTE) a pesquisa constatou que houve 99% de aprovação quanto ao 
trabalho empreendido pelo professor, o que assegura a qualidade da didática e das ações promovidas; 
3. Em relação ao item 3 (QUANTO AO ESPAÇO FÍSICO E ORGANIZAÇÃO DO CURSO) os resultados 
comprovam que as instalações físicas que sediaram o curso, o processo de avaliação e a carga horária foram 
plenamente satisfatórios, porém, no que se refere ao atendimento da coordenação, 40% dos respondentes 
informaram que deixou a desejar. Nesse sentido, sugere-se que os atendimentos do PARFOR possam ser 
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realizados (sempre que possível) mais próximo dos acadêmicos, de modo a dirimir dúvidas, proporcionar 
mais agilidade junto as demandas e, por fim, compreender as necessidades e desafios da gestão deste 
programa; 
4. No item 4 (QUANTO AO DESEMPENHO DO ALUNO - AUTOAVALIAÇÃO) constatou-se que 80% da 
turma sente-se preparada em relação a absorção dos conteúdos ministrados, compromissos assumidos com 
a disciplina, participação em sala de aula e integração com os demais colegas. Tal dado atesta que o 
programa é eficiente e que atinge seus objetivos institucionais, primando pela construção do ensino superior 
de qualidade e respeitando os valores éticos e humanos; 
5. Por fim, no item 5 (COMENTÁRIOS E SUGESTÕES FINAIS), constata-se que os acadêmicos novamente 
enalteceram a qualidade do trabalho docente empreendido para com a disciplina GEOGRAFIA DA 
POPULAÇÃO. Contudo, foram feitas críticas em relação as aulas de campo, pois se esperavam mais 
atividades práticas que promovessem a aproximação entre teoria e prática. Também foi destacado o fator 
TEMPO como muito breve, de modo que alguns relatos acreditam que seria interesse que as aulas fossem 
mais alongadas. Houve ainda quem pedisse mais apoio institucional da UERR/PARFOR no que tange as 
demandas dos alunos para com as atividades externas, de forma a ampliar a visão e a percepção dos 
acadêmicos para com as atividades alusivas a sua formação. 

 

CONCLUSÕES 
Conclui-se que o trabalho pautou uma proposta pedagógica baseada em pontes interdisciplinares, permitindo 
com que os discentes em geografia pudessem atuar com a geografia da população enquanto tema 
transversal, aliado as demais disciplinas do Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio. Os acadêmicos foram 
divididos em 4 grupos e para cada um foi solicitado que utilizassem um conteúdo da disciplina como tema 
transversal. 
O resultado permitiu com que os discentes planejassem ações voltadas à fixação dos conteúdos ministrados 
em geografia, utilizando ainda a matemática, a história, as ciências, a língua portuguesa e a disciplina de 
artes de modo interdisciplinar e transdisciplinar. Os trabalhos concluídos geraram 04 resumos expandidos 
que serão submetidos à Revista Ambiente – Gestão e Desenvolvimento, da UERR, para posterior publicação. 
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INTRODUÇÃO 
A palavra suicídio advém da expressão latina ―sue caedare‖ que significa matar-se. O suicídio é 
compreendido como qualquer ato que tem como finalidade a morte (FERREIRA, 2008). O suicídio na área da 
saúde cria um paradoxo, que vai de encontro às maiores evoluções que a ciência alcançou para a 
manutenção da vida dos seres humanos nas últimas décadas; tendo em vista que este por meio de diferentes 
atos (enforcamento, ingestão de substancias químicas, automutilação e outros) busca a morte e não a vida 
para a resolução de suas aflições persistentes (CFP, 2013).  
O suicídio possui diferentes estágios e um dos seus estágios ou fases mais preocupantes são as tentativas 
de suicídio, pois o indivíduo já avançou duas fases anteriores (idéia ou ideação suicida e planejamento), o 
que caracteriza o quão preocupante as tentativas de suicídio são. As estimativas globais apontam que 
ocorrem dez vezes mais tentativas de suicídio do que suicídios (BOTEGA, 2010) 
Nos últimos doze anos a região Norte do Brasil apresentou aumento de 77,7% de casos de suicídio, 
passando de 390 para 693, sendo que no Acre, Roraima, Tocantins e Amazonas o número de casos 
duplicou. O estado de Roraima que se localiza mais ao norte do Brasil é considerado o segundo estado no 
Brasil com o maior quantitativo de casos ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul (ABP, 2014; 
WAISENLFISZ, 2015;). 
O suicídio é verificado como um problema de saúde pública notadamente preocupante, sendo a enfermagem 
uma área da saúde é importante o conhecimento do tema para um aprimoramento teórico para o profissional 
enfermeiro saber lidar com as tentativas de suicídio que possa vir a atender em seu ambiente de trabalho, em 
qualquer área de atuação. (GOMES et al, 2011). 
A enfermagem no que concerne a sua atuação na assistência em saúde mental, direcionada ao tema 
comportamento suicida, modificou sua assistência conforme a própria evolução das ações voltadas para 
saúde mental no Brasil e no mundo ao decorrer dos anos desde a era manicomial até os dias atuais, 
atualmente as funções da enfermagem estão voltadas para promoção da saúde mental, prevenção da 
enfermidade mental e ajuda ao doente em enfrentar a sua enfermidade mental, para o desenvolvimento de 
tais funções é essencial o preparo do profissional para assistir de maneira integral o paciente pós tentativa de 
suicídio (VILLELA e SCATENA, 2004) 
Mediante ao panorama apresentado, este estudo buscou identificar o perfil sociodemográfico das tentativas 
de suicídio em hospital geral de Boa Vista, Roraima, no período de janeiro 2013 a setembro de 2016. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva, documental e quantitativa, tendo como local de 
estudo o Hospital Geral de Roraima, localizado na capital de Boa Vista, Roraima, sob administração estadual 
que a atende exclusivamente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade hospitalar é composta 
por serviço de arquivo médico estatístico (SAME) e a unidade de vigilância epidemiológica (UVE), sendo o 
primeiro responsável pelo arquivamento de prontuários e a segunda por notificações sendo uma destas a de 
violência sexual, domestica e outras violências. A população pesquisada compreendeu todos os indivíduos 
maiores de 18 anos, que possuíam registros no SAME e/ou UVE em decorrência de tentativa de suicídio, 
período de janeiro 2013 a setembro de 2016 no Hospital Geral de Roraima, totalizando 339 registros no 
SAME e 167 notificações na UVE. A coleta de dados dividiu-se em três fases: a 1o compreendeu a pesquisa 
documental regional a respeito da temática, a 2o requisição e obtenção dos dados no SAME por meio de 
formulário próprio e a 3o requisição e obtenção dos dados na UVE. Para analise estatística inserção dos 
dados em planilhas do programa Office Excel e posteriormente uso do Statistical Package for the Social 
Sciences–SPSS para formulação de resultados na forma numérica representada por tabelas e gráficos. A 
pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 
Universidade Federal de Roraima, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde Nº 466/12. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O estudo resultou da analise dos dados obtidos pelo sistema de informações do SAME e pelo sistema de 
informação da UVE. Verificando que no SAME haviam 339 casos registrados e na UVE 167 casos 
notificados. A partir da analise dos dados verificou-se um perfil sociodemográfico constituído por mulheres, na 
faixa etária de 18-29 anos, de cor parda, solteiras, com escolaridade de 9 a 11 anos de estudo, residentes na 
capital Boa Vista, que fizeram uso do método de envenenamento, tendo a residência como principal local de 
ocorrência, quanto à ocupação predominou do lar. E quanto à presença de transtornos mentais verificou-se 
maior quantidade de casos em homens. 
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Os estudos de SANTOS et al, (2009); BRITO E SOUSA (2009); SOUZA et al. (2011);  VIDAL et al (2013); 
FERREIRA (2013); PAES (2013);; VIDAL et al, (2013); BOTEGA, 2014; MOREIRA et al. (2015);  a respeito da 
temática suicídio os autores citados identificam padrões ou a ausência quanto a sexo, faixa etária, 
escolaridade, raça/cor, situação conjugal ocupação laboral; métodos empregados e transtornos mentais. 
Mediante analise comparativa do estudo com os estudos citados, identificaram-se semelhanças quanto sexo, 
faixa etária; cor/raça evidenciada com maior freqüência nas regiões norte e nordeste a parda e em menor 
proporção nas regiões sudoeste e sul; a situação conjugal diferencia-se quanto o maior numero de registros 
de pessoas casadas, enquanto nos demais estudos citados tais taxas são maiores em solteiros que vivem 
sós; ocupação laboral diferenciou-se quanto a prevalência de donas de casa diferentemente dos estudos que 
tais situações ocorrem em adolescentes e adultos jovens em fase escolar; a justificativa do método 
empregado ser envenenamento está diretamente relacionada a questões socioculturais quanto as ações 
praticadas pelo sexo feminino e pelo sexo masculino e a presença de transtornos mentais não demonstrou-se 
acentuada em decorrência da falta do preenchimento do campo relativo a tal situação, provocando o 
fenômeno da subnotificação. 
 
Figura 1 - Percentagem de tentativas de suicídio distribuídas por faixa etária, no período de 2013 a 2016, registradas no 

SAME. 

 
 
 
 
Tabela 1 - Distribuição de freqüências das variáveis de descrição da amostra por Sexo, obtidas na UVE n=167. 

 
 

18-29 30-39 40-49 50-59 >60

Sexo Feminino 101 72 14 46 3

Sexo Maculino 64 25 7 6 1

Total 165 97 21 52 4
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Tabela 2 – Emprego dos diferentes métodos utilizados para tentativas de suicido em ambos os sexos. 

 
Método utilizado Sexo 

Masculino 
n 

Sexo 
Feminino 

n 

Total 
N (%) 

Enforcamento 14 15 29 (18%) 
Objeto 

Contundente 
0 2 2 (1%)  

Objeto Perfuro – 
cortante 

6 16 22 (13%) 

Substância/ objeto 
quente 

1 1 2 (1%) 

Envenenamento 30 79 109 (65%) 
Arma de fogo 3 0 3 (2%) 

 
 
 
Tabela 3 – Tentativas de suicídio categorizadas por grupo de ocupações, no período de 2013 a 2016 conforme o sexo. 

Ocupação profissional Sexo Masculino 
 

Sexo Feminino  
 

Total n (%) 
 

    

Aposentado/Pensionista 1 2 3 (2%)     
Estudante 23 29 52 (31%)     
Desempregado 2 2 4 (2%)      
Do lar 0 66 66 (40%)      
Trabalho Informal 8 11 19 (11%)     
Trabalho Formal 9 14 23 (14%)     
 
 
Tabela 4 – Distribuição das tentativas de suicídio notificadas pela UVE de acordo com a presença transtornos mentais, 
no período de 2013 a 2016. 

 
CONCLUSÕES 
O estudo em questão obteve resultados semelhantes a outros estudos, e reafirmando o fato das mulheres 
tentam mais suicídio e os homens é que obtém êxito em decorrência do método utilizado. E ainda 
reafirmando o relatório da OMS que identifica que não existe um padrão para os casos de suicídio ou 
tentativa quando se relacionam a presença de transtornos mentais, pois todos estão susceptíveis a 
desenvolvê-los. 
Obviamente o estudo aqui apresentado demonstrou apenas uma pequena amostra da realidade em nosso 
estado, em decorrência da subnotificação e de muitos casos que nem chegam ao hospital devido à vergonha 
que os familiares dos indivíduos que tentam suicídio sentem, impedindo então a notificação destes casos. 
É notório que o tema suicídio é um problema de saúde publica, tendo em vista a quantidade crescente de 
estudos sendo realizados no Brasil e no mundo. Porém a maioria dos estudos focam-se no suicídio 
propriamente dito, buscou-se focar nas tentativas de suicídio em decorrência que não existem pesquisas em 
no estado a respeito do tema, e também acredita-se que é tão importante quanto estudar as taxas de suicídio 
é estudar a população que tenta suicídio para que se possam desenvolver políticas publicas voltas para essa 
população especifica e reduzir os índices anuais alarmante de suicídio em no estado. 
As tentativas de suicídio são pouco estudadas devido às dificuldades encontradas por meio dos 
pesquisadores de obter dados fidedignos, sendo em sua maioria dados secundários provenientes de 
sistemas de informação que muitas vezes apresentam falhas no agrupamento dos dados juntamente com as 
subnotificações, mesmo a pesquisa não sendo qualitativa pudemos observar que a unidade de vigilância 
epidemiológica do hospital em que foi desenvolvida a pesquisa necessita capacitar os profissionais 
responsáveis pela notificação dos agravos de violência para que estes tornem-se aptos para abordar o 
paciente de forma respeitosa e imparcial quanto a tentativa de suicídio, pois este comportamento por parte do 
notificador será percebido pelo paciente e esse se sentira confortável a responder as perguntas e não 
obrigados como muitos sentiam-se. 
Mais o que suicídio ou tentativa de suicídio tem a ver com a enfermagem? Foi a pergunta que norteou o 
processo de pesquisa, sendo feita o tempo todo tanto de familiares, como de profissionais de saúde, como 
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dos coordenadores dos locais onde se desenvolveu a pesquisa. A enfermagem apesar de uma profissão em 
constante crescimento e expansão de áreas de atuação, desempenha um papel fundamental nos serviços de 
saúde, seja na assistência, na gerencia ou docência o enfermeiro é estimulado a desenvolver a visão holística 
desde o inicio da graduação para atender o cliente em sua integralidade. 
O ser humano é um ser complexo e para seja considerado saudável precisa estar com o seu biopsicossocial 
totalmente equilibrado, os indivíduos que se encontram em sofrimento e optam pelo suicídio encontram-se em 
desequilíbrio biopsicossocial; o enfermeiro que atende a um paciente pós tentativa de suicídio deve enxergá-
lo como uma pessoa que encontra-se em um momento crise emocional e que precisa de sua assistência 
técnico – cientifica, mais também precisa de seu apoio e suporte emocional.  
Acredita-se que esse tema deve ser apenas trabalhado por psicólogos e psiquiatras, é possível que estes 
tema seja trabalhado por qualquer profissional da saúde, pois existe um sentido do ser humano que é ouvir, 
que pode ser desenvolvida por qualquer individuo que possua sua audição, mediante a isso o enfermeiro 
pode e deve trabalhar com o paciente; seu psicológico fazendo da uso de uma ferramenta chamada escuta 
qualificada, que é muito útil por  permitir que o individuo expresse o que sente. 
O suicídio continuara sendo um problema de saúde pública com taxas crescentes enquanto não se tornar um 
tema de enfoque dentro das políticas públicas no campo da saúde mental no Brasil. Entende-se que a área 
de saúde mental é extremamente recente comparada com as áreas que enfocam a prevenção de doenças. 
Os transtornos mentais crescem vertiginosamente ao lado das doenças crônicas degenerativas e acredita-se 
que para os próximos 20 ou 30 anos cerca de mais da metade da população mundial será portadora de 
algum tipo de transtorno mental sendo este um preditor de risco para o suicídio ocasionando então a 
triplicação das taxas de suicídio no Brasil e no mundo.  
Com base nos resultados do estudo sugere-se que modificações na forma de pensar em saúde mental 
iniciem-se na graduação, visando à formação de profissionais que compreendam a totalidade do ser humano 
e suas peculiaridades. É necessário sim falar sobre suicídio, pois só existirá prevenção se for de 
conhecimento geral os fatores que influenciam a saúde mental de maneira negativa capaz de causar um 
desequilíbrio e consequentemente o desenvolvimento e manifestações dos transtornos mentais. 
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INTRODUÇÃO 
No Brasil, a educação de um modo é um direito garantido pela constituição, mas a Educação do Campo, que 
ainda apresenta um desenvolvimento precário, foi conquistada após intensas lutas e discussões tendo-se 
muito por fazer para que todos tenham acesso a essa forma de educação que deve ser desenvolvida por 
meio de metodologia diferenciada e aplicada aos alunos do meio rural (Queiroz, 2011). Os conteúdos de 
Ciências Biológicas, em particular, estão presentes nos currículos das escolas de Ensino Fundamental e 
Médio do Brasil, sendo conteúdos de extrema importância, pois estão diretamente relacionados aos 
conhecimentos científicos que auxiliam no entendimento da vida. Segundo Fagundes et al. (2012), o ensino 
de Ciências deve ter como foco a formação de alunos críticos, conscientes e embasados para melhor 
compreender o comportamento da sociedade atual, sendo exigido do docente um amplo conhecimento, tanto 
em relação aos conteúdos específicos quanto à utilização de materiais didáticos e pedagógicos. 
Apesar dessa exigência, muitos professores que hoje atuam nas escolas do campo ainda usam o modelo 
tradicional de ensino que trata o conhecimento como um conjunto de informações que são simplesmente 
repassadas dos professores para os alunos, o que nem sempre resultam em aprendizado efetivo. Os alunos 
fazem papel de ouvintes e na maioria das vezes, não absorvem os conhecimentos transmitidos pelos 
professores, apenas memorizando as informações por um curto período de tempo, que são esquecidas em 
poucas semanas ou poucos meses, comprovando a não ocorrência de um verdadeiro aprendizado (Polinarski 
& Rossasi, 2017). 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho apresenta um estudo sobre o processo metodológico do ensino de Biologia nas escolas do 
ensino fundamental da Educação do Campo no município do Cantá em Roraima. Para identificar como ocorre 
o processo metodológico desenvolvido durante o ensino de Biologia, utilizou-se a metodologia de pesquisa-
ação e a pesquisa bibliográfica. Os sujeitos participantes da pesquisa foram os professores do ensino 
fundamental de 15 escolas do município do Cantá, através da aplicação de um questionário com 13 
perguntas fechadas. 
Após aplicação do questionário, os dados coletados foram tabulados e apresentados em gráficos do Excel, 
com explicativos e comparativos entre a resposta dos professores entrevistados e a literatura que tratam das 
metodologias de ensino de biologia. Buscou-se identificar como ocorre o processo metodológico é 
desenvolvido. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica o planejamento de cada aula, pode ser 
enriquecido de estratégias de ensino como a aula dialogada, a leitura, a escrita, jornais, entrevistas, filmes, 
atividades experimentais, estudo do meio, jogos didáticos, convertendo sempre em interesses didáticos, 
aplicados em conhecimentos de situações reais do cotidiano do estudando (BRASIL, 2008, p. 64). Neste 
trabalho nós verificamos que, apesar de conhecerem as estratégias, a mais utilizada pelos professores 
durante as aulas é a explicativa e participativa (Gráfico 1) e que O livro didático ainda é o recurso didático 
mais utilizado (gráfico 2). 
Vasconcelos e Souto (2003) ressaltam que o professor deve ter nos livros didáticos apenas um suporte, tendo 
a obrigação de extrapolar o universo escolar e sendo chamado a pensar na construção do conhecimento e 
formação dos alunos assumindo novas responsabilidades neste processo. No entanto, verifica-se que apesar 
dos recursos didáticos serem de grande importância no processo ensino-aprendizagem, existe uma grande 
escassez de recursos didáticos na escola pública, levando o professor à utilizar o único recurso disponível na 
maioria dos casos: o livro didático. 
Na falta de recursos didáticos, uma ferramenta que pode ser utilizada na metodologia do ensino de biologia é 
o desenvolvimento de projetos que ajudam o aluno a desenvolver a autonomia necessária para prover o seu 
próprio conhecimento de forma mais independente. A utilização de espaços não-formais também constitui 
uma ferramenta importante que permite ao professor criar no aluno o entusiasmo e a vontade de aprender 
fazendo uma relação entre a teoria e a prática. Apesar disso, verifica-se que ainda é muito baixa a utilização 
dessas metodologias nas escolas do município do Cantá (Gráfico 2 e 3). 
Quando questionados se as metodologias e os recursos pedagógicos necessitariam de adequação para ser 
aplicada à educação do campo, a maioria dos professores respondeu que estas sempre precisam de 
adequação. Nesse sentido é importante ressaltar que é uma responsabilidade do professor, planejar e 
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escolher as metodologias e os recursos pedagógicos que melhor se adequem ao cotidiano do aluno do 
campo, considerando dentro desse planejamento as características relacionadas ao campo e a 
regionalização do conhecimento dentro da realidade local.  
 
Gráfico 1: Metodologia de ensino que o professor mais utiliza para o ensino de biologia no município do Cantá. 

Gráfico 2: Utilização de projetos como metodologia de ensino de biologia em escolas do município do Cantá/ RR. 

 
Gráfico 3: Utilização de espaços não-formais como metodologia de ensino de biologia em escolas do município do Cantá/ 

RR. 
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Um outro fator que deve ser considerado no processo ensino-aprendizagem é o conhecimento prévio que o 
aluno possui.  De acordo com Lourenzi; Zanon; Wizniewsky (2010) para que uma escola rural forme cidadãos 
críticos e empenhados numa real transformação social, é preciso que ela, sobretudo, respeite os saberes 
sociais acumulados historicamente pelos seus sujeitos. Neste trabalho verificou-se que a grande maioria dos 
professores não considera esse conhecimento pré-adquirido pelos alunos (Gráfico 4). 
 
Gráfico 4: Utilização do conhecimento prévio que o aluno possui no planejamento dos professores de biologia do município 
do Cantá, RR. 

 

 
 
 

CONCLUSÕES 
Neste estudo foi possível verificar que os métodos utilizados pelos professores das escolas rurais do 
município do Cantá precisam ser revistos, buscando metodologias que possibilitem a permanência do 
cidadão no campo. É importante ressaltar que o principal problema detectado é a falta de estrutura das 
escolas que dispõem apenas do livro didático como principal recurso didático disponibilizado aos professores, 
o que faz com que os professores desenvolvem as suas aulas de maneira diferente do que deveria ser 
empregado na escola do campo, pois o próprio livro didático não está inserido nesse contexto. 
Os professores também devem estar atentos e comprometidos com a sua prática de ensino, utilizando os 
conhecimentos pré-adquiridos pelos alunos no seu planejamento didático, buscando sempre inovar e planejar 
as suas ações de acordo com as necessidades individuais e coletivas dos alunos, proporcionando um melhor 
entendimento da vida, sobretudo para o educando que mora no campo. Os professores precisam entender 
que a educação do campo é muito mais ampla do que a educação escolar e que as aulas, mesmo que 
expositivas, devem contextualizar o ambiente rural, valorizando o ambiente local dos alunos, de modo a 
aproximá-los e conscientizá-los da sua realidade. 
Somente assim as escolas rurais do município do Cantá estarão se aproximando das bases legais e 
atendendo as necessidades do cotidiano para a vida no campo. 
____________________ 
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INTRODUÇÃO 
Segundo Vieira (2003), ―os crustáceos decápodas têm grande importância nos processos ecológicos dos ambientes, 

quer como herbívoros, predadores, necrófagos ou presas de outros grupos, além disso, os crustáceos são importantes 

na caracterização ambiental, pois funcionam como bioindicadores de qualidade‖. Os ecossistemas amazônicos 

apresentam uma rica diversidade faunística de decapodas, contudo, à ação do homem ocasiona a rápida deterioração 

dos ambientes e a perda da diversidade de crustáceos. 

Segundo Magalhães (2003) a fauna de crustáceos é usualmente registrada em áreas populosas do rio 
Tocantins e rio Amazonas, assim como na parte mais baixa de seus afluentes: rio Negro, Madeira. Desta 
forma, o conhecimento da ocorrência de camarões nos rios das bacias do rio Branco e rio Negro ainda é 
incipiente. Recentemente Santos (2016), em sua dissertação, ―Composição e distribuição a fauna de 
camarões de água doce (Crustacea: Decapoda) no estado de Roraima, Brasil‖, registrou dez novas 
ocorrências de espécies para o estado. 
O município de Rorainópolis-RR, dispõem de importantes rios e igarapés que fazem parte tanto da bacia do 
Rio Branco quanto da bacia do Rio Negro, possibilitando ambientes hídricos propícios para a existência de 
espécimes de camarão nessa região.  Este trabalho pretende registrar a ocorrência de camarão (crustacea: 
decapoda) de água doce no igarapé Azul e nos rios Trairí, Jauaperí e Anauá no município de Rorainópolis – 
RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As coletas foram realizadas no Igarapé Azul e nos rios Trairi, Jauaperí, Anauá entre os meses de agosto a 
novembro de 2015, período de estiagem na região. A escolha desses ambientes deu-se pelo fato da 
importância dos mesmos nas principais bacias hidrográficas da região norte e pelo fácil acesso como 
estradas pavimentadas e terraplanadas. Cada ponto de coleta foi georrefenciado através do aparelho de 
GPS. 
Para as coletas dos camarões foram adotados 3 métodos: um com o puçá (rede presa em uma armação de 
metal, feita em tela de náilon de malha de 1mm, com abertura e 34cm de diâmetro e 22cm de profundidade), 
foi realizado um arrasto nas margens junto ao substrato e próximo a pedras. O segundo método foi manual, 
onde as pedras, galhos e substratos das margens eram removidos com as mãos e os organismos eram 
coletados. Também foram utilizadas armadilhas Côvo (uma caixa retangular (medindo 40cm x 20cm x 20cm), 
revestida com tela de náilon de malha 1mm, com a boca em forma de funil), essas armadilhas foram 
instaladas no fundo raso do igarapé/rio onde permaneceram por seis a oito horas, iscas com pedaços de 
peixe morto, fígado bovino ou ração comercial para gatos.  
Os camarões coletados foram acondicionados em recipientes de vidro e em sacos plásticos contendo álcool 
70%, etiquetados, anotando-se os dados do local da coleta, suas coordenadas geográficas e outras 
informações ecológicas, em seguida transportados para o laboratório da Universidade Estadual de Roraima-
UERR para triagem e identificação. A identificação das espécies foi realizada mediante a utilização de 
chaves, descrição e ilustração disponíveis nas revisões de Holthuis (1952), Melo (2003) e com o auxílio da 
MSc Maria Aparecida Laurindo dos Santos. A descrição das espécies encontradas foi feita a partir da 
dissertação ―Composição e distribuição a fauna de camarões de água doce (Crustacea: Decapoda) no estado 
de Roraima, Brasil‖ de Santos (2016). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os camarões de água doce na região amazônica compreendem as famílias Sergestidae, que está representada pelo 

gênero Acetes, com duas espécies, A. paraguayensis (Hansen, 1919) e A. marinus (Omori, 1975); Palaemonidae, 

representada pelos gêneros, Macrobrachium, Palaemon, Pseudopalaemon e Palaemonetes (Holthuis, 1952; Kensley e 

Walker, 1982; Coelho e Ramos-Porto, 1985); e Euryrhynchidae (classificação de Martin e Davis, 2001), representada 

pelo gênero Euryrhynchus (MELO, 2003). 

Durante a pesquisa foram coletados 133 indivíduos registrando-se a ocorrência de duas famílias: 
Palaemonidae e Sergestidae, dois gêneros: Macrobrachium e Acetes e três espécies: Macrobrachium 
brasilienses, Macrobrachium nattereri e Acetes. paraguayenses. A espécie A. paraguayensis foi capturada 
apenas no igarapé Azul que faz parte da bacia do rio Branco. Essa espécie foi registrada em Rorainópolis por 
Santos (2016). 
Os camarões da espécie M. brasiliense foram capturados em todos os pontos de coleta, em ambientes de 
floresta preservados, os exemplares apresentam coloração escura (SANTOS, 2016), fato que pode ser 
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justificado como resultante influência do habitat onde vivem. A espécie M. brasiliense também foi registrada 
nos rios Anauá e Jauaperí no município de Rorainópolis por Santos (2016), porém a ocorrência no rio Trairí é 
uma novidade que amplia a distribuição documentada dessa espécie para o município. 
A espécie M. nattereri foi registrada apenas no rio Trairí afluente do rio Negro, em áreas de floresta semi-
aberta, esta espécie não havia sido registrada por Santos (2016), para o município.    

 
CONCLUSÕES 
Este trabalho corrobora o trabalho de Santos, 2016 e demonstra a necessidade de um esforço amostral maior 
para o Município de Rorainópolis. Prova disso é o registro da espécie M. nattereri que, apesar de ter sido 
citada por Santos (2016) para o estado de Roraima, a autora não havia registrado sua ocorrência para o 
município de Rorainópolis, o que amplia a distribuição desta espécie no estado, além do registro da espécie 
M. brasiliensis no rio Trairí. Estes dois exemplos mostram a necessidade de se conhecer melhor a fauna 
carcinologica do município o que enriquecerá o acervo faunístico desta região. 
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INTRODUÇÃO 
O cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum) é um dos frutos tipicamente amazônico. (LIRA et al. 2012) cita que o 
cupuaçu é uma das frutas mais populares e de grande importância para a Amazônia, em virtude das amplas 
possibilidades de mercado. É uma fruta originária do Sul e do Sudeste da Amazônia, muito apreciado por sua polpa 
ácida de aroma intenso. A parte do fruto mais aproveitada comercialmente ainda é a polpa, usada in natura na forma de 
suco, ou como matéria-prima para agroindústria, como doces, tortas, sorvetes, néctar, balas, geléias, licores entre outros 
(YANG et al., 2003;  GONÇALVEZ et al., 2013).  
De acordo com normas de BRASIL (2000), a cor da polpa de cupuaçu é branca ou branca-amarelada, o sabor 
levemente ácido e o aroma próprio. Sua definição é ―polpa ou purê de cupuaçu é o produto não fermentado e não 
diluído, obtido da parte comestível do cupuaçu, exceto somente, através de processo tecnológico adequado, com teor 
mínimo de sólidos totais‖. 
O fruto vem crescendo no mercado de outras regiões do Brasil e despertando o interesse de países da Europa e da 
Ásia, sobretudo Inglaterra, Japão e Suécia, além dos Estados Unidos e países sul americanos. Como consequência da 
demanda, espera-se uma produção cada vez maior e mais organizada, com maior regularidade na oferta do produto 
para o setor industrial (MAIA et al., 2007), focando principalmente a qualidade final.  
Frutas destinadas ao processamento, assim como as comercializadas in natura, devem apresentar uniformidade quanto 
a composição, coloração e sabor. Injúrias pós-colheita podem ser as responsáveis pela entrada de microrganismos 
danosos e a incidência dessa ocorrência pode ser minimizada com manejo adequado. A qualidade do fruto é 
diretamente afetada pelo tempo e pelos processos decorrentes entre a colheita, pós-colheita e processamento. Como 
exemplo de práticas que afetam a qualidade final das frutas estão o transporte, que deve ser rápido, sob temperatura 
adequada, sob proteção e preferencialmente sob temperaturas amenas e o armazenamento da matéria-prima que, 
quando adequado, pode uniformizar a maturação de lotes inteiros de frutas (CHITARRA & CHITARRA, 2005). 
A alta perecibilidade em conjunto com a dificuldade de estocagem durante as safras de cupuaçu colaboram para perdas 
após a colheita dos frutos. Na maioria das localidades produtoras da fruta na Amazônia, a utilização de boas práticas de 
pré e pós-colheita dos frutos e de boas práticas de fabricação não são plenamente compreendidas e/ou utilizadas. Em 
Roraima, os pequenos produtores ainda são adeptos da despolpa manual dos frutos, utilizando-se tesoura, e poucos 
cuidados durante essa prática, não raro com ocorrência de contaminações. Além disso, os equipamentos necessários 
para a manutenção das polpas de cupuaçu na propriedade ainda são caros e escassos, assim como a eletricidade 
necessária para mantê-los.  
A agroindustrialização é um ramo de alimentos que vem experimentando grande expansão, embora não seja um 
negócio fácil. Exige adequação e investimento inicial relativamente alto, principalmente quando relacionado a polpa de 
frutas e aquisição de despolpadeira, freezers e geladeiras, além da concorrência das grandes empresas ser grande. O 
sucesso ainda depende de planejamento, dentro de parâmetros técnicos (BRAGA & ARAÚJO, 2007). A qualidade é um 
atributo muito importante para subprodutos de frutas, principalmente os sucos, visto que estas são associadas à vida 
saudável. Os atributos intrínsecos ligados a estes fatores são interessantes, mas não garantem a demanda interligada 
(ARAÚJO et al., 2002). O consumidor precisa ser informado sobre estes atributos e esses produtos tendem a continuar 
conquistando o mercado, desde que seja respeitado o padrão de conveniência adotado pelos consumidores, como 
preservação da qualidade e do valor nutricional (AGOSTINI-COSTA et al., 2003). 
Assim, os doces são produtos importantes na segurança alimentar e na agregação de valor dentro da agricultura 
familiar. Além de considerados como uma oportunidade na diversificação da comercialização realizada pela pequena 
empresa, os doces não necessitam refrigeração constante, aumentando as possibilidades dentro da agroindústria. 
Também são vistos como um incentivo a mão de obra feminina e/ou jovem no meio rural, distribuindo renda e 
oportunidades. 
Visando a agregação de valor e oportunidade a agroindústria familiar, este trabalho teve como objetivo testar, transferir 
tecnologia e registrar receitas originais, contendo cupuaçu, utilizando apenas ingredientes acessíveis a esse público.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Frutos provenientes dos campos experimentais da Embrapa Roraima foram levados ao Laboratório de Pós 
Colheita e Agroindústria (PAC), da mesma instituição, onde foram lavados com água, sabão e bucha, para 
tirar as sujidades de campo, enxaguados com água clorada e secos sobre as bancadas de laboratório 
(25+3°C; 60%U.R.). Depois a polpa foi separada das sementes em despolpadeira especializada, 
homogeneizando o produto, sem adição de água. A polpa foi congelada em freezer, em sacos apropriados, 
contendo em média 1 kg de polpa.  
As receitas foram obtidas de fontes populares, selecionando-se apenas as que tinham ingredientes de fácil 
acesso a qualquer público. Todas foram testadas e analisadas no laboratório PAC até obtenção de textura e 
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padrão desejados, aprovado pela maioria dos 40 provadores não treinados que experimentaram e opinaram 
sobre as receitas finais.  
Foi utilizado o açúcar cristal por ser de mais fácil acesso no estado de Roraima. 
Assim, foram selecionadas as seguintes receitas: 
1) Doce cristalizado ou Jujuba de cupuaçu: 
Ingredientes utilizados: 30ml (2 colheres de sopa) de suco de limão, 24g (1 sachê) de gelatina incolor sem 
sabor, 400g (2 xícaras) de açúcar, 400g (2 xícaras) de polpa de cupuaçu, Manteiga ou margarina sem sal 
para untar a assadeira.  
Utensílios: Panela média, Assadeira (50 x 35cm aproximadamente), Tigela, Talheres (colher e faca). 
2) Geleia de cupuaçu: 
Ingredientes utilizados: 1kg de polpa de cupuaçu, 1kg (5 copos) de açúcar, 400 mL (2 copos) de água. 
Utensílios: Panela média de fundo grosso, Potes de vidro com tampa (esterilizados), Talheres (Colher).  

3) Cocada contendo cupuaçu: 
Ingredientes utilizados: 600g (7 ½ xícaras de chá) de coco ralado, 1kg (5 xícaras de chá) de açúcar, 1kg de 

polpa de cupuaçu, 75mL (½ xícara de chá) de água, óleo suficiente para untar a assadeira. 

Utensílios: Panela média, Assadeira (50 x 35cm aproximadamente), Tigela, Talheres (Espátula, colher e faca).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As receitas finais foram de fácil obtenção e utilizaram ingredientes de fácil acesso aos mais diferentes 
públicos. Os cuidados a serem tomados durante o preparo estão relacionados ao fato da polpa de cupuaçu 
ser um fruto que possui, naturalmente, alta quantidade de agua, que, quando não bem trabalhado ou não 
obedecido o ―ponto‖ dos doces, podem ficar pouco cozidos, resultando em produtos mais perecíveis, além de 
diferentes colorações e sabores. 
Os melhores resultados foram obtidos com ingredientes misturados ao fogo médio, mexendo sempre, até 
obtenção de massa homogênea.  
As receitas finais ficaram as seguintes: 
1) Doce cristalizado ou Jujuba de cupuaçu: 
Misturar bem todos os ingredientes levando ao fogo baixo até obter uma massa homogênea, de cor 
caramelada, e desgrude do fundo da panela. Untar uma assadeira com margarina ou manteiga sem sal para 
espalhar a massa do doce. Ao esfriar, levar a massa à geladeira por aproximadamente 6 horas para que fique 
bem firme. Para cortar, pode-se optar por desenformar a massa. Cortar em cubinhos e passar em açúcar 
cristal. Com o passar dos dias, o doce ficará com a superfície (casquinha) mais firme e crocante, mas com o 
interior macio. 
O contato com o ar atmosférico faz com que a superfície do doce fique mais firme. O uso de embalagens de 
fechamento hermético podem aumentar a vida útil e manter a textura ideal por mais tempo, tendo validade de 
20 dias, em média. O rendimento aproximado da receita é de 155 jujubas ou docinhos.  
Para obtenção de doce mais consistente, pode-se adicionar mais gelatina sem sabor (1 sache) à receita. 
2) Geleia de cupuaçu: 

Em uma panela, misture bem a polpa, a água e metade da quantidade de açúcar. Levar ao fogo baixo até 
obtenção de uma massa homogênea. Adicionar o restante do açúcar, mexendo sempre, até que a massa 
desgrude do fundo da panela e obtenha coloração e consistência desejadas. Com a geleia ainda bem quente, 
encha os vidros esterilizados (90% da capacidade), feche bem e vire ―de ponta-cabeça‖, deixando-os assim 
por uns 15 minutos. Após esse procedimento, desvire e armazene. 
O ponto do doce é muito importante para que a polpa não fique sem cozimento, deteriorando-se facilmente. A 
coloração caramelizada é um bom indicativo que a polpa está bem cozida. 
O rendimento aproximado da receita é de 400g de geleia.  
 
3) Cocada contendo cupuaçu: 
Misturar bem os ingredientes em uma panela e levar ao fogo médio-baixo até obtenção de uma massa 
homogênea. Mantenha em fogo baixo, mexendo sempre, até que a massa desgrude do fundo da panela e 
obtenha coloração e consistência desejadas.  
Coloque a massa em uma assadeira untada com óleo, alisando-a. Cubra com pano seco e limpo para que a 
massa esfrie e endureça superficialmente. Corte no formato desejado, desenformando os docinhos com 
auxílio de uma espátula e guarde em recipiente hermeticamente fechado por até 7 dias, em média. 
Rendimento aproximado da receita é de 30 cocadas pequenas. 
Nos testes, os melhores resultados foram obtidos com coco fresco ralado (ralado grosso). Quando usar coco 
processado (saquinhos), prefira sem adição de açúcar. Além disso, também recomenda-se o uso de óleos de 
sabor suave para untar e não interferir no sabor da cocada. Exemplos: óleo de coco, girassol, canola, milho. 
Para que o doce fique com sabor mais intenso de cupuaçu, pode-se substituir a água pela polpa da fruta. 
A tonalidade mais clara ou mais escura do doce depende do tempo que a massa cozinha no fogo, 
caramelizando o açúcar. Quanto mais tempo no fogo, mais escuro o doce e maior o efeito do sabor 
caramelizado do açúcar no resultado final. 
O formato final do doce pode variar bastante. Sugerimos também em formato de retangular, moldando com 
uma colher, ou em bolinha, moldado a mão (untada). Deixe secar e endurecer sob uma forma untada. 
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Essa massa também pode ser utilizada como recheio de bolos e tortas, bastando adicionar mais água e/ou 
polpa de cupuaçu para deixa-la mais cremosa. 
 
CONCLUSÕES 
Os produtos finais aqui citados foram testados e adaptados conforme a aprovação de provadores não 
treinados, efetuando papel de possíveis consumidores. Todos foram adaptados para que o sabor 
característico da fruta fosse acentuado.   
Com sucesso, todas as receitas são de fácil preparo e utilizam apenas ingredientes de fácil acesso a 
agricultura familiar e pequenas agroindústrias caseiras, assim como consumidores em geral, visando 
incremento de renda e agregação de valor. 
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INTRODUÇÃO 
Atualmente no cenário mundial que estamos inseridos, é de suma importância a divulgação de 
conhecimentos provenientes da ciência para os cidadãos que de acordo com Lajolo (2006, pg.83) ‗‘[...] a 
divulgação científica assume hoje papel fundamental no diálogo com o ciência-sociedade-governo [...]‘‘, assim 
permitindo que possam surgir novas políticas públicas. 
Sendo assim, na percepção de Zamboni (2001, p. 45-46), a divulgação científica: 
 

[…] é entendida, de modo genérico, como atividade de difusão, dirigida para fora de seu 
contexto originário, de conhecimentos científicos produzidos e circulantes no interior de uma 
comunidade de limites restritos, mobilizando diferentes recursos didáticos, técnicos e 
processos para a veiculação das informações científicas e tecnológicas ao público em geral.  

 

Dessa forma conforme Souza e Rizzatti (2017), tendo em vista que é notável a intensidade com que tem 
ocorrido a divulgação científica em áreas urbanas, quando comparadas com as áreas rurais, os 
pesquisadores têm buscado desenvolver diferentes estratégias visando atingir um público cada vez maior, 
cumprindo assim o papel social da divulgação da ciência. Atividades itinerantes estão entre aquelas 
frequentemente adotadas para democratizar o acesso ao conhecimento científico até mesmo para regiões de 
difícil acesso. 
Como exemplos de meios de promover a divulgação tem-se vários recursos e técnicas que podem ser 
utilizadas e os principais meios de comunicação são os impressos e eletrônicos como os jornais, revistas, 
redes sociais, entre outros recursos que além de tornar acessível as informações de temas relevantes de da 
atualidade, aproximam ainda mais a ciência da população (SOUZA, 2016). 
Considerando o importante papel desempenhado pela divulgação científica, este trabalho tem como objetivo 
relatar os desafios e dificuldades encontradas por pesquisadores em promover a divulgação científica no 
município de Boa Vista, Estado de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este relato de experiência visa tecer considerações acerca da execução da exposição científica interativa 
―Iluminando os Caminhos da Vida na Terra‖, financiado pelo Instituto Tim, com apoio do CNPq e do Ministério 
de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC). A exposição está aberta para visitação no 
Município de Boa Vista, Estado de Roraima. Este projeto foi pensado e planejado para ser desenvolvido em 
forma de uma exposição com atividades interativas como vídeos, jogos, experimentos e teatro, envolvendo o 
tema evolução da vida na Terra e o papel da luz nesse processo. Para tal ela foi organizada em dois 
modelos: uma exposição de longa duração instalada na capital, Boa Vista; e uma itinerante que será 
realizada após o termino da exposição de longa duração, que atenderá as escolas do interior do estado, 
ambos os modelos visam atender os estudantes do ensino fundamental. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Sabemos que os desafios em promover a divulgação científica no Brasil são grandes e, realizar, pela primeira 
vez em Boa Vista, capital do Estado de Roraima, uma exposição abordando os temas luz e vida, envolvendo 
diferentes áreas do conhecimento, tais como Biologia, Física e Química, não tem sido diferente. Alguns 
aspectos são considerados limitantes para o pleno desenvolvimento de uma exposição dessa natureza, 
mostrando que o estado de Roraima está muito aquém de outros estados brasileiros. Alguns fatores 
limitantes são apresentados a seguir:   
1º -  Logística  
a)Produtos: O comércio do estado não fornece produtos que possam satisfazer a demanda do cliente. Diante 
do exposto, tem-se a necessidade de buscar fora do estado esses produtos e isso acaba gerando um gasto 
muito maior devido ao custo do frete. Em virtude do estado de Roraima estar localizado no extremo Norte do 
Brasil e ser considerado de ―difícil acesso‖, tudo para essa região acaba saindo mais caro e a entrega pode 
levar meses. A necessidade de produtos específicos gera a obrigatoriedade de um planejamento e da 
encomenda antecipada. Não obstante, tem-se que adquirir uma quantidade superior à que é realmente 
necessária para que não se corra o risco de faltar insumos durante a exposição. Esses aspectos acabam 
onerando o projeto e demandando mais recursos para atividades mais simples. 
b)Mão de obra: A intenção é buscar e valorizar a mão de obra local, no entanto na prática o que acontece na 
maioria das vezes é que algumas empresas precisam melhorar a qualidade dos serviços prestados, pois elas 
costumeiramente oferecem o serviço que nem sempre estão qualificadas para executar. Problemas com 
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devolução de serviços mal realizados e/ou incompletos precisam ser incluídos no planejamento. Exemplos 
dessas dificuldades estão na confecção dos expositores e na impressão do material gráfico. 
2º - Infraestrutura 
A falta de amparo e incentivo a ciência por parte do governo é um dos maiores problemas enfrentados no 
árduo caminho da divulgação científica em Roraima. Um bom exemplo dessa falta de empenho é o Museu 
Integrado de Roraima – MIRR que está há quase cinco anos fechado. Este era um espaço que continha um 
grande acervo da história de Roraima que, ao longo dos anos, está se perdendo, devido ao estado de 
abandono em que se encontra. O local era ideal para a realização da exposição por ser um espaço não-
formal que desempenha um papel tão importante no processo de ensino-aprendizagem de diferentes áreas 
do conhecimento. Não obstante ao fato do museu não estar em condições de funcionamento, todas as 
solicitações para o uso de outros espaços públicos institucionalizados foram negadas. Dessa forma, torna-se 
praticamente inviável proporcionar novas experiências à comunidade, por meio de exposições de longa 
duração, visto que o próprio Estado não entende e não valoriza esse tipo de iniciativa. A solução encontrada 
para a exposição ―Iluminando os caminhos da vida na Terra‖ foi a parceria com a iniciativa privada. Assim, um 
shopping do município cedeu um espaço para a instalação completa da exposição. 
Por fim, é importante ressaltar que são significativas as contribuições quando se promove a divulgação 
científica. Há uma valorização dos profissionais locais como o designer contratado para elaboração dos 
painéis o artista contratado para a confecção de réplicas (Figura 1) e as cineastas que editaram o vídeo de 
uma das instalações (Figura 1). Esses profissionais foram os responsáveis por concretizar e dar vida as 
ideias pensadas pelos pesquisadores envolvidos. Além do mais, esse tipo de ação envolve os acadêmicos 
das instituições de ensino de nível superior do Estado que participam de forma voluntária e acabam 
adquirindo experiências que futuramente podem ser usadas na sua prática profissional. 
Ações de divulgação científica para o Estado de Roraima são promissoras, uma vez que podem despertar o 
interesse e a curiosidade da população para as questões relacionadas a ciência. Assim propor uma atividade 
diferenciada pensada para o público infantil que, de acordo com Ormastront (2002, p. 130) [...] é ávido de 
notícias e tem sua atenção bastante aguçada para tudo que diz respeito às ciências [...]. Contendo uma 
adequação de linguagem possibilita que os mesmos tenham acesso ao conhecimento científico de forma 
simples e interativa.  
As dificuldades e limitações não foram, por fim, impeditivas da execução da exposição, porém foram 
determinantes para a escolha das atividades que realmente seriam viáveis diante dos serviços e produtos 
oferecidos em Roraima. Não é difícil, portanto, de se entender o porquê das atividades dessa natureza serem 
praticamente inexistentes no estado.  
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Figura 1: De cima para baixo, da esquerda para a direita: miniatura de dinossauro terópode encontrado no Brasil; 
visualização de lâminas em microscópio artesanal; visualização da diversidade de venação foliar em retroprojetor; 
visitantes assistindo ao vídeo sobre biodiversidade. 

 
CONCLUSÕES 
Promover a divulgação científica e popularização da ciência em Roraima tem sido difícil, as empresas locais 
do Estado precisam avançar na oferta da qualidade dos serviços prestados e produtos disponíveis que em 
muitos aspectos ficam a desejar. Mas, apesar de toda a dificuldade encontrada no decorrer da montagem da 
exposição é gratificante ver o trabalho que começou a ser pensando e planejado há meses atrás sendo 
concretizado. Espera-se, com isso, especialmente em comemoração ao Ano Internacional da Luz, possibilitar 
a população de Roraima novas experiências e acesso aos saberes produzidos pela ciência de maneira 
dinâmica e numa linguagem acessível e quem sabe assim incentivar as crianças e jovens em formação a 
ingressar nessa carreira. 
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INTRODUÇÃO 
Divulgação científica é o termo utilizado para levar informação do meio cientifico para os demais membros da 
sociedade, em uma linguagem mais próxima o possível da utilizada no dia-a-dia (MASSARANI e t al., 2004). 
Por haver o constante crescimento da ciência e da tecnologia, tem-se a necessidade da população assimilar 
esses conhecimentos. Para isso podem-se utilizar vários métodos para a divulgação cientifica por meio dos 
veículos de comunicação (PIMENTA, GOUVEA, 2009).  
Um desses métodos é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que vem sendo organizada 
desde 2004 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), com o objetivo de divulgar a ciência promovendo 
eventos que congregam centenas de instituições para realizar o trabalho de divulgação cientifica em todo o 
país, em linguagem acessível para toda a população.  
Em Roraima a SNCT se encontrava em sua 13º edição no ano de 2016, e tinha como tema ―Ciência 
alimentando o Brasil‖. Tento em vista essa oportunidade, aproveitamos para divulgar um pouco sobre o 
ensino da botânica, levando em consideração os termos científicos utilizados pelos agrônomos e botânicos, 
que dão ênfase na família das leguminosas. 
Segundo AZEVEDO (1994), citado por RAMOS e SILVA (2013, p.20), o conhecimento botânico teve inicio no 
Brasil com os saberes indígenas, que eram expressos de forma simples e rudimentar, por meio das tarefas do 
dia a dia, adquiridos a partir de observação, sendo desenvolvido conforme a sua utilidade e necessidade. 
Esses conhecimentos eram transmitidos de geração a geração.  
Segundo Flores (2014) ―dentre as áreas da Biologia, a Bot nica é vista como uma disciplina que envolve 
basicamente a memorização de uma nomenclatura técnica que apresenta pouco significado na vida do 
indivíduo‖. Seno assim vista como um amontoado de palavras sem sentido. 
Visando a participação neste evento vamos dar ênfase na biologia vegetal com o tema: ―os legumes 
existem?‖ com objetivo de despertar e esclarecer para os participantes conceitos científicos utilizados na 
botânica.  
Os legumes são os frutos resultantes da família Leguminosae também chamada de Fabaceae, é uma das 
maiores famílias Botânicas, possui cerca de 650 gêneros e 18000 espécies, no Brasil, ocorrem 
aproximadamente 175 gêneros e 1500 espécies. Seus frutos são os legumes, que tem a característica de 
serem secos na maturidade, duro e ter suas sementes protegidas por uma vagem que se abre em duas 
metades ao longo da sutura e da nervura (SOUZA, 2008). Mas se perguntamos a qualquer pessoa o que é 
um legume é bem provável que ela fale em batata, cenoura, cebola, entre outros. Mas na realidade não são 
legumes. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para obtenção dos dados foram realizadas entrevistas durante a exposição dos banners na SNCT na 
Universidade Estadual de Roraima – UERR, campus Boa Vista e durante a FECIRR em exposição no Parque 
Anauá, município de Boa Vista – RR.  
Foi montada uma barraca de feira com diversos vegetais em exposição, onde se encontravam em vasilhas de 
plástico com placas de papel indicando o seu nome popular. O objetivo da barraca era despertar nos 
participantes da SNCT e da FECIRR a curiosidade para saberem se realmente os legumes existem. O 
questionado aplicado em ambas as entrevistas serviu com base da construção do conhecimento cientifico na 
vida dos participantes, em relação aos termos botânicos e agronômicos, pois cada participante recebia um 
panfleto com as varias definições de legumes. Alguns alunos do 5° semestre do curso de Ciências Biológicas-
UERR, procuravam sanada as duvida que surgiam no momento da entrevistas e da exposição dos vegetais 
na barraca. No final da entrevista foram distribuídos amendoins em saquinhos de papel. Na FECIRR não 
houve a distribuição dos amendoins.  
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na SNCT foram entrevistados 53 pessoas entre homens e mulheres, com uma grande variação nas idades 
dos participantes. Quanto à escolaridade, a maioria possuía o ensino superior, seguido do ensino médio, que 
incluía os graduandos. A maioria respondeu que os legumes existem, mas responderam a pergunta errada 
quando o questionário pediu que citassem três legumes, os mais citados foram cenoura batata e beterraba, 
demonstrando a necessidade da divulgação cientifica nessa área. Também houve um grande numero de 
erros quando questionados o seria um legume, quanto a parte morfológica 66% dos entrevistados não sabiam 
que os legumes são frutos pertencentes a família das leguminosas e 62% não soube dizer qual a área da 
botânica estuda a estrutura e formas dos vegetais. 
Na FECIRR foram entrevistados 22 pessoas, a maioria alunos e professores da rede pública estadual, dos 
ensinos fundamental e médio. A entrevista serviu de base também para sabermos se realmente os alunos 
estudam termos botânicos durante o ensino básico. Ao serem questionados, se os legumes existem, todos 
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disseram que sim. Diferente da SNTC, que 2% dos entrevistados disseram que não, mesmo que no senso 
comum, todas as pessoas saibam e atribuem os significados aos legumes, conforme a peculiaridade de cada 
Região ou Estado. Na aplicação do questionário pedia-se que o participante cita-se três legumes que 
conhecesse, houve a predominância do alface, tomate e da cebola. Quando questionados sobre o que eram 
legumes, houve mais acertos na SNCT (30%) do que na FECIRR (28%). 32% dos entrevistados disse que é 
errado chamar os legumes de hortaliças, 68% dos participantes da entrevista, disseram que não. É difícil 
entender o nível de apropriação do saber cientifico dos participantes, naquele momento, mas é notória, que 
todos os que prestaram atenção na explicação aprenderam um pouco dos termos agronômicos de hortaliças. 
A metade dos participantes não soube diferenciar legumes e verduras, devemos levar em consideração o não 
conhecimento por parte desses em relação aos termos botânicos. E 45% dos alunos alegaram saber que os 
legumes eram frutos e faziam parte da família das leguminosas, mas quando pedimos para eles opinarem 
sobre o que era um legume, uns disseram raízes, outros folhas, caules ou flores. Isso nos leva a pensar que 
alguns estavam perdidos nas respostas, e a porcentagem dos que realmente sabia era menor. Ao serem 
perguntados se sabiam a área da botânica estuda as estruturas e formas vegetais, somente 9% acertaram.  
 
CONCLUSÕES 
A divulgação cientifica levou para SNCT & FECCIR, os conhecimentos botânicos e agronômicos, numa 
linguagem mais simples e acessível. Despertando a curiosidade de varias pessoas, a partir da exposição de 
vários vegetais, numa barraca caracterizada como as barracas utilizadas pelos feirantes, com o intuito de 
chamar a atenção do publico presente em ambos os eventos Estaduais.  
Foi notório o desperta da curiosidade dos entrevistados, quando estava ocorrendo à explicação do tema. Já 
que no senso comum, o que é doce são frutas, e o que é verde é verdura, e o resto é legume.  
Deixando claro que a escolaridade variou bastante, tendo na SNCT um público muito diferente em relação à FECCIR, 

pois na Feita de Ciências de Roraima, estavam presentes os alunos de Ensino Básico, em contra partida na Semana 

Nacional Ciência e tecnologia, a maioria estava cursando o ensino superior, uns eram graduados, outros mestres e 

doutores. Em relação ao gênero, as mulheres participaram mais das entrevistas que os homens.  
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INTRODUÇÃO 
No Brasil, a produção de leite, como em todos os outros segmentos do setor produtivo, é uma atividade cada 
vez mais competitiva e a qualidade do leite é um fator fundamental para o sucesso das empresas 
relacionadas a este produto. Isto porque os consumidores estão cada vez mais exigentes em produtos de 
melhor qualidade e, portanto, todos os esforços devem ser direcionados no sentido de atender esta demanda, 
de tendência mundial.  
Em relação aos sistemas de ordenha, a ordenha manual ainda é o sistema mais utilizado no mundo, e 
predomina no estado de Roraima. Este sistema é o ideal para pequenos rebanhos ou rebanhos de pequeno 
potencial produtivo e apresenta baixo custo de instalação. No entanto, em maiores escalas de produção, a 
ordenha mecânica, onde a extração do leite é feita com o auxílio de unidades de ordenha, que funcionam 
devido a uma fonte de vácuo criada por uma bomba, se torna mais interessante, já que garante maior 
eficiência no uso da mão de obra, aumenta a agilidade no processo de ordenha e se bem conduzida, 
proporciona a obtenção de leite com qualidade superior, à média observada nos estabelecimentos que 
adotam a ordenha manual.   
É importante salientar que é possível obter leite de boa qualidade na ordenha manual, desde que os cuidados 
relacionados com a higiene durante a obtenção do leite sejam os mesmos que os observados na ordenha 
mecânica, porém, esta não é a realidade das propriedades leiteiras do estado de Roraima. Ausência de 
práticas de higiene da ordenha, envolvendo a higiene dos animais, instalações, utensílios e do próprio 
ordenhador podem favorecer o maior grau de infecção da glândula mamária, por agentes patogênicos 
causadores de mastite, com consequente aumentos na contagem de células somáticas (CCS) do leite, 
resultando em prejuízos qualitativos (alteração na composição microbiológica e físico-química) e quantitativos 
(queda na produção). Adicionalmente, existe a hipótese de que as condições climáticas adversas, 
principalmente condições de temperatura e umidade elevadas, podem aumentar o grau de infecção da 
glândula mamária, devido à queda da imunidade do animal, decorrente de situações de estresse térmico 
prolongado e também, devido a maior prevalência de microrganismos patogênicos nos locais frequentados 
pelas vacas leiteiras. Portanto, o objetivo desta pesquisa é verificar a influência dos sistemas de ordenha 
manual e mecânica praticado em Roraima, no conforto térmico de vacas leiteiras e suas possíveis relações 
com a saúde da glândula mamária.  
  
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi realizado em três propriedades particulares, a primeira localizada no município de Iracema-RR, 
onde se trabalha com ordenha mecânica, estilo balde ao pé denominada Fazenda 1, a segunda localizada no 
município de Boa Vista-RR, na região do Monte Cristo onde se pratica a ordenha manual, denominada 
Fazenda 2 e a terceira localiza no município do Cantá, também com a ordenha sendo realizada 
manualmente, denominada Fazenda 3. A propriedade rural do município de Iracema, apresenta estábulo de 
ordenha e curral de espera cobertos e realiza a antissepsia dos tetos das vacas antes da ordenha com 
solução de hipoclorito de sódio a 2% e posterior secagem dos tetos. As propriedades de Boa Vista e Cantá 
não possuem curral de espera e não adotam práticas de higiene pré-ordenha. A coleta dos dados foi 
realizada no período da manhã, entre os períodos de 28 de agosto de 2016 a 02 de fevereiro de 2017. Os 
rebanhos são constituídos de animais predominantemente da raça girolanda, com diferentes graus de 
sangue, com idade variável, em diferentes estágios de lactação e apresentavam boa condição corporal no 
momento das coletas. As vacas utilizadas no experimento foram escolhidas aleatoriamente dentro do 
rebanho. O dados de temperaturas máxima (TMAX) e mínima (TMIN), umidade relativa média (UR) e índice 
de temperatura e umidade (ITU) nas respectivas datas das avaliações, realizadas em cada fazenda são 
apresentados na Tabela 1. 
Tabela 1 - Dados climatológicos das três fazendas nos períodos de avaliação. 

Tratamento Data da coleta T MAX (°C) T MIN (°C) UR (%) ITU 

Fazenda 1 29/08/2016 34 23,6 90 77,41 

Fazenda 2 04/09/2016 34,4 23,5 78 77,63 

Fazenda 3 02/02/2017 32,2 25,2 79 76,97 

Fonte: INMET (2017) 

 
O ITU observado nas diferentes fazendas está dentro da faixa considerada aceitável para vacas girolanda, as 
quais, conforme Azevedo et al. (2005), podem suportar valores de até 80 sem apresentarem sintomas de  
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estresse calórico. Antes da ordenha, após a contenção dos animais, para avaliação dos parâmetros 
fisiológicos foram registrados os dados de temperatura retal (TR; °C), frequência respiratória (FR; mov. min-1) 
e temperatura do pelame (TP;ºC). A verificação da FR foi realizada a partir da contagem do número de 
movimentos da região do flanco realizados pelo animal, no intervalo de 1 minuto. As medidas da TR foram 
tomadas com auxílio de termômetro digital de uso veterinário introduzido no reto dos animais, durante o 
tempo de 1 minuto, para estabilização e obtenção do valor da temperatura. O registro da TP foi realizado 
mediante o uso de um termômetro de infravermelho. A temperatura média do pelame foi considerada de 
acordo com a metodologia estabelecida por Pinheiro et al. (2000), com registros de temperatura da cabeça, 
dorso, canela e úbere de cada animal, em seus respectivos tratamentos, por meio da seguinte equação: TP = 
0,10Tcabeça + 0,7Tdorso +0,12Tcanela + 0,08Túbere. Após a contenção das vacas e antes da colocação 
dos bezerros para mamar e estimular a descida do leite, realizou-se o teste da caneca telada (Tamis) 
(RADOSTITS et al., 1994), mediante avaliação dos três primeiros jatos de leite, para verificar a presença de 
mastite clínica. Caso a vaca examinada fosse diagnosticada com mastite clínica, a mesma seria 
imediatamente excluída dos testes posteriores. Para determinação da CCS do leite total ordenhado de cada 
vaca utilizou-se o kit Somaticell® conforme metodologia descrita por Langoni et al. (2012). Foram colhidas 
amostras de leite de 86 vacas, 43 em sistema de ordenha mecânica (Fazenda 1) e 43 em sistema de ordenha 
manual (Fazendas 2 e 3). O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com 2 
tratamentos (sistemas de ordenha) e 43 repetições por tratamento, totalizando 86 parcelas experimentais. Os 
dados foram submetidos à análise de variância por intermédio do software SISVAR (FERREIRA, 2008), com 
comparação das médias ao nível de 5% de significância, utilizando o teste F. Para a análise de correlação de 
Pearson entre as variáveis fisiológicas e a CCS utilizou-se o software SPSS.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A FR, TR e a TP foram superiores no sistema de ordenha mecânica em relação ao sistema de ordenha 
manual (P<0,05)(Tabela 2). 
 
Tabela 2 - Frequência respiratória (FR), temperatura retal (TR) e temperatura do pelame (TP) das vacas leiteiras nos 
sistemas de ordenha avaliados. 

Parâmetro 
Sistema de Ordenha 

Mecânica Manual 

FR (mov/min) 33,6a 28,4b 

TR (°C) 38,8a 38,0b 

TP (°C) 36,7a 32,3b 
                                 (P<0,05 , teste F) 

 
Considerando que no sistema de ordenha mecânica existe um curral de espera coberto, é provável que os 
maiores valores observados para as variáveis fisiológicas neste sistema, foram devidos, prioritariamente, ao 
horário de realização das ordenhas. No sistema de ordenha manual, o início das ordenhas ocorreu entre 3:30 
e 4:00 da manhã. Já para o sistema de ordenha mecânica, a retirada do leite foi iniciada por volta das 7:00 
horas da manhã. O início da ordenha ocorreu com uma hora de atraso do início habitual, no sistema de 
ordenha mecânica devido a dificuldades na organização dos procedimentos para levantamentos dos dados 
da pesquisa. Possivelmente, o maior tempo de permanência das vacas no curral de espera, devido ao inicio 
mais tardio da ordenha, proporcionou maior trocar de calor entre elas, favorecendo o aumento da temperatura 
corporal e a frequência respiratória dos animais e consequentemente resultou em valores superiores para os 
parâmetros fisiológicos no sistema de ordenha mecânica, sendo este o principal fator responsável pelas 
diferenças observadas entre os tratamentos. Segundo Armstrong (1994), o curral de espera anexo à sala de 
ordenha é, na maioria das fazendas, a área mais estressante para as vacas em lactação. Quando o animal é 
confinado no curral de espera durante 15 a 60 min, duas ou três vezes ao dia, o estresse pode ocorrer 
mesmo a uma temperatura ambiente moderada. É importante salientar que não é esperado que os valores de 
FR e TR observados em ambos sistemas provoquem prejuízos à produção de leite, uma vez que, valores de 
FR de 18 a 60 mov/min (HAHN et al.,1997) e de TR entre 38 e 39°C (DU PREEZ, 2000) são considerados 
normais para bovinos leiteiros. Porém, deve ser salientado que o valor de TP observado no sistema  de 
ordenha mecânica pode dificultar a dissipação do calor corporal das vacas. Conforme Collier et al. (2006), 
para que o gradiente de temperatura entre o organismo e o pelame seja amplo o suficiente, para que o animal 
use efetivamente as quatro vias de trocas de calor, a TP deve estar abaixo de 35ºC, fato que não ocorreu no 
sistema de ordenha mecânica. Não se observou correlação entre  CCS e as variáveis fisiológicas FR, TR e 
TP, nos dois sistemas de ordenhas avaliados (P>0,05) (Tabela 3).                       
 
Tabela 3 - Análise de correlação entre CCS e variáveis fisiológicas relacionadas ao estresse térmico e entre CCS e CMT, 
nos sistemas de ordenha avaliados. 
 

Sistema de Ordenha 
 

FR (mov/min) TR (°C) TP (°C) 

Manual CCS (x 1000 cél/mL) 0,008 -0,082 0,041 

Mecânica CCS (x 1000 cél/mL) -0,091 0,072 -0,222 
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A ausência de correlação demonstra que possíveis alterações nas variáveis fisiológicas relacionadas ao 
estresse térmico, não necessariamente resultariam em alterações no teor de CCS do leite de bovinos 
leiteiros, resultado que está de acordo com a literatura. Conforme Harmon (1994), a influência da estação do 
ano sobre escores de infecção da glândula mamária durante a lactação provavelmente não é causada por 
mudanças de temperatura e umidade, mas por exposição das extremidades dos tetos aos patógenos do 
ambiente, resultando em novas infecções. A CCS menor no inverno e maior no verão coincide com a 
incidência de mastite clínica durante os meses de verão, não havendo porém nenhuma evidência 
relacionando o estresse térmico ao aumento direto da CCS em glândulas saudáveis. Almeida (2009) 
trabalhando com vacas girolandas sem climatização na pré-ordenha, e com climatização por sistema de 
nebulização, associado à ventilação forçada durante tempos de resfriamento de 10, 20 ou 30 minutos 
verificou que nos dois turnos de ordenha não houve efeito dos tratamentos sobre a CCS, apesar de ter 
ocorrido reduções significativas nas variáveis fisiológicas FR e TP no turno da manhã e FR, TR e TP no turno 
da tarde, com o uso da climatização. 

 

CONCLUSÕES 
A ausência de correlação entre as variáveis fisiológicas associadas ao estresse térmico e CCS indicam que 
estas variáveis não devem ser usadas como indicadores de infecção da glândula mamária em rebanhos 
bovinos em condições semelhantes às do presente estudo. 
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INTRODUÇÃO 
O conteúdo sobre animais peçonhentos e venenosos faz parte do currículo escolar tanto no ensino 
fundamental quanto no ensino médio. No ensino fundamental faz parte do eixo temático vida e ambiente e ser 
humano e saúde, devido a sua importância tanto no contexto da biologia em si, como na educação ambiental 
(BRASIL, 1998). 
Os animais venenosos e peçonhentos, são seres distintos, porém são muitas vezes confundidos entre si 
pelas características de possuírem toxinas, fazendo com que a sociedade em geral tenha dificuldade em 
diferenciá-los (AMARAL; CASTILHO; HADDAD, 2015). 
Deste modo, os animais peçonhentos são aqueles que possuem uma glândula produtora de peçonha e um 
aparelho capaz de inocular essa toxina em um organismo (DINIZ, 2010; FIOCRUZ, 2013; AMARAL; 
CASTILHO; HADDAD, 2015). A toxina presente nos animais peçonhentos é uma substância que altera ou 
destrói as funções vitais do local, podendo ser fatal em alguns casos (DINIZ, 2010). Esse aparelho, no qual a 
toxina circula ativamente, pode ser composto de dentes ocos, aguilhões, cápsulas, ferrões, cerdas ou 
esporão e espinhos, dependendo do animal, como: águas-vivas, centopeia, esponjas, ouriço-do-mar, 
poliquetas, raia, serpentes, ornitorrinco, entre outros (DINIZ, 2010; FIOCRUZ, 2013). 
Por sua vez, os animais venenosos são aqueles que produzem veneno, mas não possuem um aparelho 
inoculador, provocando envenenamento passivo por contato (taturana), por compressão (sapo, rãs, 
pererecas) ou por ingestão (peixe baiacu) (DINIZ, 2010; FIOCRUZ, 2013). 
Deste modo, o ensino de Ciências tem papel fundamental na sociedade, pois oferece um significativo acervo 
de informações e conhecimentos sobre esses animais, sua anatomia e fisiologia, contribuindo de forma 
determinante na formação de alunos conscientes e embasados do conhecimento não somente sobre os 
animais em si, mas sua função no meio em que vivem, uma vez que, de acordo com o PCN esse conteúdo é 
abordado no 7º ano do ensino básico (BRASIL, 1998). 
Por entender que o ensino e por sua vez, o esclarecimento da importância dos animais (peçonhentos e 
venenosos) no meio ambiente tem uma grande contribuição na formação dos alunos, pois o educando tendo 
conhecimento da base científica de ecologia e preservação ambiental, compreenderá a existência de animais 
peçonhentos e animais venenosos para a vida no planeta, este trabalho tem como objetivo principal verificar a 
percepção dos alunos do 7º ano do ensino fundamental através de um questionário, a respeito do 
conhecimento adquirido sobre os animais peçonhentos e venenosos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Participaram da pesquisa, 132 alunos do 7º ano do ensino fundamental de quatro escolas do município de 
Boa Vista, Roraima. Aqui não será mencionado o nome das escolas. Para tanto, foi aplicado um questionário 
com duas turmas de cada escola entre os meses de maio a agosto de 2017. O instrumento foi adaptado de 
Gonçalves et al. (2014) e continha seis perguntas relacionadas aos animais peçonhentos e venenosos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Questão 01 – Qual o significado de animal peçonhento e animal venenoso? 
Através deste questionamento pode-se perceber a confusão envolvendo os conceitos de peçonhento e 
venenoso. Conforme os dados, 64% acertaram o que significa peçonhento, todavia, 56% erraram ou não 
souberam responder o que significa animal venenoso (Figura 1). Diniz (2010), afirma que por envolver 
palavras distintas, as concepções sobre animais peçonhentos e venenosos ainda se confundem, 
principalmente no senso comum e pela veiculação da mídia escrita ou falada. Logo, cabe ao professor sanar 
esse grande equívoco na sala de aula, o que muitas vezes não ocorre. 
Questão 02 – Em sua opinião, teria algum problema caso esses animais desaparecessem do planeta? 
Grande parte dos discentes (61%) reconhecem que teria algum problema caso esses animais 
desaparecessem do planeta. No entanto, 27% alegam que não e 12% não souberam responder a pergunta. É 
de suma importância que o professor de Ciências ou de Biologia, integrem ao conhecimento dos alunos a 
relevância que esses animais trazem não somente para o meio ambiente em que vivem, mas também para o 
equilíbrio do planeta. 
Muitos destes animais são bioindicadores da qualidade ambiental, participam da cadeia alimentar, que é uma 
das bases de sustentação do equilíbrio ambiental, na transferência de energia e matéria nos ecossistemas, 
além de apresentarem grande importância médica para o diagnóstico presuntivo da etiologia de acidentes 



 
 

 
 

354 

ofídicos e subsidiam a produção de soro antiofídicos. Logo a redução ou extinção local, regional e global de 
espécies resulta em uma série de impactos negativos graves no planeta, pois cada animal tem um papel 
importante na natureza, onde a falta de um pode causar a superpopulação de outros e assim trazer um 
desequilíbrio do meio ambiente.  
Questão 03 – De acordo com o seu conhecimento, diga se o animal da figura é peçonhento ou 
venenoso, conforme exemplo abaixo: 
Longe de ser respondida a contento, esta questão obteve o maior índice de erros. Como mencionado 
anteriormente, as concepções sobre animais peçonhentos e venenosos ainda se confundem. Logo, foi 
apresentado seis animais, e os alunos deveriam assinalar quais eram peçonhentos e quais eram venenosos. 
Assim, os únicos animais que obtiveram acertos foi abelha e baiacu, peçonhento e venenoso, 
respectivamente. Os outros animais peçonhentos com escorpião e serpente, obtiveram mais de 50% de 
erros, onde os alunos alegaram serem venenosos. Assim sendo, sapo e taturana que são animais 
venenosos, foram marcados pelos alunos como animais peçonhentos. 
Diniz (2010) afirma que para os alunos, utilizando o senso comum, os animais peçonhentos não têm veneno 
e enquanto que os animais venenosos têm, isso poderia ser justificado pelo fato de que na palavra venenoso, 
subentende-se que é um animal que possui veneno em seu organismo. 
Diante do exposto, cabe ao professor de Ciências corrigir tais equívocos, uma vez que, são raros os livros 
didáticos trazerem tais conceitos. 
Questão 04 – O que você sente quando vê um animal peçonhento e/ou venenoso? 
Dos estudantes que responderam está pergunta, 47% afirmaram terem medo e 13% alegam ter nojo ao ver 
um animal peçonhento ou venenoso, o que pode ser relacionado tanto com a aparência quanto pela forma de 
defesa que eles utilizam para afastar ou atacar o inimigo quando se sentem ameaçados. Diniz (2010) aborda 
que os animais peçonhentos e venenosos acabam sofrendo um preconceito oriundo muitas vezes de sua 
aparência, sendo classificados várias vezes como nojentos, feios, sujos e malvados.  
Questão 05 – Como você prestaria socorro a uma pessoa que sofreu um acidente animal peçonhento? 
Em relação a esta pergunta, pode-se observar que a maioria (52%) dos participantes levaria a pessoa 
imediatamente ao hospital em caso de acidente com algum animal peçonhento, 24% pediria ajuda, 15% dos 
alunos não tomariam medidas recomendadas pelo Instituto Butantan, como o uso de torniquetes e sucção do 
veneno e 9% não sabiam o que fazer diante desse tipo de situação.  
Questão 06 – Você ou algum conhecido já teve algum acidente com algum animal peçonhento e/ou 
venenoso? 
Os dados analisados denotam que 46% dos alunos não tiveram acidentes provocados por animais 
peçonhentos ou venenosos, em contrapartida, 49% informaram a ocorrência de acidentes oriundos desses 
animais e 5% não souberam responder. As serpentes são os animais responsáveis pela maior ocorrência de 
acidentes entre os discentes (17%), seguido pelos escorpiões (13%), abelha (8%), raia (6%), aranha (3%), 
formiga e centopeia (2%). Estes dados corroboram com os dados levantados pelo Ministério da Saúde em 
Roraima no ano de 2015, sendo as serpentes os animais que mais causaram acidentes entre os animais 
peçonhentos com registro de 183 casos, seguido pelos escorpiões com 41, abelha com 30 casos e as 
aranhas com 11 casos registrados (BRASIL, 2015). 
  
Figura 01 – Total de resposta número absoluto referente a 
Questão 01 – Qual o significado de animal peçonhento e 
animal venenoso? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02 – Total de resposta número absoluto referente a 
Questão 02 – Em sua opinião, teria algum problema caso 
esses animais desaparecessem do planeta? 
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Figura 06 – Total de resposta número absoluto referente a Questão 06 – Você ou algum conhecido já teve algum 

acidente com algum animal peçonhento e/ou venenoso? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: as autoras 

 
 

Figura 03 – Total de resposta número absoluto referente a Questão 03 – De acordo com o seu 
conhecimento, diga se o animal da figura é peçonhento ou venenoso, conforme exemplo abaixo: 
 

Figura 04 – Total de resposta número absoluto 
referente a Questão 04 – O que você sente quando 
vê um animal peçonhento e/ou venenoso? 
 

Figura 05 – Total de resposta número absoluto 
referente a Questão 05 – Como você prestaria 
socorro a uma pessoa que sofreu um acidente animal 
peçonhento? 
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CONCLUSÕES 
A inserção de conceitos adequados no ensino de ciência torna-se a cada dia essencial para o cotidiano dos 
estudantes. Os dados revelam que é necessário investir na educação, seja ela em livros didáticos adequados 
a este ensino, quanto investir na capacitação docente.  
A percepção dos alunos quanto aos animais peçonhentos e venenosos só será possível se os professores 
estimularem esse processo.  
Contudo, o professor precisar se apropriar dessa temática para que haja estímulo na assimilação desses 
termos.  
____________________ 
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INTRODUÇÃO 
A produção brasileira de tambaqui (Colossoma macropomum) vem crescendo ano a ano, desde a década de 
2000. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2015, a produção alcançou 135.867 
toneladas, representando 28,12% da produção total de pescado oriundo da piscicultura nacional. Atualmente 
é a segunda espécie mais produzida, além de fornecer material genético para a produção de híbridos como o 
tambacu e tambatinga (IBGE, 2017).   
A produção de tambaqui no Brasil é baseada em sistemas intensivos e semi intensivos. As características 
básicas desses sistemas incluem manuseio excessivo, transporte, altas densidades de estocagem, variações 
na qualidade da água, além de dependência de uma dieta artificial como única fonte de alimento (SCHALCH; 
FRANÇA; SILVA, 2015). Esses modelos, de acordo com Tavares-Dias et al. (2013) interferem na relação 
peixe-parasito-ambiente, afetando peixes e agentes patogênicos (vírus, bactérias, parasitos) que ocasionam 
surtos epizoóticos, por causa de intervenções equivocadas no ambiente de cultivo. 
Os surtos epizoóticos estão relacionados, na maioria das vezes, ao manejo incorreto, mas podem ser 
prevenidos e controlados a partir da adoção de boas práticas na criação. No geral, as práticas corretas de 
manejo reforçam a resistência dos peixes às enfermidades e evitam o acúmulo de fatores estressantes. De 
acordo com Tavares-Dias et al. (2013) a susceptibilidade a doenças varia em função da espécie e de 
indivíduo para indivíduo, sendo que, os maiores impactos ocorrem em peixes mais jovens, quando 
comparado a adultos.  
Medidas profiláticas e terapêuticas para minimizar impactos negativos na saúde de peixes criados em 
sistemas comerciais de piscicultura, incluem o uso de produtos químicos convencionais, citados com 
causadores de diversos impactos negativos. São métodos convencionais de controle e tratamento de 
doenças que incluem a aplicação de antimicrobianos e parasiticidas com grande poder residual (SHIOGIRI; 
CRUZ; FERNANDES, 2015). Entretanto, de acordo com Tavecchio; Guidelli; Portz (2009) a utilização de 
plantas na prevenção e controle de infecções parasitárias, por exemplo, possui alto índice de sucesso, 
inclusive contra outros patógenos importantes para a piscicultura, tem baixo custo e ocasiona o mínimo 
impacto ambiental. Conforme esses autores, a utilização de plantas com potencial fitoterápico é uma 
excelente alternativa ao uso de produtos químicos e antibióticos que impactam o ambiente, promovem a 
resistência de patógenos e contaminam a carne dos peixes e o ambiente. 
O uso de plantas na produção de peixes tem se mostrado promissor para o tratamento e prevenção de 
doenças em peixes, e a prática terapêutica vem se tornando de suma importância para a aquicultura, em 
especial, na piscicultura (MENDONÇA et al., 2014). Tavecchio; Guidelli; Portz (2009) apresentam em seus 
estudos, plantas com potencial imunoestimulante e eficazes na prevenção e controle de parasitoses na 
piscicultura. De acordo com os autores, por serem produtos naturais, biodegradáveis e com atividade 
antimicrobiana contra diversos patógenos, as plantas e seus extratos são indicados para o tratamento de 
doenças em peixes, sem ocasionar grandes impactos ao ambiente e aos animais. Nessa perspectiva, este 
resumo tem por objetivo apresentar uma revisão sobre plantas e os extratos e/ou óleos obtidos de suas 
partes, que são empregados no manejo e tratamento de doenças no tambaqui, no Brasil. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este levantamento foi elaborado a partir da revisão de literatura especializada, realizada entre março e agosto 
de 2017, como parte da elaboração de capítulo da Dissertação de Mestrado em Agroecologia, dentro do 
Programa de Pós-Graduação, da Universidade Estadual de Roraima - PPGA. Foi realizada consulta a livros, 
artigos científicos em periódicos, dissertações e teses nacionais e internacionais, selecionadas através de 
busca no banco de dados da Capes, Scielo e outros sites de busca, com o objetivo de identificar estudos 
realizados sobre o uso de alternativas de tratamento e prevenção contra patógenos e manejo no cultivo de 
tambaqui. Foram analisados trabalhos sobre tratamento de doenças que acometem tambaquis criados em 
sistemas de produção e, em sua essência, o trabalho está direcionado à exposição de resultados sobre a 
utilização de fitoterápicos para tratamento de doenças que acometem o tambaqui no Brasil. Incluso neste 
trabalho, está lista de plantas utilizadas para extração de óleos essenciais aplicados em tratamento de 
doenças do tambaqui.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nos últimos anos, o cultivo de organismos aquáticos tem sido incentivado em nível mundial, no entanto há 
uma grande lacuna na discussão sobre tratamentos a serem usados para controlar doenças em peixes. Na 
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cadeia de produção, a demanda de produtividade máxima durante curto período de tempo e a baixo custo 
esbarra em alguns obstáculos que, direta ou indiretamente, afetam o estado de saúde dos peixes 
(VALLADÃO; GALLANI; PILARSKI, 2015). A falta de produtos veterinários registrados para uso na aquicultura 
é um problema atual, na maioria dos países do mundo e, os tratamentos de saúde em pisciculturas estão 
baseados na utilização de produtos químicos tais como: formalina, sulfato de cobre, verde malaquita, 
cloramina, pesticidas organofosforados, diflubenzuron e antibióticos, como a oxitetraciclina (MENDONÇA et 
al., 2014). Conforme os autores citados anteriormente, os produtos utilizados têm sido citados como agentes 
de efeitos tóxicos para os tecidos dos peixes, principalmente nos tecidos das brânquias, do tegumento e do 
fígado; além de citarem também o acúmulo de resíduos na musculatura, oferecendo assim, risco potencial ao 
consumidor e ao ambiente no entorno da piscicultura, onde resíduos dos tratamentos são descartados. 
O tambaqui é uma espécie que ocorre naturalmente nos rios amazônicos, sendo atualmente, a espécie nativa 
mais cultivada na Amazônia brasileira e a mais frequente em pisciculturas de todo o país, pois está presente 
em 24 dos 27 estados do Brasil (SANTOS et al., 2013), inclusos seus híbridos tambacu (C. macropomum 
fêmea x Piaractus mesopotamicus macho) e tabatinga (C. macropomum fêmea x P. brachypomus macho) 
(JERÔNIMO et al., 2015).  
A partir da intensificação dos cultivos da espécie e seus híbridos, problemas sanitários passaram a emergir 
devido à depreciação na qualidade de água, aumento do adensamento populacional e manejo inadequado, 
tornando‐os susceptíveis a infecções por patógenos e demandando maiores conhecimentos sobre o manejo, 
para a melhoria nas condições de saúde dos peixes (JERÔNIMO et al., 2015). Dessa forma, a necessidade 
em definir protocolos para profilaxia e tratamento de doenças, como forma de garantir o desempenho 
produtivo e a biossegurança nos sistemas de produção adotados para o cultivo de tambaqui, é de suma 
importância. 
De acordo com Pereira et al. (2016) a utilização de produtos químicos, mesmo sem aprovação de órgãos 
oficiais, é frequente em pisciculturas e prejudica, tanto o meio ambiente, quanto os animais nas produções 
aquícolas. Conforme Santana et al. (2015), os fitoterápicos se mostram eficazes em qualquer área da criação 
animal e servem para controle de ectoparasitos, endoparasitos, fungos e bactérias em mamíferos, aves, 
peixes e répteis. Apesar de necessitarem de regulamentação, o uso de produtos naturais é factível, 
economicamente viável e ambientalmente correto para a piscicultura, e contribuem para a sustentabilidade, 
por diminuírem a utilização de produtos químicos. Mendonça et al. (2014) ressaltam que a substituição de 
produtos químicos por naturais é admissível, pois, além do crescente processo de adoção de produtos 
fitoterápicos para tratamento de doenças e manutenção da saúde em animais, existem no Brasil, plantas 
potenciais para elaboração de produtos fitoterápicos.  
A utilização de plantas medicinais é uma prática comum entre as populações humanas (VASQUEZ; 
MENDONÇA; NODA, 2014), mas de acordo com as definições da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o 
uso de fitoterápicos, que são medicamentos provenientes de plantas que apresentem substâncias com ação 
farmacológica, devem passar por industrialização (ANVISA, 2011). As substâncias ativas podem ser extraídas 
das diversas partes da planta caule, folhas, flores, frutos, sementes ou raízes e devem ser avaliadas em 
relação a seus efeitos tóxicos, antes do uso efetivo, em humanos e animais.  
Há referência de Pereira et al. (2016) sobre indicações terapêuticas para o uso de fitoterápicos para peixes, 
que incluem ação antiparasitárias, ação cicatrizante, antimicrobiana, repelente, antitérmica, anti-inflamatória, 
antidiarreica, anti-emética, antiespasmódica e constipações. Entretanto, de acordo com Valladão; Gallani; 
Pilarski (2015), apesar dos benefícios, o efeito tóxico das ervas medicinais em organismos aquáticos tem sido 
mal estudado, pois seus efeitos variam significativamente de acordo com o tipo de fitoterápico e as espécies 
de organismos expostos aos princípios ativos, fato constatado por Becker et al. (2015) e Soares et al. (2016) 
ao utilizar óleo essencial de Lippia alba para investigar os efeitos antiparasitários in vitro e in vivo em 
tambaqui. Os autores referem que, apesar de efetivo contra os parasitos, após submissão, os peixes 
apresentaram lesões histopatológicas no sangue, sendo recomendados novos estudos para melhor 
avaliação.  
Em Roraima, o levantamento de informações sobre as plantas e seus usos na Medicina Veterinária são 
inexistentes, no entanto, Luz (2001) levantou informações sobre plantas medicinais no município de Boa 
Vista, identificando 60 famílias, caracterizando 8 gêneros e 105 espécies, destacando 26 de uso medicinal, 
nativas ou exóticas, cultivadas ou oriundas de extração no ambiente natural, para uso humano. Dentre essas 
espécies identificamos algumas espécies que vêm sendo analisadas como potenciais no tratamento de 
doenças no tambaqui, como por exemplo: Allium sativum; Bixa orellana; Ocimum gratissimum; Chenopodium 
ambrosioides. Esse destaque demonstra o potencial florístico a ser investigado, já que dentre as várias 
espécies identificadas por Luz (2001), existem plantas que ainda não foram avaliadas para uso em peixes, 
mas foram avaliadas em outras espécies animais (ALMEIDA et al, 2007; MARINHO et al., 2007), como no 
caso da Sucuúba (Himatanthus articulatus), utilizada popularmente no tratamento de úlceras, tumores 
possuindo ação antinflamatórias e parasiticidas em humanos e mamíferos. Em camundongos, a diluição do 
látex da planta apresentou atividade não genotóxica e não mutagênica que demonstra potencial para o 
tratamento contra o câncer (REBOUÇAS et al. 2012). 
Neste levantamento de plantas usadas para o tratamento de doenças em tambaquis, avaliaram-se diversas 
espécies de plantas exóticas e nativas, destacadas na Tabela 1. A seguir, informações de algumas plantas 
que vêm sendo estudadas para o manejo e tratamento de doenças em tambaquis.  
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Alho (Allium sativum): Na aquicultura o alho promove o crescimento, estimula o apetite, melhora o sistema 
imune, reforça o controle de bactérias e fungos nos peixes. Pesquisas têm demonstrado que o alho pode 
eliminar as principais bactérias em peixes de água doce, sendo indicado em pisciculturas para diferentes 
espécies de peixes. A aplicação de alho em dietas melhora a resposta de leucócitos e aumenta a resistência 
a infecções por monogenéticos (INOUE et al.,2016; PEREIRA et al., 2016). 
Amendoeira (Terminalia cattapa): Originária da Índia, o extrato de folhas dessa planta possui atividade 
bactericida, fungicida e parasiticida (TANAKA; NONAKA; NISHIOKA (1986); CHYAU et al. (2002). Conforme 
os autores o uso produz efeito terapêutico no cultivo de pós-larvas de tambaqui em concentrações entre 0,5 e 
0,75 g L-1 e determina maior sobrevivência, sem comprometimento do crescimento; e é passível de aplicação 
independente da fase de vida de peixes e camarões (SOUZA et al.,2010). Apresenta efeitos satisfatórios no 
controle de monogenéticos e do protozoário Piscinoodinium pillulare em juvenis de tambaqui na concentração 
de 120 ml/L de água, entretanto não foi satisfatório para o controle do protozoário Ichthyophthirius multifiliis 
(CLAUDIANO et al., 2009). 
Cravo da Índia (Eugenia caryophyllata): É árvore nativa das ilhas Molucas, na Indonésia. Estudos realizados 
por Boijink et al (2015) utilizando o Eugenol, extrato de Cravo da Índia, alcançou 81% de eficácia no controle 
de monogenéticos em tambaquis juvenis. Também é muito utilizado como anestésico durante procedimentos 
de manejo e transporte por ser um produto natural e de baixo custo (INOUE, 2011). 
Alfavaca (Ocimum gratissimum): Planta originária da Índia, também conhecida como alfavaca-cravo. Estudos 
realizados por Daikiri et al. (2013) apresentam a possibilidade de adicionar o extrato das folhas na ração. 
Boijink et al. (2016) destacam a capacidade em estimular o sistema imunológico a eficácia no tratamento 
contra parasitas e, também, capacidade em obter efeitos analgésicos. 
Mastruz (Chenopodium ambrosioides L.): Ou Erva de Santa Maria, é originária do México, planta considerada 
cosmopolita. O extrato aquoso, em ensaio realizado por Monteiro (2012) propiciou redução na carga 
parasitária em tambaqui, entretanto, a autora sugere a realização de melhor avaliação sobre o potencial e o 
seu uso in vivo para controle alternativo das parasitoses dos peixes cultivados em pisciculturas. 
Menta (Mentha piperita): Originária do México, o óleo essencial extraído dessa planta é o mentol. De acordo 
com Façanha; Gomes (2005) é eficaz como anestésico e antinflamatório.  As concentações de 100 e 
150mg/L podem ser utilizadas para realização de biometria e indução cirúrgica, respectivamente. Ribeiro et 
al. (2016) refere sobre o potencial imunoestimulante do óleo essencial de M. piperita adicionado à ração de 
tambaqui exposto a bactérias Aeromonas hydrophila.    
Urucum (Bixa orellana): Planta originária de florestas tropicais das Américas Central e do Sul a utilização do 
extrato das sementes de urucum em ação antioxidante, bactericida e parasiticida. Andrade et al. (2016) 
identificaram uma ação contra parasitos Monogenea, com 100% de eficácia em tambaqui. Entretanto, 
recomendam mais estudos para determinar causas de alterações sanguíneas dos peixes, o mecanismo de 
ação antihelmíntica, isolamento das substâncias bioativas e avaliações de riscos ecológicos. 
Pimenta de macaco (Piper aduncum): Planta de ocorrência natural na Amazônia. O extrato de folhas de P. 
aduncum, possui efeito anti-helmíntico contra parasitas monogenéticos do tambaqui, porém pode causar 
alterações na fisiologia dos peixes (ALMEIDA; QUEIROZ; AFFONSO, 2013). 
Unha de gato (Uncaria tomentosa): De origem amazônica, a unha de gato é uma planta com ações 
analgésicas; anti-inflamatórias; antioxidantes; antimutagênicas; antiproliferativas; antitumorais; antivirais; 
diuréticas; depurativas (desintoxicantes, combatem os radicais livres); hipotensivas (diminuição da pressão 
arterial). A farinha da moagem dos ramos lenhosos dessa espécie reduz significativamente a carga 
parasitária de monogenóides nas brânquias do tambaqui, mostrando que a planta tem potencial para ser 
utilizada como anti-helmíntico na piscicultura. No entanto, mais estudos são necessários para ajustar uma 
dosagem ou tempo de tratamento ainda mais eficaz (SANTOS et al., 2012). 
Cunambi (Clibadium surinamense): O Cunambí é uma planta arbórea encontrada na região Norte do Brasil. É 
utilizada pela população ribeirinha para facilitar a pesca em rios e igarapés da Amazônia. O extrato aquoso da 
planta é um eficiente anestésico para juvenis de tambaqui, ideal para a realização de biometria e transporte 
(Santos et al., 2016). 
 

Tabela 1 - Plantas com potencial fitoterápico para a utilização em criação de tambaqui.  
Nome 

popular 
Espécie 

Parte da 
planta 

Principal 
componente 

Indicação Dosagem Referências 

Alho Allium sativum bulbo 
Alicina; 
Ajoueno 

Parasiticida 
Antifúngica 

Imunoestimulante 
Não definido 

Inoue et al., 2016. 
Pereira et al., 2016. 

Amendoeira Terminalia catappa 
folhas 

 
Vários 

Parasiticida 
Bactericida 
Fungicida 

0,5 - 0,75 g L-¹ 
Souza et al. , 2010 
Tanaka; Nonaka; 
Nishioka, 1986. 

Cravo da 
India 

Eugenia 
caryophyllata 

botões 
florais 

Eugenol 

Parasiticida 
Bactericida 
Fungicida 

Anestésico 

10 mg L-¹ 
Boijink, C. L. et al., 

2015. 
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Alfavaca 
Ocimum 

gratissimum 
folhas Eugenol 

Parasiticida 
Anestésico 

10 e 15 mg L-¹ 

 
Boijink, C. L. et al., 

2013. 
Boijink, C. L. et al., 

2016. 

Mastruz 
Chenopodium 

ambrosioides L. 
folhas Ascaridol 

Fungicida 
Parasiticida 
Bactericida 

Antiflamatório 
Cicatrizante 

Não definido Monteiro, 2012. 

Menta Mentha piperita planta Mentol 
Anestésico 

Antinflamatório 
100 - 150 mg/L 

Façanha; Gomes, 
2005. 

Urucum Bixa orellana sementes Bixina 
Parasiticida 
Bactericida 

Antioxidante 
250-500 μg L-¹ 

Andrade et al., 

2016. 

Pimenta de 
macaco 

Piper aduncum folhas Dilapiol 
Bactericida 
Parasiticida 

Não definido 
Almeida et al., 

2013. 

Unha de gato Uncaria tomentosa ramos 
 

Bactericida 
Fungicida 

Antioxidante 
Antiviral 

Não definido Santos et al., 2012. 

Cunambi 
 

Clibadium 
surinamense 

 

folhas 
 

Cunaniol 
 

Anestésico 
 

0,5 ml/L 
 

Santos et al., 2016. 

 

 

CONCLUSÕES 
As plantas, seus extratos e/ou óleos obtidos de suas partes apresentam potencial para o tratamento de 
enfermidades. Diversas plantas estudadas possuem ampla atividade bactericida, parasiticida, fungicida e 
antiviral contra importantes patógenos que acometem os tambaquis, além de ações antinflamatórias, 
antioxidantes e anestésicas que podem favorecer o manejo, transportes e biometrias, minimizando o 
estresse. A maioria dos estudos sobre a eficácia de tratamentos com fitoterápicos baseou-se em testes in 
vitro, em condições de laboratório. Estudos adicionais sobre toxicidade e efeitos deletérios das plantas e seus 
extratos nos organismos tratados devem ser desenvolvidos. Sendo assim, são necessários estudos para 
identificar resíduos no sangue e músculos dos peixes e, ainda, avaliação de indicadores fisiológicos e 
ambientais que possam dar garantia da substituição dos tratamentos atuais com quimioterápicos.  
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INTRODUÇÃO 
Os mixosporídeos (Myxozoa Grassé, 1960) são cnidários microscópicos, quem em seu processo evolutivo 
sofreram simplificação morfológica e adaptação à vida parasitária. São organismos de ciclo de vida complexo 
que envolve hospedeiros vertebrados e invertebrados aquáticos. (OKAMURA; GRUHL; BARTHOLOMEW, 
2015). 
São parasitos de hábitos histozoicos (intercelulares, intracelulares e lúmen de vasos) ou coelozoicos, 
habitando as cavidades de órgãos, sobre a superfície, ligados ao tecido epitelial interno, contidos em uma 
estrutura globosa contendo vários esporos denominados plasmódios ou cistos. (MATOS et al., 2004). 
Entre os mixosporídeos a maioria das espécies não desenvolve sintomas notáveis nos hospedeiros, enquanto 
outras são conhecidamente parasitas patogênicos, principalmente em peixes, ocorrendo raramente em 
anfíbios, répteis e aves (BARTHOLOMEW et al., 2008). 
Algumas doenças de importância econômica são associadas aos mixosporídeos, como a patologia 
neurológica degenerativa em salmonídeos, a ―doença do rodopio‖ causada pelo Myxobolus cerebralis Hofer, 
1903 e a ―mioliquefação post mortem‖ causa por enzimas proteolíticas produzidas por parasitos do gênero 
Kudoa, causador de grandes prejuízos ao setor pesqueiro na Europa e América do Norte (PAVANELLI; 
TAKEMOTO; EIRAS, 2013). 
No Brasil, são conhecidas 119 espécies de Myxozoa infectando os peixes nativos em ambiente natural e 
algumas descritas infectando amplamente os peixes cultivados em pisciculturas (ADRIANO; OLIVEIRA, 
2015). 
Molnár e Békési (1993) descreveram Myxobolus colossomatis parasitando tambaquis (Colossoma 
macropomum) oriundos de cultivo em Pentecoste, Ceará,   Martins et al., (1997) registraram o mesmo 
microparasito em Pacu (Piaractus mesopotamicus) e o híbrido Tambacu (P. mesopotamicus x C. 
macropomum) constatando a infestação na musculatura esquelética e no hepatopâncreas. 
Martins e Souza (1997) também descreveram Henneguya piaractus nos arcos branquiais do Pacu (P. 
mesopotamicus), Tambaqui (C. macropomum) e seus híbridos. 
Videira et al. (2016), observaram uma grande mortalidade (80%) em alevinos de tambaquis (C. macropomum) 
oriundos de uma estação de reprodução aquícola no estado do Pará, onde registou-se esporos de Myxobolus 
sp. , Ellipsomyxa sp. , Henneguya sp. e Thelohanellus sp.  
O gênero Henneguya sp. possui uma maior abundância na américa do Sul (BARASSA; CORDEIRO; ARANA, 
2003), seus esporos são formados por um corpo com dois prolongamentos de valvas, este parasita diversos 
órgãos, como brânquias, fígado, testículo e na pele (MATOS et al., 2004) e a sua importância como patógeno 
de peixe de água doce já foi relatada por vários autores (ADRIANO; ARANA; CORDEIRO, 2005; EIRAS; 
TAKEMOTO; PAVANELLI, 2010). Entretanto, até o momento não houve registo do gênero Henneguya 
parasitando C. macropomum no estado de Roraima. 
O presente trabalho tem como objetivo relatar o primeiro registro de ocorrência do parasito Henneguya sp. em 
brânquias de tambaquis (Colossoma macropomum, Cuvier, 1818) cultivados em pisciculturas no estado de 
Roraima, Brasil. 
MATERIAL E MÉTODOS 
Cinco indivíduos foram amostrados a partir de estabelecimentos de comercialização de pescado na cidade de 
Boa Vista, sendo esses originários de pisciculturas da região nordeste do estado de Roraima, os animais 
coletado foram armazenados em caixa isotérmica contendo gelo e transportado para o laboratório de 
Zoologia Aplicada do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Roraima para a realização das 
análises. 
A necropsia dos indivíduos seguiu a metodologia sugerida por Eiras; Takemoto; Pavanelli (2006) com o 
preenchimento do protocolo de necropsia e mensuração das medidas de comprimento padrão (CP) 
comprimento total (CT) adquiridos em centímetros o e peso dos indivíduos registrados em gramas.  
Fragmentos de tecidos e/ou cistos coletados nos arcos branquiais dos peixes foram comprimidos entre lâmina 
e lamínula em preparação a fresco e observados em microscopia de luz. 
Os mixosporos encontrados foram fotodocumentados com câmera digital acoplada ao microscópio óptico, 
calibrado com auxilio de lâmina micrométrica e analisados pelo programa Tsview 7 versão 7.1 para avaliação 
micromorfométrica. 
Os cistos de microparasitos e/ou tecidos infectados com esporos foram coletados e armazenados em álcool 
etílico 80% para posterior análise de biologia molecular. 
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Fragmentos do tecido branquial contendo os parasitos foram fixados em solução de Davidson (álcool 95%, 
formaldeído e ácido acético, água destilada), para posterior processamento pelas técnicas de rotina 
histológica, com inclusão em parafina, coloração por hematoxilina e eosina (H & E), Ziehl-Neelsen, Giemsa e 
Tricrômico de Gutierrez e  devida análise histopatológica. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos cinco peixes analisados obtivemos uma variação de comprimento total (CT) de 22,00 a 40,00 centímetros 
(média: 37,75 cm), o comprimento padrão (CP) variou de 20,00 a 37,00 centímetros (média: 29,5 cm) e peso 
variou de 420 a 2.355 gramas (média: 1,262 gr.). 
Dois dos peixes apresentavam cistos de mixosporídeos nos filamentos branquiais, representando uma 
prevalência de 40 %. 
Os cistos eram estruturas globosas, de tamanhos variados, localizadas na porção distal dos filamentos 
branquiais (Figura 01), sua interior continha grande quantidade de esporos de mixosporídeos do gênero 
Henneguya (figura 02). 
Nas observações a fresco, não foram notadas alterações teciduais que comprometessem o funcionamento da 
estrutura branquial, somente após as análises histopatológicas será possível a confirmação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
O gênero Henneguya Thélohan, 1882, apresenta no Brasil, próximo de 43 espécies, sendo comum na fauna 
ictiológica da bacia do rio Amazonas. A fase de esporo é a que melhor se observa ao microscópio. Os 
esporos são morfologicamente constituídos por um corpo com dois prolongamentos das valvas. As valvas 
formam entre elas uma cavidade onde se encontram as duas cápsulas, as casulas polares, que guarda em si 
um filamento polar enrolado espiralmente e uma célula geralmente binucleada chamada de esporoplasma 
(MATOS et al., 2004)  
Acredita-se que o gênero Henneguya sp. possua uma interação parasita-hospedeiro bem estabelecida 
desenvolvendo seu ciclo com um hospedeiro definitivo, provavelmente um anelídeo, ainda desconhecido em 
nossa nos ambiente de cultivo aquícola de Roraima. 
Békési; Székely; Molnár (2002), coletaram anelídeos infectados com actinosporo, a fases sexuada dos 
mixosporídeos Centro de Pesquisas Ictiologicas Rodolfo von Ihering, em Pentecoste, Ceará, porem não 
realizaram a associação por meio de biologia molecular com a forma de myxoporo, o que poderia elucidar a 
ligação com Henneguya sp. 
Alguns autores acreditam que a presença de Henneguya sp, raramente levam seus hospedeiro a morte 
(SILVA-JÚNIOR, 2012). Porém, estudos histopatológicos realizados em brânquias de peixes mostraram que a 
presenças do parasita provoca sérias hemorragias, inflamação do epitélio branquial onde se tinha a presença 
dos cistos (MARTINS; ROMERO, 1996). 
Em pesquisa com pacus (Piaractus mesopotamicus) em confinamentos, Martins e Souza (1997) descreveram 
certos comportamentos anormais nos peixes, onde estes ficavam mais próximos às margens ou agrupados, 
diminuíram o consumo de alimento, apresentaram perda de equilíbrio até chegarem à morte. 
Contudo, a preocupação com este parasito não se limita apenas as perdas produtivas e econômicas, pois 
ainda não se conhece se existe algum potencial zoonótico. Que foram relatados por   McClelland; Murphy; 
Cone (1997) relataram dois episódios de infecção em humanos, onde os pacientes apresentaram diarreia 
sanguinolenta.  

 
CONCLUSÕES 

02 01 

Figura 01. Aspectos microscópicos de cisto (*) fixado na lamela branquial de Colossoma macropomum 
contendo mixosporos dos gêneros Henneguya. Figura 02. Morfologia do mixosporo de Henneguya sp. 
encontrado nos filamentos branquiais de Colossoma macropomum. 
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Apesar dos casos de heneguioses em tambaqui, serem bem descritas em outros estados do Brasil, o registro 
de Henneguya sp. em ambiente de cultivo aquícola no estados de Roraima, emerge a necessidade da 
intensificação dos estudos da interação parasito-hospedeiro desse organismo, buscando elucidar a 
biodiversidade desses parasitos, promovendo sua identificação nos menores nível taxonômicos possíveis. O 
apoio das técnicas de biologia molecular é fundamental para entender sua relação com hospedeiro e 
desvendar o efeito patogênico que podem ocorrer. Possibilitando a busca de intervenções na redução das 
perdas econômicas da atividade aquícola local 
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INTRODUÇÃO 
Espécies lenhosas nativas são indispensáveis para a sobrevivência de comunidades locais em diferentes tipos de 

ambiente no mundo. O uso destas espécies tem ocasionado num grande e crescente número de estudos etnobotânicos 

nas últimas décadas, sejam estudos de uso e valoração de um conjunto de espécies ou apenas o potencial de uso de 

cada uma delas, especificamente. A pressão de uso sobre as espécies é um ponto de grande interesse por parte de 

estudos etnobotânicos. O reconhecimento de grupos de espécies sobre-exploradas localmente baseiam-se em espécies 

de múltiplos usos e de grande disponibilidade local, corroborando com a hipótese da aparência ecológica, já analisada 

em diferentes ambientes. Sob um ponto de vista de específico direcionado não à reconhecer as espécies mais 

importantes de uma localidade, e sim as espécies que podem sofrer com o excesso de uso em relação à sua 

disponibilidade é que a etnobotânica estabelece a priorização de espécies para a conservação. 

Para Lykke (2004), o estudo de sociedades locais reúnem importante informação sobre a dinâmica da vegetação que 

são a base para estratégias de manejo, uso sustentável e conservação dos recursos. A autora também ressalta o 

sucesso de estabelecimento de prioridades locais influenciadas pelas próprias comunidades, uma vez que os mesmos 

reconhecem e enfatizam suas experiências e percepções no processo. Desta forma, a etnobotânica tem desenvolvido 

índices quantitativos reais baseados em diagnósticos culturais e ecológicos. 

Estudos direcionados ao estabelecimento de prioridades de conservação demonstraram grande eficiência quando 

voltados apenas às espécies medicinais (Dhar et al. 2000, Dzerefos e Witkowski 2001, Oliveira et al., 2007). Adicionado 

a isto, alguns estudos enfatizaram a necessidade de ampliar esse critério uma vez que as espécies medicinais possuem 

outros usos associados, como o madeireiro (Albuquerque et al. 2011). 

Nesta perspectiva, este estudo teve por objetivo a estabelecer prioridades de conservação de espécies medicinais 

lenhosas úteis numa comunidade indígena numa área de savana na Amazônia brasileira por meio de índices 

etnobotânicos associados a dados ecológicos das espécies. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

O estudo foi desenvolvido na Comunidade Indígena Darora, de etnia Makuxi, localizada à margem direita do rio Tacutu, 

na Terra Indígena São Marcos (3º10‘42‖ N e 60º 23‘34‖ W), à cerca de 90 km da sede da capital Boa Vista, com acesso 

pelas rodovias BR – 174 sentido norte e RR – 319 até a travessia por balsa no rio Uraricoera, e em seguida por estrada 

de terra batida (Figura 1).  

A ocupação no local onde se encontra a Comunidade Darora se deu por volta de 1941, onde algumas famílias oriundas 

da Comunidade Xumina, migraram para a região devido à dificuldade em encontrar áreas para a prática da agricultura. 

Atualmente, a maioria dos moradores são descendentes e familiares do senhor Augusto, primeiro morador de fato 

ocupar a localidade. A comunidade é uma forte aptidão para a prática da criação de animais e a agricultura, entendida 

por estes como necessária para atender a demanda de alimentos para a comunidade e sustento da criação, essa sim 

voltada a comercialização. Quanto à religião, a comunidade está dividida entre evangélicos, que em sua maioria residem 

na zona central da comunidade formando uma pequena vila e onde se encontra a igreja, e os católicos, que residem à 

diferentes distâncias da zona central e têm sua igreja cerca de 3km fora da vila. 

O clima local é o tropical de savanas (Aw) segundo a classificação de Köppen, com temperatura média anual de 27,8 ºC, 

e precipitação média anual de ~1.650mm, com o período mais seco concentrado entre os meses de dezembro e março 

(± 9% precipitação anual), e o mais chuvoso entre os meses de maio e agosto (± 70% precipitação anual) (Barbosa, 

1997; Barbosa et al., 2007). A vegetação estudada compreende as formações de savana gramíneo-lenhosa, savana 

parque e ambientes florestais (mata ciliar, buritizal e ilha de mata).  

Levantamento etnobotânico/ Contexto legal da pesquisa 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 60 moradores (36 homens e 24 mulheres) entre 18 e 84 anos de 

idade entre novembro de 2014 e setembro de 2015. As entrevistas aconteceram nas respectivas residências dos 

moradores com idade mínima de 18 anos. Foram consideradas para este estudo apenas as espécies lenhosas nativas 

da savana, incluindo os ambientes florestais e não-florestais. Os dados foram registrados para compor o índice de 

prioridade de conservação (IPC). 

No contexto legal da pesquisa, a mesma faz parte do projeto de Doutorado do Programa de Pós-graduação em 

Botânica/INPA e Universidade Estadual de Roraima, intitulado ―Uso e conservação dos recursos vegetais de 

comunidades indígenas no norte de Roraima‖ autorizado pela FUNAI: Processo 08620.002869/2014-15; pelo IPHAN: 

Processo 01450.001678/2014-88; e pelo CEP-INPA/CONEP: Parecer 814.370. Em todas as entrevistas foi apresentado 

o TCLE (Termo de consentimento livre e esclarecido), que foi assinado por todos os entrevistados. Entretanto, nem 

todos os informantes permitiram o registro de áudio e imagem.  
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Levantamento fitossociológico 

O cálculo do IPC requer a utilização de dados dos parâmetros fitossociológicos de densidade relativa e frequência 

relativa das espécies lenhosas nativas. Desta forma, foram instaladas oito parcelas de 0,25ha em diferentes distâncias 

da Comunidade, sendo quatro parcelas instaladas em área de savana típica (não-florestal) e outras quatro em ambientes 

florestais (duas em área de mata ciliar do rio Tacutu, uma no buritizal do igarapé Maracajá e uma em ilha de mata), 

perfazendo 1ha em cada área. Nas parcelas em área de não-florestal foram mensurados todos os indivíduos arbóreos 

com diâmetro maior ou igual à 2cm à altura de 2cm do solo (DAB2cm ≥ 2cm) (Miranda et al. 2003; Barbosa et al., 2005), e 

nas áreas florestais, foram mensurados todos os indivíduos com DAP≥ 10cm nas áreas florestais a 1,3m de altura do 

solo. A altura de cada indivíduo foi estimada visualmente. Os indivíduos que apresentaram ramificações caulinares 

tiveram todos os ramos mensurados desde que ao menos um deles apresentasse valor mínimo ao critério de inclusão, e 

posteriormente foram somados para o cálculo da área basal. A localização de cada parcela foi previamente estabelecida 

em encontros com moradores de acordo com o uso e disponibilidade do recurso vegetal na comunidade. 

As amostras das espécies foram coletadas, e a identificação taxonômica foi realizada por meio de comparações, 

mediante auxílio de parabotânicos, especialistas e bibliografias específicas (Ribeiro et al., 1999; Melo e Barbosa, 2007; 

Flores e Rodrigues, 2010; Wittmann et al., 2010). As amostras foram incorporadas ao acervo do herbário UFRR da 

Universidade Federal de Roraima. A classificação utilizada seguiu o estabelecido no sistema APG III (2009). 

Índice de Prioridades de Conservação 

Para calcular a prioridade de conservação das plantas medicinais localmente disponíveis, empregou-se a 
técnica aplicada por Dzerefos e Witkowski (2001). Os critérios usados no cálculo estão explicitados na Tabela 
1. A prioridade de conservação foi calculada com base na fórmula: IPC = 0,5 (EB) + 0,5 (RU) O Escore 
biológico (EB) foi calculado com base na Densidade relativa de cada táxon: EB = D x 10, onde D = valor 
obtido com base na densidade relativa de cada táxon (DRi) pontuada conforme na Tabela 1. Para o cálculo 
da densidade relativa incluiu-se os indivíduos vivos íntegros e aqueles que se apresentavam parcialmente 
cortados, mas com condições ainda de oferta de produtos. O maior valor entre a importância local (L) e a 
diversidade de uso (V) determinará o valor de uso (U), que junto ao valor de risco de coleta (H) fornecerá o 
Escore de risco de utilização (RU), que atinge o valor máximo de 100. O Escore de risco de utilização (RU) é 
obtido pela seguinte fórmula: 
RU = 0,5 (H) + 0.5 (U) x 10 

Tabela 1. Critérios e escores utilizados para avaliação das espécies medicinais lenhosas 
para prioridade de conservação na Comunidade Darora, Boa Vista, Roraima (Albuquerque 
et al. 2011, modificado de Dzerefos e Witkowski 2001). 

Critérios  Escores  
A. Densidade Relativa no fragmento (D)  
Não registrado – muito baixa (0-1).  10 
Baixa (1< 3,5).  7 
Média (3,5 < 7).  4 
Alta (≥ 7).  1 
B. Risco de coleta (H)  
Coleta destrutiva da planta, ou sobre-exploração das raízes ou casca. A 
coleta representa a remoção do indivíduo.  

10 

Coleta prejudicando as estruturas perenes tais como casca e raízes, e 
retirada de parte do caule para extração de látex. Coletas sem causar a 
morte do indivíduo.  

7 

Coleta prejudicando as estruturas aéreas permanentes tais como folhas, 
que são removidas. Coleta que pode afetar o investimento energético das 
plantas, sobrevivência e sucesso reprodutivo a longo prazo.  

4 

Coleta prejudicando as estruturas aéreas transitórias da planta, tais como 
flores e frutos, que são removidos. A regeneração da população pode ser 
alterada a longo prazo por coletas do banco de sementes, mas o indivíduo 
não é afetado.  

1 

C. Uso local (L)  
Alto (citada por>75% dos informantes locais).  10 
Moderadamente alto (citada 50 - 75% dos informantes locais).  7 
Moderadamente baixo (citada 25-50% dos informantes locais).  4 
Muito baixo (<25% de informantes locais)  1 
D. Diversidade do uso  
É adicionado um ponto para cada uso, máximo de 10 pontos  1 - 10 

 

O valor do risco de coleta (H) é baseado nas conseqüências biológicas de coleta de acordo com a parte 
vegetal removida (Tabela 1). O valor da importância local (L) é determinado pela porcentagem do número de 
informantes que indicaram uma determinada espécie como medicinal, e a diversidade de uso (V) é baseada 
no número de tipos de uso atribuídos a uma espécie, variando a sua pontuação de 1 a 10 (Tabela 1). A 
prioridade de conservação foi calculada para cada uma das áreas amostradas. Posteriormente, calculou-se o 
Escore de prioridade de conservação médio, que consiste na média aritmética entre os escores de 
prioridades de conservação das duas áreas. O escore permite classificar as plantas medicinais em três 
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categorias (Dzerefos e Witkowski, 2001): categoria 1, com valor ≥ 85, onde são enquadradas as espécies que 
requerem grande prioridade de conservação e a coleta deveria estar associada ao estabelecimento de 
alternativas; categoria 2, onde estão incluídas as espécies com valor entre 60 e 85, com potencial para serem 
coletadas de acordo com o local e com cotas específicas; categoria 3, espécies que obtiveram valor ≤ 60, 
apropriadas para coletas de alto impacto. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram registrados 33 espécies medicinais lenhosas pertencentes à 16 famílias botânicas, das quais 24 espécies foram 
indicadas também com utilidades madeireiras para construção, combustível e tecnologia (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Espécies medicinais indicadas pela Comunidade Darora e uso madeireiro associado. 
UFRR – voucher no herbário da Universidade Federal de Roraima. Cnh – coleta não 
herborizada; rf – regsitro fotográfico; sc – sem coleta. 

Família/ Espécie Vernáculo Uso madeireiro UFRR 

ANACARDIACEAE 
 

 
 

Spondias sp. taperebá x cnh 

APOCYNACEAE    

Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel sucuba x 8487 

ARECACEAE 
 

 
 

Euterpe precatoria Mart. açaí x rf 

BIGNONIACEAE 
 

 
 

Handroanthus sp. pau d'arco x cnh 

Cereus sp. mandacaru  rf 

CHRYSOBALANACEAE 
 

 
 

Couepia multiflora Benth. uixi  8450 

DILLENIACEAE 
 

 
 

Curatella americana L. caimbé x 8446 

FABACEAE 
 

 
 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. angico x 8475 

Andira sp. manga-braba x 8465 

Bauhinia sp. 1 escada-de-jabuti  sc 

Bauhinia sp. 2 mororó x 8688 

Bowdichia virgilioides Kunth paricarana x 8471 

Cassia moschata Kunth mari-mari x 8452 

Copaifera pubiflora Benth. copaíba x 8454 

Fabaceae sp. 3 unha de gato  8670 

Leptolobium nitens Vogel darora x 
 

HIPERICACEAE 
 

 
 

Vismia cayennensis Aubl. lacre x 8670 

MALPIGHIACEAE 
 

 
 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 
mirixi 

x 8482 

Byrsonima coccolobifolia Kunth  8483 

Byrsonima sp. mirixi-de-galega x 8443 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. orelha-de-burro  8480 

MYRISTICACEAE 
 

 
 

Virola mollissima (Poepp. ex. A. DC.) Warb. 
ucuuba 

x 8430 

Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb.  8635 

MYRTACEAE 
 

 
 

Eugenia punicifolia (Kunth) DC. pimenta-de-raposa  8682 

Myrciaria dubia (Kunth) McVaughn. caçari  8698 

Psidium sp. 1 araçá-do-lavrado  8689 

Psidium sp. 2 araçá-da-beira-do-rio  sc 
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PROTEACEAE 
 

 
 

Roupala montana Aubl. congonha x 8484 

RUBIACEAE 
 

 
 

Genipa americana L. jenipapo x 8488 

Genipa duckei Steyerm. jenipapo-brabo x 8458 

Palicourea rigida Kunth douradão  8489 

SALICACEAE 
 

 
 

Casearia sylvestris Sw. canela-de-véio x 8631 

URTICACEAE 
 

 
 

Cecropia sp. embaúba x 8680 

VERBENACEAE 
 

 
 

Vitex cymosa Bertero ex Spreng. maria-preta x 8470 

INDETERMINADA 
 

 
 

Indet 2 aroeira  8664 

    

Prioridades de conservação 

Os resultados indicaram Palicourea rígida, Anadenanthera peregrina, Copaifera pubiflora e Leptolobium 
nitens são espécies altamente prioritárias para conservação (Tabela 3). Na categoria 2, 20 espécies foram 
incluídas, com destque para as Buahinia sp.1, Roupala montana e Spondias sp. com 80 pontos (Tabela 3). 
Na categoria 3, foram incluídas espécies com poucos indivíduos mas que apresentam poucos usos 
medicinais (Tabela 3). Os mirixis, Byrsonima coccolobifolia e B. crassifolia, são espécies que apresentam um 
grande número de usos medicinais, além de terem grande importância no uso como combustível, no entanto 
são espécies muito bem estabelecidas no ambiente com alto valor de densidade. O açaí, Euterpe precatoria, 
apesar de se mostrar a espécie menos comprometida para a conservação, também apresenta o uso 
madeireiro associado que pode comprometer a estrutura populacional, uma vez que seu caule é usado na 
construção de casas e abrigos. 
Dainte dos resultados, ressaltamos o proposto por Albuquerque et al. (2011), onde as espécies que 
apresentam uso madeireiro têm 10 pontos adicionados no valor do IPC, o que ocasionaria num aumento no 
número de espécies da categoria 1. No entanto, ressaltamos que estes valores podem indicar uma direção 
para estudos futuros e mais precisos quanto à estrutura populacional das espécies de uso medicinal e 
madeireiro associados. Pois estimar valores para espécies prioritárias para conservação é uma importante 
ferramenta auxiliar às comunidades para tomada de decisões de conservação dos recursos naturais, como 
trabalhado anteriormente por Dhar et al. 2000; Dzerefos e Witkowski2001; Oliveira et al., 2007; Albuquerque 
et al., 2011). 
 
Tabela 3. Índice de prioridades de conservação das espécies medicinais da Comunidade Darora, Boa Vista, Roraima. 

Espécies 
Nº 

citações 
EB H L V U RU IPC 

Palicourea rigida 19 100 10 4 10 10 100 100 

Anadenanthera peregrina  8 100 7 1 10 10 85 92,5 

Copaifera pubiflora  46 100 7 10 10 10 85 92,5 

Leptolobium nitens 29 100 7 4 10 10 85 92,5 

Bauhinia sp. 1 10 100 7 1 5 5 60 80 

Roupala montana 26 100 7 4 5 5 60 80 

Spondias sp. 6 100 7 1 5 5 60 80 

Andira sp. 11 100 7 1 3 3 50 75 

Bauhinia sp. 2 2 100 7 1 3 3 50 75 

Cassia moschata  2 100 7 1 3 3 50 75 

Handroanthus sp. 5 100 7 1 3 3 50 75 

Byrsonima verbascifolia 11 70 10 1 6 6 80 75 

Cecropia sp. 11 100 4 1 5 5 45 72,5 

Byrsonima sp. 1 100 7 1 1 1 40 70 

Casearia sp. 1 100 7 1 1 1 40 70 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-213409
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Cereus sp. 1 100 7 1 1 1 40 70 

Indeterminada 1 100 7 1 1 1 40 70 

Virola surinamensis 1 100 7 1 1 1 40 70 

Bowdichia virgilioides  13 70 7 1 6 6 65 67,5 

Psidium sp. 2 1 100 4 1 2 2 30 65 

Vismia cayennensis 4 100 4 1 2 2 30 65 

Eugenia punicifolia 1 100 4 1 1 1 25 62,5 

Himatanthus drasticus 35 70 4 7 6 7 55 62,5 

Curatella americana  42 40 7 7 10 10 85 62,5 

Psidium sp. 1 8 70 4 1 4 4 40 55 

Genipa duckei 1 100 1 1 1 1 10 55 

Myrciaria dubia 1 100 1 1 1 1 10 55 

Virola mollissima 1 70 7 1 1 1 40 55 

Genipa americana 17 70 1 4 4 4 25 47,5 

Byrsonima coccolobifolia  58 10 7 10 10 10 85 47,5 

Byrsonima crassifolia  58 10 7 10 10 10 85 47,5 

Euterpe precatoria 2 70 1 1 2 2 15 42,5 

 
CONCLUSÕES 
A região apresenta um importante número de espécies medicinais e que são prioritárias para conservação 
como a Palicourea riogida, espécie exclusivamente medicinal, bem como às que também apresentam o uso 
madeireiro associado. 
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INTRODUÇÃO 
O problema da demarcação, desde a modernidade, - nas obras de Kant e Hume por exemplo - está presente 
no questionamento filosófico buscando separar o que é ciência daquilo que é não-ciência. Este trabalho tem 
por objetivo apontar algumas relações entre as resposta dadas por Karl Popper ao problema da demarcação 
(seu racionalismo crítico) relacionando-as com a perspectiva pluralista de Paul K. Feyerabend. 
A ciência –  mbito central desta discussão - pode ser considerada uma das mais importantes produções 
humanas. O conhecimento cientifico figura juntamente com o filosófico, teológico e artístico, por exemplo, 
como os principais ramos do pensamento humano, tendo destaque sobre os demais, principalmente nos 
últimos séculos. Atualmente, a ciência dita a primeira e a última palavra sobre as coisas, e desde muito cedo 
somos submetidos ao pensamento científico, percebendo sua abrangência ou não.   
Apesar de estarmos diretamente relacionados com a ciência, normalmente pouco sabemos sobre seus 
limites, até onde o pensamento científico pode alcançar. Pouco sabemos sobre o método científico, assim 
como sobre a história da ciência em seu desenvolvimento constante. Sobre isso, o problema não é esse não-
saber geral, senso comum sobre a ciência, mas esse fenômeno ocorrendo no próprio seio da ciência. Pouco 
se sabe sobre epistemologia, mesmo nos ramos do conhecimento humano relacionados às ciências 
experimentais. 
Em meio a esta problemática, um dos principais problemas presentes na filosofia da ciência é o problema da 
demarcação, que se refere a busca por um critério claro que permita distinguir as ciências ditas empíricas 
(indutivas segundo Popper) da matemática e da lógica, ou ainda, da metafísica, teologia e diversas 
―pseudociências‖, como astrologia por exemplo. Mas como podemos separar aquilo que é ciência do que não 
é propriamente ciência? Este problema, apontado por Popper como ―problema de Kant‖ (POPPER, 2008) da 
demarcação, pode ser de caráter urgente em epistemologia, para realmente separar o científico do não 
científico (como fez Popper e tantos outros pensadores como os do Círculo de Viena), ou de caráter supérfluo 
diante de uma total pluralidade epistemológica (como propõe Feyerabend). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os principais materiais utilizados foram as obras dos dois autores citados. Foram analisados também, textos 
de comentadores, onde os conceitos e seus contextos foram abstraídos, portanto, de caráter puramente 
bibliográficos. Em relação aos métodos, optei por uma análise descritiva-explicativa dos conceitos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O PROBLEMA DA DEMARCAÇÃO SEGUNDO KARL POPPER EM A LÓGICA DA PESQUISA CIENTÍFICA 
Para Karl Popper (1902-1994), o cientista (teórico ou experimental) é aquele que formula enunciados ou 
sistemas de enunciados, verificando-os posteriormente um a um, ou seja, criam-se teorias ou sistemas de 
teorias e a partir destes enunciados que gradativamente vão sendo testados por meio de confronto com a 
experiência (observação e experimentação) (POPPER, 2008). Nesta linha, de acordo com a metodologia 
indutiva na ciência, o critério utilizado para demarcar o que é ciência do que não é ciência, apontado pelos 
positivistas lógicos, é o critério da verificabilidade. Os enunciados anteriormente citados, das teorias que 
formam o corpus da ciências, devem ser testados empiricamente, partindo de experiências particulares para 
conclusões de ―caráter universal‖. 
Para Popper, leis criadas por meio de processos indutivos, não podem ser verificadas de maneira completa, 
pois geram apenas uma probabilidade de acerto, além disso, o critério de demarcação para a ciência 
positivista, é encarado de maneira naturalista, ou seja, não se busca realizar uma convenção para gerar essa 
demarcação, mas acredita que na própria natureza das coisas existe essa divisão ciência empírica/metafísica 
(POPPER, 2008). Na  nsia de apontar a metafísica como tagarelice sem sentido e aniquilá-la, acabam por 
aniquilar ao mesmo tempo a própria ciência natural. Se as tentativas positivistas foram relacionar o ―científico‖ 
com enunciados ―significativos‖ de acordo com a teoria de Wittgenstein, e os metafísicos e teológicos como 
―não-significativos‖, essa tentativa é sem dúvida uma falha rude. 
 

E é precisamente com respeito ao problema da indução que vem a malograr essa tentativa 
de resolver o problema da demarcação: os positivistas, em sua  nsia de aniquilar a 
Metafísica, aniquilam, com ela, a Ciência Natural. De fato, as leis científicas também não 
podem ser logicamente reduzidas a enunciados elementares da experiência. Se 
coerentemente aplicado, o critério de significatividade, proposto por Wittigenstein, leva a 
rejeitar como desprovidas de sentido as leis naturais, cuja busca, em palavras de Einstein, 
constitui o trabalho mais elevado do físico', elas nunca podem ser aceitas como enunciados 
genuínos ou legítimos.  (POPPER, 2008, p.37) 
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Popper aponta a tentativa positivista e indutiva como insuficiente para a demarcação, afinal, analisar 
logicamente enunciados elegendo-os ―conclusivamente julgáveis‖ não é o bastante, pois ―inferências que 
levam a teorias, partindo-se de enunciados singulares 'verificados por experiência' (não importa o que isto 
possa significar) são logicamente inadmissíveis‖ (POPPER, 2008, p.41). Teorias, neste contexto, jamais são 
poderão ser empiricamente comprovadas. Então, Como seria o seu critério de demarcação para este 
empreendimento? Em primeiro lugar, o critério proposto por ele, ―deve, ser encarado como proposta para que 
se consiga um acordo ou se estabeleça uma convenção‖ (POPPER, 2008). Convenção que é viável, somente 
se os diferentes interlocutores do meio científico agirem de acordo e com objetivos em comum por meio de 
discussões racionais. Seu critério de demarcação não é o da verificabilidade, como foi explicado em suas 
limitações até agora, mas o da falseabilidade de sistemas, enunciados e teorias. Por meio deste critério, não 
é necessário que um sistema seja verificado empiricamente para ser considerado válido (em sentido 
positivo/indutivo), mas, é necessário que sua forma lógica seja validada por recursos empíricos em sentido 
negativo: ―deve ser possível refutar, pela experiência, um sistema científico empírico.‖ (POPPER, 2008, p. 
38). 
Um bom exemplo para ilustrarmos tal método de demarcação é o que foi utilizado por Popper, tomemos o 
seguinte enunciado: ―Choverá ou não choverá aqui, amanhã‖. Este primeiro não pode ser considerado 
empírico por não admitir nenhum tipo de refutação, chovendo ou não, o enunciado permanece verdadeiro. 
Por outro lado, o enunciado ―Choverá aqui, amanhã‖, é considerado empírico, porque pode ser falseado, 
basta que se verifique empiricamente no dia posterior se houve ou não a tal chover (POPPER, p.42). 
 

Feyerabend e o princípio do “Tudo Vale” 

Para Feyeranbend (1924-1994), por meio da análise do processo histórico da ciência e da relação entre ideia- 
ação, o único princípio para que se desenvolva o conhecimento é: Tudo vale (FEYERABEND, 2011). Este 
epistemólogo propõe a ausência de critérios absolutos de cientificidade por meio de uma metodologia 
pluralista. Na obra Contra o Método, já na parte inicial, aponta o anarquismo (não tão atraente enquanto 
filosofia política) como um remédio para a filosofia da ciência. Ele opõe-se ao método, demonstrando que 
durante a história da ciência, grandes avanços ocorrem justamente quando regras metodológicas são 
quebradas de forma deliberada ou acidentalmente. De forma geral, a educação científica busca sistematizar e 
simplificar a complexidade das descobertas, moldando de forma incoerente os indivíduos. 
Para este autor, em contraponto ao pensamento de Popper, o desenvolvimento da ciência consiste na 
violação de regras, não existem regras fixas nem metodologias sólidas (tal como o método de demarcação 
proposto anteriormente neste artigo). O pensamento liberal, anárquico, oportunista, é essencial para o 
progresso científico, para o desenvolvimento do conhecimento. A análise de enunciados, sistemas e teorias, 
não é feita por meio de um critério específico, mas antes disso, por todos os critérios e possibilidades 
disponíveis, como hipóteses ad hoc ou hipóteses que contradigam o sistema teórico: 
 

Um cientista que deseja maximizar o conteúdo empírico das concepções que sustenta e compreendê-
las tão claramente quanto lhe seja possível deve, portanto, introduzir outras concepções, ou seja, 
precisa adotar uma metodologia pluralista. Ele precisa comparar ideias antes com outras ideias do que 
com a 'experiência' e tem de tentar aperfeiçoar, em vez de descartar, as concepções que fracassaram 
nessa competição. (FEYERABEND, 2011, p. 44) 

 

Na busca por respostas no meio científico ―vale tudo‖, inclusive a contra indução, que em outros sistemas 
epistemológicos pode soar de maneira incoerente, na perspectiva de Feyerabend torna-se algo necessário. 
Podemos perceber, então, a necessidade de uma abordagem pluralista, não somente na busca e obtenção 
do conhecimento, mas também na perspectiva humanitarista, ou seja, na formação ampla e no 
desenvolvimento dos indivíduos que estão inseridos neste processo. Em meio a esta pluralidade 
metodológica, torna-se supérflua a necessidade de um critério de demarcação entre a ciência empírica e a 
não ciência, afinal, não existem limites para a pesquisa científica. 
 
CONCLUSÕES 
Neste trabalho, foi realizada uma rápida análise das teorias epistemológicas de Karl Popper e Paul 
Feyerabend no que diz respeito ao problema da demarcação. Em relação ao primeiro epistemólogo, podemos 
visualizar a necessidade desta demarcação e seu princípio da falseabilidade como o critério capaz de realiza-
la. Em relação ao segundo, em seu anarquismo epistemológico e pluralismo metodológico, não perde-se a 
importância de tal critério de demarcação, afinal, não devemos impor limites à pesquisa científica. 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço aos meus pais, aqueles que sempre apoiaram minha busca filosófica e são o fundamento.  

____________________ 
FEYERABEND, Paul K. Contra o Método. Trad. Cézar Augusto mortari. 2. ed. São Paulo: Editora Unesp. 2011. 

POPPER, Karl R. A lógica da pesquisa científica. Trad. Leonidas Hegenberg e Octanny Silveira da Mota. São Paulo: Editora Cultrix, 2008. 

MACHADO, Cristina de Amorim. Mapeando o problema da demarcação entre ciência e não ciência. PUC - Rio de Janeiro, abril de 2006. PUC-Rio - 
Certificação Digital Nº 0410627/CA.  



 
 

 
 

372 

PRODUTIVIDADE DE MILHO CULTIVADO SOB NÍVEIS DE NITROGÊNIO, EM SISTEMA 

PLANTIO DIRETO NO CERRADO DE RORAIMA  
 

SANTOS, Reila Ferreira dos *
(1)

, BATISTA, Karine Dias 
(2)

 AQUINO, Simone Teixeira Moura de 
(1)

; LIMA, Leonardo 

Breckenfeld de 
(3)

; ROCHA, Paulo Roberto Ribeiro 
(4)

; Do Ó, Wellington Costa Rodrigues 
(2)

  
1
Graduanda de Bacharel em Ciências Biológicas – Faculdade Cathedral.(reilaferreirasantos@outlook.com) 

2
Pesquisador, Embrapa Roraima, Boa Vista-RR.(karine.batista@embrapa.br) 

 
Mestrando em Agronomia - Universidade Federal de Roraima – Programa de Pós Graduação em Agronomia/POSAGRO – Campus 

Cauamé, Boa Vista-RR. 
4 

Professor, Universidade Federal de Roraima – Campus Cauamé, Boa Vista-RR. 

Palavras Chave: Zea mays L., adubação, produção. 

 
INTRODUÇÃO 
O milho (Zea mays L.) é uma espécie de ciclo anual e cultivada em diversas partes do mundo, devido ao seu 
elevado potencial produtivo e boas características nutricionais (Duarte, 2004; Farinelli & Lemos, 2010). Sua 
import ncia econômica é caracterizada pelas diversas formas de utilização, podendo ser consumido ―in 
natura‖ ou processado para alimentação humana ou para a fabricação de rações. No Brasil, a produção de 
milho para alimentação animal representa cerca de 70 a 80% do destino final do grão (Marchi, 2008).  
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho e na primeira na safra de 2016/2017 ocupou 5.486.400 
hectares de área com o plantio da espécie, superando os 5.289.400 ha observados na safra anterior, para o 
mesmo período. Na região Norte, na safra 2015/2016, a área cultivada com milho, foi de 573.200 ha com uma 
produtividade de 3,43 t ha-1 de grãos. No Estado de Roraima a área cultivada com a cultura foi de 4.600 ha, 
com produtividade de 3,0 t ha-1. Em 2017, espera-se um aumento de 63% e de 13,6%, respectivamente, na 
área cultivada e na produtividade de milho, no estado (CONAB, 2017). Nota-se que o incremento na 
produtividade não é tão expressivo quanto aquele observado para a área cultivada. Embora a produtividade 
de Roraima esteja bem próxima daquela alcançada pela região norte, ainda apresenta valor inferior à 
produtividade nacional de milho, 5,4 t ha-1 (CONAB,2017).  
O baixo rendimento agrícola do estado pode ser explicado não só por fatores edafoclimáticos, com destaque 
para o manejo do solo, incluindo o sistema de produção adotado e o manejo da fertilidade do solo, mas 
também pela baixa tecnologia empregada pelos produtores. O sistema de plantio direto (SPD), embora já 
conhecido em todo o país, ainda é pouco adotado no Estado de Roraima. A utilização de culturas de 
coberturas e rotação de culturas no plantio direto contribui para tornar o solo mais fértil e otimizar o uso das 
adubações nitrogenadas (Marcos Coelho, 2002).  
O nitrogênio (N) é o nutriente mais exigido pelo milho e, por isso as adubações nitrogenadas oneram muito o 
custo de produção da cultura (Veloso et al. 2009). No milho, o sucesso na produtividade dependerá do 
adequado suprimento nutricional e das condições de manejo da cultura. A disponibilidade de nutrientes para 
as plantas contribuem diretamente para o aumento na produção do grão (Farinelli & Lemos, 2010). Diante do 
exposto, objetivou-se com este trabalho, avaliar a produtividade do milho cultivado sob níveis de N, em plantio 
direto, no cerrado de Roraima. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido em 2016 no Campo Experimental Água Boa (área de cerrado), pertencente à 
Embrapa Roraima, situado entre as coordenadas geográficas de 02º39´00‖ e 02º41´10‖ de latitude norte e 
60º49´40‖ e 60º52´20‖ de longitude. A precipitação média anual é de 1.678 mm, umidade relativa do ar de 
70% e a temperatura diária entre 20 a 38º C, sendo a média anual de 27,4 º C. Segundo a classificação de 
Köppen, o clima da região é do tipo Awi, com duas estações climáticas bem definidas, sendo uma chuvosa 
(abril-setembro) e outra seca (outubro-março). Foi utilizada a cultivar de milho transgênico híbrido LG 6030 
PRO2 (Híbrido simples com gene Roundup Ready® 2 e VT PRO2), com as características: ótimo 
empalhamento; flexibilidade de uso (grãos e silagem de alta qualidade); uniformidade de plantas; excelente 
sistema radicular; grãos profundos e sabugo fino; responsivo ao investimento; estabilidade de produção; 
silagem de alta performance, com elevado potencial produtivo; resistente ao ataque da lagarta do cartucho e 
ao herbicida glyphosate.  
O experimento foi instalado em área cultivada em 2015 com soja, variedade BRS Tracajá. De acordo com a 
análise de fertilidade do solo na camada de 0-20 cm, em 2015, antes do plantio da soja, foi realizada a 
correção do solo. O preparo do solo consistiu em aração e gradagem e a correção da área foi realizada 
utilizando-se: 1,6 t ha-1 de calcário aplicado a lanço e incorporado a 20 cm de profundidade, 70 kg.ha-1 de KCl, 
200 kg.ha-1 de supersimples e 20 kg.ha-1 de FTE. O plantio da soja foi mecanizado, com o espaçamento de 
0,60 m entre fileiras. A soja recebeu doses mínimas de adubação, suficientes para garantirem o 
desenvolvimento da cultura sem interferirem nas doses de N que a cultura do milho recebeu em 2016.  
Entre a colheita da soja (2015) e o plantio do milho (2016), o solo foi mantido sob o cultivo de Brachiaria 
ruzizienses. 15 dias antes do plantio do milho, a braquiária foi dessecada utilizando o herbicida glyphosate, 
sendo o milho plantado no dia 06/05/2016 sobre a palhada, com espaçamento de 0,60 m. Os tratamentos 
foram constituídos pelos níveis de: 0 Kg ha-1 N (T1); 60 Kg ha-1 de N (T2); 120 Kg ha-1 de N (T3) e 180 Kg ha-1 
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de N (T4). A adubação de semeadura foi igual para todos os quatro tratamentos, ficando distribuídos nas 
linhas 50 kg ha-1 de Sulfato de amônio, 17 kg ha-1de Cloreto de Potássio e 500 kg ha-1 de Superfosfato 
simples. Aos 17 dias (estádio V4) após a emergência das plantas foi realizada a primeira adubação de 
cobertura, utilizando – (T1) 0 kg ha-1, (T2) 56 kg ha-1, (T3) 122 kg ha-1e, (T4) 189 kg ha-1de ureia e 58 kg ha-

1de KCl para todos os 4 tratamentos. 
Decorridos 137 dias após o plantio foi realizada a colheita dos grãos, estando a lavoura em estádio fenológico 
de grãos plenamente duros (R6). Foram avaliadas em 50% das espigas de cada parcela útil: comprimento da 
espiga (CE), medido com régua; diâmetro da espiga (DE), medido com o auxílio de um paquímetro; número 
de fileiras de grãos por espiga (NFE). Avaliou-se também a produtividade e o peso de 100 grãos, 
padronizando a umidade para 13%. Os dados foram submetidos à análise de regressão utilizando-se o 
programa Sigmaplot. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com as Figuras 1 e 2, observa-se que houve diferença entre os tratamentos para todas as 
variáveis analisadas. Todas as variáveis apresentaram resposta linear em relação aos níveis de N, a exceção 
do comprimento da espiga que apresentou comportamento quadrático. Isto demonstra que quando submetido 
a diferentes adubações nitrogenadas, o milho mostrou-se responsivo.  
A produtividade no maior nível de N estudado, no presente trabalho, foi de 3,7 t ha-1. Ainda que o milho tenha 
sido responsivo aos níveis de adubação, a produtividade mostrou-se muito aquém da média nacional (5,4 t 
ha-1), mas ficou próxima da média estadual (3,9 t ha-1) (CONAB, 2017). Trabalhos realizados por Ohland et al. 
(2005), Amaral Filho et al. (2005) e Pavinato et al. (2008) também mostraram resposta linear da produtividade 
de milho em função da adubação nitrogenada em cobertura. 
Observou-se que o peso de 100 grãos também apresentou valores baixos, mesmo na dose mais elevada de 
N (Figura 1 B). Este resultado discorda do trabalho realizado por Sousa & Yuyama, (2015), que ao testarem 
22 cultivares de milho com a dose de 180 kg ha-1 de N em cobertura no cerrado do Amazonas, obtiveram 
peso médio de 29,07 g para cada 100 grãos. Gimenes et al. (2008) explicam que a massa de grãos é 
diretamente influenciada pelo processo de translocação de fotoassimilados durante o período de enchimento 
de grãos. No período de condução do experimento, verificou-se que as condições edafoclimáticas não foram 
favoráveis para o bom desenvolvimento da cultura. A elevada pluviosidade ocasionou encharcamento do 
solo, o que pode ter facilitado a lixiviação de grande parte do N adicionado no solo, além de criar um 
ambiente redutor no solo. Môro & Fritsche Neto, (2015) afirmam que quanto melhores forem as 
características edafoclimáticas, como temperatura e pluviosidade, maior a probabilidade de aumento da 
massa de grãos e consequente, incremento na produtividade do milho em um dado local.  
O comprimento da espiga (Figura 2 B) apresentou comportamento quadrático em função dos tratamentos. Os 
resultados observados demonstram semelhança com o trabalho realizado por Sousa & Yuyama, (2015) onde, 
as cultivares que não receberam adubação nitrogenada em cobertura foram aquelas com o menor 
comprimento da espiga. O modelo quadrático para o comprimento da espiga também foi o que melhor se 
ajustou nos trabalhos de Mendonça et al. (1999) e Silva et al. (2006) que observaram aumentos no 
comprimento da espiga com o incremento de doses de nitrogênio. Em situações em que o suprimento de 
nitrogênio não é suficiente, o comprimento da espiga é reduzido (Sousa & Yuyama, 2015), o que pode 
ocasionar queda na produção de grãos. 
O número de fileiras de grãos (Figura 2 A) e o diâmetro da espiga (Figura 2 C) mostraram-se responsivos aos 
níveis de N, divergindo de De Souza, et al. (2010), Casa Grande & Fornasieri Filho (2002) que, concluíram 
que as doses de nitrogênio não influenciaram nessas características agronômicas do milho. De acordo com 
Fernandes et al. (2005) e Valderrama et al. (2011), o número de fileiras de grãos e o diâmetro da espiga são 
características intrínsecas ao material genético e pouco dependentes do ambiente.  
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Figura 1: Produtividade (A) e peso de 100 grãos (B) de milho cultivado sob níveis de N, em plantio direto, no cerrado de 
Roraima. * Significativo a 5%. 

 

      

 
Figura 2: Número de fileiras de grãos (A), comprimento da espiga (B) e diâmetro da espiga (C) de milho cultivado sob 
níveis de N, em plantio direto, no cerrado de Roraima. * Significativo a 5%. 

 
CONCLUSÕES 
A produtividade do milho foi crescente com o incremento das adubações nitrogenadas. Entretanto, há 
necessidade de novos estudos para obtenção de maiores valores de produtividade de milho cultivado no 
cerrado de Roraima. 
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INTRODUÇÃO 
A legislação brasileira, considera produto orgânico, seja ele in natura ou processado, aquele obtido em um 
sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial 
ao ecossistema local. Para poder ser comercializado o produto orgânico deverá ser certificado por 
organismos credenciados no ministério da agricultura, sendo dispensado da certificação somente aqueles 
produzidos por agricultores familiares que fazem parte da organização de controle social cadastradas no 
Ministério da agricultura pecuária e abastecimento (MAPA), que comercializam exclusivamente em venda 
direta aos consumidores. 
No Brasil a partir da década de 90, aumentou-se a quantidade de pontos comerciais desses produtos 
naturais, consequência principalmente da Eco-92, no Rio de Janeiro, e desde início dos anos 2000, o 
mercado de orgânicos vem crescendo a taxas elevadas e o número de consumidores aumenta a cada dia, 
sendo considerada a maneira de produção ecologicamente mais correta (ORMOND et al., 2002). 
Com o avanço da agricultura orgânica no Brasil, Boa Vista capital de Roraima, também acompanha esse 
crescimento, onde sua produção e comercialização de produtos orgânicos se desenvolve de maneira regular, 
e os produtos são ofertados ao consumidor em pequenas feiras orgânicas, a demanda dos produtos 
orgânicos ainda é pequena na capital de Roraima, pois os produtores produzem em pequena escala para que 
não haja prejuízo na sua produção já que os mesmos tem consciência que os consumidores ainda são em 
números baixos. 
Em Boa Vista existe a associação Hortivida que investe na produção de orgânicos. Acreditando nas boas 
perspectivas de crescimento deste mercado promissor no município, a Hortivida desenvolve suas atividades 
nas chácaras localizadas próximas à Capital. O trabalho de produção e de comercialização do produto 
orgânico em Boa Vista é feito por pequenos produtores que possuem o alvará da Hortivida para a produção e 
venda de orgânico nas feiras livres da capital. 
O objetivo geral deste trabalho foi identificar o perfil dos frequentadores de produtos orgânicos em Boa Vista e 
conhecer o frequentador das feiras orgânicas em Boa Vista. 

MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi desenvolvida no 2° semestre de 2016 entre os meses de junho e dezembro na feiras e boxes 
orgânicos de Boa Vista/RR. O trabalho de campo abordou os frequentadores e os produtores, onde foram 
feitas abordagens através de entrevistas realizadas em 4 pontos de vendas de orgânicos no município de Boa 
vista. 
1) Feira da Amoca; 
2) Box da Trigenros na feira do Produtor; 
3) Feira da capitão Júlio Bezerra; 
4) Feira da rotatória do Caranã. 
 Foram feitas duas perguntas para os produtores para obter maior noção das dificuldades enfrentadas na 
produção e na venda dos seus produtos. 
Ao ser iniciada as entrevistas foi apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE para cada 
entrevistado, os entrevistados foram escolhidos de forma aleatória, tendo como critério a presença na feira 
orgânica. 
As entrevistas foram aplicadas aos frequentadores de ambos os sexos e diferentes idades. Nas entrevistas foi 
levantado o perfil sócio econômico e o grau de conhecimento do orgânico. Perguntou-se sobre: idade, estado 
civil, renda, escolaridade, profissão, compreensão sobre o que é o orgânico, tempo de consumo e frequência 
de consumo dos orgânicos, motivo do consumo, se considera o preço justo e se este é acessível, qual o 
produto mais consumido, o que acha da divulgação do produto na capital e o que deveria ser feito para o 
aumento do consumo. Além das variáveis acima ainda foi perguntado para os produtores se recebem algum 
incentivo do governo do estado e se possuem algum acompanhamento feito pelo estado. 
OBJETO DE ESTUDO 
A Feira da Amoca, situada na área nobre da capital Boa Vista, localiza-se na praça da Amoca, é formada por 
pequenos produtores orgânicos. A Trigenros é uma empresa familiar e tem como seu mentor o senhor Toni 
Macuglia, sua sede está localizada no município de Pacaraima-RR, porém tem sua filial na cidade de Boa 
Vista na feira do Produtor. A feirinha da Capitão Júlio Bezerra está localizada em uma das principais avenidas 
da capital, é formada por alguns pequenos produtores que também vendem na Feira da Amoca.  
A feira do Caranã, está localizada em um bairro periférico e tem muita movimentação no dia de seu 
funcionamento, é formada por produtores da agricultura familiar e estão em fase de transição para um modelo 
de produção totalmente orgânica. 
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COLETA DE DADOS 
O trabalho de campo abordou os frequentadores e os produtores, onde foram feitas abordagens através de 
entrevistas. Foram feitas duas perguntas para os produtores na tentativa de apreender sobre as dificuldades 
enfrentadas na produção e na venda dos seus produtos. 
Ao ser iniciada as entrevistas foi apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE   para 
cada entrevistado, os entrevistados foram escolhidos de forma aleatória, tendo como critério a presença na 
feira orgânica. 
As entrevistas foram aplicados em frequentadores de ambos os sexos e diferentes idades. Nas entrevistas foi 
levantado o perfil sócio econômico e o grau de conhecimento do orgânico. Perguntou-se sobre: sexo, idade, 
estado civil, renda, escolaridade, profissão, entendimento sobre o que é o orgânico, tempo de consumo e 
frequência de consumo dos orgânicos, motivo de consumo, se considera o preço justo, se é acessível, qual o 
produto mais consumido, o que acha da divulgação do produto na capital, e o que deveria ser feito para o 
aumento do consumo. Além das variáveis acima ainda foi perguntado para os produtores se recebem algum 
incentivo do governo do estado e se possuem algum acompanhamento feito pelo estado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Iniciou-se o trabalho nas feiras buscando conhecer o perfil sócio econômico dos frequentadores orgânicos, 
onde foi verificado que 56% dos são do sexo feminino e 44% é do sexo masculino. 
Os dados coletados nas feiras foram compatíveis aos trabalhos de Silva et. al. (2013), no Rio Grande do 
Norte e Lima (2011) em São Paulo, Barbé (2009) no Rio de janeiro, Zemolin (2012) no Rio Grande do Sul e 
Polez (2015) em Vitória, Espirito Santo, em ambos estados existe a predominância das mulheres na hora da 
compra de orgânicos. 
 Na coleta de dados algumas mulheres não respondiam as perguntas, solicitando do seu esposo que 
participassem da entrevista. A feira do Caranã foi a feira em que as mulheres foram predominantes na 
compra do orgânico em relação aos homens tendo o dobro de participantes como pode se observar no 
quadro 1. 

Quadro 1. Número de pessoas entrevistadas (homens e mulheres) 

 
Nome da feira 

Número de 
pessoas 

entrevistadas 

Quantidade de homens e 
mulheres entrevistados 

 
Feira da amoca 

 
46 

Homens – 22 
Mulheres – 24 

Trigenros da feira do 
produtor 

 
57 

Homens – 27 
Mulheres – 30 

Feira da capitão Júlio 
bezerra 

 
60 

Homens – 28 
Mulheres – 32 

 
Feira do Caranã 

 
45 

Homens – 15 
Mulheres – 30 

 
Total 

 
208 

Homens – 92 
Mulheres – 116 

 
Em relação a faixa etária dos frequentadores 53% apresenta idade acima de 50 anos, as faixas de 41 até 50 
e de 31 até 40 ambas tiveram 20% do total cada uma já a faixa etária de 21 a 30 anos somaram apenas 5% 
do total, pessoas com até 20 anos somaram apenas 2% do total. 
Pode-se observar que adultos e idosos respondem por maior parte dos frequentadores, a pesquisa está de 
acordo com Polez (2015) sobre o perfil de consumidores orgânicos em Vitória/ES em que foi constatado que 
grande parte dos frequentadores orgânicos possuem idade elevada. Barbé (2009) em estudo no Estado de 
Rio de Janeiro também constatou a idade elevada dos consumidores orgânicos.   
Quanto a renda salarial dos consumidores de orgânicos, foi constatado que os consumidores que recebem 
acima de 6 salários são cerca de 38% do total, os que recebem entre 3 e 6 salários somam 22%, e até 3 
salários somam 23%, os que recebem até 1 salário mínimo somam apenas 12% e 5% não responderam.  
A maioria dos frequentadores de orgânicos de Boa Vista possui um poder aquisitivo mais alto, o que está 
coerente com pesquisa realizada por Barbé (2009), em Campos dos Goytacazes/RJ, onde constatou-se que 
o consumo de produtos orgânicos é feito na sua maior parte por pessoas com poder aquisitivo mais elevado. 
Polez (2015) em estudo feito em Vitória/ES constatou que a maioria dos consumidores recebem acima de 5 
salários mínimo portanto uma boa renda familiar. 
Outro ponto observado foi em relação a formação, mais da metade dos consumidores possuem nível superior 
ou seja 53%, já o nível médio corresponde 23%, fundamental 18% e 6% não informaram. Os resultados 
mostram que os frequentadores que consomem mais o orgânico tem um estudo mais avançado, um maior 
poder aquisitivo e um grau de conhecimentos, o que pode explicar a escolha do orgânico na hora da compra. 
Segundo Barbé 2009, pessoas com um nível de instrução mais elevado procuram obter informações do que 
estão consumindo e possuem maior facilidade de acesso aos meios de comunicação. Portanto são mais 
informadas sobre questões relativas à qualidade dos alimentos, podem optar pela compra de produtos 
orgânicos. 
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Com relação a profissão dos consumidores 30% dos entrevistados são funcionários públicos, seguido de 
comerciantes 12%, produtor rural 11%, aposentado 9%, professor 8%, estudante 5% e Agrônomo, 
Administrador, dona de casa tiveram 4% cada um, outras ocupações indicadas somaram 13% dos 
consumidores. 
Foi verificado que existe um número elevado de funcionários públicos consumindo produtos orgânicos, que se 
justifica com a grande quantidade de funcionários públicos em Boa Vista tendo em vista que a maior parte de 
fonte de renda da capital é desse setor. Pode se observar que a maioria dos frequentadores possuem 
profissões de bom poder aquisitivo. Vale ressaltar que muitos dos comerciantes e empresários compram o 
produto orgânico para revender no mercado local, pratica que acontece muito na Trigenros da feira do 
produtor. 

 

CONCLUSÕES 
Saber o perfil dos frequentadores das feiras e box orgânicos, tem uma grande importância no meio 
acadêmico, para os próprios produtores, estado e população em geral, pois nos apresenta as necessidades e 
o que pode ser feito para melhorar tanto a produção como a venda dos orgânicos em Boa Vista/RR. 
Vale salientar que, Boa Vista ainda tem pouca demanda de produtos orgânicos, as feiras acontecem em sua 
maioria nas áreas centrais da capital onde a população tem um poder aquisitivo melhor. A maior parte dos 
consumidores tem bom poder aquisitivo, formação acadêmica e conhecimento dos benefícios dos orgânicos. 
As feiras centrais dificultam o acesso de pessoas que moram em bairros mais longes. 
No caso da Trigenros, por ser localizada dentro de uma feira popular aonde é comercializado outros produtos 
que não são orgânicos recebe alguns frequentadores que não usam frequentemente o orgânico e que tem 
pouca informação sobre o que é fato observado in locu, muitos acham até bonito as frutas e hortaliças porém 
não compram por acharem o preço mais caro.  
A Feira do Caranã, recebe a população de baixa renda e mais desinformada sobre o que é o orgânico muitos 
compram sem nem saber que é um produto orgânico, esta possui duas barracas credenciadas como 
produtores orgânicos, as demais barracas estão em transição de uma agricultura convencional para orgânica, 
estão em busca do selo da Hortivida, a pouca informação dada pelos próprios produtores e a pressa dos 
frequentadores contribuem para a desinformação sobre os benefícios do orgânico nesta feira, a maioria entra 
e sai da feira sem saber a procedência do produto e muitos consumidores acham que os produtos vendidos 
nesta feira são os mesmos vendidos em qualquer feira comum da capital. 
Salienta-se que, na feira do Caranã os preços dos produtos orgânicos não possuem diferenças dos demais 
que ainda não possuem autorização para ser vendido como orgânico, segundo os produtores não 
conseguiriam vender se elevassem o preço, pois os clientes não querem saber se é o orgânico ou não, olham 
apenas para a aparência e para o preço mostrando claramente a falta de conhecimento sobre os benefícios 
dos orgânicos. 
As feiras da Amoca e da capitão Júlio Bezerra, recebem consumidores na sua grande maioria que já sabe 
sobre o que é orgânico e já sabe o que comprar, procedência e benefícios dos orgânicos. Geralmente tem 
uma clientela fiel assim como a Trigenros. 
Na coleta de dados, surgiram algumas dificuldades nas entrevistas, pois a maioria dos consumidores não 
tinham ou não queriam perder tempo respondendo às perguntas e muitas vezes as mulheres deixavam seus 
maridos responderem enquanto elas próprias escolhiam os produtos. 
Diante dos resultados apresentados foi observado que o frequentador das feiras e box orgânica de Boa Vista, 
sempre se preocupa com a sua saúde fato este que o leva ao consumo frequente do orgânico. A expectativa 
do consumidor orgânico roraimense é de que a demanda do produto aumente e o consumo também, porém 
acham que tem que haver um maior trabalho de divulgação e de maior informação sobre o que é orgânico e 
seus benefícios.  
O governo estadual, faz pequenos acompanhamentos aos produtores orgânicos na capital, a feira do Caranã 
é a única que recebe ajuda do estado e tem um acompanhamento não exatamente para o orgânico, mas sim 
para a feira em geral ou seja para fiscalizar se os produtos possuem o mínimo grau de qualidade para a 
venda. 
O orgânico em Boa Vista está crescendo aos poucos e os consumidores ainda são poucos em relação ao 
quantitativo da população, no entanto para que haja um aumento desses consumidores os governantes 
poderiam oferecer maiores benefícios para os produtores e para os locais de vendas de orgânicos, desta 
maneira feiras menores de orgânicos poderiam ser instaladas em bairros mais periféricos acompanhadas 
com palestras e divulgação dos benefícios para a população, a informação sobre o orgânico tem que começar 
desde cedo como por exemplo nas escolas para que futuramente a população Roraimense seja em maioria 
adepta do consumo do orgânico. 
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INTRODUÇÃO 
Dentre os fatores relacionados com a qualidade e a produção de leite, o principal é a mastite, a qual pode ser 
caracterizada como uma doença normalmente causada pelo desenvolvimento de bactérias no interior da 
glândula mamária. A mastite pode ser classificada como clínica quando são visíveis alterações no leite 
(presença de grumos, pus, sangue), associadas ou não a alterações no úbere, identificadas como 
inchaço, vermelhidão ou aumento da sensibilidade ao toque ou, como subclínica, quando não há 
alterações visíveis no leite e no úbere, entretanto, com a possibilidade de causar redução significativa na 
produção de leite conforme sua gravidade. A forma subclínica é a de maior ocorrência nos rebanhos de 
bovinos leiteiros mundiais e portanto, responsável pelos maiores prejuízos na cadeia produtiva do leite 
em níveis globais. Uma das principais mudanças que a mastite subclínica causa no leite é o aumento no 
número de células somáticas. Estas células são estruturas de defesa do organismo que, devido a presença 
de patógenos na glândula, migram para o interior desta, a fim de combatê-los. Desse modo, a contagem de 
células somáticas (CCS) no leite indica o estado sanitário do úbere. A distância dos grandes centros dificulta 
bastante o envio de amostras de leite de Roraima para laboratórios credenciados com o objetivo de 
realização de análises físico-químicas e microbiológicas, devido ao elevado custo e elevados prazos de 
entrega das amostras aos laboratórios, que muitas vezes inviabilizam a realização dos testes. Desta forma, 
sobretudo para o produtor de leite familiar roraimense, testes rápidos de análise de qualidade do leite, que 
possam ser realizados ao nível de fazenda, devem ser validados nas propriedades locais, com foco em 
garantir cada vez mais a segurança alimentar dos produtos lácteos produzidos e comercializados no estado. 
Dentre estes testes, se destacam o California Mastits Test (CMT), que é usado mundialmente para o 
diagnóstico da mastite subclínica, tendo a vantagem de poder ser empregado no local do rebanho, no 
momento em que os animais são ordenhados, além de ser prático, ter baixo custo e fornecer resultados 
imediatos (BRITO et al.,1997) e mais recentemente, o Somaticell®, que é um indicador da CCS do leite, 
sendo utilizado no diagnóstico de vacas com mastite subclínica em programas de gerenciamento da mastite 
em rebanhos leiteiros e no gerenciamento da qualidade do leite do rebanho através da análise do leite dos 
tanques de expansão ou latões (BORDOLLA, 2007). Portanto, o objetivo desta pesquisa é verificar a 
influência dos sistemas de ordenha manual e mecânica na saúde da glândula mamária de vacas leiteiras por 
meio da utilização destes dois testes.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi realizado em três propriedades particulares, a primeira localizada no município de Iracema-RR, 
onde se trabalha com ordenha mecânica, estilo balde ao pé denominada Fazenda 1, a segunda localizada no 
município de Boa Vista-RR, na região do Monte Cristo onde se pratica a ordenha manual, denominada 
Fazenda 2 e a terceira localiza no município do Cantá, também com a ordenha sendo realizada 
manualmente, denominada Fazenda 3. A propriedade rural do município de Iracema, apresenta estábulo de 
ordenha e curral de espera cobertos e realiza a antissepsia dos tetos das vacas antes da ordenha com 
solução de hipoclorito de sódio a 2% e posterior secagem dos tetos. As propriedades de Boa Vista e Cantá 
não possuem curral de espera e não adotam práticas de higiene pré-ordenha. A coleta dos dados foi 
realizada no período da manhã, entre os períodos de 28 de agosto de 2016 a 02 de fevereiro de 2017. Os 
rebanhos são constituídos de animais predominantemente da raça girolanda, com diferentes graus de 
sangue, com idade variável, em diferentes estágios de lactação e apresentavam boa condição corporal no 
momento das coletas. As vacas utilizadas no experimento foram escolhidas aleatoriamente dentro do 
rebanho.  
Após a contenção das vacas e antes da colocação dos bezerros para mamar e estimular a descida do leite, 
realizou-se o teste da caneca telada (Tamis) (RADOSTITS et al., 1994), mediante avaliação dos três 
primeiros jatos de leite, para verificar a presença de mastite clínica. Caso a vaca examinada fosse 
diagnosticada com mastite clínica, a mesma seria imediatamente excluída dos testes posteriores. Em 
seguida, foi realizada a antissepsia de cada quarto mamário com solução de hipoclorito de sódio a 2%, com 
os tetos sendo secos com papel. A determinação da mastite subclínica dos quartos mamários individuais foi 
obtida usando-se o Califórnia Mastite Teste (CMT), conforme metodologia descrita por Schalm e Noorlander 
(1957). O resultado do teste foi avaliado em função do grau de gelificação ou viscosidade em cinco escores 
que são: negativo, traço, fracamente positivo, positivo e fortemente positivo. A interpretação dos resultados foi 
realizada conforme Tabela 2.  
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Tabela 2– Interpretação do California Mastitis Test para vacas leiteiras (CMT). 

Escore CCS/ml Avaliação 

Negativo Até 200.000 Mistura sem modificação 

Traço 150.000 a 500.000 Mistura com viscosidade fugaz desaparece com a movimentação 

(+) Levemente 

positivo 

400.000 a 1.5000.000 Reação demonstrando viscosidade da mistura 

(++) Positivo 800.000 a 5.000.000 A homogeneização da mistura demonstra ocorrência de gelificação 

(+++) Fortemente 

positivo 

Mais de 5.000.000 Na mistura, além da gelificação, demonstra-se coagulação com 

formação de massas gelatinosas 
Fonte: Schalm e Noorlander (1957). 

 
Para determinação da CCS do leite total ordenhado de cada vaca utilizou-se o kit Somaticell® conforme 
metodologia descrita por Langoni et al. (2012). A incidência de mastite subclínica no rebanho foi determina 
pela fórmula: % mastite subclínica = nº de vacas positivas no teste CMT/ nº total de vacas testadas x 100 
(FONSECA; SANTOS, 2001). Foram colhidas amostras de leite de 86 vacas, 43 em sistema de ordenha 
mecânica (Fazenda 1) e 43 em sistema de ordenha manual (Fazendas 2 e 3). O delineamento experimental 
adotado foi o inteiramente casualizado com 2 tratamentos (sistemas de ordenha) e 43 repetições por 
tratamento, totalizando 86 parcelas experimentais. Os dados foram submetidos à análise de variância por 
intermédio do software SISVAR (FERREIRA, 2008), com comparação das médias ao nível de 5% de 
significância, utilizando o teste F. Para a análise de correlação de Pearson entre os testes de mastite 
subclínica (Somaticell® x CMT) utilizou-se o software SPSS. Utilizou na análise de correlação com a CCS o 
escore de CMT médio de cada vaca, que foi determinado da seguinte maneira: escore 1 (sem presença de 
reação entre o reagente e o leite) indica uma reação completamente negativa; 2: reação suspeita (traços); 3: 
reação fracamente positiva (+); 4: reação positiva (++) e; 5: reação fortemente positiva (+++) (PHILPOT e 
NICKERSON, 1991). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Conforme resultados apresentados na Tabela 1, em relação a incidência de mastite subclínica e a CCS não 
houve diferença entre os sistemas de ordenha avaliados (P>0,05).   
 
Tabela 1 - Incidência de mastite subclínica e contagem de células somáticas (CCS) nos sistemas de ordenha avaliados. 

Parâmetro 
Sistema de Ordenha 

Mecânica    Manual 

Incidência de Mastite Subclinica (%) 28
1
           42 

CCS (x 1000 cél/mL) 372           418 
1
Médias seguidas por letras diferentes na linha diferem pelo teste F ao nível de 5% . 

 
Os valores de incidência de mastite subclínica, em ambos sistemas de ordenha podem ser considerados 
altos, já que, conforme Fonseca e Santos (2001) estes valores não deveriam ultrapassar 15%. Isto significa 
que a produção e as características qualitativas do leite nas propriedades, já podem estar sendo prejudicadas 
pelo número elevado de vacas que apresentam mastite subclínica nos rebanhos avaliados. De acordo com 
Brito e Sales (2007), um animal com mais de 250.000 cél/ml tem grande probabilidade de estar infectado com 
microrganismos causadores da mastite subclínica e valores de CCS médios entre 250.000 e 500.000 cél/ml 
podem resultar em perdas de produção de leite da ordem de 4%, as quais já apresentam relevância 
econômica. A CCS observada no sistema de ordenha mecânica atende o proposto pela Instrução Normativa 
nº 62 (BRASIL, 2011), que determina parâmetros de qualidade física, química e microbiológica do leite. De 
acordo coma IN 62, o leite deverá apresentar CCS com o limite de 400.000 cél./ml a partir de 01/07/2019, 
para os estados da região Norte. Para este quesito de qualidade específico, o sistema de ordenha manual 
ainda não se encontra dentro do padrão preconizado pela legislação, o que demonstra que os fatores 
geradores de mastite subclinica estão sendo mais negligenciados nas propriedades que adotam o sistema de 
ordenha manual. Em relação ao teste CMT aplicado em ambos sistemas de ordenha, houve diferença 
significativa do teste CMT apenas para o escore positivo (++), com maior porcentagem de quartos mamários 
com este escore de mastite subclínica para o sistema de ordenha manual (P<0,05) (Tabela 2).        
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Tabela 2 - Resultado do diagnóstico de mastite subclínica segundo o CMT (%) em amostras de leite de quartos 

mamários individuais de vacas leiteiras nos sistemas de ordenha avaliados. 

Escore 
Sistema de Ordenha 

Mecânica Manual 

Negativo  87,2
1
 79,7 

Traço 7,0 5,8 

Levemente positivo (+) 4,7 4,7 

Positivo (++) 1,2b 7,0a 

Fortemente Positivo (+++) 0 2,9 
                                            1

(P<0,05, teste F ) 

 
Com base nos resultados apresentados, é possível verificar que em ambos sistemas de ordenha, a grande 
maioria dos quartos mamários está sadio (escore negativo e traço), mostrando que apesar da incidência  
elevada no rebanho o número de quartos mamários infectados por vaca é baixo. Ao se somar os percentuais 
dos escores de mastite, observa-se maior proporção de mastite subclínica na ordenha manual em relação a 
ordenha mecânica (14,6% vs 5,9), corroborando com a maior CCS observada neste sistema, entretanto, os 
resultados de ambos sistemas de ordenha podem ser considerados baixos, ao serem comparados com os 
41,4% de tetos reagentes à prova CMT observados em vacas girolandas ordenhadas manualmente e 
relatadas por Ferreira et al. (2007). Os valores observados para escore ++ demonstram que a mastite 
subclinica está ocorrendo com maior intensidade no sistema de ordenha manual. Como o teste CMT 
apresenta alta sensibilidade e boa capacidade de detecção de vacas com mastite subclínica (SANTOS, 
2013), os resultados apresentados podem servir como orientação para definição de estratégias que busquem 
minimizar a disseminação dos agentes causadores deste tipo de mastite no rebanho, como a adoção de duas 
ordenhas diárias ao invés de apenas uma, para reduzir a permanência do leite dentro do úbere, implantação 
de medidas de higiene de ordenha, como a desinfecção dos tetos pré e pós-ordenha para evitar que os 
quartos mamários sadios sejam contaminados por patógenos presentes nos quartos infectados, maior higiene 
dos ordenhadores e equipamentos e, criação de uma linha de ordenha, para que as vacas com maiores 
escores CMT sejam ordenhas por último, já que, conforme Philpot e Nickerson (1991), outras vantagens do 
uso do CMT são possibilitar a identificação de animais sob risco, selecionar amostras para exame laboratorial 
e servir de base para a organização de linhas de ordenha em rebanhos comprometidos. A correlação entre 
CCS e CMT foi significativa em ambos os sistemas (P<0,01) (Tabela 3).                       
 
Tabela 3 - Análise de correlação entre CCS e CMT, nos sistemas de ordenha avaliados. 

 

Sistema de Ordenha 
 

CMT 

Manual CCS (x 1000 cél/mL) 0,723** 

Mecânica CCS (x 1000 cél/mL) 0,434** 
                                                   

**(P<0,01) 

 
Para o sistema de ordenha manual, a correlação entre CCS mensurada pelo Somaticell® e CMT foi alta e 
positiva e para o sistema de ordenha mecânica a correlação foi moderada e positiva. Os resultados do 
presente estudo comprovam que o teste CMT foi eficiente em determinar a mastite subclínica nos sistemas 
de ordenha avaliados e a medida que seu escore aumenta, a CCS também é incrementada em decorrência 
da maior intensidade da infecção da glândula mamária, concordando com Jorge et al. (2005) os quais 
verificaram que o CMT apresentou correlação positiva e significava com a contagem de células somáticas, 
mostrando ser um teste eficaz para a detecção de mastite subclínica em rebanhos bubalinos e Ribeiro Júnior 
et al. (2011) os quais verificaram que o exame de CMT apresentou ordem crescente de sensibilidade à CCS, 
comprovando, portanto, a relação entre essas duas provas para leite de conjunto de bovinos leiteiros e a 
utilidade do CMT como prova simples de triagem para antecipação dos resultados de CCS.   
 
CONCLUSÕES 
As práticas de manejo de ordenha no sistema de ordenha mecânica, são capazes de garantir CCS dentro dos 
limites exigidos pela legislação brasileira para obtenção de leite bovino de boa qualidade. A alta correlação 
entre os testes CMT e Somaticell®, permitem a avaliação da saúde da glândula mamária de rebanhos 
bovinos leiteiros de forma rápida e econômica, já que o teste CMT pode ser usado para fazer a triagem de 
todo o rebanho e o Somaticell® quantificar a CCS nos quartos mamários que se apresentarem positivos. 
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INTRODUÇÃO 
O cedro doce [Pochota fendleri (Seem.) W. S. Alverson & M. C. Duarte] é uma espécie madeirável 
pertencente à família Malvaceae, sendo nativa do Estado de Roraima. Segundo Pittier (1957) a madeira da 
espécie é similar à do cedro verdadeiro ou cedro amargo (Cedrela spp.), sendo reconhecida pela leveza, 
elevada, durabilidade e estabilidade dimensional, fácil trabalhabilidade e resistência às pragas e à 
deterioração (WOLCOT, 1948; BULTMAN; SOUTHWELL, 1976; HUNTER 1987; VALLEJO, 1998; PÉREZ, 
2004). A madeira é bastante utilizada na fabricação de móveis, portas, janelas, forros, telhados, decoração de 
interiores e compensados, barcos e canoas (KANE et al., 1993; UREAÑA, 1999). 
O uso intenso de espécies nativas no setor madeireiro e a degradação de ecossistemas vêm ocasionando o 
desaparecimento de muitas espécies com potencial paisagístico, madeireiro ou de preservação ambiental 
(VARELA et al., 2005). A qualidade fisiológica das sementes, representada pela viabilidade e vigor, pode 
influenciar diretamente muitos aspectos do desempenho, como, por exemplo, a taxa de germinação, sendo 
também o tamanho de semente outro componente da qualidade que vem sendo avaliado para muitas 
espécies (PÁDUA et al., 2010). Diante disto, são necessários estudos sobre maior eficiência e qualidade na 
propagação de espécies, principalmente, as florestais nativas. De acordo com Silveira et al. (2002) a 
utilização de sementes é a maneira mais usual de propagação nos cultivos agrícolas, e é também 
considerada mais fácil e econômica do que a propagação vegetativa e a micropropagação. 
A variação do comportamento das sementes de diferentes tamanhos torna necessária uma padronização 
para definir qual semente é capaz de expressar satisfatoriamente as qualidades físicas e fisiológicas da 
espécie (SANTOS et al., 2010). As sementes de maior tamanho normalmente são as que possuem embriões 
bem formados e com maiores quantidades de reservas. Possivelmente estas produzam plântulas mais 
vigorosas, principalmente sob condições diferentes daquelas consideradas ideais. Entretanto, nem sempre 
têm sido observadas relações entre o tamanho e a massa média da semente e o seu vigor, pelo fato de que 
os fatores ambientais podem interferir nos resultados (CARVALHO e NAKAGAWA, 2012). Constata-se na 
literatura que foram realizados estudos em diferentes espécies para verificar a influência do tamanho ou peso 
das sementes na qualidade fisiológica. Biruel et al. (2010) estudaram o efeito do tamanho e da forma das 
sementes de pau-ferro (Caesalpinia leiostachya) na germinação e no vigor. Abud et al. (2010) avaliaram o 
efeito da variação do tamanho e peso das sementes na emergência e desenvolvimento de plântulas de 
cártamo (Carthamus tinctorius). 
Ainda que com destacada importância socioeconômica, o cedro doce é pouco estudado, referências sobre 
características biométricas das sementes são escassas, o que justifica novos estudos com a espécie. Diante 
disso o objetivo neste trabalho foi avaliar o potencial fisiológico de sementes de cedro doce classificadas por 
tamanho. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes da Embrapa Roraima, situada na BR-
174, Km 08, em Boa Vista-RR. As sementes utilizadas para estudos foram coletadas em uma área 
experimental instalada no Campo Experimental Serra da Prata, pertencente à Embrapa Roraima, localizado 
no município de Mucajaí-RR. Inicialmente, as sementes foram classificadas e divididas em três peneiras, 4,5 
mm (sementes grandes), 4 mm (sementes médias) e < 4 mm (sementes pequenas), permitindo a obtenção de 
lotes mais uniformes. 
Posteriormente as sementes foram submetidas a avaliações seguindo as determinações: biometria de 
sementes, determinação da massa de 1000 sementes, teor de água das sementes, teste de germinação, e 
velocidade de germinação. 
A biometria de sementes foi determinada por meio das medições do comprimento (CS) e diâmetro (DS) em 
100 sementes, sendo expressas em milímetros, com auxílio de paquímetro digital (0,01 mm) conforme Ataíde 
(2013). Adicionou-se ainda, a determinação da massa individual das sementes em gramas. Os valores 
obtidos foram analisados pelo cálculo da distribuição da frequência e a massa individual das sementes foi 
determinada por meio de balança de precisão (0,001 g). 
A determinação da massa de 1000 sementes, foi realizada conforme a metodologia descrita pelas Regras de 
Análises de Sementes – RAS (BRASIL, 2009), onde foram utilizadas oito repetições de 100 sementes 
inteiras, pesadas com o auxílio de balança de precisão de (0,001 g). 
Para mensurar o teor de água das sementes, utilizaram-se duas repetições de 25 sementes. Para obtenção 
da massa fresca, as sementes foram colocadas em recipientes de alumínio e pesadas em balança de 
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precisão 0,001 g, em seguida submetidas à secagem em estufa sob temperatura de 105 ±3°C (BRASIL, 
2009), com pesagem após 24 horas. O grau de umidade foi calculado em percentagem com base na massa 
fresca das sementes. 
As sementes utilizadas no teste de germinação foram desinfestadas com hipoclorito de sódio a 5% (durante 
dois minutos) e em seguida, lavadas em água corrente. Posteriormente, colocadas para germinar, em placas 
gerbox, forradas com duas folhas de papel de filtro umedecidas com água destilada, em câmara de 
germinação, mantida a 25 ±1ºC, sob iluminação fluorescente branca contínua. Para a realização dos testes 
de germinação foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes, que foram colocadas em substrato (papel 
germinação) e mantidas em condições controladas em câmara de germinação. A verificação do número de 
sementes germinadas foi realizada a cada 24 horas. Sendo considerada semente germinada aquela que 
apresentou radícula com pelo menos 2 mm. O experimento foi finalizado aos 14 dias, quando as sementes 
germinaram ou apresentaram-se deterioradas RAS (BRASIL, 2009). Os valores obtidos na germinação foram 
calculados e expressos em percentagem. 
A velocidade de germinação foi calculada com base nos resultados diários, obtidos no teste de germinação, 
determinada de acordo com a fórmula proposta por Maguire (1962). IVG = (G1/N1) + (G2/N2) + (G3/N3) + ... 
+ (Gn/Nn), em que: VG= velocidade de germinação, G1, G2, G3, ..., Gn = número de plântulas computadas 
na primeira, segunda, terceira e última contagem; N1, N2, N3, ..., Nn = número de dias da semeadura à 
primeira, segunda, terceira e última contagem. 
O vigor foi determinado através da velocidade de germinação (VG, índice) e do teste primeira contagem da 
germinação, obtida no teste de germinação, computando-se o número de sementes com emissão de radícula, 
no quinto dia após a instalação do teste, transformado em percentagem. 
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, sendo as médias das variáveis qualitativas 
comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05) e as quantitativas, submetidas à análise de regressão. Utilizou-se 
o programa computacional Sisvar, versão 5.6, para análise dos dados (FERREIRA, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Analisando os percentuais médios da caracterização biométrica de sementes de cedro doce de diferentes 
tamanhos (Tabela 1), é possível observar diferenças significativas, em que as sementes pequenas 
apresentaram os menores valores de comprimento. Já no diâmetro e massa de sementes os valores foram 
considerados estatisticamente similares aos de sementes médias, enquanto as sementes grandes 
apresentaram maior massa. Bezerra et al. (2004) explicaram que em muitas espécies, o peso da semente é 
indicativo da qualidade fisiológica, sendo que, em um mesmo lote, sementes leves, normalmente, apresentam 
menor desempenho do que as pesadas. As sementes grandes também apresentaram maiores valores nas 
variáveis comprimento e diâmetro. 
Tabela 1. Biometria de sementes de cedro doce coletadas no município de Mucajaí, Roraima 

Tamanho 
CS DS MS MMS 

(mm) (g) 

Pequena 4,92 b 3,36 b 0,02 b 27,82 c 

Média 5,35 a 3,78 b 0,03 b 37,98 b 

Grande 5,72 a 4,37 a 0,05 a 48,02 a 

Média geral 5,33 3,84 0,03 37,94 

D.M.S. 0,39 0,42 0,01 1,19 

C.V. (%) 5,83 8,69 26,77 2,49 

CS= comprimento de semente; DS=diâmetro de semente; MS= massa de semente; MMS= massa de mil sementes. D.M.S.= diferença 
mínima significativa; C.V.= coeficiente de variação. Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey (p<0,05). Fonte: autores, 2017. 

 
Com o aumento do tamanho das sementes classificadas houve proporcional aumento na massa de mil 
sementes, com valores médios de 48,02 g para sementes grandes, correspondendo a aproximadamente 
20.822 sementes por quilograma. No teor de água houve decréscimo, destacando-se valor médio de 6,52% 
de umidade nas sementes grandes. As sementes médias apresentaram valores médios de massa de 1000 
sementes de 37,98 g, com valor médio de grau de umidade de 8,1% resultando em 26.324 sementes por 
quilograma. Já, as sementes pequenas apresentaram maiores valores de teor de água com média de 
10,71%, massa de mil sementes em média 27,82 g correspondendo a 35.939 sementes por quilograma. 
Os dados obtidos para a biometria dos frutos são importantes para a conservação e exploração dos recursos 
de valor econômico, bem como para avaliar a variabilidade genética dentro de populações de uma mesma 
espécie. As relações entre esta variabilidade e os fatores ambientais são passíveis de utilização em 
programas de melhoramento genético. Pois, de acordo com Cardoso; Lomônaco (2003) a caracterização 
biométrica de frutos e de sementes tem importância para a taxonomia, na identificação de variedades e para 
verificar a ocorrência de variações fenotípicas. 
Com os dados da análise de variância constatou-se que as médias referentes à porcentagem de germinação, 
velocidade de germinação e sementes mortas foram estatisticamente significativas em relação aos tamanhos 
(Tabela 2). Portanto, entende-se que o tamanho das sementes interferiu nas variáveis analisadas, sugerindo 
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que através da uniformidade das sementes reduzem-se as variações devidas a possíveis diferenças entre os 
tamanhos apresentados pelas sementes. 
 
Tabela 2. Valores médios de germinação (G, %), número de sementes mortas (SM, %), primeira contagem de 

germinação (PC, %) e velocidade de germinação (VG, índice) obtidos em sementes de cedro doce de diferentes 

tamanhos 

Tamanho G SM PC VG 

Pequena 58 b 42 a 45 a 3,35 b 

Média 70 ab 30 ab 32,5 a 4,55 ab 

Grande 95 a 5 b 30 a 4,762 a 

Média geral 74,16 24,16 35,83 4,22 

D.M.S. 26,13 26,13 24,42 1,37 

CV (%) 17,84 54,74 34,49 16,43 

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). D.M.S.= diferença mínima 

significativa; C.V.= coeficiente de variação. Fonte: autores, 2017. 

 

Através da análise de variância, observou-se que houve diferença significativa para a porcentagem de 
germinação com relação aos tratamentos utilizados. As sementes grandes apresentaram os menores valores 
para sementes mortas, enquanto as sementes pequenas apresentaram maiores valores. 
As sementes pequenas apresentaram menor porcentagem de germinação, maiores valores de sementes 
mortas e baixa velocidade de germinação. Esses resultados concordam com resultados apresentados por 
Biruel et al. (2010) em que para sementes pequenas de pau-ferro verificaram menor germinação. Já em 
trabalhos realizados por Alves et al. (2005) a germinação não foi influenciada pelo tamanho das sementes de 
M. caesalpiniifolia estudadas. 
Quanto ao vigor das sementes (Tabela 2), avaliado pela de velocidade de germinação (índice) e primeira 
contagem (%), observou-se que as sementes médias e grandes apresentaram maior velocidade de 
germinação, enquanto sementes pequenas apresentaram menor velocidade de germinação, porém na 
primeira contagem de germinação não se verificou diferenças significativas em relação aos demais tamanhos 
avaliados. 
 
CONCLUSÕES 
Diferentes tamanhos de sementes interferem na qualidade física e fisiológica de sementes de cedro doce. 
Sementes grandes apresentam melhor qualidade física e fisiológica, com maior massa de mil sementes, 
porcentagens de germinação, velocidade de germinação e primeira contagem de germinação. As sementes 
pequenas apresentam maior teor de água e maior percentagem de sementes mortas. 
 
AGRADECIMENTOS 
Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CNPq, pela concessão de bolsas de IC 
e de PQ2 e ao Centro de Pesquisa Agroflorestal de Roraima pela infraestrutura disponibilizada. 
____________________ 
ABUD, H. F; REIS, R de. G. E; INNECCO, R; BEZERRA, A. M. E. Emergência e desenvolvimento de plântulas de cártamo em função do tamanho 

das sementes. Revista Ciência Agronômica, v.41, n.1, p.95-99, 2010. 

ALVES, E. U; BRUNO, R. de L. A; BRUNO, A. P. de O; ALVES, A. U; ALVES, A. U; PAULA, R. C. de. Influência do tamanho e da procedência 

de sementes de Mimosa caesalpiniifolia Benth. sobre a germinação e vigor. Revista Árvore, Viçosa-MG, v.29, n.6, p.877-885, 2005. 

BIRUEL, R. P; PAULA, R, C DE; AGUIAR, I. B. de. Germinação de sementes de Caesalpinia leiostachya (benth.) ducke (pau-ferro) classificadas 

pelo tamanho e pela forma. Revista Árvore. Sociedade de Investigações Florestais, v.34, n.2, p.197-204, 2010. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/11449/3283>. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise de sementes. Brasília. Mapa/ACS, 2009. 399p. 

BULTMAN, J.D.; SOUTHWELL, C.R. Natural resistance of tropical American woods to terrestrial wooddestroying organisms. Biotropica. v.8, 

p.71-95, 1976. 

CARDOSO, G.L.; LOMÔNACO, C. Variações fenotípicas e potencial plástico de Eugenia calycina Cambess. (Myrtaceae) em uma área de transição 

cerrado-vereda. Revista Brasileira de Botânica, São Paulo, v.26, n.1, p.131-140, 2003. 

CARVALHO, N. M.; NAKAGAWA, J. Sementes: Ciência, Tecnologia e Produção. Jaboticabal: FUNEP, 5.ed. 2012, 590p. 

PÉREZ, D. Heartwood, sapwood and bark contentes of Bombacopsis quinata in Costa Rica. Journal of Cronica Forestal y del Medio Ambiente 

Tropical Science. v.16, n.3, p.318-327, 2004. 

FERREIRA, D. F. Sisvar: A Computer Statistical Analysis System. Ciência e Agrotecnologia, Lavras. v.35, n.6, p.1039-1042, 2011. 

HUNTER, J.R. Reforestation with Bombacopsis quinatum (Jaq.) Dugand (Bombacaceae) in Costa Rica by means of vegetative reproduction. Rev. 

Biol. Trop. v.35, n.2, p.195-201, 1987. 

PÁDUA, G. P. de; ZITO, R. K; ARANTES, N; NETO, J. de B. F. N. Influência do tamanho da semente na qualidade fisiológica e na produtividade 

da cultura da soja. Revista Brasileira de Sementes, v.32, n.3 p.009-016, 2010. 

PÉREZ, D. Heartwood, sapwood and bark contentes of Bombacopsis quinata in Costa Rica. Journal of Cronica Forestal y del Medio Ambiente 

Tropical Science. v.16, n.3, p.318-327, 2004. 

PITTIER, H. Plantas usuales de Costa Rica. 2nd Ed. Editorial Universitaria. San José. 264 p, 1957. 

POPINIGIS, F. Fisiologia da semente. 2.ed. Brasília. 298 p, 1985. 

SANTOS, V. J. dos; GARCIAII, D. C; LOPESII, S, J; EICHELBERGERIII, L. Qualidade fisiológica de sementes de cenoura classificadas por 

tamanho. Revista Ciência Rural, Santa Maria, v.40, n.9, p.1903-1908, 2010. 



 
 

 
 

387 

SILVEIRA, M.A. M; VILLELA, F.A.; TILLMANN, M.A.A. Maturação fisiológica de sementes de calêndula (Calendula officinalis L.). Revista 

Brasileira de Sementes, v.24, n.2, p.31-37, 2002. 

UREAÑA, H. Production and management of Bombacopsis quinata (Red Ceiba) seed. In: Lambeth. 

VALLEJO, A. Quince años de mejoramiento genético de la ceiba tolúa (Bombacopsis quinata) en Monterrey forestal. v.13, n.1, 1998. 

VARELA, V. P.; COSTA, S. S.; RAMOS, M. B. P. Influência da temperatura e do substrato na germinação de sementes de itaubarana (Acosmium 

nitens (Vog.) Yakovlev) - Leguminosae, Caesalpinoideae. Revista Acta Amazonica, v.35, n.1, p.35-39, 2005. 

WOLCOT, G.N. The resistance to dry-wood termite attack of sorne Central American woods. Caribo, v.9, p.53-56, 1948. 

  



 
 

 
 

388 

QUALIDADE PÓS-COLHEITA DE FRUTOS DE DIFERENTES GENÓTIPOS DE PUPUNHEIRAS 

CULTIVADAS EM SISTEMA AGROFLORESTAL NO MUNICÍPIO DE CANTÁ-RR 
 

GUIMARÃES, Pedro Vitor Pereira
1*

, DURIGAN, Maria Fernanda Berlingieri
2
, KAMINSKI, Paulo Emílio

2
. 

1
Programa de Pós-graduação em Agroecologia da Universidade Estadual de Roraima. (pedrovpg@hotmail.com) 

2
Centro de Pesquisa Agroflorestal de Roraima (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).(maria.durigan@embrapa.br) 

(paulo.kaminski@embrapa.br) 

Palavras Chave: Bactris gasipaes Kunth, pupunha, qualidade agroindustrial, sistema agroflorestal, fruticultura tropical. 

 
INTRODUÇÃO 
A pupunha é uma fruta nativa da Amazônia com potencial de uso na alimentação humana por apresentar 
composição nutricional desejável, principalmente no que se refere às concentrações de potássio, fósforo e 
atividade retinol UNICAMP, 2001) e a quantidade considerável de inibição da oxidação do β-caroteno, 
protegendo-o dos radicais livres gerados durante a peroxidação do ácido linoleico (SANTOS et al., 2015). 
Objetivou-se avaliar a qualidade pós-colheita de pupunhas provenientes de diferentes genótipos cultivados 
em sistema agroflorestal em Cantá-RR, visando identificar quais características desejáveis podem auxiliar no 
programa de melhoramento vegetal da pupunheira em Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os frutos de pupunha avaliados foram produzidos em campo experimental da Embrapa Roraima durante a 
safra 2015/2016, em sistema agroflorestal (SAF), contendo plantas de castanha-da Amazônia (Bertholetia 
excelsa Bonpl.), cupuaçuzeiro [Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K.Schum.], cupiúba (Goupia 
glabra Aubl.), andiroba (Carapa guyanensis Oliv.), café (Coffea canephora Pierre ex A.Froehner), gliricídia 
[Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.], além de pupunha (Bactris gasipaes Kunth). A área de produção está 
localizada no município de Cantá-RR, entre as coordenadas geográficas 02º15'00"N e 60º39'54"W, a 90 km 
de Boa Vista-RR.  
Os frutos foram colhidos e encaminhados para o Laboratório de Pós-Colheita e Agroindústria da Embrapa 
Roraima, onde foram acondicionados em sala climatizada (24±1 ºC) até o beneficiamento e avaliação.  
As variáveis de qualidade avaliadas foram: sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT), relação SS:AT e 
potencial hidrogeniônico (pH) seguindo métodos do Instituto Adolf Lutz (2008). A coloração de epicarpo e 
endocarpo das pupunhas [luminosidade (L*); cromaticidade (C*) e ângulo hue (h°)] foi mensurada pela leitura 
direta utilizando colorímetro, com resultados expressos no sistema CIE L* a* b*. O delineamento experimental 
utilizado foi inteiramente casualizado, com três repetições. Os resultados foram submetidos ao teste de 
homogeneidade. Validaram-se os dados estatisticamente por meio de análise de variância (ANOVA) e 
comparação de médias pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade, através do programa computacional, 
Sisvar versão 5.6 (FERREIRA, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Houve diferença altamente significativa (p < 0,0001) ao nível de 5% de probabilidade, entre a qualidade pós-
colheita de pupunhas provenientes de genótipos cultivados em sistema agroflorestal, mantido em área 
experimental da Embrapa Roraima. Os baixos valores de coeficiente de variação indicam que existe pequena 
variabilidade e dispersão entre dados e que, os mesmos, podem ser considerados homogêneos. 
Os valores médios da caracterização de cor epicarpo e endocarpo das pupunhas avaliadas estão 
apresentados na tabela 1. 
 

Tabela 1. Caracterização da cor de epicarpo e endocarpo de diferentes genótipos de pupunha produzida 
em sistema agroflorestal no município de Cantá-RR. 

Genótipo 
Luminosidade Cromaticidade Ângulo hue (º) 

Epicarpo Endocarpo Epicarpo Endocarpo Epicarpo Endocarpo 

18 52,10±0,80 b 86,02±0,78 a 65,80±0,66 b 28,94±0,29 d 43,34±0,83 c 72,36±0,53 b 

63 52,04±0,81 b 84,42±0,42 b 55,31±1,15 d 33,11±2,31 c 49,81±5,54 b 76,07±0,09 a 

69 40,33±0,29 e 76,47±0,49 d 48,92±076 e 58,06±3,75 a 26,04±0,52 f 63,41±1,87 c 

84 49,65±0,76 c 78,92±0,16 c 60,69±1,15 c 53,26±1,07 b 38,28±0,63 d 70,13±0,53 b 

88 36,52±1,33 f 73,68±1,98 e 42,70±1,09 g 59,64±1,87 a 26,29±1,66 f 63,26±1,71 c 

107 55,67±1,64 a 78,56±1,67 c 69,42±2,25 a 55,12±3,58 b 49,90±4,40 b 65,72±1,88 c 

110 40,26±0,47 e 77,46±0,92 d 50,09±1,41 e 55,23±1,26 b 30,44±0,92 e 65,10±0,72 c 

118 55,17±0,52 a 84,72±0,27 b 54,08±1,67 d 35,25±0,5 c 64,42±2,32 a 78,24±0,81 a 

120 39,86±0,56 e 71,64±0,79 f 48,99±0,49 e 58,36±1,30 a 25,88±0,56 f 60,35±0,13 d 

127 40,90±0,64 e 76,94±1,30 d 46,48±1,23 f 55,15±2,45 b 30,59±0,53 e 64,55±2,78 c 
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149 45,75±0,25 d 75,30±0,66 e 58,62±0,66 c 53,33±1,84 b 31,83±0,43 e 59,80±1,53 d 

153 45,93±1,57 d 87,65±0,61 a 45,97±4,30 f 22,4±1,41 e 40,86±0,71 c 76,14±0,86 a 

Média geral 46,18 79,31 53,92 47,32 38,14 67,93 

CV (%) 1,99 1,25 3,18 4,39 5,94 2,02 

Na coluna, médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Fonte: 
autores, 2017. 

 

Os valores médios de L* do epicarpo variaram entre 36,52 e 55,67, indicando que os frutos não são tão 
claros, em relação à intensidade de luz, quanto aos valores de L* entre 71,64 e 87,65 registrados no 
endocarpo. Observa-se um acréscimo de 171,7% de luminosidade no epicarpo em comparação ao endocarpo 
das pupunhas avaliadas. A cromaticidade, que representa a intensidade da cor, variou entre 45,97 e 69,42 no 
epicarpo e 33,11 e 59,64 no endocarpo, sugerindo que a cor da pupunha é representativa, de intensidade 
moderada. Os valores médios de hº do epicarpo e endocarpo variaram entre 25,88 e 64,42 e entre 59,80 e 
78,24, indicando que, no geral, os epicarpos e endocarpos das pupunhas avaliadas têm coloração com tom 
de púrpura a alaranjado, respectivamente. Há preferência por parte dos consumidores de pupunha com cor 
vermelha, pois, acredita-se que têm melhor qualidade (CLEMENT; SANTOS, 2002). 

Os valores médios da caracterização físico-química dos endocarpos das pupunhas avaliadas estão 
apresentadas na tabela 2. 

Tabela 2. Caracterização físico-química de pupunhas com diferentes genótipos 
cultivados em sistema agroflorestal no município de Cantá-RR. 

Genótipo 
SS AT 

SS:AT pH 
(ºBrix) (g de ácido 100 g de polpa

-1
) 

18 9,33±0,06 h 3,06±0,06 c 3,04±0,05 h 6,37±0,01 g 

63 15,13±0,15 b 2,43±0,06 d 6,18±0,16 c 6,88±0,01 a 

69 10,90±0,10 g 1,50±0,05 g 7,29±0,03 b 6,48±0,01 f 

84 12,46±0,15 d 1,70±0,10 f 7,17±0,21 b 6,85±0,01 b 

88 12,63±0,15 c 1,73±0,06 f 7,39±0,06 b 5,90±0,02 h 

107 12,33±0,15 d 2,03±0,06 e 6,18±0,06 c 6,38±0,01 g 

110 15,80±0,10 a 2,06±0,06 e 7,79±0,20 a 6,54±0,01 e 

118 15,16±0,06 b 3,76±0,06 a 4,02±0,07 f 6,89±0,02 a 

120 8,66±0,13 i 3,20±0,15 b 2,650,09± i 6,50±0,01 f 

127 11,36±0,12 f 2,10±0,04 e 5,38±0,06 e 6,71±0,01 c 

149 12,03±0,06 e 3,26±0,06 b 3,68±0,06 g 6,63±0,01 d 

153 11,96±0,15 e 2,10±0,10 e 5,92±0,14 d 6,54±0,01 e 

Média geral 12,31 2,41 5,56 6,56 

CV (%) 1,00 2,76 2,03 1,13 

Na coluna, médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% 
de probabilidade. SS = sólidos solúveis; AT = acidez titulável; SS:AT = relação SS:AT; pH = 
potencial hidrogeniônico. Fonte: autores, 2017. 

 

A quantidade de sólidos solúveis dissolvidos em água (SS) das pupunhas variou entre 9,33 e 15,80 ºBrix. As 
pupunhas são levemente ácidas, com AT variando entre 1,50 e 3,76 g de ácido 100 g de polpa-1 e, pH na 
faixa de 5,90 a 6,89. O genótipo 110 destacou-se das demais por apresentar os melhores valores nos índices 
de qualidade, com quantidade satisfatória de açúcar e baixa acidez, com índice de maturação ótimo.  

 
CONCLUSÕES 
Há diferença significativa na qualidade pós-colheita de diferentes genótipos de pupunheiras cultivadas em 
sistema agroflorestal no município de Cantá-RR. No geral, as pupunhas são levemente ácidas e têm 
coloração entre os tons púrpura e laranja intensa, com intensidade considerada moderada.  
AGRADECIMENTOS 
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior pela concessão de bolsa de mestrado 
(Demanda Social) e ao Centro de Pesquisa Agroflorestal de Roraima pela infraestrutura disponibilizada. 
____________________ 

CLEMENT, C. R.; SANTOS, L. A. Pupunha no mercado de Manaus: preferências de consumidores e suas implicações. Revista Brasileira de 

Fruticultura, v. 24, n. 3, p. 778-779, 2002. 



 
 

 
 

390 

FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. Revista Ciência e Agrotecnologia, v. 35, n. 6, p. 1039-1042, 2011. 

Instituto Adolfo Lutz (IAL). Métodos físico-químicos para análise de alimentos. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. 1020 p. 

SANTOS, M. de F. G. dos; MAMEDE, R. V. S; RUFINO, M. do S. M.; BRITO, E. S. de; ALVES, R. E. Amazonian Native Palm Fruits as Sources 

of Antioxidant Bioactive Compounds. Antioxidants, v. 4, p. 591-602, 2015. 

UNICAMP. Tabela brasileira de composição de alimentos. NEPA –UNICAMP.- 4. ed. rev. e ampl. Campinas: NEPA - UNICAMP, 2011. 161 p.  



 
 

 
 

391 

QUEM VEIO DO OUTRO LADO DO MUNDO? A INTERDISCIPLINARIDADE VOLTADA AO 

ENSINO DA GEOGRAFIA COMO EXPERIÊNCIA DOCENTE NO PARFOR/RORAINÓPOLIS 
 

BARRETO
1
, Aldemir B., NOVAIS

2
, Ivanete C. C., LIMA

3
, Maria E. C., FREITAS

4
, Neudilene M., SILVA

5
, Neyla A., 

DANTAS
6
, Simone T., BRITO

7
, Bruno D. M. 

123456 
Universidade Estadual de Roraima – Acadêmicos do PARFOR/Geografia 

7
Universidade Estadual de Roraima – Docente do PARFOR/Geografia (brunodibrito@uerr.edu.br) 

Palavras Chave: Interdisciplinaridade, competências, habilidades. 

 

NTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem como objetivo conhecer através da interdisciplinaridade como aconteceu a migração 
em nosso país, a localização geográfica em que ocorreu a colonização e seus impactos ambientais e sociais. 
A interdisciplinaridade também vê a Geografia como essencial na sala de aula. O ensino da Geografia 
possibilita ao educando as habilidades de descrever, observar e localizar, bem como interagir de forma 
significativa com o mundo ao seu redor. 
A Geografia tem como eixo estabelecer relações de amizade, solidariedade, respeito e diálogo, buscando sua 
autonomia e integração com o grupo, localizar-se no tempo e espaço em que vive. A prática interdisciplinar é 
um caminho facilitador da integração do processo formativo dos alunos, pois permite a sua participação no 
processo de ensino aprendizagem.  
O trabalho organizado em rede contribuem para a escola torna seus sujeitos conscientes de seus direitos e 
deveres e da possibilidade de se tornarem aptos a aprender a criar novos direitos coletivamente. Assim essa 
pratica possui caráter pratica, pois precisa trabalhar com o conhecimento vivo e dialogado. ―É uma teoria da 
pratica que precisa se alimentar de praticas‖ (BRASIL, 2007, p.28).  
Acreditamos que é com a interdisciplinaridade que ocorrerá a transformação do aprendizado, e deve ser vista 
de forma continua, pratica e transformadora da realidade, ―enfim para uma mudança na atitude de 
compreender e entender‖ (FAZENDA, 2011, p.84). Portanto, a fim de possibilitar que o aluno assuma uma 
postura mais ativa perante o conhecimento defendemos que a pratica pedagógica deve assumir uma 
abordagem interdisciplinar entre as disciplinas de Geografia, português, matemática, História, Ciências e 
Artes, somando e não completando o aprendizado.  
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002) da Educação Básica, a 
interdisciplinaridade é portanto entendida  aqui como abordagem teórico-metodológica em que a ênfase 
incide sobre o trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento, um real trabalho de cooperação 
e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As aulas foram trabalhadas de forma interdisciplinar, sendo que a Geografia oportunizará o desenvolvimento 
do tema em conjunto com professores de outras disciplinas onde conheceremos a localização geográfica em 
que ocorreu a colonização e seus impactos ambientais e sociais. Na Geografia utilizaremos a linguagem 
cartográfica, por ser um instrumento essencial para compreender a representação do espaço geográfico, de 
seus elementos e suas relações e transformações do mundo em que vivemos. Visto que a habilidade de ler 
um mapa e um gráfico, decodificar os símbolos e a competência para extrair as informações neles contidas 
são imprescindíveis para a conquista da autonomia (PASSINI, 2012, p.39).    Na disciplina de história terá 
como objetivo introduzir a discursão sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e trabalharemos com rodas 
de conversas, pois funcionam como momento inicial de acionamento dos saberes que os alunos já dominam, 
para que a aprendizagem possa se dar a partir do conhecimento em direção ao novo, de forma mais 
significativa para o educando (SCHNEUWLY, 2004, p.80), logo após essas rodas levantaremos opiniões dos 
alunos com relação ao descobrimento do Brasil, em seguida apresentaremos o documentário ( Entre a fé e 
espada, episodio 6 da serie 500 anos: O Brasil – colônia na TV), abrir discussões sobre o documentário 
confrontando com os conhecimentos anteriormente adquiridos. Em português será trabalhado com análise de 
diversos textos de opiniões sobre o tema (Descoberto ou conquistado) onde os alunos irão apresentar sua 
opinião, elaborando seus próprios textos, trabalhando a estrutura, ortografia e verbos. Acreditamos nessa 
metodologia para a formação do leitor/ouvinte, escritor critico capaz de mobilizar seus conhecimentos prévios 
no esforço de reconstruir os sentidos dos textos é uma prioridade na produção de textos orais e escritos. 
Dessa forma, objetiva-se não apenas a criação de um texto, mas contextualizar as razões pelas quais se 
solicita a sua produção, procurando dar ao aluno condições de fazê-lo de forma significativa (SCHNEUWLY, 
2004, p.80).  
Na disciplina de Artes apresentaremos diferentes gravuras envolvendo o tema. A partir documentário (Entre a 
fé e espada, episódio 6 da serie 500 anos: O Brasil – colônia na TV), Em seguida os alunos irão construir um 
painel  do cenário colonial  e do cenário atual, destacando os pontos positivos e negativos referente a cada 
cenário. O trabalho com leitura e analise de imagem consiste em observações diretas da leitura de mapas, 
leitura de jornais e imagem reveladora sobre alguns aspectos da História e da Arte. E também no 
levantamento de dados e na exploração da realidade, para a partir dela refletir e construir conhecimento.  
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Segundo (OLIGURSKI, 2010, p. 253) [...] deve-se construir em atitude cotidiana, tendo como eixo, 
norteador o questionamento reconstrutivo, que implica a construção da competência como atitude da 
cidadania, a formação do sujeito consciente e organizado, comprometido com a história do seu tempo.  

 
Em Ciências conheceremos a fauna e a flora do contexto colonial através de pesquisas na internet que s 
alunos realizarão a respeito das principais especeis de vegetais e animais, destacando os que foram 
devastados e as que estão em extinção dando exemplos. Montar um painel da fauna e da flora.  

 
De acordo com (ANTUNES, 2001, p.56) [...] a disciplina de Ciências Naturais pode ser trabalhas com a 
Geografia em temas ligados a explicação de fenômenos naturais (físicos, químicos e biológicos), 
possíveis de serem observados nas paisagens terrestres. 

 

Na disciplina de Matemática o discente situará no mapa a Mata Atlântica, verificando sua extensão territotial e 
estimativa populacional total e de cada estado, trabalhando as técnicas de medidas de comprimento e 
porcentagem. Assim entendemos que sem a matemática não teríamos como calcular a distância dos estados, 
países continentes que fazem parte da Geografia. Para a interdisciplinaridade, ensinar Matemática é, antes 
de mais nada, ensinar a ―pensar matematicamente. Precisamos relacionar a matemática com experiências 
anteriores, vivências pessoais, permitir a formulação de problemas de algum modo desafiadores e que 
incentivem o aprender mais. É necessário eliminar o método tradicional do ensino da matemática e integrá-la 
com as outras áreas do saber, envolvendo projetos, jogos e construções coletivas, ou seja, materializá-la de 
forma concreta de aprender, mais dotada de sentido, considerando os educandos como produtores de 
conhecimento e não apenas executores de instruções. Os PCNs de Matemática (1997, p.25) nos mostram 
que:  
Para tanto, é importante que a Matemática desempenhe, equilibrada e indissociavelmente, seu papel na 
formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio dedutivo 
do aluno, na sua aplicação a problemas, situações da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho e no 
apoio à construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Quando falamos de interdisciplinaridade no ensino, não podemos deixar de considerar a contribuição dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Uma análise mais cuidadosa desses documentos nos revela a opção por 
uma concepção instrumental de interdisciplinaridade. 
Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou saberes, 
mas de utilizar os conhecimentos de varias disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender 
um fenômeno sob diferentes pontos de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função instrumental. 
Trata-se de recorrer a um saber útil e utilizável para responder as questões e aos problemas sociais 
contemporâneos (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 2002).  
Particularmente, essa visão instrumental e utilitarista da interdisciplinaridade é o que tem dado consistência e 
sustentação a essa abordagem ao longo dos tempos. Prova disso é o fato que, no século XX, muito do 
desenvolvimento cientifico tecnológico proveio de pesquisas de caráter interdisciplinares feitas inicialmente 
com interesses meramente militares. É o caso do computador, da internet, da bomba atômica, só para citar 
alguns casos. 
Esse posicionamento em favor da perspectiva instrumental, entretanto, não encerra a ideia de 
interdisciplinaridade apegada nos PCNs, sendo preciso recorrer aos PCNs do Ensino Médio, documentos que 
trazem um conjunto de orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
para que se tenha mais clareza sobre o assunto. 
Com os PCNs, o conceito de interdisciplinaridade defendida na nova proposta curricular fica mais claro. Essa 
nova proposta orienta a organização pedagógica da escola em torno de três princípios orientadores, a saber: 
a contextualização, a interdisciplinaridade e as competências e habilidades. 
A fronteira entre as disciplinas, nos universos científico e escolar, há muito vem sendo considerada artificial. 
O conhecimento não pode ser compartimentalizado ou segmentado, já que a realidade é complexa e possui 
múltiplas dimensões. Segundo Frigotto [...] o caráter unitário do conhecimento. E o conhecimento do social 
tem um caráter unitário porque os homens ao produzirem sua existência mediante as diversas relações e 
práticas sociais o fazem enquanto uma unidade que engendra dimensões biológicas, psíquicas, intelectuais, 
culturais, estéticas etc. ocorrer tanto no momento da produção do conhecimento como de sua difusão. A 
perspectiva interdisciplinar pressupõe o diálogo e a interação entre as disciplinas e os saberes, em busca de 
romper as heranças positivistas que acarretam a especialização característica da ciência moderna. Para esse 
fim, ela deve ocorrer tanto no momento da produção do conhecimento como de sua difusão. Apesar do 
relativo consenso sobre a necessidade da abordagem interdisciplinar na pesquisa e no ensino, o desafio 
segue sendo a aplicação prática, sobretudo na realidade escolar. O mais comum nesse espaço é a 
segmentação do conhecimento em disciplinas, ou então a mera justaposição de saberes, o que não significa 
a efetiva superação do acesso fragmentado ao conhecimento.  No ambiente escolar, a abordagem 
interdisciplinar do conhecimento pode partir do estudo de um fato ou fenômeno a partir de diferentes pontos 
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de vista, relacionando-o com aparatos de análise científica ou mesmo mobilizando diversos saberes que 
podem contribuir para a solução de um problema ou a interpretação de um aspecto da realidade social. A 
busca pela recomposição de totalidade do real é o foco dessa perspectiva. Além disso, a interdisciplinaridade 
possibilita o aprofundamento da compreensão da relação entre teoria e prática, contribui para uma formação 
mais crítica, criativa e responsável e coloca a escola e educadores diante de novos desafios. 
A resolução CNE\ CEB n.4, de 13 de julho de 2010, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
para a Educação Básica, prevê a abordagem do conhecimento por meio de uma visão interdisciplinar, 
superando o isolamento das pessoas e a compartimentalização de conteúdos rígidos; ainda estimula a 
interlocução entre os saberes e os diferentes campos do conhecimento. 
 
CONCLUSÕES 
Busca-se que o educando compreenda como ocorreu o processo de colonização de forma critica, sendo 
capaz de produzir textos de opiniões, usando corretamente as normas gramaticais e com isso aprenda a 
defender suas ideias, além de interpretar as imagens reconhecer todo seu processo usando o raciocínio 
logico para calcular a extensão de área e porcentagem a natureza, reconhecendo a sua relevância para o 
equilíbrio do planeta. Os resultados dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula e em cada disciplina de 
forma interdisciplinar serão apresentados no pátio da escola no dia 18 de dezembro data que se comemora o 
Dia do Migrante. 
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INTRODUÇÃO 
O ensino da matemática nas séries iniciais sempre será desafiador, o professor precisa estar sempre em 
busca de novas alternativas pedagógicas que o ajudem a contribuir com processo de ensino e aprendizagem. 
Uma delas é a utilização de jogos pedagógicos matemáticos, em sala de aula.  
Segundo STAREPRAVO(p.19,2009), ―...os jogos exercem um papel importante na construção  de conceitos 
matemáticos por se constituírem em desafios‖. Dessa forma, é, a partir do jogo que o aluno passa a pensar 
como resolver estrategicamente o problema apresentado, sem perceber que está construindo conceitos 
matemáticos e aprendendo matemática brincando.  
Pensando nisso, surgiu uma proposta de desenvolver um projeto para sanar as dificuldades dos alunos em 
resolver situações-problemas de matemática. O Projeto Matemática Brincando foi desenvolvido na turma do 
4º ano A, da escola municipal Centenário de Boa Vista. O objetivo do projeto era utilizar os jogos pedagógicos 
no processo de construção de conceitos matemáticos a partir da introdução de um determinado assunto.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A abordagem da Matemática através da resolução de problemas pode contribuir na formação de cidadãos 
mais autônomos e críticos, à medida que o aluno torna-se agente de sua própria aprendizagem, criando seus 
métodos e estratégias de resolução, em contrapartida à metodologias mais tradicionais, onde predominam a 
memorização e mecanização. 
A utilização de jogos como estratégia de ensino na resolução de problemas foi a metodologia adotada para o 
desenvolvimento das atividades propostas pelo projeto Matemática Brincando, durante o ano letivo de 2016. 
Foi utilizado o conteúdo do livro didático de matemática do 4º ano do programa de ensino estruturado, 
adotado pela rede municipal, como suporte. Este está dividido por eixos matemáticos, e segue a seguinte 
ordem: Números e Operações, Grandezas e medidas, Espaço e Forma e Tratamento da Informação.  
Durante esse período, alguns conteúdos: adição, subtração, multiplicação, divisão ( que fazem parte do eixo - 
números e operações),  metro ( eixo - grandezas e medidas) e os sólidos geométricos ( eixo - espaço e 
forma), foram trabalhados de forma criativa, utilizando  os jogos  para a resolução das situações  problemas.  
As atividades desenvolvidas a partir do cronograma exposto no projeto foram: 
O jogo stop, aquele que fazemos com letras, foi adaptado para as aulas de matemática e na parte de cima, 
onde especificamos os temas, coloca-se a tabuada, e separamos em colunas. E a cada nova rodada, um 
número é sorteado. A partir desse momento, você tem um tempo determinado para multiplicar esse número 
por cada um da coluna. O primeiro aluno que preencher as colunas, deve pedir STOP, e todos os outros não 
podem escrever mais nada.. Nesse jogo, não se perde ponto já que todos os resultados devem ser iguais, 
então todos ganham 10 pontos, mas se errar perde 5 pontos. Esse jogo estimula estudar e conhecer a 
tabuada. Além da tabuada, pode ser feita outras situações problemas envolvendo as quatro operações, ou 
somente adição, ou multiplicação, tudo conforme o conteúdo trabalhado.  
O jogo boliche da tabuada é um jogo que precisa de organização, desde a formação das equipes, das 
garrafas e para a marcação de pontos, o aluno neste tipo de jogo precisa fazer variadas estratégias de 
cálculo mental, adequar a força para o arremesso e verificar possíveis distâncias para o êxito do jogo. As 
partidas do boliche de tabuada possuem uma dinâmica simples. Nos pinos são colados os números das 
tabuadas que a turma está aprendendo. O aluno lança a bola em direção aos pinos e a quantidade de peças 
derrubadas é multiplicada pelo número afixado nas garrafas, obtendo assim, o resultado da questão.  
No estudo de medidas de comprimento, foram usadas: fita métrica, trena e régua de 30 cm, para propor aos 
alunos que medissem suas alturas, largura da sala e outros espaços que forem possíveis em sala de aula e 
pela escola, um estudo dirigido. Foi necessário, falar e mostrar as medidas não convencionais (palmos, 
passadas, braçadas, e outras). Além de ressaltar a medida universal, o metro. 
Para facilitar o entendimento dos conceitos geométricos, foi trabalhada a planificação da superfície de 
poliedros, por meio de contornos de suas faces, utilizando atividades práticas de recorte de jornais e revistas, 
fotografias, embalagens. Essa atividade ocorreu em pequenos grupos, onde os alunos recortaram e 
montaram várias figuras planificadas. E ao final foi realizada uma gincana de grupos para que os alunos 
trouxessem diversos exemplos de sólidos geométricos encontrados fora do ambiente escolar.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Uma das tarefas mais difíceis para o professor das séries iniciais é mostrar ao aluno que ele sempre é capaz 
de resolver qualquer situação problema. E utilizar o jogo possibilita ao professor desenvolver um ambiente de 
discussão, troca dos conteúdos estudados. Além de criar um ambiente em que os alunos possam falar sobre 
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a matemática, criar inovações acrescentando detalhes e particularidades às atividades desenvolvidas, de 
uma maneira mais dinâmica.   
Durante o desenvolvimento do projeto percebeu-se que os aluno passaram a melhorar a interpretação dos 
dados expostos, analisando as possíveis relações entre os diversos contextos, e sem perceber conseguiram 
resolver uma conta e compreenderam novos conceitos matemáticos, de forma mais prazerosa. As aulas se 
tornaram mais participativas e os resultados do desempenho individual de cada aluno melhorou muito.   

 
CONCLUSÕES 
O fato de o professor iniciar a sua aula com o simples algoritmo sem nenhuma contextualização faz com que 
aquela aula não tenha interesse algum para o aluno, pois para ele é uma aula robotizada com simples 
fórmulas. Por isso, dinamizar as aulas é um fato ambicioso e prazeroso, e muito importante para a o 
desempenho escolar do aluno.  
Com base no projeto Matemática Brincando é importante salientar que o pensar matemático dos alunos 
avançaram bastante, pois permitiram a eles alcançar resultados satisfatórios de diversos conceitos 
matemáticos. Além de criar situações conflituosas que permitiram a eles desenvolverem mais autonomia e se 
tornarem mais críticos, por se tratar de um trabalho basicamente desenvolvido com regras e com vários 
grupos. 
 
AGRADECIMENTOS 
Ë necessário agradecer a escola municipal Centenário de Boa Vista e a turma do 4º  ano A, por participarem 
ativamente do projeto matemática brincando. Além da professora da turma, que estava sempre disposta a 
ajudar  nas aulas durante o desenvolvimento do projeto. 
___________________ 
Sequência didática. Disponível em http://acervo.novaescola.org.br/matematica-especial/ Acesso: 15/02/2016 ás 22:45. 

STAREPRAVO, A.R. Mundo das ideias: jogando com a matemática, número e operações / Ana Ruth Starepravo. Curitiba: ed. Aymará,2009. 

 

 
  

http://acervo.novaescola.org.br/matematica-especial/


 
 

 
 

396 

REMANESCENTES DOS FRUTOS DE Bertholletia excelsa H.B.K.: PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS ESSENCIAIS PARA DESTINAÇÃO SUSTENTÁVEL 
 

SOUSA, Rita de Cássia Pompeu de
1
, MAYER, Marcos Miguel

2*
, ALCOFORADO, Ayulle Thalia Watson

3
, PEDROZO, 

Cássia Ângela
4
 

1
Embrapa Roraima, Roraima, Brasil. (rita.sousa@embrapa.br)  

2
Instituto Federal de Roraima, Brasil.  (marcosmyguelmayer@gmail.com) 

3
 Instituto Federal de Roraima, Brasil. ( Brasil, e-mail: ayullethalia_ml@hotmail.com) 

4
Embrapa Roraima, Roraima, Brasil. (cassia.pedrozo@embrapa.br) 

Palavras Chave: Boas Práticas Ambientais, Castanheira do Brasil, Economia circular, Fungos, Produto, Substrato 

 

INTRODUÇÃO 
A Bertholletia excelsa H.B.K. (castanheira-do-brasil), espécie de importância ecológica, social e econômica 
para a região Amazônica, vem sendo estudada, atualmente, por pesquisadores da Embrapa, visando o 
melhoramento genético para produção de frutos. Neste sentido, frutos provenientes de populações nativas e 
cultivadas são avaliados em laboratório e em condições de floresta para caracterização morfológica e 
produtiva de genótipos, visando estudos de seleção genética. O fruto da castanheira, composto de várias 
partes, é conhecido popularmente, segundo Souza et al. (2004), como ouriço, uma cápsula esférica de 
mesocarpo lenhoso, extremamente duro, que mede de 10 a 15 cm de diâmetro e pesa entre 500 a 1500 g. 
Dentro do fruto são encontradas as sementes, em número de 15 a 25, com casca também lenhosa e rugosa, 
medindo de 4 a 7 cm de comprimento, cuja amêndoa é reconhecida pelo elevado valor nutricional. Porém, 
tanto após a avaliação dos frutos para pesquisa, quanto após a quebra dos mesmos para comercialização 
das amêndoas, são considerados resíduos, os quais devem ser destinados de forma adequada. Ou seja, 
devem ser aplicados princípios de Boas Práticas Ambientais (BPA) aos remanescentes (restos) gerados, 
principalmente os relativos a segurança humana, risco de contaminação segundo expertises, relacionada às 
condições de armazenamento, secagem e exposição destes à umidade relativa da região, facilitando a 
ocorrência de aflatoxinas, produzidas principalmente pelos fungos (bolores) Aspergillus flavus e Aspergillus 
parasiticus, potencialmente cancerígenas para o ser humano. Bem como, acúmulo de água nos frutos 
abertos, podendo facilitar a procriação de mosquitos e a própria necessidade de aproveitamento dos resíduos 
para agregação de valor a cadeia produtiva da castanha. Portanto, o objetivo neste trabalho é indicar alguns 
procedimentos metodológicos essenciais de destinação sustentável para os remanescentes gerados na 
avaliação dos frutos da castanheira do Brasil, em laboratório, com vistas a aplicação e prática de princípios de 
economia circular, onde os resíduos gerados são insumos para produção de novos produtos. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi iniciado a partir do terceiro trimestre do ano de 2017, na Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, localizada (02º45‘28‖N 60º43‘54‖W) em Boa Vista- Roraima. Foram utilizados como base 
conceitual princípios da economia circular (LEITÃO, 2015) e da metodologia 5W2H, ferramenta de gestão que 
consiste em sete perguntas simples (Tabela 1) que servem de apoio ao planejamento das atividades, 
conforme Portal da Administração (2014). Além disso, bases aplicativa, como: o manual de segurança e 
qualidade para a cultura da castanha do Brasil (Souza et al., 2004) e metodologia relativa a qualificação e 
quantificação dos resíduos gerados na extração das sementes dos frutos supracitados, segundo Maciel et al. 
(2013) foram utilizados. Os componentes utilizados foram remanescentes da avaliação de 170 frutos (ouriços) 
no Laboratório de Florestas e Agroflorestas, encaminhados ao Laboratório de Resíduos, pelo pesquisador 
responsável, como material orgânico para destinação adequada.  
  
Tabela 1: Etapas da ferramenta de gestão 5W2H que servem de apoio ao planejamento de atividades relativas ao 

desenvolvimento de procedimentos essenciais para destinação sustentável pela Embrapa-RR 

5W2H Inglês Português Perguntas elaboradas 

5 W 

What O que? 1.Que ação será executada? 

Who Quem? 2.Quem irá executar/participar da ação? 

Where Onde? 3.Onde será executada a ação? 

When Quando? 4.Quando a ação será executada? 

Why Por quê? 5.Por que a ação será executada? 

2 H 
How Como? 6.Como será executada a ação? 

How many Quanto? 7.Qual a quantidade? 

Fonte: Adaptado de Meira (2003) 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir do uso da ferramenta de gestão 5W2H (Tabela 1), verificou-se no presente estudo, que após o 
processo de avaliação dos frutos da castanheira do Brasil poderão ser disponibilizados até seis tipos de 
remanescentes, os quais estão classificados, com pequenas adaptações, conforme Bouvie et al. (2016,) em 
mesocarpo, semente, amêndoa, resquícios de floração, tegumento da semente e epicarpo. No laboratório de 
resíduos identificou-se no processo de beneficiamento dos remanescentes dos frutos,  apenas quatro (4) 
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tipos de componentes, mesocarpo, resquícios de floração, tegumento da semente e epicarpo. As sementes e 
amêndoas, dois (2) remanescentes restantes não constaram nesse processo. Mas, que seriam destinadas 
posteriormente, após tratamento térmico e realização de testes para uso no processo de compostagem na 
própria empresa. Assim, verificou-se, apenas, para os quatros tipos de remanescentes, provenientes de 
pesquisa em laboratório, necessidade de aplicação/realização, numa ordem cronológica, de pelo menos cinco 
procedimentos metodológicos, apresentados na Tabela 2, para destinação sustentável.   
 
Tabela 2: Relação de procedimentos metodológicos verificados via 5W2H para destinação de remanescentes dos frutos 

da castanheira-do-brasil. Boa Vista – RR, 2017. 

N
o
 Aplicação/realização Ação 

1 Orientações básicas sobre segurança Uso de EPI's - jaleco, avental, luvas descartáveis, mascaras com 
filtro apropriado, óculos e sapatos fechado. 
 

2 Treinamento para aproveitamento de recurso natural 
-  cada 80 litros de água corrente proveniente da 
destilação de 1 litro de água destilada no laboratório 

 

Utilização de água corrente quente disponível via processo de 
destilação para beneficiamento dos remanescentes. 

3 
 
 
 

a) 
 

b) 
 
 

c) 

Beneficiamento de remanescentes provenientes de 
170 frutos - 78,27% (cascas e cápsulas), sem as 
sementes 
 
tratamento consiste numa primeira lavagem com 
água (H2O) corrente morna (Figura 1); 
segunda lavagem com uma solução de água morna e 
sanitária para extração dos componentes dos frutos 
(Figura 2); 
após extração dos componentes, processo de 
secagem;  

Tratamento, extração e secagem. 
 
 
 
a)  Preparo e utilização de 2,4 L de HClO 2,0-2,5% /300 L de H2O 
morna. 
b) Manter os componentes de molho em H2O devidamente 
tratada, pelo menos 48 horas. 
 
c) Deixar secar naturalmente ao sol ou estufa de circulação de ar 
por pelo menos 48 horas. 
 

4 Verificação de rendimento de cascas, após o molho 
de 48 horas dos remanescentes dos frutos -  87%, 
em média. 
 

 Avaliação do grau de eficiência obtida no processo de extração 
das cápsulas, um dos componentes dos frutos.  

5 Com exceção das sementes, produção de substratos 
puros remanescente dos frutos e cápsulas em formas 
de pequenos recipientes ovais (Figura 3).  

Possibilidade de uso dos 101,15 kg de substratos puros obtidos 
dos remanescente da castanha, sem as sementes e cápsulas, 
após testes, para uso no plantio de mudas no viveiro e 
disponibilização de 340 unidades de cápsulas para uso como 
pequenos vasos ou recipiente de velas artesanais. 
 

                                                       

 
CONCLUSÕES 
Os procedimentos de segurança, tratamento e secagem são essenciais para a destinação sustentável dos 

remanescentes de avaliação de ouriços em 
laboratório. Já os demais procedimentos, reaproveitamento da água e proposição de produtos e insumos para 
uso na própria Empresa são essenciais na aplicação dos princípios de economia circular.  
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INTRODUÇÃO 
A partir da disciplina Direito Ambiental, ministrada no Mestrado Profissional em Segurança Pública, Direitos Humanos e 

Cidadania, tratamos da questão ambiental e seus desdobramentos, com destaque para o uso e tratamento dos resíduos 

sólidos, no município de Boa Vista/Roraima, dentro do contexto de globalização dos mercados e do espaço humano. 

Bem como os desafios enfrentados pela administração pública municipal em manter a vida urbana e o meio ambiente 

sustentável, dando ênfase para a importância da globalização no processo de difusão da educação ambiental. A 

integração dos mercados internacionais vem contribuindo para as transformações mundiais na ordem política e 

econômica. Dessa forma, a globalização faz com que a integração ultrapasse as barreiras mercantis, e passe a intervir 

na revolução da tecnologia da informação, em geral. O acesso às informações globais, uniformizaram condutas, 

métodos, ideais e ideologias. Com a chegada do século XXI e a grande evolução da tecnologia e dos meios de 

comunicação, surgiu também o apoio governamental de acesso ao conteúdo dos meios de comunicação e de internet 

para as classes sociais mais distintas, de ―A‖ a ―D‖. Dessa forma, os organismos internacionais e nacionais de todas as 

áreas passaram a se preocupar com outras questões que não fossem apenas da economia, realizando uma divulgação 

em massa em torno da preservação ambiental como um tema atual e homogêneo no mundo. O mundo voltou-se para às 

questões ambientais, vários fatores chamaram a atenção mundial, tais como: a camada de ozônio, as secas, as 

inundações, o deslizamento de terras, a desertificação e a subida do nível do mar, dentre outras questões que ameaçam 

a humanidade. A partir da publicidade em massa nos diversos meios, as autoridades mundiais e os órgãos não 

governamentais passaram dar mais importância para a preservação do meio ambiente através de convenções, 

encontros e tratados. Por consequência medidas de causa e efeito, como legislações e campanhas para não prejudicar 

o meio ambiente passaram a ser agregadas ao cotidiano mundial, tais como: não desperdiçar água, economizar energia 

elétrica, realizar a coleta seletiva do lixo. Somado ao processo de sensibilização, há também certo interesse dos 

governos a nível federal, estadual e municipal, o aprimoramento dos processos de preservação ambiental, a fim de 

estarem alinhados com o pensamento atual em relação à preservação do meio ambiente, especificamente no processo 

de coleta e tratamento dos resíduos sólidos, que vem sendo realizado através das experiências de coleta seletiva de lixo 

dentro do panorama mundial. A coleta seletiva é o termo utilizado para o recolhimento dos materiais que são passíveis 

de serem reciclados, previamente separados na fonte geradora. Dentre estes materiais recicláveis podemos citar: 

papéis, plásticos, metais e vidros. A separação dos resíduos sólidos na fonte evita a contaminação dos materiais 

reaproveitáveis, aumentando o valor agregado destes e diminuindo os custos de reciclagem. O município de Boa Vista 

também recebe influência da globalização e, por força desta, observa-se na administração pública certa preocupação no 

sentido de realizar uma coleta seletiva de resíduos sólidos. Nota-se em locais públicos da capital roraimense, e até 

mesmo em locais privados, coletores para a coleta seletiva de resíduos recicláveis e não- recicláveis. No entanto, esse 

mesmo ente da federação, apesar da sua preocupação, deixa a desejar no recolhimento e destino dos resíduos sólidos 

urbanos. Para tal, o trabalho iniciou apresentando o meio ambiente como direito de todos, em seguida a globalização e a 

influência da preservação do meio ambiente, a gestão de resíduos sólidos urbanos em Boa Vista, e uma breve 

conclusão e as recomendações sugeridas pelos autores. Frente a isso analisamos questões que embasaram o tema, 

tais como: Qual a responsabilidade civil do município de Boa Vista na gestão dos resíduos sólidos? Por que o serviço de 

recolhimento e gestão dos resíduos sólidos urbanos é deficiente? As autoridades municipais cumprem as leis ambientais 

vigentes? Por que a população boavistense, apesar do descaso municipal, ainda preocupa-se com a coleta seletiva 

urbana? Os objetivos do trabalho em pauta foram: Analisar a responsabilidade civil do município de Boa Vista na gestão 

dos resíduos sólidos urbanos e a conduta da população na coleta seletiva urbana, influenciada pela globalização. Nesse 

sentido buscou-se saber se a forma secundária no trato com os resíduos sólidos no espaço urbano tem contribuído para 

que a população também apresente o mesmo tratamento.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Considerando que este trabalho tem como tema principal a responsabilidade ambiental do município de Boa Vista na 

gestão dos resíduos sólidos, o vasto acervo de legislações que amparam a temática ambiental em âmbito nacional e 

local, foi o ponto principal que chamou a atenção para a problemática ambiental no município de Boa Vista. Dessa 

forma, esse foi o primeiro contado com a temática, fase que subsidiou as demais partes do trabalho, dando-nos 

embasamento teórico para entender o espaço prático onde se localizam os trabalhadores da Cooperativa Unirenda. 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento do trabalho foi balizado, via percurso metodológico em três níveis: pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo. A primeira foi conduzida pelo estudo e análise de alguns textos e obras 
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relacionadas a temática. Nessa fase destacamos autores como Fernandes (2001); Leff (2009); Mota (2002); Trigueiro 

(2012), entre outros. No segundo momento foram utilizados textos de leis, decretos e normativas relacionadas ao meio 

ambiente e o espaço urbano, tais como Plano Diretor do Município de Boa Vista (Lei nº 924, de 28 de novembro de 

2006); Constituição (1988); Decreto-Lei que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada por 

atividades industriais (n° 1413, de 14 de agosto de 1975); Decreto Institui a separação dos resíduos recicláveis 

descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua 

destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências (n° 5.940, de 

25 de outubro de 2006, e demais legislações pertinentes. O terceiro e último ponto, que trata da pesquisa de campo 

ficou separada em duas partes, a primeira baseou-se primeiramente na observação diuturna no processo de coleta de 

resíduos sólidos da empresa que presta serviço de limpeza urbana no Município e, a segunda, foi baseada em 

observação e conversa informal e direta com uma parcela da população, a qual se preocupa com a separação de 

resíduos sólidos urbanos e por conseguinte desperta uma ideia de reciclagem, fato ocorrido com os catadores de 

resíduos da Cooperativa UNIRENDA, onde foi possível observar certo descaso da gestão municipal de Boa Vista no 

trato com a pasta ambiental, bem como com os trabalhadores que labutam no aterro sanitário do município. O trabalho 

adotou uma abordagem qualitativa, de análise dos dados já colhidos, tabulados e sistematizados por outros autores, 

bem como enveredou na análise direta de informações e dados colhidos in loco com os trabalhadores da cooperativa 

supracitada.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Sabe-se que o município de Boa Vista é responsável pela gestão dos resíduos sólidos, pois legalmente, o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, e é dever de todos preservá-lo, para as presentes e as futuras 

gerações. Mas pode ser observado facilmente, que o fluxo de mercados em larga escala têm ocasionado sérios danos 

ambientais no município em destaque, isso em boa parte tem sido gestado pela má gestão dos resíduos sólidos urbanos 

pelo poder público. Pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, e, aquele que contribui direta ou 

indiretamente para a sua causa podem ser responsabilizadas. Desta forma, a prefeitura de Boa Vista é responsável 

pelos danos ambientais que podem vir ocorrer devido à má gestão desses resíduos. Alinhado ao que foi exposto, a 

noção de responsabilidade no campo jurídico amolda-se ao conceito genérico de obrigação, o direito de que é titular o 

credor em face do dever, tendo por objeto determinada prestação uma vez que é de sua responsabilidade direta o uso e 

a destinação desses materiais. 

 

CONCLUSÕES 
O presente trabalho se propôs a realizar um estudo sobre a responsabilidade civil do município de Boa Vista na gestão 

dos resíduos sólidos urbanos. No desenvolvimento do presente trabalho, foi constatado que parte da sociedade 

boavistense é impactada pela globalização na questão da coleta do lixo, fato este constatado através da presença de 

lixeiras de coleta seletiva espalhadas nos espaços públicos e instituições públicas da capital roraimense. Na contramão 

da instalação de lixeiras de coleta seletiva e sensibilização global através da coleta seletiva, percebeu-se no presente 

estudo 02 (dois) problemas distintos: A coleta inadequada do lixo já selecionado e a instalação e localização indevida do 

aterro sanitário de Boa Vista. Sobre os problemas supramencionados, a retirada do lixo já selecionado das lixeiras 

específicas é realizado de maneira não ideal, pois o lixo selecionado é misturado no caminhão na hora da coleta. Para 

esse problema, sugere-se que haja um sistema específico de coleta de lixo, ou seja, um caminhão específico, que tenha 

compartimentos destinados a plásticos, metais, papéis e alumínios; além do caminhão, um local diferente do lixão 

municipal, que receba o material selecionado, e facilite o acesso às cooperativas de catadores de lixo reciclável; por fim, 

uma campanha de incentivo a separação do lixo doméstico, na perspectiva de sensibilizar a população, para que haja 

eficácia no trato com a coleta seletiva. O sistema proposto é realizado pelas prefeituras do Rio de Janeiro e de Curitiba. 

Quanto ao segundo problema constatado percebeu-se a instalação do lixão em local inadequado, nas proximidades de 

um local urbano, próximo a um lençol freático e a céu aberto. Para tanto, sugere-se a construção de um aterro sanitário 

dentro dos padrões estabelecidos, a fim de permitir que seja um local controlado ambientalmente e não haja 

interferência negativa ao meio ambiente e ao ser humano. Nesse sentido, devemos levar à arena dos debates nos 

espaços acadêmicos, a discussão referente ao processo conhecido como aculturação, mas cabe pensar, ainda que 

minimamente até que ponto esse processo é favorável e/ou benéfico para os povos indígenas, não apenas o povo 

Terena, falamos de todas as comunidades e etnias, que vivem sob a ameaça constante de destituição dos seus 

costumes, hábitos, comportamentos, e, sobretudo, valores, princípios que delineiam e definem sua cultura. 
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INTRODUÇÃO 

O cultivo do feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walpers) é uma das atividades que tem grande potencial produtivo para 

o estado de Roraima, tendo em vista que é uma planta rústica, apresenta elevada capacidade de fixação biológica de 

nitrogênio atmosférico e se adapta bem aos solos de baixa fertilidade natural da região (VILARINHO, 2010). 

Para Gaspar e Nakagawa (2002), a semente é um insumo indispensável na produção agrícola, pois desempenha 

importante papel para o aumento quantitativo e qualitativo de produtividade, sendo assim, a utilização de sementes de 

alta qualidade é um fator determinante para o sucesso de qualquer cultura. Além disso, as sementes são a principal via 

de transporte de patógenos, sendo necessária a utilização de sementes de qualidade e livre de patógenos ou com 

baixos níveis de infestação e ou infecção por patógenos que não causem danos econômicos ao produtor. A maioria dos 

patógenos é transmitida através das sementes e, portanto, o uso de sementes sadias ou o tratamento das sementes é 

essencial para a prevenção ou a redução das perdas (Abreu, 2008). 

Neste trabalho objetivou-se a identificação de fungos associados às sementes das variedades de feijão-caupi Sempre 

Verde, Guariba e Pérola, produzidas no município de Alto Alegre, Roraima.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As sementes das variedades Sempre Verde (amostras 1 e 4), Guariba e Pérola foram produzidas na Fazenda Água Boa 

do Cauamé, Km 35 no município de Alto Alegre, Roraima. O plantio ocorreu em janeiro de 2017 e a colheita realizada 

em abril do mesmo ano. 

As sementes foram colhidas, trilhadas e enviadas ao laboratório de análise de sementes (LAS) da Embrapa Roraima 

para retirada das impurezas e posterior armazenamento em sacos de papel Kraft, em câmaras a 23 ± 3 
o
C, com UR de 

60 ± 5% durante três meses. Após este período, as amostras de sementes foram enviadas ao laboratório de 

fitopatologia, para realização do teste de sanidade. Para a detecção dos fungos nas sementes adotou-se o método de 

“bloter test” em caixas gerbox, com 16 repetições de 25 sementes cada para cada variedade. As sementes foram 

colocadas individualmente com auxílio de uma pinça esterilizada por flambagem em caixas gerbox (caixas 11x 11 x 3,5 

cm), previamente desinfetadas com álcool a 70%, contendo no seu interior, uma folha de papel filtro para gerbox 

umedecido em água destilada e esterilizada. Junto à água foi adicionado 2,4 D na proporção de 0,01% para inibir a 

germinação das sementes de feijão-caupi. Após um período de incubação de sete dias, à temperatura de 25ºC±2, sob 

regime de luz fluorescente de 40 watts, em alternância de 12 horas de luz e 12 horas de escuro, foi efetuada a contagem 

das espécies fúngicas e sua respectiva identificação, conforme Neeargaard (1979). 

As sementes foram analisadas individualmente em microscópio estereoscópico (lupa). Quando não foi possível realizar a 

identificação, foram retiradas estruturas fúngicas das sementes contaminadas e feitas lâminas para serem examinadas 

ao microscópio óptico multifocal. As laminas foram montadas pelo processo de pescagem direta que consiste na 

raspagem das sementes contaminadas com o uso de estiletes (feitos com agulha de costura fina). O estilete foi 

previamente esterilizado pelo processo de flambagem. O material retirado da semente foi colocado em laminas de vidro 

onde foi sobreposta uma lamínula contendo água estéril. Após a lâmina montada, foi levada ao microscópio óptico onde 

a visualização foi primeiramente feita na lente objetiva de aumento quatro vezes (4x), depois na lente de dez vezes 

(10x), vinte vezes (20x) e quarenta vezes (40x) até a identificação da espécie fúngica, onde as imagens visualizadas 

foram comparadas com as figuras e/ou fotos com gêneros de fungos (REIS CASA, 1998). Sendo os resultados 

expressos em porcentagem, os quais foram submetidos à análise de variância, sendo os dados qualitativos comparados 

pelo teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para as 1600 sementes analisadas foram identificados nove gêneros diferentes de fungos (Tabela 1), onde os que 

apresentaram maiores incidências das variedades foram os fungos Aspergillus flavus e Macrophomina phaseolina. Já os 

fungos Aspergillus niger, Penicillium sp., Alternaria alternata, Colletotrichum sp., Fusarium sp., Rizopus sp., Phomopsis 

sp. apresentaram baixa incidência. 
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Tabela 1. Valores médios (%) da incidência de fungos associados às sementes de feijão-caupi das variedades Sempre 

Verde, Guariba e Pérola, produzidas na Fazenda Água Boa do Cauamé, Alto Alegre, RR, 2017. 
 

Variedades 
Aspergillus 

niger 
Aspergillus 

flavus 
Penicillium 

sp. 
Alternaria 
alternata 

Colletotrichum 
sp. 

Fusarium 
sp. 

Macrophomina 
phaseolina 

Rhizopus 
sp. 

Phomopsis 
sp. 

Sempre 
Verde 1 

 
1,5 b 

 
11,1 a 

 
1,7 b 

 
1,2 b 

 
1,1 b 

 
1,8 ab 

 
9,1 b 

 
2,0 b 

 
1,0 b 

Sempre 
Verde 4 

 
1,1 b 

 
13,4 a 

 
2,3 b 

 
1,1 b 

 
1,6 b 

 
1,6 ab 

 
10,9 b 

 
1,0 b 

     
    1,6 b 

Guariba 1,0 b 11,8 a 1,8 b 1,0 b 1,2 b 1,1 b 17,6 a 1,2 b 1,1 b 

Pérola 1,2 b 6,9 b 2,9 b 1,2 b 1,8 b 2,4 a 3,6 c 1,6 b 2,6 a 

 

C.V (%) 

 
57,22 

 
26,41 

 
78,12 

 
33,51 

 
48,53 

 
49,11 

 
30,04 

 
76,62 

 
65,47 

*médias seguidas de mesma letra na coluna pertencem ao mesmo agrupamento pelo teste de Scott-Knott, não diferindo 
ao nível de 5% de probabilidade.  
A incidência dos fungos Aspergillus niger, Penicillium sp. Alternaria alternata, Colletotrichum sp.  e Rhizopus sp. não 

variaram significativamente entre as variedades Sempre Verde 1 e 4, Guariba e Pérola, apresentando baixa incidência. 

O fungo Aspergillus flavus não diferiu significativamente entre as variedades Sempre Verde 1 e 4 e Guariba, a menor 

incidência foi identificada na variedade Pérola que diferiu das demais. Aspergillus sp. são considerados fungos de 

armazenamento, sendo importante evitar o desenvolvimento destes nas sementes, pois, segundo Torres e Bringel 

(2005) podem causar danos como redução de germinação, aumento da taxa de ácidos graxos, descoloração da 

semente, alterações bioquímicas, produção de toxinas prejudiciais ao homem e outros animais e redução do peso seco 

da semente.  

Para o fungo do gênero Fusarium sp. a incidência variou entre as variedades, onde o Pérola apresentou maior 

incidência, não diferindo estatisticamente das duas amostras do feijão Sempre Verde, que também não diferiram 

significativamente entre si. A variedade Guariba apresentou a menor incidência deste fungo, diferindo das demais 

variedades. 

O fundo Macrophomina phaseolina também apresentou diferença significativa, onde a variedade Guariba apresentou a 

maior incidência do fungo, diferindo das demais variedades. Não houve diferença significativa na incidência de M. 

phaseolina entre as amostras 1 e 4 da variedade Sempre Verde, mas ambas diferiram da vaiedade Pérola que 

apresentou a menor incidência (Tabela 1). Dentre os fungos detectados M. phaseolina merece destaque, pois é agente 

causal do fungo podridão-cinzenta-do-caule, o qual pode infectar várias partes da planta de feijão-caupi, sendo 

responsável pela redução no estande da cultura e na sua produtividade (Athayde Sobrinho et al., 2005). 

Para o fungo Phomopsis sp., houve diferença significativa entre as variedades de feijão-caupi, onde o Pérola apresentou 

maior incidência, alcançando quase o dobro do % de incidência detectado nas sementes das demais variedades. As 

demais variedades não diferiram estatisticamente em si com relação a incidência deste fungo. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados indicaram a presença de nove espécies fúngicas associadas às sementes de feijão-caupi das variedades 

Sempre Verde, Guariba e Pérola, produzidas na Fazenda Água Boa do Cauamé.  

Os fungos Macrophomina phaseolina e Aspergillus flavus apresentaram maiores incidência nas sementes de feijão-caupi 

das variedades analisadas.  

Dentre as variedade analisadas, a Pérola apresentou menor incidência do fungo A. flavus e M. phaseolina nas sementes 

analisadas. 
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INTRODUÇÃO 
Sclerotium rolfsii, causador da Podridão-de-Esclerócito ou Murcha-de-Esclerócito, é um fungo que afeta 
diversas espécies de plantas, incluindo monocotiledôneas e dicotiledôneas (PUNJA; RAHE, 1993). Dentre os 
sintomas causados por esse patógeno, o tombamento de mudas e a podridão do coleto e das raízes 
culminam em murcha que pode levar à morte da planta. Em condições favoráveis ao estabelecimento da 
doença, o fungo produz esclerócitos, estruturas de resistência para a sobrevivência do patógeno, que 
infectam as plantas, podendo permanecer no solo quando não associado a algum hospedeira, 
potencializando a infestação em plantios consecutivos (MARTINS et al., 2010). 
Várias estratégias de manejo integrado podem reduzir a população de S. rolfsii, como o controle químico 
(RISTAINO et al.; 1991), controle cultural (GARREN, 1961) e o controle biológico com uso de fungos e 
bactérias antagonistas (RISTAINO et al.; 1994; LEWIS; FRAVEL, 1996). Além desses métodos, a solarização 
do solo também se destaca como uma alternativa de controle do S. rolfsii em condições de campo, assim 
como no controle de outros patógenos do solo, como bactérias e nematoides (STAPLETON; DUNCAN, 
1998).    
Martins et al. (2010), avaliando o efeito de temperatura e umidade na viabilidade de S. rolfsii, observaram que 
os escleródios desse fungo são totalmente erradicados à temperatura acima de 52° C por 30 minutos, 
independente do teor de umidade do solo. Da mesma forma, bons resultados foram observados por Baptista 
et al. (2006) na erradicação de nematoides com uso de solarização do solo e biofumigação no cultivo do 
tomate.       
O uso conjunto da solarização do solo com a biofumigação no controle de patógenos do solo há tempos vem 
sido aplicado (Schoenmaker; Ghini, 2001). Segundo os autores, a biofumigação consiste na incorporação de 
matéria orgânica ao solo, principalmente de resíduos de brássicas ricos em enxofre e compostos ricos em 
nitrogênio, que durante a decomposição liberam substâncias tóxicas (isotiocianatos - ITCs) aos patógenos, 
reduzindo sua viabilidade no solo.  
De acordo com Sultana et al. (2002) todas as espécies de brássicas produzem isotiocianatos, no entanto, a 
quantidade desse composto produzido depende da espécie, do local de cultivo e dos tratos culturais, 
determinando, portanto, o potencial de biofumigação das espécies no controle de Sclerotium rolfsii quanto a 
presença de glucosinolatos no tecido da planta. Com o exposto, objetivou-se com o presente trabalho avaliar 
a viabilidade de Sclerotium rolfsii em função a solarização do solo e da biofumigação. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido na sede da Embrapa-RR, durante o mês de novembro de 2016, cujas coordenas 
de referência foram registradas a 2° 45‘ 26,34‖ N e 60° 43‘ 52,19‖ W com altitude de 83 m. O clima da região, 
segundo a classificação de Köppen, é do tipo Aw, tropical chuvoso, com médias anuais de precipitação, 
umidade relativa e temperatura, de 1.678 mm, 70% e 27,4ºC, respectivamente (Araújo et al., 2001). 
O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, em esquema de parcelas subdivididas, 
com três métodos de solarização do solo (parcelas) e seis doses de repolho usado como biofumigante 
(subparcelas). Cada tratamento foi submetido a quatro repetições. Os métodos de solarização consistiram no 
uso sacos plásticos para aquecimento do solo: 1) plástico preto; 2) plástico transparente e 3) solo sem 
plástico. Quanto a fumigação, adotou-se as doses de repolho (Brassica oleraceae) de 0, 1, 2, 3, 4, 5% da 
quantidade de solo utilizado em cada saco plástico. 
Utilizou-se o isolado de fungo proveniente de frutos de tomate adquiridos em feira, na cidade de Boa Vista, 
Roraima. O fungo foi cultivado em meio BDA, em placa de petri, e incubado a 27° C por 7 dias. Após esse 
período foi realizado injúrias mecânicas no fungo para aceleração da produção de escleródios. Os escleródios 
produzidos foram colocados em filtros para bomba de chimarrão (10 escleródios por filtro) e misturados ao 
solo com os tratamentos estabelecidos.  
Em cada saco foi adicionado 1 kg de solo peneirado em peneira de 2 mm. Após esse processo foram 
aplicadas as concentrações estabelecidas de repolho, assim como os filtros com os escleródios e 20 mL de 
água para umedecimento do solo. Em seguida, os sacos (transparente e preto) foram colocados expostos 
diretamente ao sol para o aquecimento do solo durante 48 horas. O solo sem sacos plásticos (controle) foi 
colocado em potes de vidro no Laboratório de Fitopatologia da Embrapa-RR em temperatura ambiente 
durante o mesmo tempo estabelecido para os demais tratamentos. Foram registradas as temperaturas 
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periódicas do ambiente e dos solos em cada tipo de plástico nos horários de maior temperatura ambiente 
(Tabela 1). 
 
Tabela 1. Temperatura ambiente e dos solos colocados nos plásticos branco e preto. Boa Vista, RR. Novembro, 2016 

 
Horário de registro Temperatura (° C) 

Ambiente Saco Preto Saco Branco Laboratório 

11:30 50,0 50,0 65,0 - 

12:54 55,0 73,0 70,0 - 

14:00 40,0 73,0 70,0 - 

15:00 42,5 50,0 60,0 - 

16:15 40,0 40,0 50,0 - 

Média 45,4 56,6 63,0 23,0 

 
Após o período estabelecido de exposição ao sol, os escleródios foram coletados dos recipientes e 
transferidos para placas de petri em meio BDA para germinação dos mesmos. Três dias após esse processo 
foi quantificada a germinação dos esclerócitos. Com a obtenção dos dados, procedeu-se a ANOVA, onde, 
com os resultados obtidos, testaram-se os recipientes de solarização pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade com o auxílio do programa estatístico Sisvar 5.0 (FERREIRA et al., 2011).   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com os resultados obtidos com a análise de variância observou-se efeito isolado somente dos tipos de 
solarização. As doses de repolho como fumigação não influenciaram na viabilidade de Scloredium rofsii nas 
condições do estudo (Tabela 2). 
 
Tabela 2 – Resumo da análise de variância para a viabilidade Sclerotium rolfsii em função da solarização do solo e 

fumigação com repolho. Boa Vista, RR, 2016 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                **, ns – significativo a 1% e não significativo, respectivamente, pelo teste ―F‖.  

 
 A viabilidade de Scloredium rofsii é significativamente afetada pelo uso de plásticos, independente da 
coloração do mesmo. Observa-se que o uso de sacos plásticos na solarização do solo promoveu quase 100% 
da mortalidade dos fungos avaliados, enquanto que, quando presentes em solos em temperatura ambiente, a 
viabilidade de S. rolfsii se aproxima de 100% (Tabela 3). 
 
 
Tabela 3 – Viabilidade Sclerotium rolfsii em função da solarização do solo e fumigação com repolho. Boa Vista, RR, 2016 

 

Tratamento Viabilidade de Sclerotium rolfsii (%) 

Solo sem solarização 97,92 b 

Solarização com plástico preto 0,41a 

Solarização com plástico transparentes 0,41 a 

     Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

  

Esses resultados corroboram com Martins et al. (2010), que afirmam que a viabilidade dos escleródios é 
totalmente erradicada a temperaturas acima de 52 °C, fato esse observado nos tratamentos inseridos nos 
sacos plásticos avaliados (Tabela 1). O efeito dessas condições pode ter sido acentuado pela adição de água 
nos sacos antes da exposição ao sol, o que aumenta a temperatura do solo e a sensibilidade do fungo. As 
temperaturas obtidas neste trabalho são superiores às encontradas por Baptista et al. (2006), que registraram 
média de 41,2 °C no solo solarizado para o controle de patógenos do solo na cultura do tomate.     
Quanto a adição de repolho como agente biofumigante do solo, a não diferenciação entre as doses testadas 
provavelmente ocorreu em função do curto tempo à avaliação da viabilidade dos fungos, visto que os efeitos 
do repolho, ou de qualquer outro material para este fim, só são evidenciados no processo de decomposição 
(KIRKEGAARD; SARWAR, 1998), fato este não possibilitado neste trabalho.  

F.V G.L Quadrado médio Teste ‗F‘ 

Viabilidade (%) 

Solarização (S) 2 76050,00
**
 9662,82 

Erro ‗a‘ 9 7,87  

Doses de Repolho (D) 5 12,50
ns

 0,86 

Interação S x D 10 20,00
ns

 1,38 

Erro ‗b‘ 45 14,54  

CV 1 (%) - 8,52  

CV 2 (%) - 11,58  
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CONCLUSÕES 
O uso de sacos plásticos na solarização do solo afeta a viabilidade dos escleródios de Sclerotium 
rofsii. 
A aplicação de repolho com agente de fumigação não afetou a viabilidade de Sclerotium rofsii nas 
condições do experimento. 
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NTRODUÇÃO 
Pertencente à família das Solanáceas, o pimentão é uma hortaliça largamente cultivada no Brasil. Sua 
comercialização se dá principalmente em função do seu valor nutricional e de suas características 
condimentares apreciadas na culinária nacional, atingidos, quanto ao cultivo, com a adoção de tecnologia que 
forneçam boas condições de desenvolvimento, da semeadura à comercialização (ONOYAMA et al., 2010).  
Dentro do processo de produção de mudas de pimentão, a utilização de substratos que ofereçam excelentes 
condições para o crescimento das plantas é essencial, sendo suporte mecânico ao sistema radicular por meio 
da sua fase sólida, garantindo bom abastecimento de água e nutrientes através de sua fase líquida e que 
forneça oxigênio e o transporte de CO2 entre as raízes e o meio externo por intermédio de sua fase gasosa 
(CAMPANHARO et al., 2006). 
Quanto ao manejo da água nessa etapa do cultivo, os hidrogéis agrícolas, por proporcionarem benefícios às 
plantas pela sua peculiaridade de acúmulo de água e nutrientes, além de promover melhoras nas 
características físicas do solo, vêm ganhando expressivo espaço nos últimos 15 anos na agricultura brasileira 
(KLEIN e KLEIN, 2015). Esses atuam como fonte de liberação de água e nutrientes às plantas de forma 
gradativa, o que, de acordo com Saad et al. (2009), incide no menor número de irrigações e na diminuição 
das perdas de nutrientes, o que pode reduzir consideravelmente os gastos na produção de mudas. Com o 
exposto, objetivou-se com este trabalho avaliar a influência de doses de hidrogel e diferentes substratos na 
produção de mudas de pimentão. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado em casa de vegetação coberta com plástico transparente e protegida 
lateralmente com telado preto, localizada no Centro de Ciências Agrária da Universidade federal de Roraima 
– CCA/UFRR, município de Boa vista-RR, nos meses de janeiro e fevereiro de 2017. O clima local, de acordo 
com a classificação de Köppen, é do tipo Aw, tropical chuvoso, com estação chuvosa de abril a setembro e 
estação seca de outubro a março, caracterizado por médias anuais de precipitação, umidade relativa e 
temperatura ambiente em torno de 1.667 mm, 70% e 27,4°C, respectivamente (Araújo et al., 2001).  
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x4 proveniente da 
combinação entre três substratos e quatro doses de hidrogel, com três repetições, sendo que cada unidade 
experimental foi constituída por três plantas. Foram confeccionados os três substratos: S1 [OrganoAmazon® 
+ PuroHumus® + Solo (1:1:1 v/v)], S2 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + casca de arroz carbonizada (CAC) 
(1:1:1 v/v)] e S3 [OrganoAmazon®]; e as seguintes quantidades de hidrogel: 1 g, 2 g, 3 g e 4 g por litro de 
substrato. 
A cultivar de pimentão utilizada foi a ―Casca Dura Ikeda‖. A semeadura foi realizada em copos plásticos de 
180 mL, preenchidos em sua base com brita tipo 0 (4,8 a 9,5 mm) e perfurados no fundo, para contenção das 
perdas de substrato e drenagem de água. Foram semeadas 3 sementes em cada copo, a 1 cm de 
profundidade. Após a emergência, deixou-se apenas uma planta por recipiente, com aproximadamente 4 a 5 
cm de altura, com dois a quatro pares de folhas, eliminando as que apresentavam defeitos ou estavam fora 
do padrão predeterminado, conforme Araújo Neto et al. (2009). 
Aos 30 dias após a emergência (DAE) foram avaliadas as variáveis: altura da planta (AP), diâmetro do colo 
(DC), massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca de raiz (MSR). Os dados foram submetidos a análise 
de variância e, conforme os resultados obtidos, as médias dos substratos foram comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade com o auxílio do software Sisvar.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foi observado efeito significativo em todas as variáveis avaliadas apenas para os substratos, em que o S2 
(OrganoAmazon® + PuroHumus® + CAC) foi o que mais promoveu incremento das variáveis analisadas, 
independentemente das doses de hidrogel, que não diferiram entre sim nas variáveis fitotécnicas das mudas 
avaliadas (Figura 1).  
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Figura 1 – A – Altura de plantas (cm); B – Diâmetro do caule (cm); C – Massa seca da parte aérea (g); D – Massa seca 

da raiz (g) em função de diferentes composições do substrato e dosagens do polímero hidrorretentor na produção de 

mudas de Capsicum annuum L.  

 
Os bons resultados encontrados com este substrato, possivelmente, ocorreram em função da associação 
entre componentes que fornecem boas condições químicas e físicas a esse substrato, como casca de arroz e 
o PuroHumus®. Este último, em especial, apresenta alta capacidade de implementação de nutrientes às 
mudas, como relatado por Monteiro Neto et al. (2016). 

 

CONCLUSÕES 
O substrato confeccionado pela mistura (OrganoAmazon® + PuroHumus® + CAC) promoveu o maior 
incremento das variáveis fitotécnicas das mudas avaliadas, sendo, portanto, o substrato que favoreceu o 
melhor crescimento das mudas de pimentão.  
As doses de hidrogel não apresentaram diferenças entre si.  
____________________ 
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INTRODUÇÃO 
Atualmente o mundo passa por um grande processo de transformação, marcado pela globalização do capital 
e a busca por mudanças no modo de viver ocasionados pelo surgimento de novas tecnologias. Neste cenário 
permanece ainda como princípio básico, o domínio dos códigos e leituras. Logo ter acesso a essas 
ferramentas, tornou-se algo essencial para se inserir no ambiente de trabalho. 
No Brasil uma das ferramentas utilizadas para formação de indivíduos, é a Educação de Jovens e Adultos – 
EJA, que tem como objetivo principal propor uma inclusão de pessoas no ambiente escolar, cada um com 
perfis diversificados, com suas necessidades e especificidades. 
Levando-se em consideração as dificuldades que os docentes enfrentam no seu cotidiano em relação ao 
corpo discente: i) aluno com trajetória de vida fundada no trabalho informal; ii) jornada de trabalho alternada; 
iii) pessoas com grandes experiência de vida, bem como dificuldades pelo corpo discente no que se refere há 
discriminação que sofre na sociedade a qual esta inserido onde ele se sente incapaz de aprender o conteúdo 
ensinado pelo professor, torna muitas vezes o espaço escolar palco de um grande desafio. 
Sendo assim este estudo teve como objetivo verificar as adversidades que os professores da Escola Estadual 
Luiz Hitler Brito de Lucena enfrentam ao lidar com os diversos mundos tornando o espaço escolar comum a 
todos, bem como se fundamenta pela importância de verificar as motivações presente no ambiente escolar 
estudado. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para chegarmos a conclusão desse artigo, usamos os seguintes materiais: Computador, caderno, papel A4, 
caneta, livros, impressora, modem. Trata-se de uma pesquisa de campo de carácter exploratório com 
enfoque qualitativo, fazendo-se uso do referencial bibliográfico a fim de adquirir embasamento teórico que 
oferte parâmetros para o desenvolvimento da pesquisa cientifica; em seguida foi realizado a pesquisa com 
observações diretas, que foi operacionalizada por amostragem aleatória com aplicação de questionários 
fechados e entrevistas semi- estruturadas; a próxima etapa da pesquisa compreendeu da solicitação de 
autorizações para o desenvolvimento da pesquisa junto a coordenação de curso de Ciências Biológicas do – 
IFRR, e da escola estudada para aplicação do questionário; a última etapa compreendeu a compilação de 
dados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Segundo Lakomy (2008, p.16), o conceito de aprendizagem é complexo ―porque envolve a interação de 
diversos fatores e processos através dos quais compreendemos conceitos de temas específicos, como 
matemática, português, desenho etc‖.  
É importante salientar que a aprendizagem não pode ser entendida apenas como algo mecânico ou a simples 
passagem da ignorância ao saber, mas como um processo dinâmico onde o individuo toma para si uma nova 
forma de conduta, transformando a informação recebida em conhecimento, hábitos e atitudes novas 
(LAKOMY, 2008). 
Ainda neste sentindo verifica-se no ambiente escolar a  grande necessidade de um planejamento continuo 
para que se alcance os objetivos trilhados no processo de educação e aprendizagem. 
Verificou-se, que a falta de materiais didáticos é um entrave agravante no processo de aprendizagem, como 
se pode observar no gráfico 1, que tal fator apresenta um percentual de 91% e a falta de planejamento com 
um índice de 9% no local de estudo. Observou-se ainda, que o fato de haver muito conteúdo para ser 
ministrado em curto espaço de tempo muitas vezes é o fator mais apontado como causa de maleficio no 
processo do ensino aprendizagem, apresentando um percentual de 18% seguido da falta de concentração 
dos alunos, ocasionada muitas vezes pela falta de dinamismo nas aulas e o cansaço (Gráfico 2). 
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          Gráfico 1 

         

                   

 

           Gráfico 2 

 

 

Santos (2005) ressalta que o processo de ensino aprendizagem é composto de duas partes: ensinar, que 
exprime uma atividade, e aprender, que envolve certo grau de realização de uma determinada tarefa. 
Logo, é de grande relevância compreender, que para a aprendizagem ocorrer de forma significativa é 
necessário que haja uma interação ou troca de experiência entre o indivíduo com o seu meio ambiente ou 
comunidade educativa (LAKOMY, 2008). Sendo o governo um agente estimulador do âmbito educacional. Tal 
fato, foi relatado pelos professores, quando questionados sobre o provável responsável pelas dificuldades 
enfrentadas pelos alunos da EJA (Gráfico 3), pôs de acordo com os mesmos o governo deve ser incentivador 
e patrocinador da melhoria da educação do estado.        

 

Grafico 3 

 

De acordo com a UNESCO (2005, p.13), a ―educação pública de qualidade é uma das principais vias para 
construção de uma sociedade mais justa, solidária e democrática‖.  
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CONCLUSÕES 
A Educação de Jovens e Adultos a- EJA veio para possibilitar o acesso ao ensino de muitos brasileiros que 
não tinham ou não tiveram oportunidades, foi um modelo inovador dentro da educação, pois o mesmo 
solucionou alguns problemas relacionados ao ensino. 
De acordo com os dados observados, verificou-se, que a Educação de Jovens e Adultos ainda passa por 
grandes desafios, pois os integrantes deste programa convivem com grandes barreiras como: falta de 
material didático, falta de recursos financeiros, falta de incentivo do governo, bem como a falta de 
qualificação. 
Quando unimos todas essas barreiras, adquirimos problemas como: elevadas taxas de desistência, 
insatisfação com o ensino de ambas as partes, falta de concentração dos alunos devido as atividades 
realizadas durante o dia e baixo rendimento. 
Notamos que os docentes gostam dos trabalhos desenvolvidos com os alunos da EJA, que apesar dos 
mesmos serem desafiadores no final tornam-se gratificantes  pois com tantas adversidades muitos desses 
alunos conseguem atingir seus objetivos, podendo então somar de forma positiva para a educação do país. 
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INTRODUÇÃO 
Considera-se de grande relevância para o aluno inserido no processo de ensino e aprendizagem escolar, a 
busca pelo desenvolvimento do seu intelecto e também pela sua inserção de forma significativa no contexto 
cultural. O ensino de matemática apresenta-se como um grande desafio para os professores que, 
preocupados em proporcionar uma aprendizagem eficaz, buscam metodologias que estejam pautadas em 
uma teoria de aprendizagem sólida. Proporcionando aos alunos o desenvolvimento de suas capacidades, 
aprimoramento de suas habilidades ao longo dos anos e assim, consigam vincular o que aprendem na escola 
com as situações cotidianas.  Este trabalho trata de um relato de experiência a partir de uma investigação 
sobre o uso da estrutura multiplicativa na resolução de problemas, realizado pelos alunos do 5° ano do ensino 
fundamental da Escola Municipal Leila Maria da Silveira, utilizando a metodologia de resolução de problemas 
matemáticos com base na Teoria dos Campos Conceituais de Gerard Vergnaud. Teoria essa que precisa ser 
constantemente explorada por pesquisadores e por professores na qualidade de cientistas e pesquisadores, 
dada a sua complexidade e a sua relevância como suporte para as aprendizagens científicas, tendo sido 
elaborada para explicar estruturas matemáticas de base como a aditiva e a multiplicativa. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
No processo da coleta de dados desta pesquisa, foram utilizados como instrumentos dois testes, sendo 
realizados antes e depois da aplicação da metodologia da resolução de problemas que ocorreu durante o 
período do 1° bimestre da turma do 5º ano da Escola Municipal Leila Maria da Silveira – 2017, constituída de 
15 alunos, embora tenhamos que considerar que a capacidade dos alunos de resolver problemas 
desenvolve-se ao longo do tempo, como o resultado de um ensino prolongado. O teste inicial foi constituído 
de seis situações-problema envolvendo a estrutura multiplicativa, para identificar quais os conhecimentos 
prévios em que os alunos se apoiam para aprender, e assim também distinguir quais rupturas são 
necessárias para que ocorra a apropriação dos conceitos de acordo com a teoria dos campos conceituais. 
Com base na teoria dos campos conceituais a análise das tarefas matemáticas dos alunos foi avaliada em 
três aspectos que são, respectivamente, a análise dos acertos e erros, a análise dos tipos de estratégias 
utilizadas e a análise da capacidade de escolher o melhor método para resolver um problema dentro de uma 
situação particular. Na fase seguinte, foi feita a intervenção baseada na metodologia de ensino da resolução 
de problemas com o intuito de promover a evolução da aprendizagem. Durante o processo de aplicação da 
resolução de problemas, os alunos foram levados a solucionar um conjunto de problemas ou situações, cuja 
análise e tratamento requerem vários tipos de conceitos, procedimentos e representações simbólicas, os 
quais se encontram em estreita conexão uns com os outros dentro do campo conceitual da estrutura 
multiplicativa. Esse procedimento serviu como base para o aprimoramento do teste aplicado ao final da 
pesquisa, também constituído de seis situações-problema com o intuito de analisar como os alunos 
procederam ao resolver problemas que envolvessem o campo conceitual da estrutura multiplicativa.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram feitas as análises dos dados respeitando os aspectos baseados na teoria de Gerard Vergnaud que 
dizem respeito à análise dos erros e acertos, análise do tipo de estratégias utilizadas e a análise da 
capacidade de escolher o melhor caminho de resolver um problema. Verificou-se que os alunos apresentam 
uma considerável dificuldade em compreender os enunciados dos problemasque são considerados grandes 
vilões, pois os alunos não conseguem interpretá-los e trazê-los para a linguagem matemática. Bem como, em 
escolher qual estratégia seguir para solucionar situações-problema de proporções simples e múltiplas para as 
quais geralmente é necessária uma multiplicação, uma divisão, ou uma combinação dessas operações. 
Apesar dessas dificuldades, constatou-se no pós-teste que houve um avanço em relação ao primeiro teste, 
embora esse avanço não seja considerado um bom resultado. 
Observou-se também que os alunos apresentaram dificuldade em absorver os conceitos que envolvem a 
estrutura multiplicativa que, segundo Vergnaud, resume-se a um conjunto de situações em que exige do 
aluno o domínio da operação de multiplicação, da operação de divisão ou mesmo da combinação entre as 
duas operações (VERGNAUD, 1983, p. 40). Devemos considerar que esse domínio exige tempo para que o 
aluno o adquira. 
Outro fator importante que foi constatado nessa pesquisa é que os alunos ainda se sentem inseguros em 
escolher os procedimentos ou técnicas que devem adotar para cada situação. E, dessa forma, persiste a 
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dificuldade em justificar os passos de um procedimento, de reconhecer se ele é adequado ou não e de 
criarem seus próprios procedimentos.  
 

CONCLUSÕES 
Diante dos resultados analisados com essa turma em particular conclui-se que é evidente a necessidade de 
um ensino voltado para a resolução de problemas que se constitui o fator fundamental do ensino da 
matemática escolar, tendo em vista que é tarefa do professor proporcionar ao aluno o desenvolvimento de 
seu repertório de esquemas e representações. Dessa forma Vergnaud ressalta que o papel mais importante 
do professor é prover situações de aprendizagem frutíferas em suas aulas. Avaliando os procedimentos 
matemáticos, como os algoritmos ou técnicas de cálculo, pode-se verificar que o aprendizado tem se 
mostrado de forma mecânica, pois a avaliação dos procedimentos matemáticos deve indicar sua capacidade 
de executar uma atividade matemática com confiança e eficiência, o que foi constatado com pouca evidência 
durante todo o processo da pesquisa e confirmado nos testes realizados. 
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INTRODUÇÃO 
Com um mundo mais globalizado, as informações chegam de diversas formas e a cada dia mais veloz, 
entretanto, nem sempre essas informações chegam à sociedade de uma forma coerente, neste contexto, a 
divulgação científica também não chega de uma forma transparente para a sociedade.  
Segundo Germano (2011, p. 287), define como: 

 
Termo proveniente do latim do latim, diffusione é o ato ou efeito de difundir, disseminar, 

espalhar, ou propagar alguma coisa. A difusão científica seria, portanto, a disseminação, ou a 

propagação da idéia e feitos tecnológicos da ciência para um conjunto maior da sociedade. É 

um termo abrangente [...]. 

 
A pesquisa em questão é fruto de um projeto de intervenção apresentado como proposta da disciplina: 
Divulgação científica e o ensino de ciências, no primeiro semestre de 2017, que faz parte da grade curricular 
do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima – UERR. 
Por esse motivo, elabora-se uma ferramenta como proposta de divulgar a ciência através do uso de um jogo 
―Na trilha dos Cientistas Brasileiros‖, objetivando apresentar alguns nomes de cientistas brasileiros, mas 
apenas no aspecto da divulgação científica e sua utilização no instrumento lúdico, no intuito de estimular o 
conhecimento científico para alunos do ensino médio, tornando um recurso facilitador para uma 
aprendizagem significativa, intentando apresentar alternativas pedagógicas mediante a popularização da 
ciência para a sociedade. 
A escola poderá ser um agente ativo neste percurso, Chassot (2003) reforça que o ensino de ciências só 
modificará a vida dos alunos se os professores estimularem esse processo, neste sentido, os alunos deixarão 
de serem sujeitos passivos.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
A presente pesquisa foi realizada no primeiro semestre do ano de 2017 e teve como público alvo, alunos do 
3º ano do Ensino Médio de uma Escola Pública Estadual do Município de Boa Vista do Estado de Roraima. 
Para realizar tal atividade foi feito uma observação in locu, a partir disto, elaboramos alguns instrumentos de 
coletas os quais foram aplicados em uma turma da disciplina de Biologia, para uma amostragem de 26 
alunos.   
O trabalho consiste em três etapas: a primeira pré-teste, no intuito de avaliar o conhecimento prévio dos 
alunos; construção e aplicação do jogo e posteriormente aplicação de um pós-teste para avaliar os 
conhecimentos alcançados advindos da atividade lúdica. 
Para a coleta de dados, o estudo teve duas abordagens, como resume Santos, Molina e Dias (2007) 
caracterizou-se com qualitativa por ter participação direta do pesquisador em verificar os fatores dentro do 
contexto de estudo, bem como, quantitativa, por tentar mostrar em quantidades numéricas os eventos 
ocorridos. 
 
CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DO JOGO NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

Após o pré-teste inicia-se um processo de construção e desenvolvimento do jogo com origem no croqui 
(esboço) para o alcance do produto final, impresso em papel adesivo e anexado em uma folha de PVC 
reciclado, 3 (três) tampas de frascos de adoçantes com cores variadas e adaptadas como pinos para o jogo e 
01 (um) dado. Foi adaptado uma trilha colorida com algumas imagens dos pesquisadores, outrora imagem do 
fundo com a bandeira do Brasil, trazendo dinamismo ao jogo, conforme observa-se na figura 01.                                  
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Figura 1 – Jogo: Na Trilha dos Cientistas Brasileiros. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Dessa forma, foram elaboradas diversas cartas contendo: 16 perguntas, que continham múltipla escolha para 
facilitar a compreensão no processo de divulgação científica; 08 bombas com perguntas e prendas (cartas 
bombas), que traziam dinamismo ao jogo e 05 cartas informativas, perfazendo o total de 29 cartas que 
traziam um breve relato da vida e obra de cientistas de diversas áreas da ciência, é o que retrata na (Figura 
2-5). 
 

 

 
Figura 2 – Frente cartas de perguntas. 

 
 

 
Figura 3 – Verso cartas de perguntas. 

 
 

 

 
 

Figura 4 – Cartas bomba 
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Figura 5 – Cartas informação. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

A dinâmica foi iniciada dividindo a turma em dois grupos. Grupo A-01 e Grupo A-02. Para iniciar o jogo, joga-
se o dado, onde o participante que obtivesse o maior número iniciaria o jogo, todavia, conforme a interação 
do recurso, o segundo participante entraria no percurso da trilha, ambos tentariam e responderiam aos 
questionamentos correlatos a proposta.  
Ressalta-se que o jogo trouxe uma aula distinta da tradicional, por ser uma atividade inovadora, motivando e 
despertando o interesse dos alunos de forma lúdica, desse modo, eles conseguiam executar a 
experimentação com sucesso, pois na figura 06, denota-se de forma fiel o momento do jogo, por outro lado, 
na Figura 07 observa-se certa atenção dos alunos ao responderem ao questionário, destacando o quanto 
entusiasmados ficaram com esse método de divulgar a ciência através do jogo ―Na Trilha dos Cientistas 
Brasileiros‖.  

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 

   Figura 06: alunos jogando                                                           Figura 07: alunos respondendo o pós-teste 

O grupo A-01 conseguiu obter 80% das respostas de forma significativas durante o percurso do jogo, 
respondendo as questões das cartas apresentadas, portanto, conseguiram ganhar o jogo. Enquanto que o 
grupo A-02 apresentaram certa fragilidade na competição com 60% de erros, por não responderem certos as 
questões apresentadas. Depois da aplicação do jogo, elabora-se o pós-teste com 5 perguntas iguais ao pré-
teste. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nos resultados do pré-teste e pós-teste pode-se observar que os alunos se atentaram em responder o que 
era ciências e informaram que a consideravam importante, porém, no pré-teste ao perguntarmos se os alunos 
sabiam o que era divulgação científica, 93% não conseguiram responder, embora durante o pós-teste, houve 
uma diminuição neste percentual, passando a ser 69%.  
O pré-teste possibilitou ao pesquisador conhecer o nível de conhecimento da turma, o que possibilitou 
conhecer as dificuldades dos alunos, envolvendo perguntas sobre ciência ou se conhecem algum cientista.  
Conforme tabela 01, no geral, pode-se observar um baixo rendimento no questionário aplicado, dando 
destaque a pergunta: Você conhece algum cientista brasileiro?  Os 26 alunos não responderam por não 
saber, não lembrar ou não ter estudado o assunto. Uma realidade que reflete em muitas escolas, pela falta de 
informação e conhecimento em relação à ciência.  
De modo geral, as aplicabilidades dos instrumentos de pesquisa reforçam que por intermédio do jogo, pode-
se obter aprendizagem significativa. No pós-teste, houve um acréscimo significativo de 42% nas respostas 
corretas do questionário aplicado, onde os alunos informaram conhecer determinado cientista, atendendo ao 
objetivo do jogo, conforme dados apresentados na tabela 01. 
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Tabela 1 - Comparativo das respostas em percentual do pré-teste e pós-teste (%), respondido por alunos do 3º ano do 
ensino médio de uma escola pública de Boa Vista/RR. 

 
QUESTÕES 

 
PRÉ-TESTE 

 

 
PÓS-TESTE (%) 

 
NÃO 

RESPONDERAM 
 

SIM NÃO SIM NÃO PRÉ PÓS 
 

1. VOCÊ SABE O QUE É 
CIÊNCIAS? 

43% 57% 61% 35% - 4% 

1. 2. A CIÊNCIA É 
IMPORTANTE PARA A 
SUA VIDA? 

65% 35% 69% 31% - - 

1. 3. VOCÊ SABE O QUE É 
DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA? 
 

7% 93% 31% 69% - - 

1. 4. VOCÊ SABE QUAL É A 
IMPORTÂNCIA DA 
DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA? 
 

8% 88% 39% 61% 4% - 

1. 5. VOCÊ CONHECE 
ALGUM CIENTISTA 
BRASILEIRO? 
 

0% - 42% 54% 100% 4% 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 
A tabela 01 retrata a mudança de atitudes dos alunos, nas respostas do pós-teste, onde 61% afirmaram que 
conhecem o que é a ciência, pois através da aplicabilidade da trilha, obtiveram informações que facilitaram o 
processo de aprendizagem sobre o conteúdo abordado. 
Nesta análise podemos perceber que ―a escola é pelo menos parcialmente responsável pela maneira como 
as pessoas tratam a Ciência‖. (VILCHES, FURIÓ, 1997). 
Para Zamboni (2001), o discurso da divulgação científica está vinculado ao discurso de transmissão de 
informação. 
 
CONCLUSÕES 
O presente estudo revelou, fazendo uso do questionário como instrumento que os alunos conhecem de uma 
forma empírica o conceito de ciências, isso se deve ao fator cultural/escolar, porém, o estudo demonstrou que 
ao descontextualizamos esse termo para uma divulgação científica, os estudantes não souberam definir, 
mostrando que é necessário investir em práticas pedagógicas voltadas para o âmbito da popularização 
científica na escola. Todavia, os alunos conseguiram interagir e responder às perguntas a qual o método 
experimental direcionava, além do mais, as perguntas informativas colaboravam para o raciocínio lógico, 
entretanto, os alunos não conheciam nenhum cientista brasileiro. 
No ponto de vista da dinamização dos jogos didáticos como ferramenta de ensino, pode-se observar que a 
proposta de inserir uma dinâmica diferenciada através do lúdico, trouxe uma ideia positiva na realização desta 
pesquisa com implicações claras nos seus resultados. 
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INTRODUÇÃO 
Na atualidade é frequente encontrar professores de Matemática ministrando aulas de forma empírica na 
Educação Básica, apesar de que nos cursos de formação de professores exista a disciplina Didática da 
Matemática. O processo de ensino e aprendizagem deve estar fundamentado por teorias de aprendizagem 
que tenham como enfoque a cognição tendo em vista que ainda há bastante dificuldade no ensino de 
matemática pelo fato de haver motivação por parte dos estudantes, por isso será apresentada brevemente a 
evolução da teoria histórico-cultural de Vygotsky destacando sobre a zona de desenvolvimento proximal que 
constitui um ponto importante no desenvolvimento dos trabalhos em sala de aula, continuando pela teoria da 
atividade de Leóntiev até a teoria de formação por etapas das ações mentais de Galperin. Neste trabalho a 
Atividade de Situações Problema em Matemática é compreendida como um sistema de quatro ações para o 
ensino aprendizagem na resolução de problemas em matemática baseado na teoria de Galperin. Será 
relatado uma experiência aplicada no conteúdo de sistema de equações lineares na turma 201 da Escola 
Estadual Maria das Dores Brasil, a escolha desse tema se deu pelo fato de que sistemas de equações linear 
aborda em seus conceitos elementos básicos na formação do saber matemático dos estudantes como por 
exemplo as quatros operações básica que são: adição, subtração, multiplicação e divisão. Utilizando a 
resolução de problemas com a perspectiva de analisar a aprendizagem na Atividade de Situações Problema 
em Sistema de Equações lineares, fundamentado na teoria de Galperin quanto ao nível de partida dos alunos 
e propor uma sequência didática. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi dividida em duas fases, a fase I está relacionada com o nível de partida dos alunos na 
Atividade de Situações Problema (ASP), nos conteúdos matemáticos, e a fase II correspondeu com as etapas 
de orientação das ações de compreender o Problema, Construir o modelo matemático, solucionar o modelo e 
interpretar a solução. Na fase I, para determinar nível de partida dos alunos foi aplicado uma prova de lápis e 
papel, com conteúdos estudados anteriormente. O contexto dos problemas matemáticos teve uma relação 
com a vida cotidiana dos alunos. Utilizou-se a Base Orientadora da Ação(BOA) do tipo geral, completa e 
independente por ter características essenciais para a aprendizagem dos alunos onde se exigiu dos alunos a 
resolução de exercícios de sistema de equações lineares. Os problemas passaram a ser situações problema. 
Nos dois primeiros bimestres a amostra estava formada por 26 alunos. Depois de conhecer o nível que 
apresentam os estudantes, foi preparado e orientado o sistema de ações para a resolução dos problemas 
matemáticos que tenham como modelo matemático sistema de equações lineares. Os problemas heurísticos 
selecionados e aplicados na prova de lápis e papel continuam sendo sistema de equações lineares de única 
solução, mas alguns dos modelos matemáticos dos problemas eram sistemas com de duas equações e 
incógnitas. A pesquisa teve o intuito de analisar a formação das ações mentais na aprendizagem da ASP nos 
conteúdos. A inicialização da pesquisa começou através de observações em sala de aula, verificando se o 
método utilizado se qualifica de maneira tradicional, para o ensino dos conteúdos. Considerando que o 
conteúdo de sistemas de equações lineares pode ser aplicado num contexto de atividades situações 
problemas aos estudantes. O sistema de quatro ações da ASP são as categorias de análises da pesquisa 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na questão nº 1 no item (a) verificou-se que os estudantes em geral souberam indicar as quantidades do 
material 3 para fabricar roupas do tipo 2. No item (b) os estudantes em geral, não souberam expressar o 
significado da questão devido não assimilarem que à cada unidade do material já estava especificados na 
tabela para a produção do tipo de roupas muitos dos alunos não conseguiram responder a questão e não 
souberam justificar, por não saberem estimar a quantidade produzida de cada um dos produtos, (figura 2).  
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Figura 2: Gráfico da correção da questão 1 com base na ASP 

 
                  Fonte: autor 

 
Na pergunta nº 2, na solução algébrica, os alunos em geral utilizaram corretamente o método de eliminação, 
porém, não souberam expressar a solução. Já na solução gráfica, os mesmos não esboçaram corretamente 
ou não responderam a questão com os gráficos das equações.  
Verificou-se que os estudantes não tiveram eficiência para alcançar o objetivo do problema e quando 
representaram o sistema de equações graficamente encontraram dificuldades, pois não esboçaram o gráfico 
corretamente, não lembraram que uma equação do primeiro grau determina uma reta e que a intersecção das 
duas retas representaria a solução do sistema de equação, (figura 3). 
 
Figura 3: Gráfico da correção da questão 2 com base na ASP. 

 
                  Fonte: autor 

 
Na terceira questão, os alunos de modo geral não conseguiram extrair os dados do problema; Muitos dos 
alunos alcançaram o objetivo do problema definindo pelo valor da caneta e lapiseira; alguns dos alunos não 
foram capazes de construir o sistema de equações, pois não relacionam as variáveis para a caneta e a 
lapiseira. (figura 4).  
Para Dante (1998) a resolução de problemas que conduzem a sistema de equações lineares devia ser um 
tema onde os estudantes pudessem demonstrar habilidades porque são conteúdos trabalhados no ensino 
médio que precede ao ensino superior e a outros sistemas de ensino profissional. Na prova diagnóstica 
realizada, os estudantes demonstraram o contrário, mostrando que poucos estudantes conseguiam resolver 
sistemas de equações, mas durante a aplicação da prova mostraram interesse por responder. 
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Os livros de textos utilizados apresentavam o enfoque do ensino tradicional, ou seja, teoria no começo e 
posteriormente os problemas como aplicação da teoria, quando tinham. O material didático ajudou também 
na correção da ação interpretação ao introduzir perguntas e problemas direcionados neste sentido. 
O processo de assimilação dos conhecimentos deve plantear-se como habilidades e tarefas. O professor 
apresenta o objeto de estudo (conteúdos matemático) e mostra a parte orientadora, executora e de controle 
das ações. O professor explica as ações e o estudante tenta compreender os aspectos essenciais que 
permitem realizar as ações da atividade que exige o objetivo de ensino. 
 
Surge então à necessidade de aumentar a complexidades dos problemas e/ou exercícios, devem ser 
diferentes e aplicados a diversas situações. Em uma generalização toma outra dimensão, o sistema de ações 
deve ser explicado pelos estudantes, alcançando certo grau de compactação antes de novas tarefas e 
exercícios não trabalhados nas etapas anteriores. 
 
Figura 4: Gráfico da correção da questão 3 com base na ASP. 

 
                 Fonte: autor 

 
As alunos não realizaram a solução do sistema de equação linear em consequência de não construir o 
mesmo; os estudantes não identificaram o valor exato da caneta e da lapiseira, visto que não solucionaram o 
sistema de equações; Por fim, os estudantes não souberam explicar detalhadamente os resultados devidos 
não solucionar o sistema. (figura 4). 
Com base na ASP em Sistema de equações lineares no que concerne a primeira ação, os estudantes em 
geral atingiram o objetivo do problema, conseguindo extrair os dados do mesmo. Muitos apresentaram uma 
grande dificuldade ao terem que justificar o significado de cada resposta da questão. 
Na segunda ação os estudantes, não conseguiram construir o modelo matemático, pois estão acostumados a 
receber o modelo de matemático construído. Já na terceira ação verificou-se que os estudantes ao receberem 
o modelo construído não obtiveram um bom desempenho na solução do sistema de equações. A mesma 
conclusão se chega quando os mesmos têm de construir o modelo para assim poderem soluciona-lo, por não 
estarem habituados a este tipo de problema. 
Segundo a perspectiva da ASP em Sistema de Equações Lineares pode se notar que, na primeira ação, os 
alunos sabem determinar o objetivo do problema e identificar os dados desconhecidos, mas não foram 
capazes de analisar suas condições.  Na segunda ação, pode se verificar que os alunos não sabem 
representar os dados desconhecidos por variáveis considerando suas unidades de medidas, 
consequentemente não conseguem construir o sistema de equações lineares.  
Quanto à terceira ação, notou se que se o aluno recebe o sistema de equações em sua forma final, ele é 
capaz de solucioná-lo corretamente, apresentando um desempenho satisfatório. Em relação à última ação se 
constatou que os alunos não sabem justificar bem como entender os resultados, desta forma podemos 
concluir que o sistema de ações da ASPM encontra-se nas etapas de compreensão e realização do sistema 
de ações. 
 
CONCLUSÕES 
O resultado do sistema de ações da ASP não foi positivo, até mesmo na ação de solucionar o modelo 
matemático, mesmo sendo esta uma característica comum nos exercícios no ensino tradicional. Verificou-se 
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que os alunos não conseguem justificar as respostas, o que sugere que os mesmos encontram-se entre a 
etapa de compreensão e materialização da ação. Comprovou-se que nas turmas analisada da Escola 
Estadual Maria das Dores Brasil, o ensino do conteúdo desde suas séries iniciais se deu de forma tradicional, 
não possibilitando ao aluno desenvolver posicionamento crítico e independente diante das situações 
problemas apresentadas no instrumento. Um dos meios para o desenvolvimento no ensino aprendizagem dos 
alunos são os professores buscarem ferramentas para complementar sua metodologia de ensino, por tanto, 
sugere-se, a coordenação pedagógica da Maria das Dores Brasil utilizar a resolução de problema como 
metodologia de ensino dos conteúdos matemáticos utilizando Atividade de Situações Problema em 
Matemática. A ideia inicial no processo de ensino dos conteúdos matemáticos deve ser as situações 
problema como uma justificativa para a assimilação dos conteúdos na zona de desenvolvimento proximal. 
Sendo assim,  a aprendizagem  deve  ser  uma  classe  didática  criando  uma relação entre os conteúdos e 
resolução de problema e também uma classe psicológica para entender o processo de assimilação do 
mesmo. Contudo o processo de ensino aprendizagem também pode ser organizado a partir da teoria de 
formação por etapas das ações mentais de Galperin utilizando, como base os princípios metodológicos de 
direção da atividade de estudo.  
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INTRODUÇÃO 
A utilização da tecnologia da Informação e Comunicação-TIC´s no ensino de biologia, pode facilitar a fixação 
dos conteúdos, a assimilação de imagens e a compreensão de fenômenos próprios da biologia (SUDERIO, 
et. al. 2014, p. 206). No entanto, o uso das TIC´s em sala de aula não substitui o professor por um técnico, 
mas possibilita maior compressão do campo microscópico de substâncias, organelas, microrganismos etc. 
(SABINO, 2011), conteúdos complexos para serem compreendidos pelos alunos apenas com o uso do livro, 
quadro e pincel. As TIC‘s podem ajudar os professores no processo de ensino-aprendizagem, tornado este 
mais inovador. Portanto, as TIC‘s são mais um suporte no processo de ensino-aprendizagem (MERCADO, 
2002).  
O interesse por esta temática surgiu durante a observação dos educandos na disciplina de estágio 
supervisionado do curso de ciências biológicas, constatando-se que muitos alunos possuíam instrumentos 
tecnológicos como tablet, celular e notebook. No entanto, não eram utilizados no processo de ensino e 
aprendizagem, mas apenas para o acesso a redes sociais ou comunicação pessoal. Dessa forma, por que 
não fomentar o uso das TIC‘s nas aulas de biologia? Tendo em vista que, com os avanços tecnológicos, têm-
se tornado um estudo mais investigativo e detalhado dos seres vivos e dos processos biológicos, interagindo 
com o dia-a-dia (KRASILCHIK 1986, p. 5 apud MENEZES, 2015, p. 11).  
A utilização das novas tecnologias no ensino de Biologia é temática bastante atual em sintonia com o cenário 
da educação brasileira (OLIVEIRA, 2015). Portanto, neste estudo foi realizada uma pesquisa em uma escola 
Estadual na cidade de Boa Vista/RR, localizada no bairro Pintolândia, foram coletados dados de dois 
professores de biologia e três turmas do terceiro ano do ensino médio do turno noturno. Além desta pesquisa 
de campo utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualiquantitativa dos dados.  
A pesquisa tem como objetivo conhecer a importância do uso das TIC‘s, nas aulas de biologia em uma escola 
pública de Boa Vista-RR. E apresenta como objetivos específicos: Analisar de que forma tem sido realizada a 
mediação pedagógica do professor para desenvolver os conteúdos com o uso das TIC‘s ; Verificar o interesse 
dos alunos nas aulas de biologia, com uso das TIC‘s e Mostrar que o uso das TIC‘s é um recurso pedagógico 
que propicia ao educando novas construções de conhecimento em sua vivência escolar. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente estudo foi realizado a partir da pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa caracteriza-se como 
qualiquantitativa, pois além da representatividade numérica, preocupa-se com a compreensão de um grupo 
social sobre uma determinada temática (SILVEIRA; GERHARDT, 2009).  
  
OBJETO DE ESTUDO  
O universo da pesquisa constituiu-se em, 2 professores de biologia do turno noturno e 43 alunos das três 
turmas do terceiro ano do ensino médio regular do turno noturno, da escola Estadual América Sarmento 
Ribeiro. As turmas possuem o seguinte quantitativo de alunos: Turma A:15 alunos, Turma B:15 alunos e 
Turma C:13 alunos, no entanto apenas 43 alunos aceitaram responder o questionário.  
 
ANÁLISE E COLETA DE DADOS  
Antes de iniciar a coleta de dados, foi apresentada uma carta de anuência, solicitando autorização da escola 
para realização da pesquisa. A coleta de dados foi feita através de questionários, no período noturno, 
envolvendo alunos do 3º ano ensino médio e professores de biologia. Dessa forma, para os alunos foi 
aplicado um questionário contendo 7 perguntas, relacionadas à import ncia e a utilização das TIC‘s nas aulas 
de Biologia, como as TIC‘s podem ser utilizadas como um instrumento facilitador na aprendizagem e quais os 
pontos positivos e negativos do uso das TIC‘s nas aulas de biologia.  
Para os professores também foi aplicado um questionário com 9 perguntas sobre a relevância do uso das 
TIC‘s nas aulas de Biologia, como os recursos tecnológicos podem ser elementos facilitadores na 
aprendizagem dos seus alunos e quais os pontos negativos e positivos de sua utilização no processo de 
ensino.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Uso das “TICS” nas aulas de biologia  
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Procurou-se saber dos professores sobre o uso das TIC‘s em sala de aula, bem como a disponibilidade de 
equipamentos de informática; se os professores têm acesso livre a esses equipamentos na Instituição e se há 
suporte institucional para usar esses equipamentos, os mesmos afirmam que a instituição possui recursos 
tecnológicos para os professores utilizarem no processo de ensino nas aulas de biologia. Em relação ao uso 
das TIC‘s nas aulas de biologia os professores e alunos levantaram os seguintes pontos positivos e 
negativos: 

Quadro 1: Comparação dos pontos negativos e positivos em relação ao uso das TIC‘s 

 
Pontos Professores Alunos 

Negativos Dificuldade em encontrar vídeo 
aula na internet. 

 

Disponibilidade de redes 
sociais que não facilitam no 

aprendizado.  
 

Alguns alunos não acham 
importante a utilização das TIC‘s. 

 

Busca de trabalhos prontos 
deixando de desenvolver seu 

pensamento crítico  
 

Positivos Visualização dos conteúdos.  
 

Facilita o aluno a realizar 
pesquisas on-line.  

 

Maior atenção dos alunos.  
 

As aulas ficam mais 
interativas.  

 

 
Além disso, os professores acreditam que o uso das TIC‘s proporcionam ao aluno novas possibilidades de 
construções do conhecimento, o professor A afirma que os alunos se interessam mais para fazer 
questionamentos, enquanto o professor B afirma que alguns alunos não utilizam as TIC‘s para adquirir 
conhecimento sobre a disciplina de biologia, mas para estarem conectados as redes sociais.  
Dessa forma, para utilização das TIC‘s deve-se levar em consideração os pontos negativos e positivos, e 
sempre manter o equilíbrio das ferramentas a serem utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, para 
que não se elimine o hábito da leitura que auxilia no desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, mas 
também não deixá-los a margem dos recursos tecnológicos, pois o domínio destes são exercidos tanto nas 
instituições de ensino superior quanto do mundo do trabalho.  
Segundo Gianotto e Diniz (2010) apud Oliveira (2015), aprender biologia significar conhecer os processos que 
ocorrem na natureza, interpretando- os e relacionando-os ao seu dia a dia. Portanto, para que haja uma 
aprendizagem eficaz por meio da tecnologia no que diz respeito ao ensino de Biologia, é necessário levar em 
consideração diversas possibilidades para aplicação dos conteúdos.  
Em relação aos alunos 70% afirmam ter acesso a internet, enquanto 30% dizem não ter. Neste contexto, 
procurou-se saber quantas horas diárias os alunos utilizam as TIC‘s (celular, computador, tablet), 9% dos 
alunos responderam que utilizam 2 horas por dia, 12% utilizam 4 horas por dia, 21% utilizam 6 por dia e mais 
da metade 58% utilizam acima de 6 horas diárias, ou seja a maioria dos alunos passam mais de 6 horas 
utilizando as TIC‘s, seja acessando redes sociais ou conteúdos informacionais, neste sentido é importante 
fomentar, a utilização destes recursos no processo de ensino-aprendizagem nas aulas de biologia. 
Quanto à existência de computadores na instituição de ensino outro ponto abordado nos questionários, os 
alunos responderam que a escola possui computadores, no entanto, 53% dos alunos afirmam não utilizarem 
os computadores da escola, enquanto 47% dizem utilizar. Outro fator importante, que pode ser observado é 
que os professores de biologia pesquisados já trazem para a sala de aula o seu planejamento pronto, e usam 
apenas aos recursos didáticos (livro, apostila, quadro e pincel) para ministrarem suas aulas. 
Ensino aprendizagem e o uso das “TIC’s”  
Quanto a utilização das TIC‘s como instrumento no processo de ensino aprendizagem os dois professores 
responderam que facilitam a aprendizagem. Professor A, afirma “que esses recursos ajudam os alunos na 
realização de pesquisas”.  Professor B “além das aulas dialogadas eles têm oportunidade de visualizar os 
conteúdos”.  
Dessa forma, na atual conjuntura que vive a prática educacional, as ferramentas tecnológicas, sejam elas 
físicas, organizacionais ou simbólicas (SANCHO, 2001), é indispensável para planejamento de ensino do 
professor e para o desenvolvimento integral do aluno.  
Os professores acreditam que o uso das TIC‘s melhora o aprendizado dos alunos pois, ―o áudio visual 
possibilita melhor fixação dos conteúdos estudados (Professor A). “Será mais um instrumento na busca do 
conhecimento (Professor B).  
Acredita-se que a tecnologia amplifica a possibilidade e potencializa as situações nas quais os professores e 
alunos se encontram em sala de aula, e esses entre si, pesquisem, discutam, se relacionem e construam 
suas trajetórias individuais e coletivas com o conhecimento (VARELLA, 2002, apud OLIVEIRA, 2015, p. 8).  
Os professores destacam, ainda, quais os interesses dos alunos com relação a utilização das TIC‘s nas 
aulas: “os alunos ficam mais atentos; comentam que entenderam melhor o assunto; apresentam maior 
interesse e ficam interessados pelo uso das TIC‟s quando necessitam realizar alguma pesquisa on-line. No 
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entanto, neste processo de inclusão das TIC‟s nas aulas deve-se levar em consideração alguns 
impedimentos”. Desse modo, os professores identificam que há impedimentos para uso das TIC‘s nas aulas 
de biologia, professor A “o impedimento é falta de assessoria para integrar as TIC‟s aos conteúdos”, enquanto 
o professor B respondeu que “as escolas não apresentam autonomia financeira para gerenciar e manter as 
TIC‟s”.  
Em relação aos alunos 86% consideram que as TIC‘s (computador, data show, vídeos, entre outros) são 
instrumentos facilitadores no processo de aprendizagem das aulas de biologia, e apenas 14% não 
consideram. Os alunos ainda justificaram que o uso destas tecnologias, os ajudam na memorização das 
informações repassadas pelo professor, no desenvolvimento do conhecimento e sentem-se mais motivados 
para compreender o conteúdo. Buscou-se saber ainda, se eles acham importante a utilização das TIC‘s nas 
aulas de biologia, 81% dos alunos acreditam ser importante o uso das TIC‘s nas aulas de biologia e apenas 
19% afirmam não ser. Os alunos que acreditam nesta importância, afirmam que, existem diversos colegas em 
sala de aula com dificuldades de aprendizagem e o uso das tecnologias facilitariam compreenderem e 
entenderem os conteúdos de biologia, assim as aulas ficariam mais dinâmicas e ampliariam os 
conhecimentos da disciplina. 

 
CONCLUSÕES 
O uso das TIC‘s ainda são desafios para docentes e discentes, mesmo tendo grande relevância e sendo 
apreendida como instrumentos facilitadores do processo de ensino aprendizagem. Foi observado in locu que 
as aulas se desenvolvem quase exclusivamente através de exposições sobre os conteúdos contidos nos 
livros didáticos, com explicação do professor e realização de atividades selecionadas no livro.  
O professor não desenvolve atividades que estimulem a criatividade e a curiosidade dos alunos, fica claro que 
os desafios e perspectivas para professores e alunos são muitos, pois não existe um apoio logístico na rede 
de ensino, também não se pode deixar de ressaltar que os professores já trazem de casa seus planejamentos 
de aula prontos e preestabelecidos, mesmo tendo em vista, que estes educandos ao saírem da escola para 
atuarem em determinado seguimento da sociedade, necessitarão do uso destas novas tecnologias.  
Desse modo, os professores como um dos principais mediadores do conhecimento, juntamente com a escola, 
devem proporcionar a estes discentes um contato com estas ferramentas tecnológicas.  Portanto, cabe a 
escola promover ações e atividades que fomente professores e alunos sobre o uso das TIC‘s, pois em um 
mundo globalizado onde estas tecnologias estão presentes em todos os segmentos da sociedade é 
necessário que os alunos participem desse processo de desenvolvimento tecnológico. 
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INTRODUÇÃO 
As espécies do gênero Copaifera (Leguminosae) são muito conhecidas pelo potencial medicinal de seu óleo-
resina, que é usado desde o período colonial do Brasil. O óleo de copaíba apresenta amplo uso na medicina 
popular, indígena e na indústria farmacêutica (Rigamonte Azevedo et al. 2004). As copaíbas são espécies 
nativas da América Latina, desde o México ao norte da Argentina na África Ocidental (Francisco 2005). No 
Brasil, seus registros são nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Amazônica (Pieri et al. 2009). Existe grande 
interesse na madeira de algumas espécies do gênero, devido a sua superfície lisa, lustrosa, durável, de alta 
resistência ao ataque de xilófagos e baixa permeabilidade, características desejáveis para o uso na 
fabricação de peças torneadas e para a marcenaria em geral (Carvalho 1994). A madeira é bastante utilizada 
para a fabricação de carvão, e pelas indústrias de construção civil e naval (Veiga Junior e Pinto 2002). 
A utilização de espécies do gênero Copaifera é tão intensificada que baseado numa classificação que seguiu 
critérios de pressão antrópica, frequência de mercado e demanda, estas foram incluídas entre as espécies 
medicinais e aromáticas prioritárias para a conservação do Bioma Amazônia, durante a 1ª Reunião Técnica 
Sobre Recursos Genéticos de Plantas Medicinais e Aromáticas, a qual reuniu profissionais e instituições de 
todo o Brasil a partir de uma importante iniciativa da EMBRAPA e do IBAMA. (Vieira et al. 2002). 
Em Roraima, a principal espécie encontrada é Copaifera pubiflora Benth., encontrada em ambientes florestais 
da savana, como Mata Ciliar e Ilha de Mata, tendo sua ocorrência também na Venezuela e Guiana. Apesar 
das espécies de Copaifera apresentarem múltiplos usos, a ausência de estudos etnobotânicos quantitativos 
na região é iminente e impossibilita o desenvolvimento de estratégias efetivas quanto à conservação local das 
espécies. Associado a isto, dois fatores existentes nas savanas de Roraima ameaçam a conservação das 
espécies: (i) a modificação intensa que Roraima savana sofreu devido a monoculturas e florestação de 
espécies exóticas (Aguiar Jr et al., 2014) e (ii) o deslocamento da maioria dos jovens em pesquisa de 
emprego e instalações em centros urbanos próximos (Heck et al., 2005), que podem alterar diretamente na 
estrutura da comunidade indígena referentes à transmissão do conhecimento entre os moradores. 
O nordeste de Roraima compreende a maior área de savana natural da Amazônia brasileira localmente 
conhecida como "lavrado", "campos do rio Branco" ou "campos de Roraima", abrangendo 43.000 km2 de área 
(Barbosa e Campos, 2011). A savana de Roraima faz parte do complexo de vegetação Rio Branco-Rupununi, 
que se estende da Venezuela para a República da Guiana (Barbosa e Fearnside 2005), formando um grande 
mosaico de ecossiCauleas não-florestais (vegetação aberta com baixa densidade de árvores) e florestas 
florestais, Florestas de galeria e buritizais), com dominância de áreas de vegetação aberta (Barbosa et al., 
2007). 
Nesta enorme área de vegetação aberta, várias terras indígenas são encontradas, a qual as Terra Indígena 
Raposa/ Serra do Sol e a Terra Indígena São Marcos destacam-se por suas proporções. As áreas florestais 
da savana apresentam importantes espécies para uso das comunidades indígenas, como importantes fontes 
alimentícia e medicinal, bem como de uso madeireiro para fins de construção, combustível, tecnologias e 
outros. 
Neste contexto, este trabalho objetivou analisar o uso e o conhecimento de C. pubiflora entre os moradores 
da Comunidade Makuxi Darora, analisando o gênero e classes etárias dos participantes. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A Terra Indígena de São Marcos (TISM) compreende cerca de 654.110ha e 42 comunidades indígenas das 
etnias Makuxi, Taurepang e Wapixana. O presente estudo envolveu um grupo da etnia Makuxi da 
comunidade Darora, que vive em uma região conhecida como Baixo São Marcos (3º 10'42 "N; 60º 23'34" W). 
A área de estudo fica a 90 km da capital do estado, Boa Vista (Figura 1). O clima local é a savana tropical 
(Aw), de  acordo  com  a  classificação Köppen,  com  uma  temperatura  média  anual  de  27,8 ° C  e  uma 
precipitação média anual de ~ 1,650 mm. O período mais seco ocorre entre os meses de dezembro e março 
(± 9% de precipitação anual), e os meses mais úmidos estão entre maio e agosto (± 70% de precipitação 
anual) (Barbosa, 1997). A comunidade tem uma forte aptidão para a agricultura e pecuária animal, entendida 
por eles como necessária para alimentação e sustento. O extrativismo ainda é usado e está sempre 
relacionado à construção de casas, cercas e coleta de frutas.  
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De acordo com os dados dessas agências governamentais, 40 famílias e 184 pessoas vivem em Darora, das 
quais 50 são homens e 43 mulheres com mais de 18 anos; e cinco são homens e seis são mulheres com 
mais de 60 anos de idade. Os residentes citaram um total de nove homens e 12 mulheres, mas não foram 
encontrados, já que muitos deles se mudam da comunidade para a cidade de Boa Vista, buscando emprego 
e educação contínua. Sete residentes não foram incluídos na pesquisa, já que são Makuxi da República da 
Guiana e recentemente se estabeleceram na comunidade. Apenas uma mulher se recusou a participar. 
Todos os residentes falam fluentemente o português. A língua Makuxi, do tronco lingüístico Karib, é ensinada 
na pré-escola, mas raramente é falada pelos moradores, com apenas dois professores e um falante mais 
velho. 
Levantamento etnobotânico 
Para a coleta de dados etnobotânicos foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 60 informantes (36 
homens e 24 mulheres) entre 18 e 84 anos de idade. Foram visitadas todas as residências na comunidade, 
onde os moradores presentes eram convidados a participar da pesquisa. Neste momento, foi explanado 
sobre a finalidade da pesquisa e apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que foi 
assinado por todos. Na entrevista, os informantes foram direcionados a indicar o conhecimento e usos 
atribuídos às espécies.  
As entrevistas foram realizadas entre novembro de 2014 e novembro de 2015. Num primeiro momento, os 
entrevistados indicaram o locais de coleta das espécies estudadas em áreas não florestais de savanna, e 
então a técnica de lista livre foi usada para as espécies que eles conheciam na sua nesses aambientes 
(Albuquerque et al. 2014). Copaíba foi uma das espécies mais citadas pelos moradores. Em outro momento, 
foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com perguntas relacionadas à coleta, formas de uso, e partes 
das plantas utilizadas. As respostas foram agrupadas nas categorias de uso adaptadas de estudos anteriores 
(Lins Neto et al. 2008; Lucena et al., 2012). 
Amostra da espécie foi coletada, e após processo de herborização foi tombada no Herbário da Universidade 
Federal de Roraima (UFRR), sob o número de tombo 8454 (Figura 1). A identificação ocorreu com o auxílio 
de guias de flora da região e auxílio de especialista (Flores e Rodrigues 2010). 
 
Figura 1: Copaifera pubiflora Benth. (copaíba), coletada na Comunidade Darora, Boa Vista, Roraima.  

   
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
      
   
 
  
       Fonte: Oliveira et al. (2017). 
 

Quanto ao conhecimento e uso das espécies entre homens e mulheres de diferentes idades foi analisado 
para reconhecer que fatores podem afetar a transmissão do conhecimento. Os dados obtidos nas entrevistas 
foram correlacionados entre os gêneros e em dois grupos de idade dos informantes (< 40 anos e ≥ 40 anos 
de idade), com o intuito de analisar a transmissão do conhecimento e uso das espécies por meio de duas 
medidas quantitativas: O valor de diversidade do informante (IDV), que representa o número de uso-citações 
dados por um informante (Ux) dividido pelo total do número total de usos. Esta variável avaliou quantos 
informantes usaram uma determinada espécie e como o conhecimento da planta foi distribuído entre os 
informantes. O valor de equitabilidade (IEV) do informante equivaleu cada valor de diversidade do informante 
(IDV) dividido pelo maior valor de diversidade do informante encontrado (IDV max). Esta variável mediu o 
grau de homogeneidade entre o conhecimento dos informantes (Byg e Balslev, 2001). Os informantes foram 
agrupados conforme o  gênero  e categorias  de  idade.  A categoria 1, < 40  anos,  ncluiu  seis mulheres e 13 
homens; a categoria 2, ≥ 40 anos, 10 mulheres e 19 homens. Para verificar diferenças entre os valores e 
categorias foi utilizado o teste Mann Whitney.  
Contexto legal 
Este estudo é parte do projeto de pesquisa intitulado ―Uso e conservação dos recursos vegetais de 
comunidades indígenas no norte de Roraima‖, e foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (CEP-INPA/CONEP) sob o número 
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814.370; e autorizado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI): Processo 08620.002869/2014-15 e pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN): Processo 01450.001678/2014-88. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Copaifera pubiflora é uma espécie amplamente conhecida pelos indígenas da Comunidade Darora, uma vez 
que 48 participantes (32 homens e 16 mulheres) indicaram usos associados à espécie. Embora existam 
diferenças entre os valores de IDV e IEV entre homens e mulheres, houve apenas diferenças significativas 
em relação aos homens ≥ 40 anos, indicando que este grupo detém maior conhecimento sobre o uso da 
copaíba na Comunidade Darora em relação aos demais participantes, independente do gênero e idade (U = 
54,5 e p = 0,0075) (Tabela 1). Em estudos realizados em áridos e semi-áridos, o conhecimento sobre 
espécies de uso alimentício e medicinal foi uniforme entre os gêneros e classes etárias (Lins Neto et al., 
2010; Feitosa et al., 2014). Por outro lado, Voeks (2007), relaciona que o conhecimento entre homens e 
mulheres varia de acordo com as atividades diárias realizadas para cada gênero, as mulheres como realizam 
atividades domésticas seriam maiores conhecedoras de espécies medicinais e alimentícias; já os homens, 
como trabalham na área externa, seriam maiores conhecedores do uso madeireiro das espécies locais. Fato 
este, também registardo por Monteiro et al. (2005) e Silva et al. (2011). 
Os participantes indicaram 21 diferentes usos para copaíba nas categorias medicinal, alimentação 
construção, combustível, tecnologia e artesanato (Tabela 2). Apenas uma citação foi relacionada a fins 
artesanais da copaíba, que é relacionado ao uso da semente para confecção de colares. Para o uso 
alimentício (7 % das citações), foram indicados o consumo in natura e o preparo do suco do fruto. Na 
perspectiva alimentícia, o óleo da copaíba é difundido como aditivo de alimentos com aprovação pelo FDA 
(Food and Drugs Administration) (Cascon, 2004).  
Nesta mesma proporção de citações (7%), foi indicado o uso como fonte de combustível, sob a forma de 
lenha e carvão. Na Comunidade Darora, a copaíba é usada como fonte de energia nos fornos para produção 
da farinha, juntamente com as espécies de mirixis (Byrsonima crassifolia e B. coccolobifolia), que têm seu uso 
como lenha bastante difundido na utilização doméstica. Para Monteiro et al. (2005), as áreas áridas e semi-
áridas são caracterizadas, as plantas serem usadas para este fim, uma vez que o gás engarrafado é caro ou 
difícil de obter regularmente para cozinhar alimentos. O uso da copaíba para fabricação de carvão também foi 
registrada por Veiga Junior & Pinto (2002).  
O uso da madeira para confecção de tábuas e canoas corresponderam a 4% das citações, e para fins de 
construção (32 %), das quais 63 % foram citados para o uso de estaca de casa e cerca, além do uso 
chamado pelos participantes de ―madeira do ar‖, onde são indicados usos para a construção do telhado 
(caibro, linha, ripa e outros), que na maioria dos casos é finalizado com a palha do buriti (Mauritia flexuosa L. 
f.), encontrado nos buritizais da região. O uso madeireiro das espécies de Copaifera são bastante comuns e 
são encontrados na literatura por apresentar propriedades ao uso em marcenaria, carpintaria, construção civil 
e naval (Carvalho, 1994; Cascon, 2004). 
 
Tabela 1: Medidas de conhecimento da copaíba (Copaifera pubiflora Benth.) na Comunidade Darora (Boa Vista, 
Roraima, Brasil). IDV – Valor de diversidade do informante, IEV - Valor de equitabilidade do informante. 

 

Variáveis Valores 

Total de informantes 48 

Número de citações de uso 189 

Tipos de uso 21 

Medidas 
Média e Desvio-padrão 

(X ± SD) 

IDV Total 1.752 ± 0.125 

IDV Total Mulheres 2.560 ± 4.534 

IDV Mulheres (< 40 anos) 3.155 ± 5.335 

IDV Mulheres (≥ 40 anos) 2.203 ± 4.252 

IDV Total Homens 1.348 ± 1.150 

IDV Homens (< 40 anos) 1.895 ± 1.173
a
 

IDV Homens (≥ 40 anos) 0.974 ± 0.999
b
 

IEV Total 2.787 ± 0.199 

IEV Total Mulheres 0.182 ± 0.323 

IEV Mulheres (< 40 anos) 0.225 ± 0.38 

IEV Mulheres (≥ 40 anos) 0.157 ± 0.303 
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IEV Total Homens 0.096 ± 0.082 

IEV Homens (< 40 anos) 0.135 ± 0.083
a
 

IEV Homens (≥ 40 anos) 0.069 ± 0.071
b
 

 
Tabela 2: Categorias de uso e partes usadas de copaíba (Copaifera pubiflora Benth.) na Comunidade Darora (Boa 
Vista, Roraima, Brasil). Número de participantes: 48 (32 homens e 16 mulheres). Categorias de idade < 40: seis 
mulheres e 13 homens; ≥ 40: 10 mulheres e 19 homens). 

 

Categorias 
de uso  

Usos Parte da planta Número 
de 

citações 

Número de citações/ categorias de 
idade e gênero  

  
Mulheres Homens 

< 40 ≥ 40 < 40 ≥ 40 

Medicinal 

Inflamação geral 

Casca  18 

11 20 17 41 

Entrecasca 3 

Folha 1 

Óleo 13 

Ferimentos 

Casca 8 

Entrecasca 2 

Óleo 13 

Diarreia 

Casca 10 

Fruto 3 

Óleo 6 

Infecção urinária Casca 2 

Inflamação uterina Óleo 3 

Gripe/Pneumonia 
Casca 1 

Óleo 5 

Verme Casca 1 

Construção 

Estaca-de-casa Caule 36 

6 14 16 26 

Estaca-de-cerca Caule 3 

Caibro Caule 9 

Linha Caule 7 

Ripa/ Ripão Caule 3 

Travessa Caule 1 

Perna-manca Caule 3 

Alimentício 
Consumo In natura  

Fruto 
12 

3 5 3 3 
Suco 2 

Combustível 
Lenha  Caule 9 

2 3 2 7 
Carvão Caule 5 

Tecnologia 
Tábua Caule 8 

0 4 0 5 
Canoa Caule 1 

Artesanato Colar Semente 1 0 1 0 0 

 

 
 
CONCLUSÕES 
A copaíba, Copaifera pubiflora, é usada para diferentes finalidades nas categorias medicinal, alimentícia, e 
principalmente às relacionadas ao uso madeireiro (construção, combustível e tecnologia) na comunidade 
Darora. Os homens mais velhos (≥ 40 anos) detêm maior conhecimento sobre o uso da espécie em relação 
aos demais participantes independente de gênero e classes etárias. 
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INTRODUÇÃO 
O nordeste de Roraima compreende a maior área de savana natural da Amazônia brasileira localmente 
conhecida como "lavrado", "campos do rio Branco" ou "campos de Roraima", abrangendo 43.000 km2 de área 
(Barbosa e Campos, 2011). A savana de Roraima faz parte do complexo de vegetação Rio Branco-Rupununi, 
que se estende da Venezuela para a República da Guiana (Barbosa e Fearnside 2005), formando um grande 
mosaico de ecossistemas não-florestais (vegetação aberta com baixa densidade de árvores) e florestas 
florestais, Florestas de galeria e buritizais), com dominância de áreas de vegetação aberta (Barbosa et al., 
2007). 
Nesta enorme área de vegetação aberta, várias terras indígenas são encontradas, a qual as Terra Indígena 
Raposa/ Serra do Sol e a Terra Indígena São Marcos destacam-se por suas enormes proporções. As áreas 
florestais da savana apresentam importantes espécies para uso das comunidades indígenas, como 
importantes fontes alimentícia e medicinal, bem como de uso madeireiro para fins de construção, 
combustível, tecnologias e outros. Dentre estas espécies, encontra-se a Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 
(Leguminosae).  
A Anadenanthera peregrina faz-se presente nos domínios fitogeográficos da Mata Atlântica, Caatinga, 
Cerrado e Amazônia. Na região norte do Brasil, existem registros de nos estados do Amazonas, Pará, Acre e 
na região savânica de Roraima (Morim 2013). No interior do estado de São Paulo, ela é caracterizada como 
uma espécie colonizadora e comum na vegetação secundária, podendo ser encontrada em altas densidades 
formando ―angicais‖. Também pode em vegetação primária (Durigan et al. 1997; Carvalho, 2003). 
Este estudo teve por objetivo analisar se a escolha dos angicos para corte seria determinada pelo volume do 
diâmetro, onde os indivíduos com os maiores diâmetros teriam preferência de uso em detrimento aos 
indivíduos de diâmetros menores. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
A Terra Indígena de São Marcos (TISM) compreende cerca de 654.110ha e 42 comunidades indígenas das 
etnias Makuxi, Taurepang e Wapixana. O presente estudo envolveu um grupo da etnia Makuxi da 
comunidade Darora, que vive em uma região conhecida como Baixo São Marcos (3º 10'42 "N; 60º 23'34" W). 
A área de estudo fica a 90 km da capital do estado, Boa Vista. O clima local é a savana tropical (Aw), de 
acordo com a classificação Köppen, com uma temperatura média anual de 27,8 ° C e uma precipitação média 
anual de ~ 1,650 mm. O período mais seco ocorre entre os meses de dezembro e março (± 9% de 
precipitação anual), e os meses mais úmidos estão entre maio e agosto (± 70% de precipitação anual) 
(Barbosa, 1997). A comunidade Darora tem uma forte aptidão para a agricultura e pecuária animal, entendida 
por eles como necessária para alimentação e sustento. O extrativismo ainda é usado e está sempre 
relacionado à construção de casas, cercas e coleta de frutas.  
De acordo com o posto de saúde da Comunidade, 184 pessoas de 40 famílias vivem em Darora, das quais 50 
são homens e 43 mulheres com mais de 18 anos; e cinco são homens e seis são mulheres com mais de 60 
anos de idade. Os residentes citaram um total de nove homens e 12 mulheres, mas não foram encontrados, 
já que muitos deles se mudam da comunidade para a cidade de Boa Vista, buscando emprego e educação 
contínua. Sete residentes não foram incluídos na pesquisa, já que são Makuxi da República da Guiana e 
recentemente se estabeleceram na comunidade. Apenas uma mulher se recusou a participar. Todos os 
residentes falam fluentemente o português. A língua Makuxi, do tronco lingüístico Karib, é ensinada na pré-
escola, mas raramente é falada pelos moradores, com apenas dois professores e um falante mais velho. 
Levantamento etnobotânico 
Para a coleta de dados etnobotânicos foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 60 informantes (36 
homens e 24 mulheres) entre 18 e 84 anos de idade. Foram visitadas todas as residências na comunidade, 
onde os moradores presentes eram convidados a participar da pesquisa. Neste momento, foi explanado 
sobre a finalidade da pesquisa e apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que foi 
assinado por todos. Na entrevista, os informantes foram direcionados a indicar o conhecimento e usos 
atribuído à espécie.  
As entrevistas foram realizadas entre novembro de 2014 e novembro de 2015. Num primeiro momento, os 
entrevistados indicaram o locais de coleta das espécies estudadas em áreas não florestais de savanna, e 
então a técnica de lista livre foi usada para as espécies que eles conheciam na sua nesses aambientes 
(Albuquerque et al. 2014). Angico foi uma espécie que se destacou nas entrevistas. Em outro momento, 
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foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com perguntas relacionadas à coleta, formas de uso, e partes 
das plantas utilizadas. As respostas foram agrupadas nas categorias de uso adaptadas de estudos anteriores 
(Lins Neto et al. 2008; Lucena et al., 2012). 
Disponibilidade local 
Numa ilha de mata indicada pela comunidade como local de retirada de recursos vegetais, foi instalada uma 
parcela de 250 m2, subdividida em 10 subparcelas de 25 x 10m, onde foram registrados os indivíduos 
íntegros e cortados de Anadenanthera peregrina. Também foi realizado o método do caminhamento por todo 
o ambiente com o intuito de enriquecer o registro de indivíduos da espécie. Os indivíduos íntegros foram 
mensurados ao di metro à altura do peito (DAP ≥ 10 cm), e os indivíduos cortados, ao di metro à altura de 2 
cm do solo (DAS2cm ≥ 2cm) (Barbosa et al. 2005). A média dos indivíduos foi calculada, e foi utilizado o teste T 
para verificar diferenças entre os diâmetros dos indivíduos íntegros e cortados. 
A amostra da espécie foi coletada, e após processo de herborização foi tombada no Herbário da Universidade 
Federal de Roraima (UFRR), sob o número de tombo 8475 (Figura 1). A identificação ocorreu com o auxílio 
de guias de flora da região e auxílio de especialista (Melo e Barbosa 2007; Flores e Rodrigues 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Angico [Anadenanthera peregrina (L.) Speg.] coletado na Comunidade Darora, Boa Vista, Roraima. Fonte: Oliveira et al. 

(2017). 

 
Contexto legal da pesquisa 
Este estudo é parte do projeto de pesquisa ―Uso e conservação dos recursos vegetais de comunidades 
indígenas no norte de Roraima‖, e foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (CEP-INPA/CONEP) sob o número 814.370; e 
autorizado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI): Processo 08620.002869/2014-15 e pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN): Processo 01450.001678/2014-88. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apenas 23 participantes (38%), onde 16 foram homens e sete foram mulheres, indicaram o angico como uma 
espécie útil na Comunidade Darora. Apesar do número de informantes ser inferior à metade do número de 
entrevistados (23/60), o angico se demonstrou uma espécie de bastante utilidade, uma vez que os 
participantes indicaram 12 usos, nas categorias tecnologia (16% das citações de uso), combustível (2%) e 
principalmente, nas categorias medicinal (24%) e construção (58%) (Tabela 1). O fato de poucos informantes 
terem indicado a espécie, pode estar associado à grande distância da ilha de mata, onde se encontram os 
angicos, da maioria das residências da Comunidade. No entanto, o grande número de usos associados à 
espécie faz dela uma das mais importantes. 
Os usos associados às categorias tecnologia, combustível e construção foram indicadas principalmente pelos 
homens mais velhos e à categoria medicinal pelas mulheres de modo geral. Fato que entra em acordo com 
Voeks (2007), onde as mulheres, por apresentarem atividades cotidianas relacionadas à rotina doméstica 
estariam mais relacionadas às espécies medicinais e alimentício, enquanto os homens, que executam suas 
atividades na área externa, estariam ligadas ao uso madeireiro das espécies em ambientes áridos e 
semiáridos. 
Os principais usos associados ao angico na categoria construção foram quanto ao uso do caule para 
confecção de estacas para casa ou cerca (27 citações das 50 totais) (Tabela 1). Quanto ao uso medicinal, a 
casca e entrecasca compuseram juntas 12 citações de uso. O que ratifica a importância medicinal da espécie 
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que é primariamente de uso madeireiro, caracterizando uma espécie de múltiplos usos (Tabela 1). Os usos 
medicinal e madeireiro de Anadenanthera peregrina (L.) Speg. também foram registrados em estudos 
realizados em área de Cerrado e Floresta Atlântica (Pereira et al. 2012; Fernandes et al. 2014), onde a 
espécie era empregada na confecção de mourões, cercas, móveis, além de lenha e fabrico de remédios 
(Durigan et al. 1997; Carvalho 2003). As sementes de Anadenanthera peregrina são relacionadas ao preparo 
do rapé (yopo), alucinógeno usado pelos curandeiros da etnia Piaroa no sudeste da Venezuela (Báez et al. 
2000). 
 

Tabela 1: Número de citações de uso de homens e mulheres quanto ao uso do angico Anadenanthera peregrina (L.) Speg. na 

Comunidade Darora, Boa Vista, Roraima. Número de participantes: 23 (16 homens e sete mulheres). 

  
Número de  

citações de uso 
 

  
Mulheres Homens 

Categorias de 
uso 

Usos 
Parte da 
planta 

< 40 ≥ 40 < 40 ≥ 40 

Medicinal 

Inflamação 
geral 

Casca 1 
   

Entrecasca 
 

1 
  Ferimento/ 

batidura 
Casca 

 
2 

  Gripe/ tosse Casca 
 

2 
 

3 

Diarreia Casca 
 

1 
  

Verme Casca 
   

1 

Fortalecer o 
sangue 

Casca 

   
1 

Construção 

Estaca-de-casa Caule 1 2 1 8 

Estaca-de-cerca Caule 1 2 2 10 

Caibro Caule 1 
   Linha Caule 1 
   

Combustível Lenha Caule 
   

1 

Tecnologia Curtir couro Casca 
 

1 
 

7 

 

Quanto à disponibilidade do angico na ilha de mata indicada pela comunidade, foram mensurados 13 
indivíduos cortados, com média diamétrica igual à 21,8 cm, e 18 indivíduos íntegros com média diamétrica de 
13,2 cm (Figura 2). A média em altura dos indivíduos íntegros foi de 7,9 m. O teste T indicou existir diferenças 
significativas, p(unilateral) = 0,0028, entre os diâmetros dos indivíduos cortados em relação aos íntegros, 
indicando que a escolha dos indivíduos de angico são determinados pelo tamanho do diâmetro, quanto maior 
for o diâmetro mais suscetível ao uso madeireiro ele está pelos moradores da Comunidade Darora. A contar 
pelos os indivíduos mensurados nesta pesquisa, acreditamos na necessidade de realizar um estudo quanto à 
dinâmica populacional da espécie, com o intuito de verificar o recrutamento de novos indivíduos no local. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 2: Distribuição diamétrica de indivíduos cortados (esquerda) e íntegros (direita) do angico, Anadenanthera peregrina (L.) Speg., 

na Comunidade Darora, Boa Vista, Roraima. 

 
CONCLUSÕES 

 



 
 

 
 

433 

A comunidade apresenta conhecimento sobre o uso do angico, Anadenanthera peregrina (L.) Speg., e sua 
coleta para fins madeireiros estão relacionados aos indivíduos com maiores dimensões diamétricas. 
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INTRODUÇÃO 

Os Espaços Não Formais é qualquer espaço diferente da sala de aula onde pode ocorrer uma ação 
educativa, são estratégias desempenhadas pelos docentes para ministrarem os conteúdos fora da sala de 
aula podendo atingir objetivos para a promoção do ensino e aprendizagem dos discentes. Nesse sentido é 
uma estratégia interessante para que se alcance resultados positivos e seja motivador aos discentes.  

Os espaços não formais ou ambientes não formais de ensino, referem-se a locais que não 
são sedes destinadas especificamente para o funcionamento da instituição escolar, onde é 
facultativa a intencionalidade de ensino e aprendizagem. Como exemplo podemos 
considerar como espaços não formais todos aqueles situados fora dos limites geográficos 
da escola, tais como: uma praça, uma avenida, centros comerciais, uma indústria, centros 
de pesquisas, reservas naturais, museus, centros de ciências, feiras, parques entre outros 
ambientes urbanos, rurais ou naturais (RIBEIRO 2013, p.9). 

Neste trabalho será abordado os espaços não formais no ensino superior em duas instituições públicas no 
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. O objetivo geral da pesquisa é analisar a metodologia aplicada 
nos Espaços Não Formais institucionalizados e não institucionalizados, utilizados pelos docentes de Ciências 
Biológicas em duas instituições de ensino superior no curso de Boa Vista – RR. 

 
A educação não- formal é um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação 
para a cidadania, entendendo o político como a formação do indivíduo para interagir com o 
outro em sociedade. Ela designa um conjunto de práticas socioculturais de aprendizagem e 
produção de saberes, que envolve organizações, instituições, atividades, meios e formas 
variadas, assim como uma multiplicidade de programas e projetos sociais (GOHN 2014, 
p.40). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa caracteriza-se como qualiquantitativa. O Público alvo foram acadêmicos do curso de licenciatura 
em ciências biológicas da Universidade Estadual de Roraima-UERR e Instituto Federal de Roraima-IFRR 
totalizando 54 acadêmicos, sendo 28 do IFRR e 26 da UERR. 
Foram aplicados questionários aos acadêmicos composto de 5 questões, sobre motivações e aprendizagens 
nas aulas ministradas nos espaços não formais, metodologias utilizadas e quais são os resultados positivos 
destas aulas no processo de ensino aprendizagem. 
Os questionários foram entregues aos acadêmicos de modo impresso, durante o período das aulas do 
segundo semestre de 2017 (agosto e setembro), o intuito do uso desse instrumento é que os mesmos 
possam expressar suas opiniões a respeito do tema Espaços Não formais. 
Vale salientar, que antes da aplicação de cada questionário foi apresentado e lido o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido-TCLE, para ser assinado em duas vias, ficando uma via com a pesquisadora e a outra 
com os acadêmicos.  
Informo que esta pesquisa foi submetida ao Comitê de ética em pesquisa da UERR, sendo aprovada com 
parecer de número 2.100.438. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em um primeiro momento, buscou-se saber dos acadêmicos sobre as aulas em espaços não formais, para a 
maioria dos acadêmicos do IFRR a importância destas aulas está em aplicar a teoria na prática e possibilitar 
maior assimilação do conteúdo, para os acadêmicos da UERR as aulas nestes ambientes possibilitam 
aprender na prática os assuntos teóricos, fixar o conteúdo, proporciona o aperfeiçoamento do conhecimento, 
traz ânimo e motivação. 
Os dados apresentados (quadro1) evidenciam que a maioria dos acadêmicos apreendem que a utilização 
dos espaços não formais contribuem significativamente como instrumento importante na aprendizagem, por 
transformarem o que é transmitido no ensino formal em algo visível, palpável e atrativo incentivando o 
interesse pela descoberta e análise do universo científico (SILVA; BIGI, 2008). 
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Quadro 1- Importância das aulas em espaços não formais IFRR e UERR. 

Acadêmicos/IFRR Total Acadêmicos/UERR Total 

Dá motivação para o saber 6 Aprendemos na prática os assuntos teóricos 6 

Despertam o interesse 4 Aula proveitosa e interessante 5 

Facilita o entendimento 7 Fácil assimilação do conteúdo 5 

Mostra a realidade 2 Fixar o conteúdo 6 

Possibilita maior assimilação 
do conteúdo 

10 Proporciona o aperfeiçoamento do conhecimento 6 

Relaciona com o cotidiano 4 Traz ânimo, motivação, sai da rotina e estimula 6 

Teoria na prática 11 Traz um ambiente diferente 4 

 

Em relação aos ambientes não formais utilizados nas aulas (Quadro 2), foi percebido que as visitas aos 
espaços urbanos como bosque dos papagaios, praça Ayrton sena e ao município do Tepequém foram os 
mais citados pelos acadêmicos de ambas instituições. Dois outros espaços foram bastante citados pelos 
acadêmicos da UERR, lixão, Museu Integrado de Roraima, parque do Viruá estes ambientes são 
compreendidos como espaços de promoção do ensino de Ciências e Biologia.   
 
Quadro 2- Espaços Não Formais utilizados no ensino superior. 

Espaços não formais Acadêmicos/IFRR Acadêmicos/UERR 

Bosque dos Papagaios 24 22 

Embrapa 1 1 

Ilha de Maracá - 2 

Lagoa de Estabilização - 4 

Lixão - 10 

Museu Integrado de Roraima  - 14 

Parque do Viruá - 8 

Tepequém 9 4 

Outros Praça do Ayrton Sena 
(12), Parque Anuá (7) 

Praça das Águas (11) e 
Praça do Mirandinha 

(1). 

Feira do produtor (5), Praia do 
Caçari (5), Lago dos 

Americanos (9), Lavrado (2), 
Rio Branco (1), 

CAERR/ELETROBRAS (1), 
Bosque da Ciência (1), 

Zoológico 7ºBIS (1), 
Laboratório de Ciências (1), 

Mata Ciliar do Rio Caumé (1). 

 

Os espaços não formais oportunizam aos alunos a possibilidade de interação de ver, tocar e aprender numa 
relação homem-natureza (SILVA; BIGI, 2008, p.02). 
As metodologias aplicadas nestes espaços são em sua maioria as aulas práticas, seguida das aulas 
expositivas e explicativas, pesquisa de campo (Quadro 3). 
 
Quadro 3- Metodologias Utilizadas pelos Professores nos Espaços Não Formais. 

Acadêmicos/IFRR Total Acadêmicos/UERR Total 

Aulas construtivas 1 Analisar 3 

Aulas demonstrativas 1 Aula dinâmica 2 

Aulas expositivas 10 Aula teórica 2 

Coleta de material 4 Aulas demonstrativas 9 

Perguntas 1 Aulas Explicativas 9 

Aulas Explicativas 4 Aulas práticas 7 

Pesquisa de Campo 3 Observação 9 

Práticas 14 Pesquisa de campo 3 

 

Buscou-se saber dos acadêmicos se as aulas em ambientes não formais, promovem resultados positivos, 
100% dos acadêmicos do IFRR compreendem que sim, dos 28 acadêmicos do IFRR, 11 afirmam que 
aprende, de forma prática o conteúdo teórico e 10 que este tipo de aula permite assimilar o conteúdo de sala 
de aula. Os acadêmicos da UERR dos 26 participantes, 96% responderam sim destes,10 afirmam que os 
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espaços não formais promovem o ensino e aprendizagem de maneira significativa, 8 entendem que este tipo 
de aula traz estímulos para os alunos e promove a teoria na prática. 
Em relação às dificuldades e problemas enfrentados para execução de aulas em espaços não formais 
(quadro 4) as dificuldades econômicas (Transporte, Combustível e diárias), recursos financeiros (verba 
instituição), dificuldade de conseguir materiais, foram os mais citados pelos acadêmicos de ambas 
instituições. 
 
Quadro 4- Desafios enfrentados nos Espaços Não Formais  

Acadêmicos/IFRR Total Acadêmicos/UERR Total 

Econômico (Transporte, 
Combustível e Diárias)  

15 Econômico 17 

Recursos Financeiros verba 
instituição 

9 Recursos Financeiros 3 

Dificuldade de conseguir 
materiais 

4 A não assimilação dos assuntos 
complexos 

1 

Tempo (programação) 2 Aplicação de métodos diferentes 
dos quais já estamos 
acostumados em sala de aula 

1 

Distração e a falta de bom 
comportamento diante das 
atividades propostas 

1 Reunir os alunos no local 
previsto 

1 

Nenhuma dificuldade 1 Conhecer o espaço 
antecipadamente 

1 

 

CONCLUSÕES 
Os acadêmicos do Instituto Federal de Roraima – IFRR e os acadêmicos da Universidade Estadual de 
Roraima – UERR demonstram através das respostas aos questionários que as aulas ministradas nos 
espaços não formais trazem motivações no ensino e aprendizagem, e que estes espaços auxiliam na 
aprendizagem, e as metodologias propostas pelos professores ajudam a executar aulas de maneira 
explicativa, expositiva entre outros e os resultados são positivos e significativos, porém como ambas 
alegaram os desafios que enfrentam nesses espaços. Os órgãos educacionais precisam oferecer mais 
suporte e meios para os professores ministrarem aulas diversificadas com mais qualidade e eficiência.   
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LOPES
1
, J, CARDOSO

1
, D.F.M, FERREIRA

1
, J.R, ALVES

1
,I.C, PEREIRA

1
, A.M.Q, BARROS

1
, O.F, ARRUDA

1
, D.S, 

MARQUES
1
, J.O, SAMPAIO

1
, G.S 

1
Universidade Federal de Roraima. jalison.lopes@ufrr 

Palavras Chave: Bronopol, CCS, Higiene de Ordenha, Mastite Subclínica. 

 
INTRODUÇÃO 
A mastite ou mamite é considerada uma doença de importância principalmente econômica na produção 
leiteira. Trata-se de uma inflamação da glândula mamária causada por microrganismos que invadem o úbere, 
multiplicam-se e produzem toxinas e outras substâncias, causando a diminuição da produção e qualidade do 
leite, acarretando aumento nos custos com medicamentos e mão de obra, gerando menor preço pago pelo 
laticínio e descarte precoce dos animais (NETO, 2012). Vale ressaltar ainda a importância da mastite em 
relação à saúde pública, devido ao envolvimento de bactérias patogênicas que podem colocar em risco a 
saúde humana (COSER et al., 2012). 
Dos prejuízos causados pela mastite, 70% são atribuídos à forma subclínica, enquanto somente 30% são 
relativos à forma clínica. Neste total estão incluídas as perdas devido à diminuição da produção de leite, que 
é responsável por 66% do total de prejuízos, visto que há uma diminuição de aproximadamente 15% na 
produção de vacas com mastite subclínica; gastos com medicamentos; leite descartado; serviços veterinários; 
descarte prematuro e diminuição no valor comercial dos animais afetados (Neto, 2012). 
A mastite em sua forma subclínica, onde os sintomas não são perceptíveis a olho nu, está altamente 
correlacionada ao aumento do número de células somáticas no leite, as quais são estruturas de defesa contra 
microrganismos patogênicos. As células somáticas do leite originam-se do sangue (linfócitos, macrófagos e 
neutrófilos) e células epiteliais de descamação da própria glândula mamária presentes no leite. Essas células 
são um indicativo da ocorrência de inflamação intramamária e podem ser usadas para distinguir uma glândula 
mamária infectada de uma não infectada (SANTOS e FONSECA, 2007). Além disso, a contagem de células 
somáticas (CCS) é um dos indicadores microbiológicos de qualidade do leite, fixados pela Instrução 
Normativa (IN) nº 62, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2011), a qual 
determina parâmetros de qualidade física, química e microbiológica do leite.  
Baixos valores de CCS no leite estão associados com boa higiene da ordenha e saúde da glândula mamária 
e sua busca é um dos fatores que tem motivado um grande número de laticínios em todo Brasil a organizar 
programas de pagamento por qualidade do leite, atrelando um bônus ao preço pago ao produtor, visando 
manter a máxima qualidade possível do leite, beneficiando tanto os produtores através de uma remuneração 
proporcional a qualidade da matéria prima, que entregam à indústria, como o consumidor, através do acesso 
à derivados de maior qualidade e mais benéficos à saúde. O conservante Bronopol é amplamente utilizado 
para a conservação de amostras destinadas para a análise de CCS. Trata-se de um produto químico 
antimicrobiano altamente ativo cuja fórmula química é 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol. Além do conservante, 
a refrigeração e análise em no máximo três dias após a coleta da amostra, são fatores importantes para a 
manutenção da integridade da amostra e obtenção de resultados confiáveis, fato que pode dificultar a análise 
de leite de propriedades localizadas em regiões mais longínquas e de difícil acesso. 
Devido ao estado de Roraima estar situado no extremo norte do país, por ser uma região quente e úmida, 
com temperaturas anuais médias em torno de 30º C, a maioria das fazendas leiteiras estarem situadas em 
regiões de difícil acesso e não possuir laboratórios credenciados no estado, a conservação de amostras para 
envio em tempo hábil, para laboratórios onde serão testadas, se torna difícil. Ainda mais se considerarmos 
que o Brasil possui poucos laboratórios credenciados e capazes de emitir laudos oficiais para análises 
microbiológicas de leite. 
Neste contexto, métodos práticos de avaliação da CCS, que possam ser realizados em nível de fazenda com 
boa acurácia dos resultados, são fundamentais para avaliar o grau de higiene dos sistemas de ordenha 
adotados no estado de Roraima, com o intuito final de buscar melhorias qualitativas na matéria-prima obtida, 
a custo acessível, sobretudo, ao produtor familiar. 
Portanto, objetiva-se com esta pesquisa avaliar o tempo útil de utilização de amostras de leite, colhidas em 
uma propriedade rural do estado de Roraima, para realizar a CCS, utilizando o Bronopol como conservante 
do leite e um kit rápido de análise, em diferentes temperaturas e diferentes idades de análises das amostras.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para realização do experimento, utilizou-se o leite colhido logo após o término da ordenha manual em uma 
propriedade rural particular, localizada na zona rural do município de  Boa Vista - RR. Após a realização do 
teste da caneca telada (retirada dos três primeiros jatos de leite de cada teto) para identificação da mastite 
clínica (RADOSTITS et al., 1994), e assepsia dos tetos com solução de hipoclorito de sódio a 2% e posterior 
secagem com papel toalha, realizou-se a ordenha individual de cada animal. Em seguida, o leite retirado de 
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todas as vacas foi homogeneizado, para retirada de 96 alíquotas de 50 ml, as quais foram acondicionadas em 
recipientes plásticos esterilizados para análise da CCS utilizando o kit Somaticell®, conforme método descrito 
por Langoni et al. (2012). Nas avaliações de conservação, foram testadas duas situações: com  e sem adição 
de conservante. O conservante utilizado foi o bronopol, o qual foi adquirido em forma de pastilhas, cada uma 
contendo 10mg, sendo utilizada uma pastilha para cada 50 ml de amostra, imediatamente colocado nas 
amostras após serem colhidas. Para a avaliação do efeito da temperatura, as amostras foram levadas para o 
Núcleo de Recursos Naturais (NUREN), situado no campus do Cauamé, da Universidade Federal de Roraima 
(UFRR), distante cinco quilômetros da propriedade, levando-se trinta minutos entre a colheita das amostras e 
a sua refrigeração, onde foram utilizadas as seguintes condições: congelamento a 0°C, resfriamento a 7°C, 
ambos feitos em geladeira com temperatura controlada por termômetro e temperatura ambiente, cujo valor 
médio durante o período de análise foi de 30°C, também medida por termômetro. Os efeitos da idade das 
amostras foram analisados nas condições de um, três, cinco e sete dias após a colheita. Adotou-se o 
delineamento experimental inteiramente casualizado em arranjo fatorial 2x3x4 (2 conservantes x 3 
temperaturas x 4 idades), com quatro repetições por tratamento, totalizando 96 parcelas experimentais. Os 
dados foram submetidos à análise de variância com comparação das médias para os fatores conservantes e 
temperaturas e análise de regressão para idade das amostras e estudo das interações entre os três fatores, 
ao nível de 5% de significância, por intermédio do programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2008). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A CCS apresentou comportamento linear decrescente a medida que se aumentou as idades de análise das 
amostras para os tratamentos sem conservante, nas temperaturas de 0°C e 7°C (P<0,01). Na temperatura de 
0°C ocorreu um decréscimo de 53.050 cél/mL para cada dia de aumento na idade da amostra. Na 
temperatura de 7°C o declínio foi de 87.639 cél/mL para cada dia de aumento na idade da amostra. Para os 
tratamentos 0°C com conservante e 7°C com conservante o efeito observado foi quadrático, com os valores 
mínimos de CS, ocorrendo respectivamente nas idades de 5,3 dias (11.000 cél/mL) e 5,7 dias (71.500 cél/mL) 
(Figura 1). 
 
Figura 1. Contagem de células somáticas (CCS) em amostras de leite conservada com bronopol e na ausência de 
conservante analisadas em duas temperaturas de conservação e quatro idades das amostras. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A temperatura de 30º C não foi analisada, por causa da incapacidade de se obter dados confiáveis nesta 
temperatura com ou sem a presença de conservante, pelo fato da amostra ter coalhado. Este fenômeno é o 
resultado da fermentação do leite pelas bactérias que produzem ácido lático. A alteração do pH do leite 
promove a coagulação de muitas de suas proteínas, gerando a separação de fases, fazendo com que o leite 
fique coalhado (MONARDES, 1995). A formação desses coágulos, pode alterar o valor das leituras de CCS 
no tubo de análise do Kit Somaticell®, reduzindo o grau de confiabilidade dos resultados. 
O resultado significativo no decréscimo da CCS em relação ao tempo de armazenamento de amostra se 
mostrou esperado, pois a diminuição da CCS com o avançar do tempo de armazenamento é atribuída à lise 
celular. Conforme recomendação da International Dairy Federation (1995), as amostras de leite com bronopol, 
mantidas entre 2º C e 6º C, devem ser analisadas para CCS dentro de três dias, posteriormente a isso os 
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valores caem, impedindo a leitura correta dos resultados. No entanto, não há consenso na literatura sobre a 
melhor relação temperatura e tempo de armazenamento das amostras para realização das análises de CCS. 
Marshall (1992), afirma que as análises podem ser feitas até sete dias após a colheita da amostra, desde que 
a temperatura de armazenamento esteja entre 0 e 4,4º C, porém o tempo de ordenha mais o tempo entre a 
colheita e a refrigeração do leite, podem tornar o processo menos eficiente e menos confiável. Já Almeida 
(2015), observou que as amostras armazenadas a temperatura de 3ºC e 11ºC podem ser analisadas por até 
16 dias e amostras armazenadas em 17ºC, até no máximo 7 dias após a colheita. Leite (2006) observou uma 
redução de 14,89% na CCS de amostras mantidas sob refrigeração (até 10°C) entre o primeiro (363,078 
cél/mL) e o décimo dia de armazenamento (309,029 cél/mL).  
Os resultados obtidos no presente estudo contradizem a literatura mostrando que para se conseguir maior 
confiabilidade as amostras deverão ser analisadas no máximo um dia após a colheita, independente do uso 
ou não do conservante bronopol. É provável que a incidência de mastite subclinica no rebanho tenha 
contribuído para piorar a homogeneização da mistura de leite de onde foram retiradas as alíquotas para a 
realização das análises, já que, esta doença provoca aumento nos teores de cloro, sódio e proteínas séricas, 
e diminuição nos teores de caseína, lactose e gordura no leite. De acordo com Brito e Sales (2007), o leite de 
uma vaca com CCS acima de 250.000 cél/ml tem grande probabilidade de estar infectado com 
microrganismos causadores da mastite subclínica. Conforme Figura 1 a CCS do leite avaliado supera este 
valor e portanto é de se esperar que houve alterações físico-químicas significativas na amostra de leite, que 
prejudicaram sua adequada homogeneização. Segundo Brito et al. (2003), apenas 60% do total das amostras 
de leite proveniente dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro chegam ao laboratório em 
condições de serem analisadas. Com isso os valores reais de CCS podem estar sendo subestimados, 
principalmente na região do extremo Norte do Brasil, onde os efeitos de tempo e temperatura se tornam 
maiores, pois os laboratórios se encontram distantes e a temperatura média gira em torno de 30º C. 
As amostras analisadas obtiveram custo unitário de R$ 8,00 e R$ 6,00 com e sem conservante, 
respectivamente. Considerando que a análise deve ser realizada com no máximo um dia em temperaturas 
variando entre 0 e 7°C, a adoção do conservante pode ser dispensada. Levando-se em consideração os 
prejuízos causados pela mastite subclínica, que além das alterações físico-químicas e microbiológicas do 
leite, também causam significativas reduções no volume de leite produzido, a utilização do  Kit Somaticell®  
apresenta uma ótima relação benefício-custo.    
 
CONCLUSÕES 
Nas condições do presente estudo, a análise de CCS utilizando-se o Kit Somaticell® deve ser realizada num 
prazo máximo de um dia após colheita do leite, armazenado em temperaturas variando de 0 a 7ºC, sem a 
necessidade de utilização do conservante bronopol.    
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