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INTRODUÇÃO 
A autorregulação da educação é conceituada como o 
mecanismo pelo qual o estudante tem a capacidade de 
estruturar, monitorar e avaliar seu próprio aprendizado 
(ZIMMERMAN; SCHUNK, 2011). Nesse processo, 
demonstra-se a existência de autoconhecimento, 
autorreflexão, controle de pensamentos, domínio 
emocional e mudança comportamental do estudante 
(BEMBENUTTY, 2008; WOLTERS; BENZON, 2013). 
Nesse contexto, compreender os fatores que compõem 
a autorregulação é indispensável para a promoção de 
iniciativas que auxiliem os discentes, além de dar 
subsídio para que os profissionais de educação atuem. 
Dessa forma, depreende-se a necessidade de se avaliar 
o nível de autorregulação dos discentes, evidenciando a 
possibilidade de melhorar seu autoconhecimento acerca 
da sua aprendizagem (GANDA; BORUCHOVITCH, 
2018). Diante disso, a presente pesquisa teve por 
objetivo verificar o nível de autorregulação de 
aprendizagem de acadêmicos do curso de Bacharelado 
em Medicina e em Enfermagem, durante a realização de 
um curso de atualização em uma Universidade de Boa 
Vista-Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS  
Trata-se de um estudo quali-quantitativo com abordagem 
transversal. Na pesquisa, incluíram-se os acadêmicos de 
Bacharelado em Medicina e em Enfermagem de uma 
Universidade de Boa Vista que se inscreveram no curso 
de atualização em sinalização celular, no período de 
2019.2. Foram excluídos os alunos que não estavam 
inscritos nessa atividade extracurricular, os menores de 
18 anos e aqueles que se recusaram a assinar o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Para a avaliação 
do nível de autorregulação de aprendizagem, foi aplicado 
um questionário validado, contendo nove perguntas, 
conhecido como Inventário de Autorregulação da 
Aprendizagem (ROSÁRIO et al., 2007). Os resultados 
foram expressos de acordo com sua distribuição de 
frequência. Todos os dados foram analisados utilizando 
o programa GraphPad Prism® 8.01. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da Universidade Estadual de Roraima (UERR), 
sob parecer nº 3.239.995. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A amostra foi composta por 30 discentes, prevalecendo 
os acadêmicos do curso de medicina (53,3%) em 
detrimento aos de enfermagem (46,6%), cursando o 
segundo (36,6%), quarto (50%) ou sexto período 
(13,3%). Dos 30 participantes, 22 (73,3%) eram do sexo 
feminino e oito (26,6%) eram do sexo masculino. A idade 
variou entre 18- 36 anos. Nesse estudo, observou-se que 
os alunos se planejam muitas vezes (44,8%), algumas 
vezes (27,6%), sempre (24,2%) ou poucas vezes (3,4%), 

antes de iniciar um trabalho ou projeto. Adicionalmente, 
os discentes procuram, muitas vezes (44,8%), sempre 
(27,6%), algumas vezes (17,2%) ou poucas vezes 
(10,4%), mudar o comportamento durante as aulas para 
atingir seus objetivos acadêmicos. Além disso, afirmaram 
que sempre (50%), muitas vezes (32,1%) ou algumas 
vezes (17,9%) procuram compreender o significado das 
disciplinas que estão cursando e, sempre (51,7%) que 
recebem uma nota pensam em como melhorar o 
desempenho acadêmico, alguns relataram fazer isso 
muitas vezes (44,8%) ou algumas vezes (3,5%). 
Ademais, em situações onde os professores corrigem 
provas ou trabalhos, a maioria dos discentes afirmou que 
sempre (51,7%) analisava os erros com a intenção de 
melhorar nas avaliações seguintes, ou algumas vezes 
(27,6%), sempre (24,2%) e poucas vezes (3,4%). Em 
casos de não cumprimento do horário de estudo 
estabelecido, eles afirmaram que muitas vezes (37,9%), 
algumas vezes (27,7%), sempre (17,2%) ou poucas 
vezes (17,2%), avaliam o fato. Além disso, muitas vezes 
(48,3%), sempre (24,1%), algumas vezes (13,8%), 
poucas vezes (10,3%) ou nunca (3,5%) possuem 
segurança de que são capazes de compreender os 
conteúdos. Nesse contexto, os discentes, muitas vezes 
(41,4%), sempre (37,9%), algumas vezes (13,8%) ou 
poucas vezes (6,9%), comparam as notas obtidas com 
os objetivos em cada disciplina. Também se observou 
que os discentes sempre (72,4%), muitas vezes (20,7%) 
e algumas vezes (6,9%), procuram um lugar calmo para 
estudar e melhorar o desempenho acadêmico. 
 
CONCLUSÕES 
O estudo analisou o grau de autoconhecimento, 
autorreflexão e controle de pensamentos, dos discentes 
de Bacharelado em Medicina e em Enfermagem de uma 
Universidade regional, demonstrando um nível 
satisfatório de autorregulação da aprendizagem. Logo, 
serve como incentivo para novas pesquisas acerca 
dessa temática, favorecendo a contextualização do 
processo de ensino-aprendizagem acadêmico dos 
discentes roraimenses. 
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INTRODUÇÃO 
O crescimento desordenado muitas vezes está associado 
à falta de infraestrutura, vem ocasionando inúmeros 
impactos negativos para a qualidade do meio urbano. O 
termo desordenado aqui colocado é Segundo Gottdiener 
(1997  p.34-35), a ordem do possível, e está relacionado 
com a lógica da produção da cidade numa sociedade 
desigual em que os espaços são ocupados de acordo com 
as possibilidades de cada um. 
A resolução Nº 001/86 do CONAMA (1986, p. 1), define 
impactos ambientais como “qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente afetam a saúde, a biota, as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente”. Nesse sentido, a 
pesquisa teve como objetivo geral observar e identificar a 
biodiversidade e os impactos ambientais no Igarapé do 
Mindu no Município de Manaus-AM. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O parque do Mindu está localizado na R. Perimetral, S/n - 
Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69098-257 no 
centro geográfico da cidade de Manaus-AM. O igarapé do 
Mindu é o principal igarapé da cidade de Manaus, porque 
corta a cidade de norte (Reserva Ducke) a sul, e é através 
dele que é formada a micro bacia do São Raimundo, 
recebendo de outros igarapés como o do Franco (curso 
inferior) e dos Franceses (no curso médio), cursos d'água 
que desembocam no Mindu e seguem até a sua foz no rio 
Negro (PINHEIRO, 2009). 
Para a realização deste estudo em discursão foi executado 
de forma exploratória, que visa “[...] proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais 
explícito ou constituir hipóteses” (GIL, p. 41, 2002), e 
descritivo, a pesquisa descritiva “[...] tem como objetivo 
primordial a descrição das características de determinada 
população ou fenômeno, ou, então, estabelecimento de 
relações entre variáveis” (GIL, p. 42, 2002), através de 
visitas in loco, com observações destinadas a identificar os 
aspectos biogeográficos presentes na paisagem no 
Parque do Mindu, foram feitas observação e notar a 
presença da flora e da fauna urbanas bem como os 
impactos ambientais. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A pesquisa in loco foi realizada durante uma visita técnica 
no ano de 2019 com alunos do 5º e 7º semestre do curso 

de Licenciatura de Geografia da Universidade Estadual de 
Roraima – UERR, com o intuito de conhecer a 
biodiversidade e os impactos ambientais do Parque. O 
Parque do Mindu é formado por vários tipos de vegetação, 
mas sua maior parte é composta por floresta densa. Nas 
copas das arvores é comum avistar aves de pequeno e  
grande porte que habitam ou que estão somente de 
passagem, inclusive tucanos e araras.  
No decorrer da pesquisa foram notados os impactos 
ambientais no Igarapé do Mindu, onde o mesmo se 
encontra poluído por resíduos sólidos e por esgotos que 
são despejados na extensão do Igarapé pelas empresas e 
também por descaso de humanos. Conforme as figuras A 
e B abaixo:  

 
Fonte: acervo dos autores, 2019. 

 
CONCLUSÕES 
Conclua-se que, com o crescimento urbano da cidade de 
Manaus e de indústrias são os principais colaboradores 
para os impactos ambientais no Igarapé. É necessário 
fomentar os trabalhos de conscientização e educação 
ambiental nos bairros por onde o Mindu passa, destacando 
a importância para a saúde pública e a população em geral 
de manter os igarapés preservados.  
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A CIÊNCIA FOGUETE A BASE DE ÁGUA 
 
SOUZA, Queiroz1*,Ezequias, SOUZA2, Lidiane Trindade de, PEDROSA, Adriane de Oliveira³. 
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INTRODUÇÃO 
Na busca pelo conhecimento pela física, química, ciências, 
matemática e a arte. Ouvi a necessidade de se construir 
um projeto multidisciplinar, que será aplicado com os 
alunos, anos finais do ensino fundamental, da Escola 
Estadual Professor Geraldo Da Silva Pinto, do Município 
De Alto Alegre. O projeto terá como tema a Ciência do 
Foguete a Base D’ Água; E Para Marte Que Eu Vou. Tendo 
objetivo de construir um foguete a base d’agua para os 
alunos compreender um pouco da física, química, ciências, 
matemática e artes. O presente projeto feito pelos alunos 
do ensino seres finais do ensino fundamental. Construir um 
foguete a base de água utilizando a química, matemática 
a física, biologia, e a artes, na construção do foguete. 
Construir um foguete a base de agua, descobrir as 
formulas químicas utilizadas no foguete a base d’agua; 
Descobrir a velocidade média do foguete; Calcular as 
formulas geométricas do foguete. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A escolha do tema aconteceu através dos alunos do 9ºA 
ano aceleração turno vespertino, que ao tratar-se da feira 
de ciências veio alguns temas abordado pelos alunos 
então o tema escolhido foi a ciência foguete a base d’água: 
e para marte que eu vou. O foguete será desenvolvido 
pelos alunos das serie finais do ensino fundamental 9º 
normal. O foguete será feito nas dependências da Escola 
Estadual Professor Geraldo Da Silva Pinto. Ocorrera a 
base de água e ar, será feito com cano de PVC uma bomba 
para bombear ar e impulsionar água. Para: Souza Alves. O 
sistema de propulsão consta da base de lançamento e o 
aparato de pressurização que será conectado à câmara de 
compressão do foguete. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os alunos montaram o foguete com cano de hidráulica 
polegada ¼ de nº 25 e uma garrafa pete feita quatro aletas 
e um medidor de PSI para medir as libras de ar dentro do 
foguete antes do lançamento. Foram feitos três testes 
todos com quarenta libras, medindo a distância a 
velocidade e o tempo. O primeiro lançamento foi de 70 
metros o segundo de 75 metro o terceiro de 80 metros 
como mostra o gráfico 1,2 3, abaixo. 
A pesquisa feita na sala de informática sobre velocidade 
média e ponto inicial. Indica o quão rápido um objeto se 
desloca em um intervalo de tempo médio e é dada pela 
seguinte razão: 

    Onde:  = Velocidade Média 

  = Intervalo do deslocamento [posição final – posição 

inicial ( )] 

  = Intervalo de tempo [tempo final – tempo inicial (

). 
 

 

 
CONCLUSÕES 
Concluímos que é possível o aprendizado dos alunos do 
9º ano com o estudo de lançamentos de foguete a base de 
água nas disciplinas de Física, Química, matemática e arte 
em sala de aula. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA 
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INTRODUÇÃO 
A presente pesquisa tem como tema: A contribuição do 
Projeto Político Pedagógico na conquista de uma escola 
democrática. E neste sentido, a problemática desta 
pesquisa foi elaborada buscando responder a seguinte 
pergunta de investigação: Como o Projeto Político 
Pedagógico contribuiu para a construção de uma gestão 
democrática na Escola Sadoc Pereira?  Tendo como 
Objetivo Geral: Analisar a contribuição do PPP para 
construção de uma gestão democrática na escola Sadoc 
Pereira. E como Objetivos específicos: Indagar a opinião 
de gestores, professores, alunos e comunidade escolar a 
respeito da relevância do PPP para o desenvolvimento do 
trabalho pedagógico realizado pela escola; Identificar a 
relevância do PPP para a construção de uma escola 
democrática; Identificar as atividades desenvolvidas pela 
escola referentes ao Projeto Político Pedagógico que 
contribuíram para a construção de uma escola 
democrática; Caracterizar a importância do trabalho em 
equipe para a elaboração do PPP; Descrever a 
participação da comunidade local nas atividades 
realizadas pela escola. O PP ainda é nos dias atuais, uma 
grande ferramenta que serve para nortear o trabalho 
desenvolvido na escola.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia adotada fundamenta-se em uma 
abordagem qualitativa. Durante a mesma utilizou-se ainda 
a analise documental e analise de conteúdo. Do tipo 
descritivo e desenho não experimental, como ferramenta 
para a coleta dos dados aplicou-se entrevistas aos 
componentes da escola: gestores, professores, alunos e 
comunidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A realização da presente pesquisa nos mostrou que o 
Projeto Político Pedagógico ainda é um grande desafio nos 
dias atuais, pois tanto a construção quanto sua avalição e 
atuação continua requerendo um trabalho em coletividade, 
com a participação de todos os atores da Comunidade 
escolar.  
É importante que todos os envolvidos no contexto 
educacional possam ser ouvidos, assim, a participação 
dos atores educacionais torna-se fundamental para que a 
escola tenha seu trabalho fortalecido, e sua proposta 

educacional  possa ser compreendida e acompanhada 
pela sociedade da qual faz parte.  
A proposta do PP permiti ainda observar assim, as 
expectativas dos envolvidos neste processo, contribuindo 
para que estes percebam-se como pessoas participantes 
que tanto contribuem neste processo de atuação e 
participação, como também avaliam se suas ações e 
práticas dentro do espaço escolar estão boas promovendo 
educação ou se estás precisam ser repensadas e 
reelaboradas, intervindo assim, tanto na dinâmica do 
espaço escolar, como   

 
CONCLUSÕES 
Os resultados obtidos permitem afirmar que o Projeto 
Político Pedagógico contribuiu muito para a construção de 
uma escola democrática e que as ações desenvolvidas e 
a forma de organização do PPP foram de suma 
importância para tal conquista e muito relevante para o 
fortalecimento de todos os envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem, o planejamento sistematizado, 
melhor distribuição das atividades escolares, participação 
ativa da comunidade escolar, criação da identidade da 
escola, autonomia, gestão democrática foram essenciais 
para tornar a Escola Estadual Desembargador Sadoc 
Pereira em uma escola referência Estadual em gestão 
democrática. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO PIBID PARA O ENSINO DE BIOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA 
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INTRODUÇÃO 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) tem como objetivo inserir os licenciandos no 
cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e 
participação em experiências metodológicas, tecnológicas 
e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar 
que busquem a superação de problemas identificados no 
processo de ensino-aprendizagem. O presente trabalho 
trata-se de um relato de experiência por meio do 
desenvolvimento das atividades realizadas pelos 
acadêmicos bolsistas no Subprojeto PIBID Biologia UERR, 
na Escola Estadual Ana Libória em Boa Vista/Roraima. 
Este relato foi feito pelos bolsistas PIBID atuantes na 
escola e versa sobre as atividades desenvolvidas para 
melhorar o ensino e aprendizagem de alguns conteúdos de 
Biologia. Os bolsistas pretendem buscar formas 
inovadoras de ensino propondo aulas lúdicas e práticas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O subprojeto em questão iniciou sua participação na 
Escola Estadual Ana Libória no final de 2018, contando 
com a participação de uma professora supervisora, uma 
professora coordenadora de área e oito acadêmicos 
bolsistas. Após a inserção dos discentes no PIBID de 
Biologia UERR, foram feitas observações em sala de aula, 
e reuniões para organização das atividades. Após a 
explicação do assunto “Células e a função das organelas” 
para a turma do 1º. Ano do ensino médio, foi proposta a 
construção de uma maquete clara e objetiva com materiais 
de baixo custo. Os materiais utilizados para a elaboração 
desta atividade foram: EVA colorido, papel 40, velcro, 
bastão e pistola de cola quente, tesoura, lapiseira e fita 
durex. Foram necessárias duas aulas para a execução das 
maquetes. O nome da organela era dito pelos bolsistas 
PIBID e os alunos tinham que reproduzi-la na maquete, 
explicando a função que a mesma realizava na célula. Por 
exemplo:Ex: Ribossomos: são estruturas nas quais são 
produzidas as proteínas das células. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como resultado viu-se o entusiasmo dos alunos durante a 
produção das maquetes (Figura 1), onde mostraram muito 
interesse em aprender e discutir sobre o assunto. Os 
mesmos relataram ter gostado muito desta atividade em 
equipe. O PIBID proporciona envolvimento com a escola e 
especialmente com os alunos, vivenciando os problemas 
enfrentados pelo professor no dia a dia e a realidade da 
sala de aula, o futuro local de trabalho. Mediante isso, tem-

se a oportunidades de pensar em metodologias 
diferenciadas e inovadoras que poderão ajudar no 
processo de ensino-aprendizagem. 
 
Figura 1. Maquete produzida pelos alunos mostrando a 
célula e suas organelas. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os acadêmicos bolsistas participam das aulas, 
contribuindo de forma dinâmica e significativa. Apesar das 
dificuldades encontradas, nossa próxima etapa será a 
implantação do Clube de Ciências na escola, o objetivo do 
subprojeto PIBID que com certeza contribuirá de forma 
significativa para o ensino de ciência.  
 
CONCLUSÕES 
Tendo em vista todos os aspectos apresentados, a 
princípio alcançamos nosso objetivo que era fazer os 
alunos entenderem o que é uma célula, sabendo as 
funções das organelas. Percebeu-se que o subprojeto 
PIBID biologia vem alcançado participação ativa nas aulas 
e motivação dos alunos. O PIBID estimula e prepara o 
acadêmico bolsista para o desafio da docência, dando a 
ele competência para desenvolver atividades que 
despertam o interesse do estudante do ensino médio.  
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AS CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS DE GALPERIN, TALÍZINA E MAJMUTOV NA 
APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
VILLÓRIA1*, Eugênia Karla Ferreira de, MENDOZA2,, Héctor José Garcia, RIZZATTI2, Ivanise Maria. 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima. 
(eugenia.karla@hotmail.com) 
2 Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima.(hector.mendoza@live.com); 
(niserizzatti@gmail.com);  
Palavras Chave: Sistema Didático, Ensino de Matemática, Anos Iniciais. 

 
INTRODUÇÃO 
A nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe 
que “os alunos desenvolvam a capacidade de identificar 
oportunidades de utilização da matemática para resolver 
problemas” (BRASIL, 2017, p. 263), pois sabe-se que essa 
é uma metodologia de ensino que faz parte da vida de uma 
pessoa cotidianamente, de modo que a criança ao entrar 
na escola já traz consigo experiências com números, 
devendo ser ampliadas no decorrer da sua escolaridade.  
Tem-se como objetivo principal deste trabalho analisar a 
contribuição das teorias de formação por etapas das ações 
mentais de Galperin, a direção da atividade de estudo de 
Talízina e o ensino problematizador de Majmutov para uma 
aprendizagem desenvolvimental da Atividade de Situação 
Problema em Operações Aritméticas nos estudantes dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
Inicia-se o estudo pela Teoria Histórico Cultural, da qual se 
originaram todas as outras teorias que fundamentaram 
esta pesquisa, pois “torna-se importante definir uma Teoria 
de aprendizagem ou um conjunto de Teorias interligadas, 
que explique como se dá a relação entre os sujeitos 
(professor e estudante) e o objeto (conteúdo a ser 
aprendido) ” (LEITE, 2019, p. 10). 
Esse trabalho baseia a sua proposta didática no 
materialismo dialético e Majmutov traz os termos 
“conhecido” e “desconhecido” para explicar a contradição 
lógico-psicológica do processo de assimilação do 
conhecimento e determinar o sentido da busca mental do 
sujeito ao se deparar com uma tarefa e, internamente, 
ressignificá-la, assim denominada de problema docente, 
pois “as contradições internas fundamentais se 
consideram a fonte e força motriz do desenvolvimento” 
(MAJMUTOV, 1983, p. 46). 
Fundamentados nessa teoria, Mendoza e Delgado (2018, 
p. 169) explicam que “no processo de ensino e 
aprendizagem, na disseminação e produção de 
conhecimentos, surgem diferentes contradições o que 
gera diversas situações problema; cuja solução permite o 
desenvolvimento cognitivo de todos os envolvidos”. 
Sendo assim, o ensino das Operações Aritméticas nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental é impulsionado por 
estas teorias, pois proporciona a aprendizagem de 
conteúdos à medida que motiva o aluno à busca do 
conhecimento novo e da solução ao criar a contradição 
entre o conhecido e o desconhecido. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa é do tipo mista com enfoque 
predominantemente qualitativo. Está organizada com a 
aplicação de um diagnóstico do nível de partida, numa 
turma de 1° ano do Ensino Fundamental, na disciplina 
Matemática, no qual desenvolve-se uma sequência 
didática a partir do resultado do diagnóstico, 
retroalimentação e correção. Tem-se como instrumentos 
de coleta de dados, provas (diagnóstica, formativa e 

somativa) e guias de observação com base em categorias 
de análise que o Sistema Didático considera. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Verificou-se que a proposta de ensino problematizador 
prevista nas teorias que formam o Sistema Didático 
Galperin, Talízina e Majmutov corrobora com o 
preconizado pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) no que se refere à implementação de uma 
metodologia de ensino que motive o aluno para o 
conhecimento científico, por meio da resolução de 
problemas envolvendo diferentes significados das 
operações, para que seja capaz de argumentar e justificar 
os procedimentos utilizados na resolução e avalie a 
plausibilidade dos resultados encontrados (BRASIL, 2017). 
No diagnóstico inicial, os estudantes demonstraram 
poucas habilidades na resolução de problemas 
matemáticos, por isso foi elaborada uma sequência 
didática com Atividade de Situação Problema em 
Operações Aritméticas fundamentada nas teorias do 
Sistema Didático e, neste momento, a pesquisa está na 
fase de coleta de dados, nas provas formativas. 
 
CONCLUSÕES 
As teorias de Galperin, Talízina e Majmutov são resultados 
de estudos que se complementam formando um Sistema 
Didático de grande importância no contexto atual de 
ensino, capaz de proporcionar ao aluno a aprendizagem 
dos conteúdos previstos na Matemática, ao organizar a 
didática por meio de uma proposta de resolução de 
problemas. 
Assim, ao elaborar as tarefas pensando nas etapas do 
pensamento problematizador – formulação do problema, 
utilização dos elementos conhecidos, busca e execução de 
novas ações e comprovação da solução – o professor 
garante a aprendizagem e amplia as possibilidades 
previstas no componente curricular. 
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1Professora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Roraima (morariec@gmail.com) 
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INTRODUÇÃO 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) visa a valorização da profissão docente e incentiva 
a iniciação à docência por meio de ações didático-
pedagógicas que aproximam o licenciando da realidade 
escolar. O PIBID consiste em uma iniciativa criada para 
fortalecer a formação de professores, por meio de uma 
maior articulação entre os saberes construídos na 
universidade e os saberes que, cotidianamente, são 
produzidos na escola SARTORI, 2011. A Biologia é uma 
disciplina que abrange muitas áreas e para facilitar a 
aprendizagem é necessário ter 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 biologia. Neste sentido, este relato de experiência tem 
por objetivo relatar as experiências de estudantes/bolsistas 
de licenciatura em Biologia no subprojeto PIBID na escola 
e relatar a experiência de apresentar uma aula teórica 
seguida de aula prática.   
MATERIAL E MÉTODOS 
O relato de experiência é considerado uma ferramenta da 
pesquisa descritiva, a qual tem por objetivo apresentar 
uma reflexão sobre uma ação ou um conjunto de ações 
relacionadas a uma prática vivenciada no âmbito 
profissional ou educacional e de interesse da comunidade 
científica (ALVES; CÉLIA, 2017). Este trabalho trata-se de 
um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 
realizado a partir de métodos observacionais de fevereiro 
a agosto de 2019 na Escola com alunos do ensino médio. 
O subprojeto PIBID Biologia da Universidade Estadual de 
Roraima (UERR) foi inserido na Escola Estadual 
Professora Maria das Dores Brasil no final de 2018, a partir 
daí, os bolsistas iniciaram a observação durante as aulas 
de Biologia no ensino médio com o professor supervisor 
PIBID e participaram de reuniões para organização das 
atividades. Foi desenvolvida uma atividade prática com 20 
estudantes do 3º ano do ensino médio, uma das turmas 
que eram acompanhadas pelos bolsistas. Após a 
explicação conteúdo teórico sobre anatomia dos peixes 
pelos bolsistas PIBID, os mesmos prepararam uma aula 
prática para mostrar aos alunos os órgãos internos intactos 
dos peixes e touxeram um peixe Tambaqui que foi 
colocado em uma bandeja, utilizaram luvas, bisturi e pinça. 
Esta aula prática teve como objetivo conhecer a anatomia 
interna dos peixes. Após a verificação de toda a parte 
externa, foi feita uma abertura na região ventral do peixe 
com a ajuda de um bisturi para mostrar a quantidade de 
órgãos presente e verificar a presença da bexiga natatória. 
Os órgãos foram retirados para observação, com a 
utilização de pinça e bisturi. Os alunos identificaram os 
órgãos e posteriormente discutiram com os bolsistas sobre 
o aprendizado adquirido naquela aula. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O trabalho apresenta resultados parciais relatando o ponto 
de vista dos bolsistas PIBID através da experiência obtida 
pelo programa durante os meses que os bolsistas 
estiveram inseridos na Escola. Durante a aula prática 
foram observados todos os aspectos da morfologia externa 
do peixe como as barbatanas (caudal, pélvica, anal, 
peitoral), bem como a identificação dos órgãos internos. Os 
alunos apresentaram muito interesse relatando satisfação 
com a atividade desenvolvida. Percebeu-se que houve 
uma motivação e uma visão diferente da aprendizagem. As 
relações construídas entre bolsistas PIBID e alunos 
despertam inúmeros questionamentos, e nos fizeram 
perceber que a teoria é de fato muito importante, mas o 
contato e a prática devem existir para nos capacitar a 
enfrentar os problemas existentes nas escolas (ALVES; 
CÉLIA, 2017). Durante esses meses na escola, através do 
PIBID, participando e auxiliando o professor nas aulas, 
percebeu-se um maior aproveitamento dos alunos em 
relação a disciplina de biologia. De acordo com FARIAS, 
2012, o professor supervisor possui conhecimentos 
autênticos e, por essa razão, é capaz de auxiliar e 
promover a aprendizagem dos futuros docentes. O 
Programa oferece a oportunidade de o licenciando 
participar do planejamento de todas as ações e com base 
na reflexão e discussão com todos os envolvidos no 
processo sobre as experiências vivenciadas. 
CONCLUSÕES 
Pode-se concluir que essa simples experiência trouxe 
muito aprendizado, motivação para continuar buscando 
metodologias diferentes de ensino que estimule os alunos 
a aprenderem e gostarem de ciência. O PIBID foi 
mencionado como um programa que prepara o acadêmico 
para o desafio da docência, dando a ele oportunidade para 
desenvolver metodologias diferenciadas que despertam o 
interesse do estudante do ensino médio. Os acadêmicos 
bolsistas relataram que ao participar das atividades 
desenvolvidas na escola, se aproximaram da realidade da 
sala de aula, desenvolvendo seu potencial intelectual, 
pessoal e profissional.   
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INTRODUÇÃO 
O Método Canguru se constitui em assistência neonatal 
que prevê que o contato pele a pele seja imediato, sendo 
possível, entre a mãe / pai / familiar significante e para o 
RN prematuro e/ou de baixo peso. O contato deve ser de 
forma demorada e crescente, pelo tempo que ambos 
sintam prazer e que seja suficiente, permitindo, dessa 
forma, maior participação dos pais / responsáveis no 
cuidado ao RN.  
O Método Canguru vem se disseminando cada vez mais e 
com isso trazendo bons resultados no controle de 
mortalidade dos neonatos, pois esse método traz vários 
benefícios tanto para o bebê como para a família. Dentre 
eles podemos destacar alívio de dores nos neonatos, 
melhor desenvolvimento, reduz o risco de infecções, além 
de proporcionar um índice de melhora mais rápido, 
incentivo e facilidade da amamentação. 
O presente estudo objetivou revisar na literatura a 
importância do método canguru para o binômio mãe-filho, 
assim como o papel desempenhado pelo enfermeiro nesse 
método. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma revisão de literatura realizada por meio de 
pesquisa em artigos científicos publicados em base de 
dados Scielo, Lilacs, Medline, livros e manuais 
relacionados à temática., publicados no período de 2009 à 
2018, visando identificar a importância do método canguru 
para o binômio mãe e filho, assim como o papel do 
enfermeiro nesse processo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Política de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido – 
Método Canguru elabora uma linha de cuidado que se 
inicia na identificação de risco gestacional no pré-natal 
realizado na Unidade Básica. Esse cuidado tem início no 
pré-natal especializado e, após o nascimento, acompanha 
o percurso do bebê no serviço de neonatologia, e segue 
até o domicílio, quando, então, passa a ser acompanhado, 
se necessário, pelo ambulatório especializado e sempre 
pela UBS. 
 O método canguru é dividido em 3 etapas onde a primeira 
tem inicio no pré-natal da gestante de alto risco, passa pelo 
parto e nascimento e segue pela internação do RN na 
Unidade Neonatal, nesta etapa, a equipe de saúde deve 
minimizar a separação entre o RN e seus pais para que 
haja vínculo afetivo. A segunda etapa a mãe é convidada 
a ficar com seu bebê na Unidade de Cuidados 
Intermediários Canguru (UCINCa) em tempo integral, esse 
período funciona como um “estágio” pré-alta hospitalar no 

qual a mãe assume cada vez mais os cuidados do filho sob 
a orientação da equipe. E por fim na terceira etapa que 
ocorre a alta hospitalar com assistência ambulatorial, onde 
a mesma só ocorre se a criança estiver com um peso 
mínimo de 1500g, clinicamente estável e ganhando peso 
nos três dias que antecederem a alta, em aleitamento 
materno exclusivo ou, na necessidade de 
complementação da dieta, garantir que ela seja ofertada 
em copo ou seringa.  
O Método proporciona à mãe, ainda, o sentimento de 
capacidade, de ser essencial para o RN, traz o benefício 
deslembrar a fase do parto prematuro e a dúvida de 
incapacidade por não ter tido uma gravidez completa, 
fazendo com que as mães se adaptem em busca de um 
caminho para cuidar de seus filhos RNPT e/ou de baixo 
peso. O vínculo afetivo mãe e filho durante a realização do 
Método é considerado de grande importância na 
recuperação do bebê, neste sentindo, entender o carinho 
oferecido pela mãe permite afirmar que não seria possível 
a cura completa do bebê. 
Com o Método Mãe Canguru, a enfermagem desempenha 
assistência individualizada, instrui sobre a importância do 
aleitamento materno exclusivo, interage com a família, 
melhorando o vínculo bebê-família e com a equipe, 
incentiva a participação dos pais no cuidado e ajuda na 
solução das dificuldades. Esse vínculo com a equipe vem 
desde início da gestação até o nascimento, auxiliando os 
pais na compreensão do processo da prematuridade e 
preparando-os para os cuidados após a alta. 
 
CONCLUSÕES 
São vários os benefícios do método tanto para a mãe 
quanto para o bebê, sendo um dos principais o 
fortalecimento do vinculo entre mãe e bebê.  Visto que o 
recém-nascido prematuro e baixo peso precisam de uma 
atenção mais centrada e especializada, é de extrema 
importância o conhecimento sobre a temática para a 
equipe de enfermagem em todas as fases do método 
canguru, uma vez que essa equipe vai acompanhar 
avaliar, ajudar e preparar a mãe para os cuidados 
domiciliares.  
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SOUSA2, Débora Rayane Trindade, LUANE2, Adriely Martins; MENDES2, Pâmela Caroline; FONSECA3, Carlos 
Alberto Marinho da, MORARI1, Elaine Cristina. 
 

1Professora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Roraima (morariec@gmail.com) 
2Graduando do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Roraima -Bolsistas PIBID-CAPES 
(deborarayanetrindade471@gmail.com)     
3 Professor Supervisor PIBID Escola Estadual Professora Maria das Dores Brasil 
 
Palavras Chave:  atividade prática, ensino, formação docente. 
 

INTRODUÇÃO 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) visa incentivar a valorização da docência e 
aprimorar o processo de formação de professores para a 
educação básica, ele oferece bolsas para que os 
acadêmicos 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. 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, aproximando as universidades e as escolas 
buscando melhorar a qualidade da educação. Os bolsistas 
são orientados por um coordenador de área, um supervisor 
docente da escola pública onde exerce suas atividades.  A 
Biologia é uma disciplina que abrange muitas áreas e para 
facilitar a aprendizagem é necessário ter 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 biologia. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo 
relatar a experiência vivenciada pelos bolsistas 
participantes do Subprojeto PIBID Biologia/UERR na 
realização de atividade prática.   
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O subprojeto PIBID Biologia UERR foi inserido na Escola 
Estadual Professora Maria das Dores Brasil no final de 
2018, a partir daí, os bolsistas iniciaram a observação em 
sala de aula e participaram de reuniões para organização 
das atividades. As turmas do 3º ano participaram da 
atividade prática. Após a explicação conteúdo teórico 
sobre anatomia dos peixes, os bolsistas PIBID prepararam 
uma aula prática, tendo em vista que a maioria dos alunos 
nunca tinham visto um peixe e seus órgãos internos 
intactos. Os bolsistas trouxeram um peixe Tambaqui que 
foi colocado em uma bandeja, utilizaram luvas, bisturi e 
pinça. Esta aula prática teve como objetivo conhecer a 
anatomia interna dos peixes. Após a verificação de toda a 
parte externa, foi feita uma abertura na região ventral do 
peixe com a ajuda de um bisturi para mostrar a quantidade 
de órgãos presente e verificar a presença da bexiga 
natatória. Os órgãos foram retirados para observação, com 
a utilização de pinça e bisturi.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante a aula prática foram observados todos os 
aspectos da morfologia externa do peixe como as 
barbatanas (caudal, pélvica, anal, peitoral), bem como a 
identificação dos órgãos internos. Os alunos apresentaram 
muito interesse e satisfação relatando o seu conhecimento 
adquirido. Percebeu-se que houve uma motivação e uma 
visão diferente da aprendizagem. O PIBID tem suma 
importância no processo de ensino aprendizagem, uma 
vez aproxima o acadêmico de licenciatura ao ensino 
básico, seu futuro local de trabalho. Além de despertar e 
incentivar os alunos a buscar o conhecimento. Durante 
esses meses na escola, através do PIBID, participando e 
auxiliando o professor nas aulas, percebeu-se um maior 
aproveitamento dos alunos em relação a disciplina de 
biologia. 

 
CONCLUSÕES 
Pode-se concluir que essa simples experiência trouxe 
muito aprendizado, motivação para continuar buscando 
metodologias diferentes de ensino que estimule os alunos 
a aprenderem e gostarem de ciência. O PIBID prepara o 
acadêmico para o desafio da docência, dando a ele 
oportunidade para desenvolver metodologias 
diferenciadas que despertam o interesse do estudante do 
ensino médio. O acadêmico bolsista ao participar das 
atividades desenvolvidas na escola, se aproxima da 
realidade da sala de aula, desenvolvendo seu potencial 
intelectual, pessoal e profissional.   
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A IMPORTÂNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA COLETA DE 
EFLUENTES HOSPITALARES 
 
ACOSTA JUNIOR1*, Pablo Oscar Amezaga, SOUZA1, Juan Felipe, AGUIAR2, Edimilla Carneiro da Cunha, LIMA 
JÚNIOR2, Wilson Pereira, GRANJA3, Fabiana. 

1 Graduandos em Ciências Biológicas na Universidade federal de Roraima (UFRR) (pablowork.73@gmail.com) 

2 Mestrandos no Programa de pós-graduação em Recursos Naturais (PRONAT-UFRR) 

3 Professora no Centro de Estudos da Biodiversidade (CBio-UFRR) 

Palavras Chave: Biossegurança, Contaminação. 

 
INTRODUÇÃO 
Efluentes são fluidos que podem ser liberados por 
hospitais, indústrias, residências via esgoto que possuem 
como destino final o ambiente natural. Estes efluentes 
carregam uma alta carga de substâncias contaminantes e 
agentes patogênicos. Uma preocupação para a saúde 
pública é a presença de bactérias multirresistentes a 
fármacos empregados no tratamento de infecções, como 
os antibióticos. Essa resistência é característica 
fundamental das superbactérias que expõe o funcionário 
que trabalha com efluentes, pesquisadores e a população 
do entorno ao risco de um possível contato ou 
contaminação. O Laboratório de Biologia Molecular da 
UFRR desenvolve pesquisa com resistência bacteriana a 
antibióticos e atualmente com enfoque nos efluentes 
hospitalares, buscando entender como essa resistência se 
comporta no ambiente natural. A necessidade de 
manipulação da caixa séptica, dos equipamentos 
utilizados na manutenção dos efluentes, bem como a 
coleta de efluentes por parte dos pesquisadores exige o 
uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Tendo 
em vista o trabalho de pesquisa com resistência 
bacteriana, de amostras coletadas em efluentes 
hospitalares realizados pelo laboratório de biologia 
molecular da Universidade Federal de Roraima, este 
trabalho visa destacar a importância do uso de EPIs para 
evitar ou minimizar riscos ou contato com agentes 
biológicos potencialmente infectantes. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foi realizada coleta de efluentes no Hospital Geral de 
Roraima, para a investigação da presença de possíveis 
bactérias resistentes a antibióticos. Para a coleta de 
efluentes hospitalares foram utilizados os seguintes EPIs: 
máscara, touca, jaleco descartável impermeável, luvas de 
procedimento clínico, luvas de borracha, galochas, óculos 
de proteção e viseira. Visando evitar qualquer contato e ou 
contaminação do efluente coletado com o lodo superficial 
que se forma na caixa séptica foi utilizado o coletor de 
efluentes em profundidade. A coleta na caixa séptica foi 
feita na profundidade de 30 cm, uma profundidade 
adequada para bactérias aeróbicas. Logo em seguida 
armazenou-se a amostra em um isopor com gelo para o 
transporte até o laboratório. Neste, foram utilizados novos 

EPIs disponíveis no laboratório, sendo eles: jaleco 
descartável, luvas de látex, touca, máscara e óculos de 
proteção para a manipulação dos mesmos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante a coleta, viu-se a necessidade da utilização dos 
EPIs, pois a abertura das caixas sépticas liberava 
aerossóis, então a máscara foi de fundamental importância 
para evitar infecção via respiração, bem como a touca e 
jaleco para proteger o cabelo e vestimenta, 
respectivamente. Para a manipulação do coletor de 
efluentes em profundidade, as luvas de borracha foram 
essenciais para evitar o contato direto entre mãos e o 
coletor que fora submergido nos efluentes das caixas 
sépticas. A viseira conferiu uma proteção adicional para o 
rosto contra aerossóis e possível gotículas que escaparam 
durante a manipulação do coletor. Já as galochas 
forneceram uma proteção para os pés em contato com o 
solo do entorno da área das caixas sépticas. Outro 
momento de manipulação dos efluentes coletados foi no 
laboratório, onde foram utilizados novos EPIs a fim de 
evitar contaminação dos pesquisadores com as amostras 
coletadas. Através da utilização de EPIs os pesquisadores 
minimizam os riscos em coletas que possam apresentar 
periculosidade quanto ao grau de contaminação e/ou 
possível presença de agentes patogênicos. 
 
CONCLUSÕES 
Reafirmamos a importância da utilização correta de EPIs 
em momentos de procedimentos de coleta, para 
possibilitar uma coleta mais segura em meios que possam 
apresentar algum tipo de contato ou risco a saúde do 
pesquisador, do funcionário e da população do entorno. 
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A IMPORTÂNCIA E O PAPEL DA EXPERIMENTAÇÃO PARA O ENSINO DA DISCIPLINA DE 
FÍSICA 
 

JUNIOR1*, Aluizio Andrade de Castro,  

1 Mestrando do programa Mestrado Profissional em Ensino de Ciências pela Universidade Estadual de Roraima e-mail: 
aluiziojunior1991@gmail.com              

Palavras Chave: Experimento. Teoria. Prática. Física.
 
INTRODUÇÃO 
 
A palavra Física origina-se do vocábulo grego ‘physiké’, 
que significa natureza. De modo elementar, pode-se 
afirmar que a Física estuda os fenômenos naturais, ou 
seja, as mudanças observáveis que ocorrem na natureza, 
tais como: o congelamento da água, o voo do pássaro, um 
ímã atraindo um pedaço de ferro, o som de um instrumento 
musical, um raio de luz atravessando um vidro. Estes 
fenômenos podem ser observados sem que haja mudança 
nas características das substâncias e nem formação de 
novas substâncias (GRASSELLI; GARDELLI, 2014). 
Neste sentido, a Física como ciência que estuda a 
natureza, tem na experimentação um forte aliado na busca 
por desvelar está natureza. A humanidade sempre se 
preocupou em entender a natureza e seus fenômenos, 
mediante a fundamentação de inúmeros conhecimentos. 
Neste processo, a experimentação sempre esteve 
presente como coadjuvante no processo evolutivo da 
Física, mostrando ao longo da história o seu status de 
ciência da experiência (ROSA, 1995). 
No entanto no ensino de Física percebe-se que os 
professores utilizam somente o livro didático como 
principal instrumento na preparação e desenvolvimento de 
suas aulas, com pouca contextualização dos conteúdos 
ministrados, acreditamos que a experimentação possa 
complementar suas práticas pedagógicas, auxiliando 
dessa forma, na aprendizagem dos alunos, neste sentido, 
este trabalho visa apresentar a importância e o papel das 
atividades experimentais no processo de ensino e 
aprendizagem na disciplina de Física. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Em relação ao objetivo deste trabalho, apresenta-se a 
pesquisa de cunho qualitativo, tendo como procedimentos 
técnicos a pesquisa bibliográfica,  
Através da investigação bibliográfica, considerada por 
Vergara (1998, p. 46), como aquela que “é o estudo 
sistematizado desenvolvido com base em material 
publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto 
é, material acessível ao público em geral”, dessa forma, 
analisou-se (4 quatro) artigos científicos de periódicos que 
abordam sobre a temática em estudo (Tabela 1). Esta 
pesquisa foi desenvolvida no mês de janeiro de 2019 no 
município de Boa Vista – Roraima. 

 
Tabela 1 – Trabalhos analisados 

Leiria e Mataruco (2015) 

Grasseli e Gardelli (2014) 

Okimoto et. al. (2013) 

Silva e Filho (2010) 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados deste trabalho bibliográfico, demonstram 
que os professores admitem que o papel da 
experimentação no ensino de física é essencial para uma 
aprendizagem significativa e para um ensino de qualidade. 
Segundo Moreira e Massini (1982) menciona que a 
aprendizagem significativa se caracteriza por uma 
interação entre a nova informação e a já existente.  
As aulas experimentais no ensino de Física, também 
podem motivar os alunos durante a aprendizagem, já que 
os estudantes tem a oportunidade de vivenciar na prática 
a teoria. De acordo com Freire (1997) para compreender a 
teoria é preciso experienciá-la. A realização de 
experimentos, em Ciências, representa uma excelente 
ferramenta para que o aluno faça a experimentação do 
conteúdo e possa estabelecer a dinâmica e indissociável 
relação entre teoria e prática. 
 
CONCLUSÕES 
Em geral a experimentação vem sendo utilizada como 
agente motivador diminuindo as dificuldades dos alunos, 
permitindo aos estudantes desenvolverem suas 
habilidades e contribuindo para uma aprendizagem 
significativa. A experimentação também é utilizada como 
meio de comprovar a teoria através da prática 
estabelecendo vínculos entre conceitos físicos e 
fenômenos naturais. Rosito (2008), enfatiza que “a 
utilização das aulas práticas relacionadas à teoria é 
considerada para o ensino de Ciências, como essencial 
para a aprendizagem científica”.  
A maneira como o professor conduz a aula experimental 
influência na aprendizagem, aulas muitos tradicionais 
podem exigir dos alunos uma aprendizagem mecânica e 
interferi na sua criatividade, desmotivando os alunos e 
pouco contribuído para uma aprendizagem científica no 
ensino de Física.  
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A MULHER NO SISTEMA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM RORAINÓPOLIS – RR  

 
PINTO, K. V.P¹ 

 
¹ Universidade Estadual de Roraima – UERR 

 
Palavras chave: Produção Agrícola, Produtoras rurais, Valores Femininos. 

   
INTRODUÇÃO 
A mulher atualmente vem conquistando gradualmente o 
seu espaço na sociedade, não sendo diferente na 
agricultura onde ela esta saindo de apenas uma 
companheira ou ajudante, para a própria produtora e 
administradora de produção.  Seu papel na agricultura 
familiar sempre foi importante, mas nem sempre é 
valorizado por seus companheiros, e sendo praticamente 
esquecido pelas politicas publicas. O presente estudo tem 
como objetivo caracterizar a importância da mulher como 
agente integrante no sistema de produção agrícola. A 
pesquisa foi realizada com uma produtora de orgânicos 
do referente município, viúva há doze anos, mãe de sete 
filhos e avó de sete netos, em sua propriedade onde 
reside com uma filha e uma neta.  

 
MATERIAL E MÉTEDOS 
De janeiro a abril de 2019 foram realizadas seis visitas 
cada uma com a duração de quatro horas, na propriedade 
da produtora. Para a realização das entrevistas utilizou - 
se, um aparelho celular para efetuar gravações e um 
caderno de campo para anotações de observações. 
Observou – se a rotina da produtora, como ela 
desenvolvia suas atividades cotidianas, sendo chefe de 
família realizando as tarefas da casa e também como 
produtora rural nas atividades agrícolas. Para as 
gravações foram abordados temas como a participação 
da mulher nas decisões referentes ao sistema agrícola, 
indicativos da participação da mulher no sistema de 
produção e os elementos que motivam a participação ou 
omissão da mulher no contexto da agricultura familiar.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com este estudo observou- se uma realidade distinta do 
ponto de vista da literatura utilizada como base para a 
pesquisa, no que diz que de forma geral “o trabalho 
realizado na agricultura por mulheres é desvalorizado 
devido principalmente à ideia de que as suas atividades 
são consideradas extensão dos quintais e restringem-se 
às tarefas domésticas”. Segundo SILVA, 2008.  
A entrevistada se encaixa em um grupo de mulheres que 
conquistou o seu espaço, era companheira de seu marido 
nas decisões tanto na casa como na agricultura, e logo 
após a morte de seu companheiro teve que administra 
tudo sozinha. Possuindo uma horta sortida em verduras, 

hortaliças e legumes. E também criação animal, hoje 50% 
das despesas da casa é paga com o lucro de suas 
produções. Tudo sem apoio algum dos benefícios 
públicos disponibilizados para os agricultores, pois 
segundo a mesma existe uma maior burocracia quando 
de trata de uma mulher produtora. Sendo assim sua 
realidade se difere de muitos outros casos de mulheres 
que ainda são  submissas aos seus companheiros, onde 
seus trabalhos são desvalorizados. 
 
CONCLUSÃO 
Concluímos com o presente estudo que tais tempos de 
submissão e opressão dos trabalhos e valores femininos 
cada dia se dissolvem, pois as mulheres atuais já 
possuem outros campos de visão, lutando e conquistando 
seu espaço e valor mediante a produção agrícola familiar,  
refletindo perante a sociedade, tendo visto que de acordo 
com a entrevistada mais de 50% das vendas de 
produções agrícolas do município é realizada por 
mulheres, mesmo que a maior parte da produção no 
campo seja realizada por seus companheiros.  
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A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA AGRICULTURA FAMILIAR EM RORAINÓPOLIS-RR 
 
MALHEIROS1*, Kethlen C.M., 

1Universidade Estadual de Roraima – UERR 

Palavras Chave: agricultura familiar, assimetria de gênero, divisão de trabalho. 

 

INTRODUÇÃO 
Na agricultura familiar, em geral, a mulher tem um papel 
fundamental, pois além de trabalho diário da casa, ainda 
trabalha na produção do lote, plantações, criação de 
animais, comercialização dos produtos, etc. Mas seu 
trabalho, quase sempre, ainda é pouco valorizado. Mesmo 
fazendo jornada dupla a mulher tem pouca visibilidade. 
Esse estudo tem como objetivo verificar a importância da 
mulher como agente integrante no processo produtivo 
rural, até onde a mulher é ouvida e se tem voz em todas 
as decisões tomadas em relação à família e sua 
propriedade. A pesquisa foi realizada com uma produtora 
de orgânicos, casada, mãe de três filhos e com dois netos, 
em sua propriedade onde mora com a família, 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Entre março a julho de 2019, foram nove visitas à 
propriedade, com duração de 5 horas cada, utilizando-se 
métodos de entrevista direcionada e observação 
participante.  Durante as visitas participamos juntamente 
com a entrevistada e sua família das atividades 
desenvolvidas no lote. As gravações de entrevista foram 
feitas com telefone celular em diferentes dias. Os assuntos 
abordados nas entrevistas foram desenvolvimento do lote, 
o cotidiano familiar, decisões e escolha de plantas 
cultivadas no lote, divisões de tarefas na família, venda dos 
produtos cultivados na propriedade, diferenças de 
tratamento entre homem e mulher, família e escolaridade.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Verificamos, nessa pesquisa, que a mulher é um agente 
ativo tanto quanto o homem, embora seja, em geral, 
subestimada, em evidente assimetria de gênero. Além dos 
afazeres da casa ela participa dos trabalhos desenvolvidos 
no lote, nas decisões em relação a que produzir e na venda 
dos produtos ali cultivados. No caso da família pesquisada, 
verificamos o contrário do que foi constatado em uma 
pesquisa que nos serviu de referência que afirma que: “Na 
área rural, o trabalho produtivo realizado pelas mulheres 
na agricultura de base familiar é desvalorizado e pouco 
visível, devido principalmente à ideia de que as suas 
atividades são consideradas extensão dos quintais e 
restringem-se às tarefas domésticas” 
(SILVA:2008,p.1).Durante o tempo de observação 
participativa ficou claro que além de ser um agente ativo, a 
entrevistada participa das tomadas de decisões na 
propriedade e quando se trata das escolhas do que vai ser 
cultivado,  ela pesquisa e procura as melhores sementes. 
Algo muito distinto do que TRIGO (2009) constata: “muitas 

vezes as mulheres participam de todo o trabalho preliminar 
para a comercialização, mas não das decisões”.  
Quando falamos da divisão de trabalho na família, a 
entrevistada relata que não há separação de tarefas para 
homem e mulher, pois todos fazem os mesmo trabalhos. 
Tanto homem quanto mulher mantem e adubam a horta, 
trabalham no lote, cuidam dos animais, fazem trabalhos 
domésticos, lavam roupas e ambos vão para a feira vender 
seus produtos. Ela enfatiza que a família trabalha junto, 
sem distinção de trabalho para homem e mulher: 
Nessa questão, também é clara a diferença em relação à 
pesquisa de TRIGO (2009) “A divisão de trabalhos entre 
os membros da família torna possível a visualização das 
contribuições de ambos os sexos, tanto no que diz respeito 
às atividades produtivas, como a constatação de que há 
uma tendência, por parte dos próprios membros da família, 
em naturalizar os espaços de domínio masculino e 
feminino. 
 
CONCLUSÕES 
Podemos concluir, a partir da pesquisa com a família que 
acompanhamos, que a participação da mulher na 
agricultura familiar é muito forte. Além dos afazeres de 
casa, a representatividade da mulher nos outros âmbitos 
também se faz presente e que o apoio e parceria de seu 
companheiro tornam essa jornada mais tranquila. A 
observação participante condiz com o que foi dito nas 
gravações. Durante os relatos a entrevistada deixou claro 
o orgulho que tem em ser uma mulher agricultora e 
produtora de orgânicos juntamente com a sua família. Nas 
visitas realizadas durante o período de pesquisa, 
acompanhando o trabalho, ficou constatado que a as 
atividades são realizadas sem distinção de sexo (homem 
/mulher), que as decisões tomadas são conversadas entre 
todos da casa e que as responsabilidades são divididas de 
forma simétrica entre toda a família.  
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A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: UM CENÁRIO 
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INTRODUÇÃO 
Vivemos em um mundo em que entender a ciência e a 
tecnologia é uma exigência do mundo contemporâneo, 
capaz de permitir ao cidadão agir e tomar. Com base 
nesses pressupostos, a questão norteadora da pesquisa é 
a seguinte indagação: Qual a percepção dos professores 
sobre a Alfabetização Científica (AC)? Visto que o espaço 
educacional consiste no cenário de práticas capazes de 
dialogar com essa perspectiva. Dessa maneira, o trabalho 
objetiva apresentar as percepções dos professores do 
Ensino Fundamental I, acerca da AC para o Ensino de 
Ciências. 
Nesse cenário a AC, como objetivo para o ensino de 
ciências, de acordo com Sasseron e Carvalho (2011), deve 
desenvolver em uma pessoa a disposição de organizar seu 
pensamento de forma lógica, além de auxiliar na 
constituição de uma consciência mais crítica em relação ao 
mundo que o cerca.  
Pois nessa sociedade moderna, o desenvolvimento de 
atividades, capaz de mobilizar conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais, bem como resolver 
problemas, dentro do cotidiano escolar, constitui-se numa 
exigência para desenvolver a capacidade produtiva do ser 
humano onde a escola tem uma alta responsabilidade em 
estimular e preparar desde cedo nessa tarefa. 
MATERIAL E MÉTODOS 
Visando atingir o objetivo do estudo, a metodologia deste 
trabalho é de natureza qualitativa, do tipo bibliográfica e de 
campo. Nesse contexto, foi aplicado um questionário 
misto, com 2 questões abertas e 2 questões fechadas, 
para o público de 15 professores do Ensino Fundamental 
I, de uma Escola Municipal de Boa Vista-RR. No intuito de 
investigar a percepção e conhecimentos prévios sobre a 
Alfabetização Científica. E a partir dessas análises 
possibilitar a ampliação desses conhecimentos, através da 
implementação de Oficinas Pedagógicas sobre a 
Alfabetização Científica.   
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O grupo de professores pesquisados tinham idade entre 35 
a 37 anos, e tempo de docência de 8 a 22 anos. Durante o 
processo de análise das respostas foi possível averiguar 
que os professores associam as funções da alfabetização 
tradicional: ato de ler e escrever ao processo de AC. Isso 
pode ser percebido, quando perguntados sobre “O que é 
AC? E algumas respostas foram apresentadas, como: “diz 
respeito ao ato de alfabetizar de maneira diferentes”, e, “é 
a capacidade de ler e interpretar conceitos científicos” e “é 
a prática de ler e interpretar acontecimentos científicos” e 
ainda “juntar o saber científico com a alfabetização”. Essas 
respostas demonstram uma visão restrita da abordagem, 
um entendimento inverso, postulado por Freire, (1988) 

onde descreve, que a alfabetização não pode ser a simples 
transmissão e decodificação de informações, mas, “implica 
em uma autoformação de que possa resultar uma postura 
interferente do homem sobre seu contexto” (p. 111).  
Nessa visão, Lorenzetti e Delizoicov (2001), destacam que 
AC é constituída como um processo que possibilita a 
compreensão dos significados das ciências, instituindo-se 
como uma forma do estudante expandir seus 
conhecimentos, sua cultura, como cidadão inserido na 
sociedade. Quando perguntados se acreditam que é 
possível alfabetizar cientificamente os alunos do Ensino 
Fundamental I, os docentes foram unânimes em afirmar 
que é possível desenvolver a AC, porém eles não 
conseguiram constatar de que forma a AC, pode ser 
realizada dentro do contexto escolar.  
Nessa perspectiva Sasseron (2015), propõe como 
abordagem didática, o ensino por investigação, que busca 
que o professor coloque em prática habilidades que 
ajudem os alunos a resolver problemas conferidos a eles, 
tendo que interagir com seus colegas, com os materiais à 
disposição, com os conhecimentos já organizados e 
existentes. O ensino por investigação exige que o 
professor deixe de ser o protagonista do conhecimento e 
valorize pequenas ações do trabalho do estudantes e 
compreenda a importância de colocá-las em destaque 
como, por exemplo, os pequenos erros e/ou imprecisões 
manifestados pelos estudantes, as hipóteses originadas 
em conhecimentos prévios e na convivência de sua turma, 
as relações em desenvolvimento.  
CONCLUSÕES 
Nesse sentido, os resultados apontam, que os professores 
ainda possuem uma visão restrita e simplista sobre a 
Alfabetização Científica, limitando-a a mera capacidade de 
interpretar os conhecimentos e a aquisição de conceitos 
científicos descontextualizados da realidade dos 
estudantes. Diante do exposto pode-se constatar que cada 
vez mais se faz necessário o desenvolvimento e aquisição 
de conhecimentos acerca da AC, pelos docentes 
mediadores da aprendizagem, implementando com isso 
novas estratégias em sala de aula.  
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INTRODUÇÃO 
O presente artigo tem como objetivo compreender o conceito 
de verdade, questão presente no método de Karl Popper e 
Thomas Kuhn, e como ambos à abordaram em suas teorias 
acerca da ciência. Em seu método, Popper defende que ao 
colocar frente a frente a verificação e o falseamento, a 
experiência acaba por determinar a aceitação e a recusa de 
uma teoria. Assim, a teoria é falseada porque não corrobora 
com a explicação do todo, pois, quanto mais dados, menor a 
chance de a teoria ser falseada, já que esse falseamento está 
relacionado ao progresso da ciência, por ser ele visto como 
um acúmulo de teorias. Thomas Kuhn, por sua vez, 
fundamenta a metodologia da ciência em estruturas capazes 
de sustentar toda a pesquisa em uma determinada área 
(paradigma), de modo que o progresso surgiria através do 
acúmulo de conhecimentos, entretanto, ele também poderia 
ocorrer através de revoluções ocasionadas no âmbito interno 
das próprias ciências. A questão da verdade, para ambos os 
filósofos, portanto, é uma das principais dimensões do 
moderno método científico, ficando claro que ela deve ser um 
horizonte a ser perseguido. A metodologia empregada nesse 
artigo foi puramente bibliográfica, partindo de um método 
descritivo-interpretativo, onde buscamos analisar os 
conceitos filosóficos empregados na obra de Popper e Kuhn. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Dado os objetivos dessa pesquisa, vale ressaltar que a 
metodologia empregada foi puramente bibliográfica, 
partindo de um método descritivo-interpretativo, onde 
buscamos analisar os conceitos filosóficos empregados 
na obra de Popper e Kuhn. Tendo em vista que 
partimos de uma descrição dos conceitos e definições 
expostos pelos autores em seus textos, fazendo uma 
análise posterior, que poderá nos levar a conceber certa 
interpretação a respeito de como se pode chegar à 
verdade, a partir da apresentação das teorias 
epistemológicas baseadas na metodologia científica da 
pesquisa de ambos os filósofos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Segue-se que ambos os filósofos da ciência 
apresentaram teorias epistemológicas baseadas na 
metodologia científica contemporânea, defendendo e 
afirmando que a ciência é o caminho para o 
conhecimento da realidade que nos cercam. Deste 
modo, as duas teorias demarcam o conhecimento a partir 
de suas estruturas, na qual Popper, por um lado, cria um 
método baseado em suposições, que surgem da seleção 
e do teste de hipóteses de um determinado fenômeno a 
ser observado, enquanto Kuhn, por outro lado, 

desenvolve uma metodologia na qual o paradigma serve 
como modelo a ser seguido pelos cientistas, mas que 
pode, a qualquer tempo, ser superado na forma de uma 
revolução científica.  
 
CONCLUSÕES 
A teoria de Karl Popper difere da de Thomas Kuhn não 
só na forma como ele concebe os critérios de 
demarcação e progresso da ciência, mas também no que 
diz respeito à questão da verdade. Nesse quesito, 
podemos dizer que ambos concordam que a verdade é 
objetiva, entretanto, Popper defende que ela seja ligada 
à correspondência com a realidade, com a experiência, 
mesmo que não seja possível reconhecê-la; enquanto 
Kuhn destaca que a verdade na ciência não é absoluta, 
mas inconstante, por se encontrar condicionada ao 
paradigma, mudando-se o paradigma, muda-se a 
verdade acerca do mundo. Segue-se que apesar de 
ambos compartilharem da observação e da 
experimentação como critérios de pesquisa, 
concordando que provavelmente não se pode chegar à 
verdade absoluta, entretanto, ela deve servir como 
parâmetro de correspondência, para Popper, ou como 
convenção e modelo científico, para Kuhn. 
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INTRODUÇÃO 
A energia radiante do Sol chega aos corpos através das 
ondas eletromagnéticas infravermelhas e ultravioletas, que 
compõem o espectro eletromagnético e representam a 
parte invisível a olho nu, esta energia é responsável por 
variar suas temperaturas uma vez que transmite Calor para 
eles (RAMALHO et. al., 1993). Dessa forma, ocorre o 
terceiro modo de transmissão de Calor, a irradiação, que 
possibilita aos corpos parcialmente transmitirem, refletirem 
e absorverem energia aumentando suas temperaturas 
(BONJORNO et. al., 2013). Sabe-se que a cidade de Boa 
Vista-RR compreende uma área localizada no eixo 
equatorial do planeta, a intensidade da incidência de raios 
solares é maior e, por isso, a temperatura é mais alta o que 
ocasiona um desconforto térmico para quem vive nessa 
região. Um agravante desse problema é o desconforto que 
muitos moradores, em especial aqueles de baixa renda, 
enfrentam ao utilizar telhas que aquecem de forma rápida, 
como a de cimento-amianto (usadas até hoje, apesar de 
proibidas devido aos danos causados por serem 
cancerígenas) e os gastos com refrigeradores comprados 
para diminuir o desconforto. Outro problema que também 
agrava as condições climáticas do planeta, é o descarte de 
embalagens no Meio Ambiente, dando enfoque àquelas 
Tetra Pak. Por ano, o mercado brasileiro de embalagens 
longa-vida é cerca de 15 bilhões de unidades, 
correspondendo a 7,5% do volume global, segundo a 
empresa Datamark (MAGALHÃES, 2001.). Com o intuito 
de combater estes problemas apresentados foi proposta a 
criação de um isolamento térmico, especialmente para as 
residências da cidade de Boa Vista-RR, através da 
reutilização de embalagens Tetra Pak. Foram utilizadas 64 
caixas para construir a manta térmica, e o teste de 
eficiência se deu nas dependências do Colégio de 
Aplicação da UFRR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O método de pesquisa é qualiquantitativo de cunho 
experimental. A manta térmica é composta por três 
componentes principais, papelão, Isolante térmico; 
alumínio, material que reflete 95% da radiação solar; e 
polietileno, polímero que serve como impermeabilizante. 
Foram coletadas e desinfetadas com água, sabão líquido 
e esponja macia 64 caixas de embalagens Tetra Pak. Após 
a lavagem, estas foram postas ao Sol para secar, então 
foram recortadas, retirando as partes com a tampa e as 
emendas e deixando a caixa aberta com uma área de 
21x28cm, delimitando uma área de colagem de 2cm nas 
partes superior e inferior e 3cm nas laterais. Os testes de 
colagem para junção das caixas foram feitos e o melhor 
método que foi constatado é a colagem com fita adesiva 
dupla-face e papel sulfite expostos ao calor. Dessa forma, 
houve a junção das caixas e seguiu-se formando a manta 
de área igual a 1,4x1,82m. Esta manta foi colocada na 
passagem de acesso para o gabinete dos professores do 
CAp da UFRR onde foram feitas as aferições com um 
termômetro a laser 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Deu-se início às aferições de temperatura, feitas durante 
uma semana, todos os dias, nos seguintes horários: 10hrs, 
12hrs e 14hrs. Os horários escolhidos se deram onde a 
intensidade da radiação solar é maior (pico solar). As 
temperaturas foram tabuladas de maneira a dividi-las entre 
aquelas com e sem tratamento, estabelecendo uma média 
de cada um desses casos. Comparando os resultados 
adquiridos nesta pesquisa, desenvolvido na iniciação 
científica da UFRR, com o projeto de forro Longa Vida 
desenvolvido pela UNICAMP, constatou-se uma 
aproximação nas diferenças das médias de todas as 
temperaturas com e sem a manta, visto que esta diferença 
do projeto Longa Vida foi de 3,2°C e a desta pesquisa foi 
de 3,4°C. Ou seja, houve uma diferença mínima de 0,2°C, 
da qual nosso projeto mostrou-se mais eficiente. 
Observaram-se as maiores diferenças dentre as médias de 
temperatura com e sem a manta nos dias 09 e 10 de abril 
de 2019, às 14 horas e 12 horas, tendo alcançado 7,83°C 
e 7,76°C, respectivamente, acarretando um conforto 
térmico maior no local com o tratamento de manta térmica. 
 
CONCLUSÕES 
A aplicação do produto mostrou-se eficiente mesmo sobre 
as condições climáticas presentes no local. Foi visto que 
mesmo em dias chuvosos ainda constata-se uma 
diferença de temperatura entre a parte com a manta e a 
parte sem a manta. Em relação ao meio ambiente, esse 
projeto conta com a diminuição do descarte de 
embalagens, que foram reutilizadas para construção e 
desenvolvimento do isolamento térmico, por meio da 
reciclagem integral da caixa, uma vez que as partes que 
seriam descartadas, como a tampa, podem ser utilizadas 
para a criação de outros objetos, como jogos de tabuleiro 
e atividades didáticas. 
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INTRODUÇÃO 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) é uma ação da Política Nacional de Formação de 
Professores do Ministério da Educação (MEC), com vistas 
a fomentar a iniciação à docência de estudantes das 
Instituições de Ensino Superior (IES) e preparar a formação 
de docentes em cursos de licenciatura plena, presencial, 
para atuar na Educação Básica pública (BRASIL, 2008). 
Este trabalho tem como objetivo verificar a influência do 
ensino militar sobre as aulas de Educação Física escolar 
(EFE) na visão dos pibidianos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo quanti-qualitativo, analítico-
exploratório, com amostra representativa de 10 pibidianos, 
acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação Física 
que atuam em um colégio estadual militar (CEM) da cidade 
de Boa Vista/Roraima. Foi utilizado um questionário com 
uma indagação norteadora sobre os aspectos facilitadores 
e limitantes do CEM nas aulas de Educação Física. A 
análise quantitativa foi realizada por meio da estatística 
descritiva inferencial (CARVALHO; CAMPOS 2016) e, 
qualitativamente pela análise de conteúdo (BARDIN, 2016). 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Constatamos que seis pibidianos mencionaram o respeito 
dos alunos nas aulas de EFE como um aspecto facilitador. 
Isso é notável, uma vez que na instituição militar é muito 
trabalhada a hierarquia e a disciplina com os atores sociais 
envolvidos no ambiente escolar. A educação militar nos 
CEM destaca-se no cenário educacional nacional, 
principalmente, por enfatizar o cumprimento de regras, a 
manutenção da disciplina e o respeito à hierarquia do 
sistema (GONÇALVES; BALADELLI, 2018).  Veloso e 
Oliveira (2016) salientam que a hierarquia e a disciplina 
quando bem trabalhadas resultam em uma quase ilimitada 
obediência dos subordinados. Um dos aspectos limitadores 
relatados por cinco pibidianos diz respeito à utilização da 
quadra pelos militares e na incerteza da realização das 
aulas de EFE nesse local, devido à necessidade dos 
militares utilizarem a quadra ou outros espaços, já que eles 
têm prioridade de uso para os cursos ou palestras. Esse 
fato atrapalha o planejamento das aulas de EFE, que são 
realocadas para outros espaços, apesar da escola ter 
professoras de EFE comprometidas com as estratégias de 
ensino. Um dos maiores argumentos para o crescimento 
dos CEM é o aumento do índice de violência das escolas 
públicas atrelado ao pouco índice nos CEM, fazendo com 
que os pais procurem cada vez mais por essas instituições. 

Acreditamos que o aluno deve ser o ponto central dentro de 
uma escola, contudo, não observamos isso em relação a 
esse aspecto, principalmente, quando se trata das aulas de 
EFE, que fica em segundo plano dentro da instituição, uma 
vez que os militares têm prioridade para utilização da 
quadra, campo, piscina e demais espaços. Outro aspecto 
limitante destacado por um pibidiano refere-se à punição, 
devido à retirada dos alunos das aulas de Educação Física. 
Esse fato é algo contraditório, ao que se entende de corpo, 
uma vez que é bastante cultuado no contexto militar. 
Segundo Mendes (2014), os CEM são peculiares, por 
serem ao mesmo tempo organizações militares que 
também são estabelecimentos de ensino básico, cuja 
natureza é preparatória e assistencial. Lembrando que nos 
CEM há toda uma estrutura de vigilância dos estudantes e 
qualquer quebra das normas disciplinares gera punição 
(SILVA; ARAÚJO, 2018). Para Veloso e Oliveira (2016), a 
reorientação do ensino à lógica militar, em que a punição e 
o castigo são respostas por excelência à desobediência, 
revela-se diametralmente oposta ao sentido emancipatório 
projetado para a educação. 
 

CONCLUSÕES 

Considerando que o objetivo desta pesquisa foi verificar a 
influência do ensino militar sobre as aulas de EFE na visão 
dos pibidianos, podemos apontar a presença da hierarquia 
e da disciplina dos alunos nos CM, por instituir uma 
estrutura de vigilância, cujo modelo de ensino contribui para 
a obediência dos discentes.  Alinhado a este foco, ganha 
relevo à prioridade de acesso aos espaços pelos militares, 
bem como a punição dos alunos em detrimento da 
participação nas aulas, o que acarreta prejuízo e 
interferência nas aulas de EFE, necessitando de mais 
pesquisas sobre os referentes aspectos, para garantir um 
ambiente harmonioso e saudável para todos os atores 
sociais, especialmente, para os discentes. 
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INTRODUÇÃO 
Na nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o 
ensino de Ciências da Natureza, se propõe a promover o 
acesso dos alunos à diversidade de conhecimentos 
científicos desde que seja progressivamente estimulado por 
meio da organização de situações de aprendizagem 
fundamentadas na resolução de problemas enquanto 
metodologia de ensino (BRASIL, 2017). 
O objetivo principal deste trabalho é compreender como o 
Sistema Didático Galperin, Talizina e Majmutov contribuem 
para o ensino problematizador em Ciências da Natureza. 
Assim, visando uma aprendizagem desenvolvimental no 
estudante, é que se sugere começar essa análise pela 
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, pois é a partir dela 
que vários estudos se aprofundaram, aperfeiçoando, 
fortalecendo e fundamentando-se, como aponta Daniels 
(2004, p. 165) que “muitas ideias referentes a sua teoria 
foram brilhantemente desenvolvidas por seus alunos e 
colegas”. 
Os estudos desenvolvidos, além de confirmar essas ideias, 
permitiram formular e complementá-las, como é o caso do 
Sistema Didático Galperin, Talizina e Majmutov, formado 
por Teorias, etapas e metodologias de ensino, que visam a 
aprendizagem desenvolvimental do aluno, pois é por meio 
da “atividade que o sujeito se relaciona com o mundo, mas 
que estabelece a relação entre a atividade externa, matéria 
e a atividade interna, psíquica (...)” (DELGADO; 
MENDOZA, 2016, p. 356). 
No âmbito da disciplina Ciências da Natureza, o sistema 
deverá ser utilizado para o ensino problematizador de 
Majmutov, considerando a didática de Galperin e Talizina, 
pois “o processo de aprendizagem passa por ações 
materiais e sociais até chegar a ações mentais e 
individuais” (MENDOZA; DELGADO, 2018, p. 166). Além 
disso, é constatado que a aquisição de novos 
conhecimentos pelo aluno, só é possível por meio da 
resolução de problemas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O desenho metodológico do estudo é de abordagem 
qualitativa, do tipo explicativa, com elementos da teoria 
fundamentada. Se utiliza da revisão de literatura para 
construir o marco teórico, pois “quanto mais completas e 
abrangentes forem às fontes bibliográficas consultadas, 
mas rica e profunda será a pesquisa” (GIL, 2010, p. 27). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A revisão de literatura, fundamentada no Sistema Didático 
Galperin, Talizina e Majmutov, permitiu verificar que para 
aprender os conteúdos previstos em Ciências da Natureza, 
o educando necessita que o ensino seja problematizador, 

pois é justamente no Ensino Fundamental I que se têm a 
oportunidade de atingir níveis mais elevados de cognição 
que favorecem a aprendizagem de conceitos científicos 
fundamentais para compreender, interpretar e transformar 
o mundo à sua volta (BRASIL, 2017). 
A resolução de problemas é sugerida justamente por ser 
entendida como metodologia de ensino viável de ser 
aplicada no ensino de Ciências da Natureza, pois somente 
assim o aluno pode efetivar a sua aprendizagem 
desenvolvimental (MENDOZA; DELGADO, 2018). 
Nesse cenário, concorda-se com Delgado e Mendoza 
(2016) ao afirmar que a atuação do professor é 
fundamental. É ele quem traz informações, levanta 
questionamentos, aponta relações e leva o aluno a análise 
e resolução de situações problemas desafiadores. 
O foco, nesse caso, é tanto o aluno quanto a sua atividade 
de assimilação do conhecimento. Contudo, o objetivo não é 
somente que o estudante saiba resolver problemas no 
ensino de Ciências da Natureza, mas que saiba resolver 
qualquer que seja o problema presente em seu cotidiano. 
 
CONCLUSÕES 
Por meio do Sistema Didático Galperin, Talizina e 
Majmutov, o ensino problematizador, em Ciências da 
Natureza, contribui para que o aluno aprenda um conteúdo 
resolvendo problemas, desde que não seja um processo 
com etapas separadas, mas é resultado de todo o processo 
que se inicia desde a seleção dos procedimentos para criar 
situações problemas e vai até a utilização de métodos 
adequados para solucioná-los. 
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INTRODUÇÃO 
Os espaços não formais de aprendizagem vêm ganhando 
força nos últimos anos, fomentando discussões e estudos 
a respeito do assunto. Muitas universidades estão 
investindo em disciplinas que discutem o tema, assim 
como vem-se utilizando outros espaços para a 
aprendizagem dos alunos, que não seja somente a sala de 
aula (SCHVINGEL et al., 2016, p. 185). 
Para D’Agostini et al., (2013) o ciclo da borracha na 
Amazônia foi um período de grande relevância para quase 
toda região. Durante o período áureo da borracha, cidades 
como Belém, Porto Velho e Manaus tiveram grande 
crescimento demográfico e econômico. Por conta disso, 
até hoje essas cidades preservam em sua arquitetura 
histórica prédios e monumentos que remetente ao 
momento de ouro da borracha na Amazônia. Na paisagem 
de Manaus o Teatro Amazonas é um dos maiores símbolos 
do auge da borracha na região, inaugurado em 1896, o 
prédio vislumbra pela sua arquitetura e cores. 
Nesse sentindo, este trabalho tem como objetivo geral 
identificar as potencialidades do Teatro Amazonas e do 
Museu do Seringal como espaços não formais de ensino e 
aprendizagem do ciclo econômico da borracha na 
Amazônia. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O Museu do Seringal Vila Paraíso fica há cerca de 25 
minutos da cidade de Manaus, no Igarapé São João, o 
acesso é feito por via fluvial. Antes de torna-se museu, foi 
cenário do filme A Selva (2002). Enquanto o Teatro 
Amazonas está localizado no Largo de São Sebastião, no 
Centro. Foi construído para atender a alta sociedade 
manauara do auge da borracha.  
Para a realização deste trabalho foram realizadas visitas 
guiadas aos espaços pesquisados, visitas essas que 
aconteceram durante aula de campo do curso de 
licenciatura em geografia da UERR na cidade de Manaus.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O Teatro Amazonas é um dos maiores símbolos da riqueza 
gerada pelo ciclo econômico da borracha na Amazônia. 

 

Figura 1 – Teatro Amazonas 
 

A partir da entrada já é possível ministrar uma aula 
abordando a arquitetura de estilo europeu do teatro e 
buscar correlação entre a história de colonização do 
território brasileiro e o processo de importação dos 
materiais que vieram da Europa. Já dentro do Teatro 
Amazonas é possível abordar diversas questões como o 
modo de vida da alta classe manauara da época, citar 
quem foram as pessoas que realmente lucraram com a 
economia da borracha e fazer análise da importância 
econômica da Manaus para o Brasil do século XIX e do 
XXI. 
No Museu do Seringal que reproduz quase que fielmente 
um seringal do século XIX, podem ser abordados diversos 
assuntos, que vão desde os ciclos migratórios que 
ocorreram em decorrência da extração do látex na 
Amazônia, ao processo de exploração dos trabalhadores 
nos seringais, além de fazer a comparação entre as 
condições de vida dos trabalhadores e dos donos do 
seringal. 

 
Figura 2 – Museu do Seringal Vila Paraíso 

 
No museu também é possível aliar a teoria e prática, 
levando o aluno a conhecer o processo de extração do 
látex até a sua transformação em borracha. 
 
CONCLUSÕES 
Portanto, a aula de campo nesses espaços dá ao professor 
um leque de oportunidades, podendo abordar diversos 
temas relacionado ao ciclo econômico da borracha na 
Amazônia, fazendo com que a aula seja mais interessante, 
além de sair do tradicionalismo que é a sala de aula. 
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INTRODUÇÃO  
A Educação Física é um componente curricular que orienta 
e elege como objeto de estudo a Cultura Corporal de 
Movimento alicerçada e organizada em práticas corporais, 
adotando a abordagem cultural como referência teórica e 
metodológica, e está dentro da proposta do documento 
curricular de Roraima e é imprescindível, abrangendo todo 
o ensino fundamental (BRASIL, 2017). Como componente 
curricular é obrigatório em toda a educação básica por 
meio da Lei 9394/96 (BRASIL, 1996) e da lei complementar 
10.328/01 (BRASIL, 2001), sendo integrada à proposta 
Pedagógica da escola pela Lei no 10.793 (BRASIL, 2003). 
O Documento Curricular de Roraima – DCR, traz uma nova 
estrutura baseada em unidades temáticas e objetos de 
conhecimento em seu processo de ensino e aprendizagem 
nas aulas de Educação Física nas escolas do Estado de 
Roraima. As unidades temáticas são as mesmas adotadas 
pela Base Nacional Comum Curricular, sendo elas: 
Brincadeiras e Jogos, Esportes, Ginásticas, Lutas, Danças 
e Práticas Corporais de Aventura. Anteriormente, a 
homologação do DCR não se tinha uma estrutura definida 
para as aulas de Educação Física com temáticas 
específicas que abordassem a Cultura Corporal do 
Movimento. Portanto, o objetivo do presente estudo é 
apresentar as unidades temáticas e os objetos de 
conhecimento da Educação Física presentes no DCR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente estudo trata-se de uma análise documental, 
utilizando como referencial o Documento Curricular de 
Roraima e a Base Nacional Comum Curricular para o 
componente curricular de Educação Física. O estudo 
documental caracteriza-se como uma fonte de coleta de 
dados restrita a documentos, constituindo o que se 
denomina de fontes primárias. Após a análise minuciosa 
do DCR, foi feita a categorização das unidades temáticas 
e seus respectivos objetos de conhecimento. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados apontaram as seguintes unidades 
temáticas, sendo, as mesmas adotadas pela Base 
Nacional Comum Curricular, são elas: Brincadeiras e 
Jogos (Regras variadas, Práticas Populares, Recriados 

constantemente, Competitivo e Cooperativo), Esportes 
(Esportes de Marca, Esportes de Precisão, Esportes 
Técnicos-combinatório, Esportes de Rede/quadra dividida 
ou parede de rebote, Esportes de Invasão ou territorial e 
Esportes de Combate), Ginásticas (Ginástica Geral, 
Ginásticas de Condicionamento Físico e Ginásticas de 
Conscientização Corporal), Danças (Dança de rua, Hip-
Hop e Pop), Lutas (Judô, Sumô, Caratê, Esgrima e MMA) 
e Práticas Corporais de Aventura (NATUREZA: Corrida 
Orientada, Corrida de aventura, Corrida de aventura, 
Rapel, Tirolesa, Arborismo; URBANAS: Parkour, Skate, 
Patins e Bike). Anteriormente, não se tinha essa base 
estruturada específica para as aulas de Educação Física, 
hoje, com o DCR podemos trabalhar com maior precisão 
as unidades temáticas com seus respectivos objetos de 
conhecimento, deste modo, elevaremos o ensino e 
aprendizagem em sala de aula. 
 
CONCLUSÕES 
Podemos concluir que após a análise dos documentos as 
unidades temáticas e os objetos de conhecimento estão 
integralmente alicerçados a cultura corporal do movimento 
e essa nova estrutura facilitará o planejamento do 
professor, onde o mesmo poderá desenvolver a unidade 
temática relativo ao objeto de conhecimento ao longo dos 
anos do ensino fundamental.  
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INTRODUÇÃO 
A entrada do estudante no ensino superior costuma ser 
acompanhada de novas experiências e desafios. Nesse 
contexto, o processo de adaptação dos estudantes ao 
ensino superior é compreendido como multidimensional, 
pois exige dos indivíduos o desenvolvimento de diversas 
competências adaptativas. Logo, os processos de 
adaptação e aprendizagem não ocorrem de forma singular, 
mas como produtos de interações dinâmicas entre os 
indivíduos e os contextos que estão inseridos de forma 
contínua (LUNARD, 2016). A dimensão da educação 
universitária vai além do âmbito cognitivo e, para analisar 
a forma de adaptação dos estudantes ao ensino superior, 
é necessário considerar não apenas aspectos pessoais e 
contextuais, mas também fatores acadêmicos e não 
acadêmicos na análise desse processo (SOARES et al., 
2006). Neste percurso, as características pessoais, 
familiares, sociais e culturais estarão interligadas 
exercendo uma influência significativa, não somente no 
ingresso do curso como também sobre o processo, 
satisfatório ou insatisfatório, da adaptação do estudante à 
vida universitária (ALMEIDA et al., 2012). Diante disso, a 
pesquisa teve por objetivo verificar o nível de adaptação 
dos acadêmicos de Bacharelado em Medicina e em 
Enfermagem ao ensino superior em uma Universidade de 
Boa Vista- Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, abordagem 
transversal. Participaram do estudo os acadêmicos de 
Bacharelado em Medicina e em Enfermagem de uma 
Universidade de Boa Vista, que se inscreveram em uma 
atividade extracurricular no período de 2019.2. Foram 
excluídos os alunos que não se inscreveram nessa 
atividade, os menores de 18 anos e aqueles que não 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Foram utilizados questionários, um sociodemográfico e o 
Questionário de Adaptação ao Ensino Superior (QAES), 
validado por Araújo et al. (2014), que contem quarenta 
itens organizados em escala likert, variando de 1 (discordo 
totalmente) a 5 (concordo totalmente). Os resultados foram 
expressos de acordo com sua distribuição de frequência. 
Todos os dados foram analisados utilizando o GraphPad 
Prism® 8.01. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 
Estadual de Roraima (UERR), sob parecer nº 3.239.995. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A amostra foi composta por 30 discentes, prevalecendo os 
acadêmicos do curso de medicina (53,3%) em detrimento 
aos de enfermagem (46,6%), cursando o segundo 

(36,6%), quarto (50%) ou sexto período (13,3%). Dos 30 
participantes, 22 (73,3%) eram do sexo feminino e oito 
(26,6%) eram do sexo masculino. A idade variou entre 
18-36 anos. A análise do QAES foi pautada em cinco 
dimensões. Dessa forma, observou-se que os discentes 
demonstraram a maior adaptação em relação ao plano de 
carreira (61,9%), o que reflete às percepções relacionadas 
ao curso, a satisfação atual e boas perspectivas de 
carreira, seguido pela dimensão relacionada à adaptação 
social (47,6%), o que demonstra bons relacionamentos 
com os colegas da Universidade. Adicionalmente, os 
discentes demonstraram adaptação à instituição de ensino 
(46,5%), o que reflete o desejo de permanecer nesta 
instituição até a conclusão da graduação e, em relação à 
adaptação aos estudos (40,4%), observou-se percentual 
reduzido, demonstrando que os discentes apresentam 
dificuldades na organização da forma de estudo. Ademais, 
dentre as cinco dimensões de adaptação ao ensino 
superior, a dimensão referente ao pessoal-emocional 
obteve a menor adaptação (29,3%), demonstrando alta 
fragilidade emocional, o que pode dificultar o bom 
desempenho do discente no decorrer do curso. 
 
CONCLUSÕES 
A pesquisa evidenciou o nível de adaptação dos discentes 
de Bacharelado em Medicina e em Enfermagem de uma 
Universidade regional ao ensino superior, demonstrando 
boa adaptação, sendo relacionado à satisfação pela 
escolha do curso e aos bons relacionamentos 
interpessoais. Entretanto, demonstrou-se alta fragilidade 
emocional dos alunos, o que pode levar à não-adaptação 
e, consequente evasão do curso. Logo, essas informações 
podem favorecer o desenvolvimento de medidas 
preventivas e/ou interventivas que promovem o 
desenvolvimento pleno do discente, evitando a sua 
evasão. 
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INTRODUÇÃO 
A alimentação de cada indivíduo reflete no que ele é, 
baseado nesta afirmação é de fundamental importância 
que desde a infância a criança seja ensinada sobre os 
hábitos alimentares saudáveis. A Base Nacional Curricular 
Comum propõe para educação infantil como objetivo de 
aprendizagem que a criança seja capaz de adotar hábitos 
de autocuidados referentes a alimentação representada 
pela habilidade (EI03CG04). Atentando para o fato de que 
na escola a criança tem o momento do intervalo e que 
durante este tem a oportunidade de fazer sua refeição 
intermediária seja ela trazida de casa nas lancheiras ou 
oferecidas pelas escola (merenda escolar), surgiu a 
seguinte problematização, qual a percepção dos alunos de 
25 alunos do 2º período de uma escola pública municipal 
de Boa Vista-RR, sobre o conceito de alimentação 
saudável? Objetivando contribuir para uma rotina de 
hábitos alimentares saudáveis dos alunos envolvidos no 
estudo. O presente trabalho de pesquisa configura se 
como uma investigação qualitativa e estudo de caso. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para este estudo reflete-se sobre situações que ocorrem 
no cotidiano dos alunos sobre seus hábitos alimentares e 
de seus familiares, ao observar os lanches trazidos por 
estes alunos para escola para serem consumidos na hora 
do recreio e os oferecidos pela escola mesmo. A 
abordagem metodológica discorreu sob os três momentos 
pedagógicos de Delizoicov, organizados da seguinte 
maneira. 1. Problematização do conhecimento, etapa em 
que o professor propôs a temática, resgatando os 
conhecimentos prévios do aluno e os motivando a 
aprender sobre o assunto; 2. Organização do 
conhecimento etapa em que o professor orientou os alunos 
a pesquisarem sobre o tema buscando  respostas 
concretas para suas hipóteses levantadas na aula anterior, 
leituras de textos informativos, exibição de vídeos com 
aulas explicativas, visita nas latas de lixo do refeitório da 
escola após o recreio, coleta das embalagens, tabulação 
dos hábitos alimentares das crianças com base nas 
embalagens coletadas durante três dias seguidos, 
investigação dos nutrientes encontrados na merenda 
oferecida pela escola e sua aceitação pelas crianças, 
registros por meio de fotos, relatos das crianças e 
desenhos, roda de conversa para sistematização e 
socialização das atividades realizadas. 3. Aplicação do 
conhecimento na roda de conversa cada aluno apresentou 
por meio de cartazes ou produção de desenhos suas 
conclusões sobre o assunto estudado, momento em que 
são relembrados as hipóteses levantadas na aula inicial, 

fechando com um lanche a base de frutas e uma sopa de 
legumes, oferecido pela escola. Cardápio montado pelas 
crianças e professora, com base em uma alimentação 
saudável.    
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ao término da realização da presente pesquisa foram 
detectados pontos relevantes como: mudanças de hábitos 
alimentares; a participação da família na elaboração do 
cardápio da merenda escolar; a preocupação das crianças 
ao ingerirem certos alimentos; a inserção de frutas e 
legumes na alimentação das crianças, desta forma 
atendendo a finalidade proposta pelo estudo. Assim como 
também detectou se pontos como: alimentação saudável 
na percepção das crianças seria, comer em grande 
quantidade; comer apenas arroz, feijão e carne; não tomar 
mamadeira. 
De acordo com (BARBOSA, 2004) As crianças em idade 
escolar precisam de uma dieta saudável, pois esta 
favorece níveis ideais de saúde, de crescimento e de 
desenvolvimento intelectual, que atuam diretamente na 
melhora do nível educacional, reduzindo assim, os 
transtornos de aprendizagem causados por deficiências 
nutricionais e/ou distúrbios alimentares. 
 
CONCLUSÕES 
Os objetivos esperados após a conclusão da pesquisa 
concentrava se em promover meios em que os alunos 
pudessem refletir sobre como estava sendo sua 
alimentação, qual o verdadeiro conceito de alimentação 
saudável e a mudanças de seus hábitos que outrora 
fossem desregulado de uma alimentação adequada e 
considerada saudável, para então torna-la saudável e 
balanceada de acordo com os conceitos estudados.   
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ANÁLISE SENSORIAL DO MILHO ORGÂNICO EM RORAINÓPOLIS-RR 
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Palavras Chave: Cultivo orgânico, Zea mays, aceitação. 
CULTIVO ORGANIDS

INTRODUÇÃO 
A agricultura orgânica produz alimentos, fibras e energia 
por meio de um modo de produção que conserva e 
incrementa a biodiversidade ambiental (Caporal; Petersen, 
2012). 
No município de Rorainópolis o cultivo de orgânico ainda 
se encontra em desenvolvimento, porém o mercado 
consumidor é pequeno por falta de conhecimento e 
diferenciação dos produtos orgânicos do convencional 
pelos consumidores, o que leva aos produtores orgânicos 
não agreguem valor aos seus produtos .  
Com isso a divulgação desses produtos desperta o 
interesse dos consumidores a adotarem produtos 
orgânicos nas dietas, promovendo aumento de consumo e 
agregação de valor aos produtos. A analise sensorial é 
utilizado de diferentes métodos de avaliação, com objetivo 
avaliar características ou atributos de um produto. 
Segundo Brito et al. (2017), o milho é um dos principais 
produtos do setor agrícola brasileiro, ele pode ser utilizado 
desde a alimentação humana e animal até a indústria de 
alta tecnologia. Contudo esse trabalho tem por objetivo 
verificar qual o maior índice de aceitação aos 
consumidores entre os sexos masculino e feminino através 
de analise sensorial.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As amostras para análise foram coletadas em propriedade 
na zona rural no município de Rorainópolis em área de 
assentamento rural onde é cultivado milho dentre outras 
hortaliças em sistema orgânico. Foi cultivado o milho 
crioulo, no sistema de plantio direto em sucessão a 
leguminosas. Aos 100 dias após a semeadura foi realizado 
a colheita das espigas e levadas para a Universidade 
Estadual de Roraima (UERR) - campus Rorainópolis para 
realizar as análises sensoriais. Foi retirado a palha das 
espigas e colocadas para cozimento em panela de pressão 
por cerca de 60 minutos com água e sal. Não houve   
seleção das espigas.  
A avaliação foi realizada no campus da UERR com 
acadêmicos e servidores de ambos os sexos e idade 
diferentes. As espigas foram servidas junto com um 
questionário onde foram avaliados os seguintes atributos; 
cor, sabor, textura, e impressão global, avaliados com uma 
escala de um a nove para cada tributo. Foi utilizada a 
escala hedônica variando entre gostei extremamente e 
desgostei extremamente ((RODAS & TORRE, 2005)., e um 
questionário de compra onde avaliador assinalava com um 
X qual seria a atitude referente a compra em uma escala 

variando entre certamente não compraria à certamente 

compraria (Carr et al., 1999).  Os dados foram tabulados 

no Microsoft Excel representados por gráfico e tabela. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram aplicados 38 questionários, com pessoas entre 18 
a 60 anos de idade, sendo 23 pessoas do sexo feminino e 
15 masculino. Quanto a atitude de compra houve maior 

aceitação por pessoas do sexo feminino com 73% que 
certamente compraria, 17,39% provavelmente compraria, 
4,3% tem dúvidas se compraria e 4,3% não compraria. Já 
no sexo masculino 66% certamente comprariam 33,33% 
provavelmente compraria.  
Tabela 1 Percentual de aceitação dos atributos 

  Masculino  Feminino 

Cor  73% 95% 
Sabor 73% 91,30% 

Textura 66,60% 73,91% 
Impressão global  73% 95,65% 

Nos atributo, a porcentagem de aceitação foi superior para 
o sexo feminino. No atributo cor o sexo feminino teve 95% 
de aceitação onde o masculino apenas 73%, sabor 
feminino teve 91% de aceitação, e masculino 73%. A 
textura é um atributo relativo que pode variar de acordo 
com a preferencia do consumidor, onde alguns preferem 
milho mais verde com textura mais mole, outros mais 
consistente, uns com mais tempo de cozimento. Para os 
critérios desta análise o sexo feminino teve 73,91% de 
aceitação, superior ao sexo masculino com 66,60% de 
aceitação, ambos os sexos tem por preferencia milho mais 
novo com textura mais mole. Do ponto de vista do sexo 
feminino o milho orgânico teve 95,65% de aceitação para 
impressão global, já o sexo masculino porcentagem de 
aceitação foram apenas de 73%. Os resultados obtidos na 
analise sensorial, destacou que as mulheres 
representaram maior parte dos entrevistados, com 
interesse em melhor qualidade no produto, analisando 
mais precisamente o que vai consumir. Os homens não 
houve tanta preocupação em ralação a qualidade, já na 
impressão global preferem alimentos de melhor aparência 
em relação a tamanho a padronização uma vez que 
orgânico não possuem essa garantia de uniformidade.  
 
CONCLUSÕES 
Contudo constatou-se que o maior índice de aceitação foi 
pelo sexo feminino, pois tem maior preocupação com 
qualidade alimentar.  
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ANÁLISE DA PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE RECUPERAÇÃO EM ATLETAS DE FUTSAL DA 
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INTRODUÇÃO 
O futsal é uma modalidade esportiva coletiva, de ataque e 
defesa que apresenta alta intensidade em suas ações, 
sendo caracterizado por estímulos/pausas e movimentos 
em diversas direções (SANTA CRUZ et al., 2014). Atletas 
de categorias amadoras de futsal, geralmente acumulam 
outras atividades durante a semana, tais como os estudos 
e trabalho, não sendo possível se dedicar integralmente ao 
esporte. Nesse sentido, a dinâmica da carga-recuperação-
adaptação é um aspecto que deve ser otimizado para se 
atingir um melhor desempenho físico-esportivo. Uma 
forma de controlar o estado de atividade/esforço dos 
atletas de futsal antes de treinamentos e jogos é a 
utilização da escala de Percepção Subjetiva de 
Recuperação (PSR) que é um método de fácil aplicação, 
simples entendimento e de baixo custo. A PSR tem por 
finalidade monitorar a percepção individual do atleta sobre 
o seu estado atual de recuperação, levando em 
consideração o seu desgaste físico, o sono, as dores 
musculares ou qualquer outro tipo de incomodo que afete 
a sua recuperação. A escala PSR é uma representação 
escalar de 0-10, de níveis variados do nível de 
recuperação total de um indivíduo (LAURENT et al., 2011). 
Poucos são os estudos que apresentam dados ou 
variáveis relacionadas ao estado de recuperação dos 
atletas antes das partidas. Nesse sentido, o objeto do 
estudo foi analisar a percepção subjetiva de recuperação 
em atletas de futsal da categoria sub 20 antes de jogos 
oficiais. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foi realizado um estudo analítico-descritivo com amostra 
representativa de 18 atletas de futsal com média de idade 
de 18,07±1,38 e que apresentavam experiência na prática 
da modalidade por mais de 4 anos. A coleta de dados 
ocorreu durante a fase classificatória do Campeonato 
Roraimense de futsal da categoria sub 20, durante quatro 
partidas, que ocorreram no período noturno. Os atletas 
participantes do estudo pertenciam ao Constelação Futsal. 
Foi aplicado uma escala psicométrica de percepção 
subjetiva de recuperação de forma individualizada e 
aleatória com os atletas antes da fase de aquecimento. Os 
pesquisadores apresentavam a escala para o atleta e ele 
apontava um número de 0-10, onde o 0 indica que o 
jogador está totalmente cansado e com baixíssima 
recuperação e 10 totalmente recuperado e muito 
energético. Esse estudo não foi submetido ao Comitê de 
Ética, pois trata-se de uma pesquisa piloto de cunho 
experimental, que ainda será replicado em outras 
categorias do futsal. Porém os atletas foram esclarecidos  
 
sobre o objetivo do estudo e assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 1 – Resultado da PSR antes dos jogos 
 
 
 
 
 
 
 
Os resultados apresentados na tabela 1 evidenciam que 
amédia de PSR relatada pelos atletas estava na faixa de 8 
pontos da escala. Esses valores podem sofrer interferência 
das atividades acumulas ao longo do dia, já que as partidas 
aconteciam geralmente após as 20:00 horas. Percebe-se 
que a comissão técnica orienta os atletas durante a 
semana de treinamento e antes dos jogos para que tenham 
uma boa alimentação e um sono restaurador. Um fator que 
também pode ser determinante para a elevação da 
percepção do cansaço dos atletas é a carga de 
treinamento ao longo de um campeonato, fator esse que 
pode alterar o equilíbrio do processo de estresse-
recuperação com o aumento da fadiga muscular e 
psicológica (FRANCISCO, LOS FAYOS, ARCE., 2015). Ao 
longo das últimas décadas, as ciências aplicadas ao 
esporte têm tomado consciência da importância de criar 
metodologias para poder controlar a saúde dos atletas 
(MARTÍN-GUILLAUMES et al., 2018). Supõe-se que 
a carga de treinamento em geral deve ser combinada com 
recuperação suficiente para melhorar o desempenho, 
também conhecido como supercompensação (BRINK et 
al., 2010). 

 
CONCLUSÕES 
Podemos concluir que a PSR é um método de fácil 
aplicação para o monitoramento do estado de recuperação 
dos jogadores de futsal antes de treinamentos e jogos 
oficiais, sendo um instrumento necessário para o controle 
individualizado das respostas físicas e psicológicas dos 
atletas. 
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JOGO PSR 

01 7,92±2,20 

02 8,14 ±2,77 

03 8,69 ±2,75 

04 8,56 ±2,77 
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ANÁLISE DA GESTÃO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO HOSPITAL PÚBLICO DA REGIÃO 
LESTE DE BOA VISTA RR 

  
ALVES¹, José, LACERDA², Ana, MARLY³, Iara, LUIZ, Fernanda Gouvêa 

1Academico de Administração UERR (jose.macedo.jamj@gmail.com) 
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INTRODUÇÃO 
A gestão de estoque vem se tornando uma tarefa das mais 
complexas da atualidade, seguindo o pensamento de 
Dalarmi (2010, p.2) A preocupação com a logística 
hospitalar vem desenvolvendo-se bastante ao longo dos 
últimos anos, pois ela necessita de outros setores para 
manter constante funcionamento do abastecimento de 
todos os pontos de distribuição de medicamentos e 
materiais médico-hospitalares dentro do hospital, 
independentemente do valor acrescido. Entendendo esta 
necessidade este trabalho teve como objetivo analisar a 
gestão de estoque da farmácia de um hospital público do 
município de Boa Vista-RR. Empenhou-se a saber onde 
está a falha na gestão ou na logística tendo em vista a 
constante falta de medicação, com esta pesquisa espera-
se contribuir com a geração de conhecimento e melhoria 
no setor de estoque desta unidade de saúde. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa tem caráter descritivo, pois irá descrever e 
registrar os acontecimentos da forma que ocorreram, 
através da abordagem qualitativa e quantitativa, pois irá 
medir ou transformar os resultados em estatísticas, com a 
pretensão de medir ou enumerar resultados, serão 
investigados e estudados os dados coletados durante a 
pesquisa de campo realizada através das entrevistas que: 
foram realizadas com um gerente e um funcionário da 
farmácia de um hospital público localizado em Boa Vista, 
Roraima. Quanto aos procedimentos a pesquisa é 
bibliográfica, pois foram consultados livros e artigos 
científicos para o embasamento teórico; pesquisa de 
campo para o fundamentar a abordagem quantitativa com 
utilização de questionário as questões abertas e 
descritivas para obtenção de maiores informações a 
respeito da gestão aplicada foram aplicadas um total de 
sete perguntas relacionadas ao tipo de estoque utilizado e 
também sobre a reposição do estoque e logística utilizada. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apesar da constante evolução da tecnologia e de suas 
ferramentas para o controle na gestão de estoque, esta é 
pouco utilizada na unidade pesquisada, toda via os 
colaboradores trabalham com materiais de trabalho 
limitados, escassos e antigos. De acordo com Lopes et al 
(2010, p.2) “Essa questão torna-se vital para as empresas 
e, por conseguinte, para os hospitais, sendo que a busca 
pela redução de gastos passa a ser uma constante. Ou 

seja, a implementação de sistemas de gerenciamento de 
custos é fundamental” 
 Identificamos várias inconsistências no gerenciamento do 
estoque de medicamentos, os processos são bem 
"manuais", pois o estoque é analisado pelo “olhômetro”, 
não tem previsão de estoque mínimo, ficando o servidor à 
mercê das interpretações dos próprios para solicitação de 
remédios, independente do uso provisiona-se somente 10 
medicamentos em estoque para cada item.  A reserva de 
alguns medicamentos é bem precária, pois muitos 
medicamentos não se obtêm grande demanda apesar 
disso são armazenados de forma correta dentro das 
normas pré-estabelecida pelo órgão de fiscalização. 
 
CONCLUSÕES 
Portanto entende-se que o estudo aplicado se obteve o 
resultado de o quão frágil encontra-se a gestão atual de 
estoque na farmácia do hospital pesquisado tendo em vista 
a crescente demanda devido a diversos fatores externos e 
internos, o que torna preocupante tendo em vista que os 
esforços dos servidores hospitalares são constantemente 
frustrados devido à falta de materiais ou até mesmo de 
remédios. Toda via deve-se utilizar de novas tecnologias e 
buscar novos métodos de logística que ainda não são 
utilizados no Estado buscando maior resultado e 
comprometimento com os usuários de toda rede 
hospitalar. 
Entende-se que a melhoria na gestão de estoque possa 
contribuir diretamente com a melhoria do atendimento a 
todos os cidadãos, evitando faltas ou desperdícios o erário. 
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ANÁLISE DA TEMPERATURA MUSCULAR EM ATLETAS DE GINÁSTICA RÍTMICA 
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INTRODUÇÃO 
A termografia é um método não invasivo, de fácil 
aplicação sem emissão de radiação (CÔRTE; 
HERNANDEZ, 2016). Devido a esses benefícios permite 
que a temperatura do corpo seja avaliada em tempo real, 
sem necessidade de contato físico com o avaliado 
(HILDEBRANDT; RASCHNER; AMMER, 2010), 
Segundo Martins et. al, (2018) técnica com a termografia 
tem sido utilizada como método de avaliação de risco de 
possíveis lesões e recuperação após o exercício. 
Bandeira et. al (2012) afirma que essa visibilidade se deu 
devido a facilidade do processo e por não ser uma 
técnica invasiva ao avaliado, permitindo assim, sua 
utilização diagnóstica, mensurando a quantididade de 
calor que o corpo emite. 
A ginástica rítmica exige muito condicionamento físico, 
visto que os movimentos tem que ser realizados com o 
máximo de perfeição possível, De Oliveira Porpino 
(2004) descreve que essa modalidade é caracterizada 
por detalhes técnicos que exigem muito condicionamento 
físico, ou seja, um nível de complexidade alto. 
Nesse sentido, esse trabalho surge com o objetivo de 
analisar a temperatura dos músculos de ginástica rítmica. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foi realizada uma pesquisa quantitativa transversal, 
participaram do presente estudo 12 atletas praticantes de 
ginástica rítmica do sexo feminino com pelo menos um 
ano de experiência na modalidade das categorias pré-
Infantil (9 e 10 anos), infantil (11 e 12 anos) e juvenil (13 
a 15 anos), as atletas têm mais de um ano de experiencia 
na modalidade. 
Utilizando uma câmera de infravermelho da marca Flir® 
Systems modelo TG – 165, com detector Lepton®, e 
precisão de 1,5%, ≤ 0,08°C de sensibilidade térmica. As 
participantes ficaram em posição anatômica e o avaliador 
permaneceu há 1 m de distância e através do termógrafo 
foram analisados os músculos bíceps braquial, 
quadríceps, tibial anterior, tríceps, isquiotibiais e tríceps 
sural, as atletas permaneceram 10 min em uma sala 
climatizada em 22°C. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos após a análise com o termógrafo 
estão descritos em média (M) e desvio padrão (DP) de 
cada músculo avaliado.  
O bíceps braquial direito 31,8±1,2; Bíceps braquial 
esquerdo 32,4±0,8; Quadríceps direito 31,0±0,8; 
Quadríceps esquerdo 31,1±0,6; Tibial anterior Direito 
31,4±0,5; Tibial anterior esquerdo 31,3±0,5; Tríceps 
direito 30,6±0,8; Tríceps esquerdo 30,7±1,0; Isquiotibiais 
direito 31,4±0,9; Isquiotibiais esquerdo 31,2±0,8; Tríceps 
sural direito 30,6±0,8; Tríceps sural esquerdo 30,5±0,6.  
Fazendo analise dos dados é possível notar que a média 
é representativa pois possui um DP baixo. 
 
CONCLUSÕES 
Podemos concluir que houve simetria térmica na 
musculatura analisada em atletas de ginástica rítmica, 
mostrando que esse é um método eficaz para a detecção 
da temperatura corporal. 
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ANÁLISE DE POLÍTICA PÚBLICA: A PADRONIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL NO 
CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER 
 
MACEDO1* Alexsya Mady, LIMA1, Maria Luiza, NAKAYAMA1, Rariana, LUIZ1, Fernanda Gouvêa 
 
1Universidade Estadual de Roraima.  
*(Alexsyamaddy@gmail.coml) 
 
Palavras Chave: Políticas Públicas, Saúde. 

 
INTRODUÇÃO 
As políticas públicas são ações que afetam toda a 
sociedade com o intuito de promover um bem-estar 
satisfatório para um todo. Capella (2018) afirma que o 
analista de políticas públicas é fundamental para 
encontrar evidências de problemas socias para analisar 
suas causas e então propor as medidas que serão 
necessárias para a sua resolução.  
A presente pesquisa tem como objetivo geral avaliar o 
processo de implementação da política pública 
Planifica/SUS no Centro de Referência da Saúde da 
Mulher (CRSM); no qual verificou-se quais foram as 
dificuldades encontradas em seu processo e analisar 
seus resultados. 
Todos os objetivos foram comentados e explanados no 
decorrer dos resultados, sendo respondido pela gestora 
do projeto e contextualizado nos resultados.  
  
MATERIAL E MÉTODOS 
“Pesquisar com método não implica ter uma atitude 
reprodutora, pelo contrário, é procurar cultivar um espírito 
crítico, reflexivo, amadurecido.” (ARAGÃO; NETA, 2017, 
p.10).  
A presente pesquisa tem abordagem qualitativa e 
quantitativa, é descritiva e foi realizada através de 
pesquisa de campo, bibliográfica abrangendo livros, 
artigos e projetos de políticas públicas com informações 
que serviram de base para elaboração do problema 
proposto, e por fim o método de estudo de caso único, 
pois, a pesquisa foi realizada no Centro de Referência da 
Saúde da Mulher  especificamente, podendo assim ser 
descrita como uma pesquisa documental. 
Realizou-se estudos observacionais para aprofundar a 
coleta e análise de dados, integrada com a aplicação de 
um questionário com 8 perguntas à diretora do 
departamento responsável por gerenciar a implantação 
do projeto. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O Planifica Sus é um projeto do Governo Federal, que faz 
um rearranjo da gestão e dos serviços de saúde no que 
diz respeito a atenção primária em todos os 27 Estados 
brasileiros dando início a grande reforma da saúde no 
Brasil, onde cada município dos estados terá uma 
unidade chamada de “Unidade Laboratório”, que vão 
estar se encarregando de iniciar o processo de 
reorganização. Este projeto surgiu como uma tentativa 
do Ministério da Saúde em organizar os serviços de 
assistência a população.  
Com a atual problemática da saúde Brasileira o 
Planifica/SUS vem com o intuito de melhoramento e 
capacitação dos serviços de atendimento de saúde no 

que diz respeito a atenção primária. Segundo o Ministério 
da Saúde (2019), a implantação das Redes de Atenção 
a Saúde propiciará um formato organizacional que 
permitirá a superação da atenção episódica, reativa e 
fragmentada por uma atenção contínua, proativa e 
integrada, compatível com o manejo adequado das 
condições agudas e crônicas. O CRSM é o projeto piloto 
da Planificação, tendo um período de implementação de 
1 ano e 6 meses, sendo a sua conclusão prevista para 
dezembro de 2020. Atualmente o projeto encontra-se no 
período inicial com cursos e oficinas afim de melhorar e 
capacitar toda sua equipe, mas segundo a gestora 
responsável tem-se encontrado dificuldade somente pela 
resistência dos funcionários em sua implementação 
inicial. 
Os resultados trarão impactos diretos na oferta de 
excelência da qualidade no âmbito da saúde, uma vez 
que haverá padronização no atendimento, trazendo 
agilidade e contribuindo para desenvolver a eficiência 
das equipes no planejamento, atendimento e a 
organização da atenção da saúde, buscando a melhor 
operacionalização do CRSM. 
Esta política pública, segundo a gestora entrevistada, já 
teve resultados positivos no Estado do Maranhão. 
 
CONCLUSÕES 
Pode-se concluir que o Planifica/SUS é uma Política 
Pública que contribuirá para melhoria das atuais 
condições da saúde de Roraima. Promoverá a eficiência 
de todos os processos de trabalho que envolvem a 
atenção primária e as unidades especializadas, com 
cada colaborador fazendo seu trabalho de maneira 
organizada, padronizada e com o mesmo propósito – 
atender bem a população, tornando assim os 
atendimentos mais ágeis. 
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ANÁLISE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA NO PONTO DE VISTA DOS USUÁRIOS 
 
SILVA1*, Victória Viviane Nascimento; FILGUERA2, Williany da Silva; VASCONCELOS2, Guilhermina Iara; VIEIRA2, 
Aryanne Silva Barros; LEAL2, Natacha Andreza Costa; ANJOS2, Ana Clara Costa dos; BARBOSA1,2,3, Loeste de 
Arruda 

1 Curso de Bacharelado em Enfermagem, Universidade Estadual de Roraima –UERR   

2 Curso de Bacharelado em Medicina, Universidade Estadual de Roraima- UERR  

3Departamento de Ciências Biológicas e Saúde, Universidade 

Estadual de Roraima- UERR *e-mail: loeste.arruda@uerr.edu.br 
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INTRODUÇÃO 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
saúde pode ser definida como “o estado de bem-estar 
físico, mental e social e não apenas a ausência de 
doenças” (OMS, 1946). Entretanto, no que se refere à 
percepção dos usuários das Unidade de Estratégia de 
Saúde da Família (UESF), o conceito de saúde tem se 
restringido ao Modelo Biomédico, o qual tende a levar em 
consideração apenas os aspectos biológicos, 
desconsiderando o processo multifatorial e dinâmico do 
bem-estar do paciente. Dessa forma, para a construção e 
solidificação de um novo modelo assistencial com 
potencial para romper o paradigma biomédico é 
necessário considerar dois principais aspectos: a 
necessidade de saúde dos usuários e o cotidiano das 
práticas assistenciais. Este estudo visa analisar a 
percepção dos usuários em relação aos serviços 
oferecidos pela equipe de saúde da família nas UESF. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este é um estudo qualitativo realizado em 11 UESF em 
diferentes áreas da cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil, 
escolhidas de modo aleatório. Quanto aos critérios de 
inclusão dos entrevistados, eles deveriam ter tido pelo 
menos uma experiência de atendimento na UESF no 
período do último ano, residir na área adscrita e possuir 
idade superior a 18 anos, ficando excluídos os que não se 
enquadraram em algum dos quesitos supracitados. A 
coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2015 
com aplicação de uma entrevista semiestruturada, 
elaborada e gravada pelos autores. Determinou-se o 
número de participantes pelo critério de saturação de 
dados. Utilizou-se o método de análise de conteúdo 
(BARDIN, 2008), fundamentado como literatura pertinente 
referente à temática. Os aspectos éticos e legais foram 
aprovados pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina 
de Juazeiro do Norte,2009182220913, e os entrevistados 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A maioria dos sujeitos entrevistados foram mulheres (9) e 
sua idades variaram entre 24 e 64 anos. Apenas uma 
pessoa havia cursado o ensino superior enquanto 6 
pessoas possuíam o ensino médio como escolaridade 
máxima e quatro tinham poucos anos de estudo formal 
com ensino fundamental completo ou incompleto. Sobre a 

variável de renda somente dois entrevistados possuíam 
renda superior a dois salários mínimos. Os depoimentos 
coletados foram unânimes em destacar que os serviços 
mais importantes na visão dos entrevistados é o 
atendimento médico. A aquisição de medicamentos e 
exames também são pontos essenciais para os 
entrevistados que, em última instância, estão 
correlacionados às consultas médicas. Tal comportamento 
deixa evidente que ainda prevalece fortemente o Modelo 
Biomédico de atenção à saúde na ótica do usuário da ESF 
na cidade de Fortaleza. Outros estudos também mostram 
que parcela expressiva das pessoas ainda têm como de 
busca pelas UESF’s fatores fundamentados nas doenças 
e no recebimento de medicação, o que demonstra que 
ainda permanecem arraigadas intrinsecamente as 
atenções da população voltadas às doenças e 
medicamentos (MOURA et al., 2014; ARRUDA-
BARBOSA, DANTAS e OLIVEIRA,2011). 
 
CONCLUSÕES 
Baseado no que foi descrito, observa-se que a proposta 
inicial de implantação das UESF’s - a de superar a tradição 
medicalizante e substituí-la por uma nova concepção 
apoiada na promoção da saúde - não está de acordo com  
a realidade da atenção primária, colocando em evidência 
os esforços para a substituição do Modelo Biomédico por 
outro centrado na Promoção da Saúde. Nesse sentido, 
para que a atenção primária seja resolutiva, oportuna e de 
qualidade, ela deve influenciar as pessoas a repensarem 
suas práticas de saúde e incorporarem o Modelo de 
Promoção da saúde em detrimento do Biomédico, 
passando o paciente a ser analisado de forma integral e 
não apenas a sua doença. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS PRELIMINARES DOS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 
UTILIZADOS NA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL, EM DUAS ESCOLAS DE BOA VISTA - RR 
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INTRODUÇÃO 
Os “instrumentos de avaliação”, termo sugerido por Zanon 
e Althaus (2008), referem-se a um conjunto de recursos 
utilizados pelos professores para a coleta e análise de 
dados do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 
Segundo Luckesi (2011), são exemplos de instrumentos 
avaliativos utilizados nas escolas: os questionários, 
participação em seminários, monografias, entrevistas, 
relatórios de pesquisa, testes, tarefas, pesquisas 
bibliográficas, arguição oral, redação, demonstração em 
laboratório, apresentações públicas e relatórios de 
atividades.  
O processo avaliativo dos alunos do ensino fundamental II, 
é muito fundamentado pela aplicação de provas 
tradicionais, no qual o aluno é obrigado a decorar os 
conteúdos e com pouca variação dos instrumentos 
avaliativos.  
As técnicas e os instrumentos de recolha de coleta de 
dados (informação) têm, em consequência, de ser 
diversificados tal como são variadas as situações de 
ensino e a natureza das aprendizagens de cada aluno. 
Nenhuma técnica permite obter dados sobre todos os 
elementos essenciais dos diferentes tipos de 
aprendizagem dos estudantes, pelo que a solução passa 
pela combinação de instrumentos adequados à natureza 
das tarefas em curso. Isso permite olhar os alunos sobre 
diversos ângulos, assumindo a natureza complexa da 
aprendizagem (CID; FIALHO, 2011). 
Nessa perspectiva, a presente pesquisa tem como objetivo 
analisar os principais instrumentos avaliativos utilizados 
pelos professores na disciplina de Ciências Naturais, e a 
sua contribuição para o processo de ensino e 
aprendizagem em duas Escolas Públicas Estaduais do 
Município de Boa Vista - RR. Este trabalho torna-se 
necessário para viabilizar a conscientização de tais 
profissionais para um ensino de qualidade. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A coleta de dados foi através da aplicação de questionários 
contendo perguntas objetivas e subjetivas utilizados para 
entrevistar dois professores que ministram aula de 
Ciências Naturais para as turmas de 6º ano do ensino 
fundamental II em duas escolas: a Escola Estadual Pedro 
Elias de Albuquerque Pereira e a Escola Estadual Dr. 
Ulysses Guimarães. Em relação ao tipo de pesquisa, 
utilizamos a pesquisa de abordagem qualitativa e 
descritiva, já em relação aos procedimentos técnicos, 
abordou-se a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em relação aos resultados obtidos, percebeu-se que os 

professores de Ciências Naturais colaboradores, utilizam de 

vários instrumentos avaliativos para auxiliar suas práticas 

pedagógicas, a pesquisa apontou ainda que a utilização de 

instrumentos alternativos diversificados contribui para uma 

prática avaliativa de forma eficiente e eficaz, desde que 

adequados para as diferentes naturezas de aprendizagem dos 

alunos. 

 
CONCLUSÕES 
Constatamos na pesquisa que quando os professores são 
indagados sobre o que é avaliação, mencionam o mesmo 
conceito de instrumentos avaliativos. Sendo que este se 
refere a técnicas de coleta de dados, tais como: provas, 
questionários, seminários, aulas práticas e etc. Enquanto 
que avaliação está relacionada a qualidade das diferentes 
aprendizagens dos alunos. 
Quando são questionados sobre avaliação da 
aprendizagem recorrem ao ato de medir ou quantificar os 
conhecimentos científicos dos alunos sem dar a devida 
ênfase na questão do acompanhamento pedagógico da 
aprendizagem. Os professores de Ciências Naturais 
colaboradores da pesquisa, utilizam vários instrumentos 
avaliativos para avaliar seus alunos. Sendo que estes 
recursos devem ser elaborados de uma maneira que 
facilite a aprendizagem dos alunos para que os educandos 
possam registrar seu aprendizado de maneira adequada. 
Esses instrumentos avaliativos utilizados pelos 
professores só demonstram dificuldades quando não são 
planejados de forma adequada para a aprendizagem dos 
alunos. Assim, quando são bem elaborados estimulam o 
interesse dos educados em estudar o conteúdo que está 
sendo explanado e executado pelos professores. 
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ANORMALIDADES ERITROCÍTICAS EM PEIXES DE LAGOS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
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1. Universidade Federal de Roraima (nivia.lopes@ufrr.br) 

2  Discente do Curso de Zootecnia da UFRR 

Palavras Chave: Chiclidae, Characidae, Indicador ambiental, Toxicologia. 
 
INTRODUÇÃO 
Os ecossistemas aquáticos estão frequentemente 
expostos aos agrotóxicos por meio de lixiviação e mistura 
de produtos químicos usados nas práticas agrícolas. Os 
peixes constituem um dos produtos finais dos sistemas 
aquáticos (BRANCO, 1983) e, portanto, são reconhecidos 
como organismos indicadores de possível poluição dos 
corpos de água (BRANCO, 1983; DAMATO, 2001). 
Espécies de peixes nativas vêm sendo utilizadas como 
bioindicadores de genotoxicidade ambiental, devido ao seu 
papel na rede trófica aquática, como por sua sensibilidade 
a baixas concentrações de substâncias com efeito 
genotóxico, que são comuns em ambientes aquáticos 
poluídos. Os micronúcleos surgem de fragmentos de 
cromossomos que não são incorporados no núcleo da 
célula depois da mitose. Entretanto, os mecanismos de 
formação das anormalidades nucleares não são 
completamente conhecidos (AYLLÓN & GARCIA-
VAZQUEZ, 2001). Micronúcleos e anormalidades 
nucleares tem sido utilizados como biomarcadores e ou 
indicadores genotóxicos de contaminação em animais 
expostos a substâncias químicas que possuem 
capacidade genotóxica (CAVALLET, et al., 2013; 
GALINDO E MOREIRA 2010; SAYED E MITANI, 2014). 
A presença de anormalidades eritrocíticas nucleares 
(ANE) e de micronúcleo, tem sido observados em células 
de peixe expostas a substâncias genotóxicas (ÇAVAS & 
ERGENE-GOZUKARA, 2005) 
Portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar as 
anormalidades eritrocíticas como indicador da integridade 

ambiental por meio da ictiofauna de lagos de Boa Vista RR. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
As coletas foram realizadas em dois pontos, Sítio São 
Roque, onde há ação antrópica, devido a atividade agrícola 
desenvolvida, e o outro ponto em um lago no Campus  
Cauamé (Centro de Ciências Agrárias da UFRR), sem 
ação antrópica. 
Foram feitas coletas no período de setembro de 2018 a 
junho de 2019, sendo feitas coletas trimestrais, 
compreendendo informações nas duas estações do ano 
(seca e cheia). 
Após a coleta imediatamente, foi retirado amostras 
sanguíneas para preparação do esfregaço sanguíneo. 
Posteriormente, alguns indivíduos foram sacrificados para 
a parte da amostra testemunha que serviu para 
confirmação de identificação das espécies estudadas. Os 
animais foram sacrificados de acordo com a orientação da 
Resolução Normativa 13/2015 CONCEA das Diretrizes da 
Prática de Eutanásia. 
Para o teste das anormalidades nucleares eritrocíticas, 
foram preparados esfregaços sanguíneos em lâminas de 
vidro e fixados em metanol 100% e corados 
sucessivamente com a solução May-Grunwald e Giensa. 
O ANE foi analisando conforme CARRASCO et al., (1990). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Peixes coletados: Geophagus sp, família Cichlidae (18,33g 
± 16,22 cm, e 7,75 cm ± 2,4) e  Pygocentrus nattereri, 
família Characidae (45,5 g ± 9,58, e 9,5 cm ± 0,70). 
A espécie P. nattereri foi coletada apenas no sítio São 
Roque e apresentou um total de 11 núcleos polimórficos, 
porém este dado é considerado baixo para um total de 
1000 células analisadas para cada lâmina nos quatro 
peixes coletados. 
Já para o Geophagus a presença de anormalidades foi 
muito baixa um total de 5 em 20 animais avaliados do Lago 
São Roque e nenhuma anormalidade no Lago CCA. 
Estudos realizados por Wasielesky et al. (2014) revelaram 
risco genético a espécie Poecilia vivípara, apresentando 
um aumento na frequência de células micronucleadas. 
Sendo assim, estudos de anoramlidades podem indicar a 
presença de danos genotóxicos em peixes expostos á 
agrotóxicos. 

 
CONCLUSÕES 
Podemos verificar que as anormalidades dos peixes 
coletados nos lagos, sítio São Roque e CCA não 
mostraram baixa frequência, sendo indicativo de que os 
dois ambientes ainda apresentam sua condição ambiental 
com boa integridade. 
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INTRODUÇÃO 
O futebol é um esporte mundialmente conhecido atraindo 
milhares de pessoas, no Brasil é considerado o país do 
futebol devido este ser o esporte mais popular e no estado 
de Roraima, há muitas escolinhas de futebol que visam 
propagar essa cultura e trazer principalmente para as 
crianças e adolescentes uma vivencia do esporte. 
A prática do futebol exige uma boa aptidão física, para 
conseguir um bom desempenho durante o jogo, além 
disso, a aptidão física é importante para a realização das 
atividades do dia-a-dia e ajuda na prevenção de doenças 
e redução de riscos à saúde.  
Objetivou-se identificar os níveis de aptidão física de 
frequentadores de uma escolinha de futebol da categoria 
de base da cidade de Boa Vista-RR, de acordo com o 
Manual do Programa Esporte Brasil (Gaya et al, 2015), nas 
variáveis índice de massa corporal, potência de membros 
superiores e inferiores, flexibilidade, agilidade, resistência 
muscular localizada, velocidade de deslocamento e 
aptidão cardiorrespiratória. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa de campo de caráter quantitativo e descritivo 
foi realizada no ano de 2018. Foram avaliadas 23 crianças 
de 12 anos, do gênero masculino, frequentadores da 
escolinha de futebol São Raimundo Esporte Clube, da 
categoria de base sub 12.  
Em primeiro momento o presidente do Clube e o treinador 
da categoria, foram informados da pesquisa e autorizaram 
que pudessem realizar os testes com os adolescentes, 
com o acompanhamento do treinador. A coleta dos dados 
ocorreu no pátio e no campo do Clube, foram utilizados a 
bateria de teste para avaliação dos níveis de aptidão física 
do manual Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR/2015).  
Foram utilizados como materiais para a realização dos 
testes uma ficha de acompanhamento dos participantes, 
balança, fita métrica, cones e cronômetro. Os dados 
coletados foram tabulados em planilha do programa 
Microsoft Excel 2013. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em relação ao índice de massa corporal dos participantes 
90% estavam eutróficos. No teste de Potência Muscular de 
Membros Superiores, 62% dos adolescentes avaliados se 
classificaram em Bom e Razoável, diferente do teste de 
Potência Muscular de Membros Inferiores que 72% da 
amostra foram classificados em Fraco e Razoável. 

Os participantes classificados em Zona Saudável foram os 
testes de Flexibilidade com 100%, e Resistencia Muscular 
Localizada com 67%. Venâncio et. al (2018) ressalta num 
estudo de aptidão física realizado com adolescentes da 
categoria sub 11 praticantes de futebol, foram classificados 
em Zona Saudável 20% da amostra no teste de 
Resistencia Muscular Localizada e 100% em Flexibilidade. 
Com isso, observa-se uma grande diferença de valores 
percentuais no teste de Resistencia Muscular Localizada. 
Outros testes que obtiveram os valores classificados em 
Bom e Muito Bom foram Agilidade com 53% e Aptidão 
Cardiorrespiratória com somente 10%. E por fim, o teste de 
Velocidade com 100% dos participantes classificados em 
Fraco e Razoável. Num estudo de aptidão física feito com 
adolescentes praticantes de futsal, os valores dos testes 
de Agilidade foi de 63,3% classificados em Fraco, e 
apresentando 36,6% no teste de Velocidade classificados 
em Bom e Muito Bom, obtendo melhores resultados do que 
o teste de Agilidade (DA ROCHA SILVA, et. al 2019).   
 
CONCLUSÕES 
Portanto, de acordo com os dados analisados e 
computados os resultados da bateria de teste foram 
bastante divergentes, somente nos testes de Aptidão 
Cardiorrespiratória e de Velocidade os resultaram foram 
abaixo dos níveis indicados para a saúde, logo, os dados 
dos outros testes estavam conforme a normalidade para a 
idade, e por estarem praticando futebol frequentemente. 
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INTRODUÇÃO 
Aptidão Física é a capacidade do ser humano de resistir ao 
estresse de determinada atividade física, sendo assim, 
uma prática sistemática que possibilita ao indivíduo uma 
melhora em suas capacidades, tendo assim, a associação 
de suas variáveis a indicadores de saúde e a capacidade 
de execução de tarefas. (MELLO, 2015; LENGHLER, 
2017).  
Diante desses apontamentos o estudo objetivou-se em 
obter um breve panorama relacionado a saúde e 
desenvolvimento de aptidão física de escolares do ensino 
fundamental II.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, que busca 
estabelecer uma relação de causa e efeito entre 
fenômenos, sendo o estado do objeto em função constante 
de outro estado (SEVERINO, 2017). Realizado em 
ambiente controlado, com uma amostra representativa de 
13 escolares do gênero masculino com idade de 15 anos 
de uma escola estadual do ensino fundamental II da cidade 
de Boa Vista/RR. O instrumento de coleta de dados teve 
como referência o Manual de Testes e Avaliação – Projeto 
Esporte Brasil (PROESP-BR) proposto por Gaya et al. 
(2015), para obter um panorama sobre a saúde e 
desenvolvimento de aptidão física voltada ao desempenho 
motor. Os testes tiveram a duração de três dias, com 
aplicação na instituição escolar durante as aulas de 
educação física pelo período de duas horas cada. Foram 
feitas as medições para Índice de Massa Corporal (IMC) 
com escala de “Baixo Peso”, “Sobrepeso” e “Obesidade”, 
junto dos pontos de corte para Zona de Risco a Saúde e 
Zona Saudável. Para o desempenho motor, avaliou-se 
Potência de Membros Superiores – PMS, Força Explosiva 
de Membros Inferiores – FMI, Resistência Muscular 
Localizada – RML, Flexibilidade – FLEX, Velocidade de 
Deslocamento – VD, Agilidade – AGL e Aptidão 
Cardiorrespiratória – AC.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Quanto aos resultados para IMC, 58% dos alunos se 
encontram na zona saudável, enquanto 42% se encontram 
na zona de risco a saúde, em estudo de Lima (2018) os 
escolares apresentaram 34% para zona de risco a saúde, 
apesar da baixa prática de atividades físicas. Após a 
execução dos testes, constatou-se que para PMS, os 
alunos apresentaram média de 368,5±63,90, em que 92% 
dos escolares apresentaram um desempenho “Fraco”, 
enquanto 8% apresentou desempenho “Bom”. No tocante 
ao FMI, os discentes apresentaram média de 206,5±29,98, 
em que 68% dos alunos apresentaram um desempenho 
considerado “Bom” e 33% da amostra apresentou 
resultados de desempenho “Fraco”. Para RML houve uma 
média de 46,5±9,84, caracterizando os escolares em 58% 

dentro da Zona Saudável, enquanto 42% se encontram na 
zona de risco a saúde. Em relação ao teste para FLEX, os 
alunos apresentaram média de 36,05±4,23, em que 92% 
se encontram na Zona Saudável e 8% dos escolares 
dentro da zona de risco a saúde. Para VD, os escolares 
apresentaram média de 3,51±0,27, com 17% 
apresentando resultados avaliados como “Bom”, enquanto 
83% apresentaram resultados definidos como “Fraco”. No 
que se refere a AGL, os discentes apresentaram média de 
6,97±0,98, com 8% dos escolares com resultados 
considerados “Bom”, enquanto 92% apresentou resultado 
considerado “Fraco”. Já o AC, os alunos apresentaram 
média de 670±352,49, na qual 75% possuem um 
desempenho “Fraco”, enquanto 25% apresentou 
rendimento “Razoável”. Em comparação a estudos de 
Mello (2015), que avaliou a aptidão física de adolescentes, 
também houve a elevada frequência no que diz respeito as 
variáveis de PMS, VD e AL para níveis de classificação 
“Fraco” (28,3%;41,5%54,8%, respectivamente). 
Lima(2018), apresentou também, resultados satisfatórios 
quanto a FLEX, onde 61,7% se apresentou dentro da 
“Zona Saudável”.  

 
CONCLUSÕES 
Conclui-se que 58% dos avaliados se encaixam na “Zona 
Saudável”. Quanto à aptidão física para desempenho 
motor, houve variações de resultado, onde os testes de 
potência de membros superiores, flexibilidade e velocidade 
demonstraram mais de 50% com um desempenho 
considerado “Fraco”, assim como, para agilidade e 
resistência aeróbica. Assim, é necessário alcançar o 
desenvolvimento de mais atividades relacionadas à saúde, 
tendo sempre o cuidado de incentivar os alunos 
continuarem uma rotina regular de exercícios fora do 
ambiente escolar.  
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INTRODUÇÃO 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) é uma ação conjunta do Ministério da Educação, 
por intermédio da Secretaria de Educação Superior 
(SESU), da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (BRASIL, 2008). 
Para Cunha e Marcatto (2016), os professores e sua 
formação não são os únicos problemas para a educação 
brasileira, mas são alguns dos pontos cruciais para sua 
melhoria. O objetivo do presente estudo foi identificar a 
atuação dos pibidianos nas aulas de educação física na 
concepção dos alunos de uma instituição militar. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foi realizado um estudo quantitativo com abordagem 
analítico-descritivo, cuja amostra representativa de 40 
alunos dos anos finais do Ensino Fundamental II, das 
turmas do 7º ano e 8ª ano, de um colégio estadual militar 
da cidade de Boa Vista/Roraima. O PIBID do curso de 
Licenciatura em Educação Física da Universidade 
Estadual de Roraima (UERR) é composto por acadêmicos 
do 4° e 6° semestres com um ano e meio de atividade na 
escola. O instrumento de coleta de dados foi um 
questionário com quatro questões sendo elas referentes à 
concepção dos discentes a respeito da presença dos 
acadêmicos do PIBID nas aulas de Educação Física; 
sugestões de melhorais nas aulas; entendimento da 
Educação Física na escola e o que falta nas aulas de 
Educação Física. Os dados foram analisados por 
intermédio da estatísitca descritiva inferencial (FERREIRA, 
2005), na qual apresentamos a concepção dos discentes 
a respeito da presença dos acadêmicos do PIBID nas 
aulas de Educação Física; sugestões de melhorais nas 
aulas; entendimento da Educação Física na escola e o que 
falta nas aulas de Educação Física. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados referentes à concepção dos discentes a 
respeito da presença dos acadêmicos do PIBID nas 
aulas de Educação Física: verificamos que 32 discentes 
disseram que acharam muito boa a presença dos 
pibidianos e 8 afirmaram ser uma boa iniciativa a presença 
dos pibidianos, pois possibilitava uma maior dinâmica nas 
aulas de Educação Física. Quanto às sugestões de 
melhorais nas aulas: evidenciamos que 35 estudantes 
relataram que não seria necessário mudar nada, uma vez 
que consideravam as aulas boas, enquanto cinco 
relataram não saber responder o que precisaria ser 
melhorado. Quanto ao entendimento da Educação 
Física na escola, identificamos que 12 alunos relataram 
que as aulas eram muito boas; 10 disseram ser legal e 

divertido; 10 que as aulas eram prazerosas e oito 
afirmaram ser muito bom, e que poderia ter mais aulas 
durante a semana. Em relação ao que falta nas aulas de 
educação física, averiguamos que 16 discentes gostariam 
de mais aulas livres (atividade de cunho exploratório); 14 
estudantes gostariam de usar diferentes espaços físicos da 
escola, como o campo e a pisicina, que atualmente é 
utilizada somente pelos militares nos seus treinamentos e, 
10 alunos manifestaram que não precisaria mudar nada, 
porque já achavam estar bom do jeito que está. Segundo 
Darido (2012), destaque-se que no Brasil, a Educação 
Física é acometida historicamente pela falta de respaldo 
dos gestores e dos sistemas públicos, incluindo a 
inobservância da infraestrutura e dos recursos materiais 
mínimos para o seu desenvolvimento. Para isso, é 
fundamental o diálogo entre a equipe escolar e militares, 
para uma melhor distribuição dos espaços, garantindo o 
processo de ensino-aprendizagem dos alunos nas aulas, 
bem como a realização da prática pedagógica dos 
docentes de Educação Física nos diferentes espaços 
escolares. 

CONCLUSÕES 
Podemos concluir que a presença dos acadêmicos do 
PIBID de educação física tem suma importância tanto na 
contribuição da formação dos acadêmicos quanto na 
aprendizagem dos alunos. Como sugestão, pode-se 
dialogar com a gestão e os professores a respeito de 
utilizar outros espaços, como foi ressaltado pelos alunos, 
para aumentar as possibilidades das aulas e garantir uma 
maior vivência da cultura corporal do movimento. 
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INTRODUÇÃO 
Sabe-se que tanto no campo jurídico como nos demais 
campos de atuação do pedagogo, busca-se compreender 
ou intervir nos processos educativos, pois este é o objeto 
de estudo da Pedagogia, mas deve-se levar em conta as 
especificidades de cada ambiente, pois exigirá do 
profissional técnicas, competências e conhecimentos 
diferentes. Desta forma o trabalho pretende compreender 
a atuação profissional do pedagogo no campo jurídico e 
ampliar a concepção do trabalho pedagógico em 
ambientes não escolares. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa realizada é de cunho bibliográfico e de campo, 
sendo as informações coletadas mediante a entrevista, 
pois segundo Gil (1999) permite interagir com o sujeito 
entrevistado e formular perguntas que alcance os objetivos 
propostos. Com uma abordagem qualitativa dos dados e 
como método de análise e reflexão o materialismo 
histórico-dialético. Tendo como lócus o Fórum Criminal e 
Cível, mas especificamente a Vara de Penas e Medidas 
Alternativas (VEPEMA). A Vara de Penas e Medidas 
Alternativas (VEPEMA) compreende um universo de dois 
pedagogos, mas a entrevista ocorreu com apenas um. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ao se pensar em outras áreas de atuação do pedagogo é 
comum se perguntar se de fato existem diferenças entre 
exercer a função no âmbito escolar e em instituições não 
escolares, tendo em vista que se irá trabalhar com o 
mesmo objeto de estudo, a educação. De acordo com o 
entrevistado “são atuações bem distintas, pois na docência 
se irá ensinar, fazer planos de aula, além de despertar no 
aluno o interesse por um determinado assunto. Sendo que 
em sua área, jurídica/criminal, o trabalho exige gestão, 
orientação, assistência, acolhimento e assessoria ao 
magistrado”. 
Segundo Libâneo (2002) o pedagogo pode atuar em duas 
instâncias, a escolar e extra-escolar tratando-se de um 
profissional com um leque de possibilidades, mas que 
mantém seu caráter pedagógico. Assim, apesar das 
diferenças, quanto ao público, instrumentos, técnicas e 
conhecimentos específicos, deve-se focar no ato 
educativo. 
Deste modo, ao se tratar da função desempenhada pelo 
pedagogo no âmbito jurídico, deve se compreender que 
estará presente a Pedagogia Jurídica. O entrevistado, que 

atua na Vara de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA), 
explicou que “Nesse setor, tem-se uma política, que seria 
a de punir o réu, levando-o a refletir sobre o crime que 
cometeu, como por exemplo, privando-o da total liberdade, 
como prestar serviços comunitários com dia e horário 
marcados, ou seja, além de arcar com as consequências 
jurídicas, também compreende-se que ele está pagando 
de forma educativa”. Desta forma observa-se que o 
pedagogo deve ter um olhar humanizado, saber que 
apesar da sentença do indivíduo, é preciso notar um ser 
humano, com necessidades e limitações e com a 
possibilidade de corrigir os seus erros para que possa 
prosseguir normalmente na sociedade.  
É preciso entender, ainda, que entre os campos escolares 
e jurídicos existem diferenças na atuação do pedagogo, 
segundo o entrevistado “na docência é ensinar, fazer um 
plano de aula, despertar no aluno o interesse por um 
determinado assunto e na função que exerço, 
especificamente a jurídica/criminal, o trabalho exige 
gestão, orientação, assistência, acolhimento e assessoria 
ao magistrado”, mas apesar das diferenças Frison (2004) 
afirma que a educação esta presente em todos os 
espaços, não havendo uma única forma de aprender, o 
que leva a acreditar que os espaços de atuação do 
pedagogo se unem pelo ato educativo. Portanto, o 
pedagogo tem uma multifuncionalidade e que é muito 
importante para os acadêmicos de Pedagogia conhecer, 
pois possibilitará a construção de novos conhecimentos e 
a ampliação da concepção do trabalho pedagógico. 
 
CONCLUSÕES 
Diante do exposto compreendeu-se que a atuação do 
pedagogo no campo jurídico possui suas especificidades 
quando comparado aos espaços escolares, mas estas não 
se distanciam do ato educativo, enquanto objeto de 
investigação do pedagogo. 
 
________________ 
RISON, Lourdes Maria Bragagnolo. O pedagogo em 

espaços não escolares: novos desafios. Ciência. Porto 
Alegre: n. 36, p. 87-103, jul./dez. 2004. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed.- São Paulo: Atlas, 
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AULA DE CAMPO NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE BOA VISTA – RR 
 
PAULA1, Gean Guilherme Ferreira de; SILVA2, Adriano Lucena da; LUZ3, Gilcimar Maysonnave da; FIGUEIREDO4, 
Alcirene Paulain Gonçalves 
 
1,2,3Universidade Estadual de Roraima (UERR) – Graduandos do Curso de Geografia; 1limagean84@gmail.com; 
2adrinolucenadasilva1995@gmail.com; 3gilcimarmaysonnave@hotmail.com 
4Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) – Professora Supervisora do subprojeto Geografia da UERR;  
 
Palavras Chave: Aula de Campo, Ensino de Geografia. 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o 
resultado de uma das ações desenvolvidas (aula de 
campo), através do Programa Institucional de Bolsa e 
Iniciação à Docência – (PIBID), subprojeto de Geografia, 
da Universidade Estadual de Roraima – (UERR). 
Nessa perspectiva, a aula de campo oportuniza ao 
professor a condição de mediador, possibilitando a 
melhoria no processo de ensino-aprendizagem e ao 
discente a materialização do conteúdo discutido em sala 
de aula. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para a realização da aula de campo, utilizou-se como 
procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, com 
o intuito de possibilitar o embasamento teórico, para 
subsidiar os planejamentos e as execuções das atividades. 
Nesse contexto, a presente aula fora desenvolvida no 
decorrer do semestre letivo de 2019.1, e dividiu-se em 
duas etapas: i) teórica (aulas expositivas sobre o tema 
abordado e planejamento da aula de campo) e ii) prática 
(execução da aula de campo. A segunda etapa foi 
realizada em quatro pontos localizados no centro histórico 
da cidade de Boa Vista – RR. 
Cabe ressaltar, que as ações do PIBID (subprojeto de 
Geografia), são desenvolvidas na Escola Estadual 
Oswaldo Cruz, localizada geograficamente na área central 
do município de Boa Vista – RR, conforme a (Figura 01). 

Figura 01 – Carta imagem da localização da Escola 
Oswaldo Cruz 

 
Fonte: autores da pesquisa (2019). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para o desenvolvimento da aula de campo os acadêmicos 
do curso de Geografia (mentores e mediadores da 
atividade propostas) selecionaram duas turmas do ensino 
fundamental II, uma do 6º ano e outra do 8º ano. 
Nesse sentido, a aula teve como tema os impactos 
socioambientais e as transformações na paisagem através 
da análise geo-histórica. Dessa forma, Castrogiovanni et 
al., (1999, p. 99) afirmam que a aula de campo “é um rico 
encaminhamento metodológico para analisar a área de 
estudo [...], de modo que o aluno poderá diferenciar, por 

exemplo, paisagem de espaço geográfico”. Os pontos 
visitados na referida aula de campo foram os seguintes: 
Monumento aos Pioneiros, Orla Taumanan, Antiga Sede 
da Fazenda Boa Vista e Igreja Matriz. Vale destacar, que 
estes lugares representam a história e a cultura 
roraimense. No que se refere ao primeiro ponto visitado, 
no Monumento aos Pioneiros, explicou-se aos os alunos, 
questões que contemplaram o processo de colonização e 
ocupação do estado de Roraima, inclusive da capital Boa 
Vista, (Figura 02 A). 

Figura 02 – Pontos visitados 

 
Fonte: autores da pesquisa (2019). 

Por conseguinte, o segundo ponto da aula foi na Orla 
Taumanan, discutiu-se de maneira crítica com 
exemplificações que contemplam a fisiografia da paisagem 
as margens e no leito do rio Branco, bem como a 
relevância deste corpo hídrico para o processo de 
ocupação e evolução da área urbana da cidade, (Figura 02 
B). Em seguida, (Figura 02 C), o terceiro ponto da aula foi 
no prédio histórico que sediou a Antiga Sede da Fazenda 
Boa Vista, propriedade esta que originou a principal cidade 
do estado de Roraima, na qual fora apresentado aos 
educandos a importância deste equipamento urbano para 
a produção do espaço urbano da cidade. Por fim, na Igreja 
Matriz (Figura 02 D), enfatizou-se sobre o caráter 
primordial da instituição católica para a efetiva ocupação 
do território pelo estado brasileiro nesta região da 
Amazônia Setentrional. 
 
CONCLUSÕES 
Dessa forma, a aula de campo foi executada com êxito, 
onde trouxe grande contribuição e melhoria no processo 
de ensino-aprendizagem. Portanto, constatou-se que a 
aula de campo como recurso didático, é uma ferramenta 
essencial para desenvolver a materialização de 
discussões teóricas existentes no contexto da ciência 
geográfica. 
____________________ 
CASTROGIOVANNI, A. C.; et al. Geografia em sala de aula: práticas e 

reflexões. Porto Alegre: ed. da Universidade Federal do Rio Grande do Sul / AGB 
– seção Porto Alegre, 1999. 
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INTRODUÇÃO 
As florestas naturais e plantadas são importantes 
patrimônios do Brasil que proporcionam significativos 
benefícios social, ambientais e econômicos (FERREIRA e 
SILVA, 2008). No Brasil, tanto a floresta amazônica quanto 
o cerrado estão sendo devastados para a expansão da 
fronteira agrícola e a extração desordenada de madeira, 
representando uma importante redução na biodiversidade 
(DINIZ et al.,2009). Segundo Tonini et al. (2008), a partir 
de 1995 foi iniciado em Roraima plantios de coleções de 
espécies arbóreas nativas e exóticas, com a finalidade de 
avaliar, preliminarmente, espécies potenciais para 
sistemas agroflorestais e programa de reposição florestal, 
tendo como experimentos algumas espécies arbóreas da 
Amazônia, entre elas citam plantios homogêneos de 
Handroanthus impetiginosus (ipê roxo). Neste sentido, 
considerando que tratamentos silviculturais são eficazes 
na condução dos plantios florestais, objetivou-se verificar 
a resposta de crescimento de H. impetiginosus ao 
tratamento de desbaste. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado num plantio de H. impetiginosus de 
três anos de idade, localizado na vicinal 01 Itã, município 
de Caracaraí (01o47’61‟ N e 60o75’10‟ W). O plantio foi 
realizado sobre área desmatada e abandonada. O 
delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado 
contendo dois tratamentos CD: indivíduos com desbaste 
de plantas vizinhas; SD: indivíduos sem desbaste de 
plantas vizinhas. Foram feitas medidas microclimáticas na 
área de plantio sendo: luminosidade, temperatura e 
umidade. Também foram feitas medidas biométricas e 
morfométricas das plantas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados demonstraram maior luminosidade no 
tratamento CD de forma imediata. Após aproximadamente 
90 dias de observação houve se decréscimo na 
luminosidade, inclusive igualando os valores em ambos os 
tratamentos (Figura 1). 
 

 
Figura 1: Luminosidade nos tratamentos durante período 
experimental. A seta representa diferença estatística pelo teste t 
de Student a 5% de probabilidade. 

As variáveis de altura total e DAP, não obtiveram ganhos 
significativos em ambos os tratamentos, após 165 dias de 

observação. Caldeira e Oliveira (2008) ressaltam que o 
período de um ano pode ser insuficiente para o incremento 
das árvores observadas. Já para as variáveis 
morfométricas apresentadas, observou-se que as 
variáveis CC, PC e GE não apresentaram diferença em 
função da aplicação de desbaste e as variáveis DC, IA, IS 
e FC diferiram significativamente dentro do mesmo 
tratamento na comparação de diferentes períodos de 
coleta (30 e 165 dias). No tratamento SD, somente para IA 
e FC se verificou diferença (Figura 2). 
 
Figura 2: Comprimento de copa (CC), diâmetro de copa (DC), 
proporção de copa (PC), grau de esbeltez (GE), índice de 
abrangência (IA), índice de saliência (IS) e formal de copa (FC) 
de plantas de H. impetiginosus de três anos de idade em 
experimento com e sem desbaste (CD e SD, respectivamente). 
Os valores são médias ± desvios-padrão. Letras maiúsculas 
iguais na comparação entre tratamentos (CD e SD) e letras 
minúsculas iguais na comparação entre período de coleta (30 e 
165 dias), não representa diferenças significativa pelo teste de 
Duncan a 5% de probabilidade. 
 

 
 

CONCLUSÃO 
A aplicação do desbaste proporcionou maior incidência 
luminosa próximo das plantas analisadas por um curto 
período de tempo. A aplicação de desbaste não afetou a 
biometria das plantas (altura e diâmetro), porém, 
influenciou em algumas variáveis morfométricas, como por 
exemplo, formal de copa, no período analisado. 
Provavelmente, o número de árvores desbastadas 
associado ao tempo de exposição do tratamento pode ter 
sido insuficientes para a obtenção de maior resposta no 
crescimento das plantas tratadas. 
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INTRODUÇÃO 
O Brasil advém de uma cultura curativista encalcada desde 
os primórdios da implantação dos primeiros serviços de 
saúde, tido como “Modelo Biomédico”. Não obstante, 
começou-se a implantar uma proposta baseada na 
ampliação do acesso aos serviços e incorporação do 
acolhimento e humanização das práticas, focando no 
caráter preventivo das enfermidades (Fertonani et a.l,2015, 
p. 1869). Apesar de ser uma excelente estratégia, tal 
modelo, diante de suas hodiernas provações, vem 
apresentando fragilidades recorrentes entre os municípios 
brasileiros. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este é um estudo qualitativo, realizado em 11 unidades da 
Estratégia de Saúde da Família (UESF) em diferentes áreas 
de Fortaleza, Ceará, Brasil, selecionadas de modo 
aleatório. Os 11 usuários foram convidados quando 
aguardavam as consultas médicas, sendo os critérios de 
inclusão: pelo menos uma experiência de atendimento na 
UESF no período do último ano, residir na área adscrita e 
possuir idade superior a 18 anos, ficando excluídos os que 
não se enquadraram em algum dos quesitos supracitados. 
Em cada UEFS, apenas um usuário foi entrevistado. A 
coleta de dados ocorreu com a aplicação de uma entrevista 
semiestruturada. Utilizou-se o método de análise de 
conteúdo (BARDIN, 2008) e obteve-se a aprovação desse 
estudo pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de 
Juazeiro do Norte, 2009182220913. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A maioria dos entrevistados foram mulheres (9) entre 24 e 
64 anos. Apenas uma pessoa tinha ensino superior, seis 
pessoas tinham o ensino médio e quatro tinham poucos 
anos de estudo formal com ensino fundamental completo 
ou incompleto. A renda familiar da maioria era de um salário 
mínimo (4), porém foram entrevistadas pessoas com renda 
menor que um salário (2), entre um e dois salários (3) e 
maior que dois salários (2). Foi formulada a categoria 
avaliação da ESF e seus serviços, explicitando o ponto de 
vista de seus usufruidores, e suas subcategorias 
insatisfação com a ESF e seus serviços, a qual classificou 
o trabalho na Unidade de regular à péssimo devido a pontos 
como  dispensa de medicamentos e falta/demora no 
atendimento, e satisfação com o serviço, focando na 
competência dos profissionais e cordialidade. Tais pontos 
podem ser vistos nas explanações abaixo:  

- “Quanto à qualidade do serviço prestado aqui 
eu diria que é regular porque falta muita coisa, 

atendimento, remédio em farmácia, uma 
gestão boa, uma gestão de fora do posto” 
- “Não tenho plano de saúde, mas mesmo que 
tivesse eu usaria aqui porque o atendimento é 
bom. O serviço me agrada”. 
- “Demora muito para a gente fazer exame de 
sangue, outra vez eu fiz um exame 
ginecológico aqui e levou 7 meses para 
receber o resultado. Eu sei que o atendimento 
é péssimo” 
- “O que poderia melhorar seria, assim, que os 
médicos às vezes não são pontuais, a gente 
fica esperando muito tempo pra ser atendida. 
Mas quando a gente é atendida o atendimento 
é muito bom, é só a demora às vezes”. 

De tal maneira, nota-se um certo conformismo, e o simples 
fato de conseguir acesso aos serviços e medicações já se 
configura um motivo de satisfação, porque a realidade de 
muitas comunidades é pautada no costume de uma 
escassa cobertura assistencial (CAMPBELL, ROLAND E 
BUETOW, 2000). É perceptível, ainda, que o nível de 
escolaridade dos usuários interfere em sua satisfação, 
assim como uma boa avaliação de um serviço pode ser 
fruto de uma baixa capacidade crítica dos usuários 
(DORIGAN, OLIVEIRA E GUIRARDELLO, 2015). 
 
CONCLUSÕES 
Tal estudo aplicado em Unidades na cidade de Fortaleza 
comprovou que, mesmo após mais de 20 anos da criação 
ESF e o Estado do Ceará ter sido seu pioneiro, ainda é 
grande a insatisfação com os serviços na visão do usuário, 
seja no quesito acessibilidade, à dispensa de 
medicamentos, à estrutura física, não sendo esta uma 
realidade exclusiva deste Estado (SERAPIONI E SILVA, 
2011; RONZANI E RIBEIRO, 2003). Ao mesmo tempo, a 
gratidão dos usuários para com os profissionais reflete o 
esforço por parte da equipe multidisciplinar e o provável 
pouco grau de criticidade por parte da população. 
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INTRODUÇÃO 
Comumente, o óleo de andiroba (Carapa guianensis), é 
extraído na Amazônia, por agroextrativistas, pelo método 
tradicional, artesanal, ou ainda por prensa. É um produto 
florestal não madeireiro, extraído exclusivamente das 
sementes sem a derrubada das árvores da espécie (G1 AM, 
2018). No entanto, no processo de extração, são gerados 
diferentes resíduos, sólidos e líquido, que não são melhores 
aproveitados pelos extratores, por desconhecimento do seu 
potencial ou por conta da inexistência de subsídios técnicos 
que priorizem o desenvolvimento e transferência de 
tecnologias ambientalmente sustentáveis (SILVA et al. 
(2011). Portanto, vislumbra-se que a introdução de novas 
tecnologias ao processo de extração do óleo das sementes 
de andiroba, principalmente, em sistemas sustentáveis, 
suscitará melhorias na qualidade do produto principal, óleo, 
e ganhos sociais, econômicos e ambientais, por meio da 
valorização e transformação dos resíduos gerados em 
potenciais bioprodutos da biodiversidade amazônica. Neste 
sentido, no presente trabalho, teve-se por objetivo 
determinar, experimentalmente, procedimentos aplicáveis a 
sistemas sustentáveis para beneficiamento de resíduos 
gerados na extração do óleo de sementes de andiroba. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para realização do experimento, amostras representativas 
de sementes de andiroba, em torno de 3 a 5 Kg, foram 
coletadas aleatoriamente, na primeira época da colheita, 
nos meses de abril e maio, do ano de 2019, em coleção 
biológica estabelecida nos campos experimentais, serra da 
prata e confiança, da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, localizados na região sul e norte do Estado 
de Roraima. Após, as amostras de sementes foram 
encaminhadas ao laboratórios de resíduos da Embrapa 
Roraima, onde procedeu-se por etapas, o desenvolvimento 
e aplicação das técnicas e métodos para implementação do 
processo de beneficiamento dos resíduos gerados na 
extração tradicional do óleo da andiroba. As amostras foram 
primeiramente pesadas, depois, colocadas em um balde ou 
caixa plástica de acordo com o volume de sementes. 
Acrescentou-se água aos recipiente, deixando as amostras 
em molho em um intervalo de 24 horas para que ocorresse 
a separação das sementes puras e impuras. No dia 
seguinte, retirou-se toda as amêndoas puras, pondo-as em 
uma panela para cozinhar durante um intervalo de 3 horas 
após atingir uma temperatura de 90°C. Depois do 
cozimento, as amostras passaram pelo processo de 
secagem em estufa artesanal apropriada para escorrer o 
excesso da água, e somente, depois de 10 a 15 dias nessa 
estufa será retirada toda massa das amêndoas e também, 
recolhido os resíduos gerados, sendo essa massa 

amolgada a mão, conforme procedimento tradicional 
realizado por agroextrativistas, deixando ela em formato de 
pão, pra ser levada novamente a estufa artesanal para 
iniciar o processo de extração do óleo e beneficiamento de 
alguns dos resíduos gerados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com Trecenti (2009), os sistemas sustentáveis 
têm como objetivo a produção com mínimo impacto aos 
recursos naturais, através do uso racional dos insumos, do 
respeito à legislação ambiental e trabalhista. Entretanto, 
após a execução de todo o processo para extração do óleo 
da andiroba constatou-se e verificou-se que são gerados 
diferentes resíduos e que estes se não forem recolhidos e 
beneficiados de alguma forma haverá uma perda grande de 
matéria-prima e impactos ao ambiente. Nesse trabalho, 
obteve-se resultados satisfatórios, referentes ao 
desenvolvimento experimental de uma forma para o 
beneficiamento e utilização de alguns dos resíduos 
gerados. Após extração das amêndoas, as cascas das 
sementes foram higienizadas e sanitizadas e após, 
colocadas para secarem ao sol. Depois de totalmente 
secas, foram quebradas em pedaços menores com as 
mãos, como pode ser observado abaixo na figura 1-A. E 
depois foram colocadas em um pequeno pilão para serem 
quebradas em partículas bem menores que permitissem 
serem utilizadas na composição artesanal de sabonetes 
esfoliantes, como podemos ver na figura 1-B. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Amostras de resíduos de cascas das sementes 
de andiroba beneficiadas (A), prontas para utilização (B). 
 
CONCLUSÕES 
Os procedimentos determinados são aplicáveis a sistemas 
sustentáveis para beneficiamento de resíduos da andiroba. 
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INTRODUÇÃO 
A espécie e variedades de pimenta Capsicum frutescens L. 
apresentam uma ampla heterogeneidade de 
características, como folhagem variada, copa pequena e 
ereta, cor de fruta intensa, que contrasta com folhagem 
verde e, que lhe conferem valor estético para ser utilizada 
como planta ornamental (CARVALHO et al., 2006). Grande 
parte da produção de pimenta ornamental é 
comercializada como planta anual envasada, e o tipo de 
substrato é muito importante para se obter plantas de 
qualidade (BACKES et al., 2007). Nesse sentido, este 
estudo teve por objetivo avaliar a biomassa de mudas de 
pimenta ornamental produzidas em diferentes substratos e 
hidrogel.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimente foi conduzido na área experimental do 
Centro de Ciências Agrária da Universidade Federal de 
Roraima - CCA/UFRR, em Boa Vista, no período 
correspondente aos meses de abril e maio de 2019. A 
instalação do ensaio foi feita em um telado com malha 
fotoconversora de cor prateada com 50% de 
sombreamento (ChromatiNet® Silver). O delineamento 
experimental utilizado foi inteiramente casualizado em 
esquema fatorial 3x2, com quatro repetições e três plantas 
por unidade experimental. Cada unidade experimental foi 
constituída por uma planta, sendo conduzida em copos de 
plástico com capacidade de 0,2 L. A base de cada copo foi 
preenchida com brita tipo 0 (4,8 a 9,5 mm) para contenção 
das perdas de substrato e drenagem de água, conforme 
Monteiro Neto et al. (2016). Foram testados 
associadamente três níveis de substrato (S1 
[OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz 
carbonizada (1:1:1 v/v)], S2 [OrganoAmazon® + 
PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada + Esterco 
Bovino (1:1:1 v/v)] e S3 [OrganoAmazon®]) e 2 dois níveis 
de hidrogel (presença e ausência). A quantidade de 
hidrogel usada foi de 10 g.L-1 de substrato. Os substratos 
ausentes de hidrogel foi realizada à irrigação diária das 
mudas. Já nos tratamentos referentes ao uso de hidrogel, 
adotou-se um turno de rega a cada dois dias, permitindo a 
atuação do hidrogel. O turno de rega foi adotado após as 
plantas emitir o segundo par de folhas definitivo. Aos 44 
dias após o plantio (DAP) foram avaliadas as seguintes 
variáveis: massa seca da parte aérea (MSPA) e massa 
seca de raiz (MSR). Para determinar os efeitos dos 
tratamentos  na qualidade de mudas de pimenta 
ornamental, os resultados dos dados obtidos foram 
submetidos à análise de variância aplicando-se o teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. As análises foram realizadas 
com o auxílio do programa estatístico R Studio (R CORE 
TEAM, 2016). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Houve interação significativa (p>0,01) entre os níveis de 
substrato e hidrogel para as variáveis analisadas. Após o 
desdobramento dos fatores entre si, observamos que a 
ausência do hidrogel associado ao S3 promoveu o melhor 
incremento de MSPA. Já para a MSR o melhor resultado 
foi obtido quando associado ao S3 e S1. Não houve 
diferença significativa entre a presença de hidrogel e os 
níveis de substrato estudados para a MSPA. Entretanto, a 
presença do hidrogel foi melhor no S2 e S3 para a MSR. A 
combinação entre substrato e hidrogel houve diferença 
significativa apenas para o S3 e S2, em que quando 
associado a presença e ausência de hidrogel, 
respectivamente, teve efeito negativo para MSPA e MSR. 
 
Tabela 1 - Valores médios de massa seca da parte aérea (MSPA) 
(cm) e massa seca de raiz (MSR) (cm) de mudas de pimenta 
ornamental produzidas em resposta à diferentes substratos e 
hidrogel. Boa Vista, RR. 

 Variáveis  Tratamento Ausência 
de Hidrogel 

Presença de 
Hidrogel 

MSPA 

S1 0,51 Ab 0,60 Aa 

S2 0,39 Ab 1,08 Aa 

S3 1,97 Aa 0,95 Ba 

MSR 

S1 0,57 Aab 0,54 Ab 

S2 0,26 Bb 1,14 Aa 

S3 1,01 Aa 0,65 Aab 
Médias seguidas de mesma letra, maiúsculas nas linhas e minúsculas 
nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). (S1 
[OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada (1:1:1 
v/v)], S2 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada 
+ Esterco Bovino (1:1:1 v/v)] e S3 [OrganoAmazon®]). 

 
CONCLUSÕES 
O substrato composto por OrganoAmazon® promove o 
aumento da biomassa de mudas de pimenta ornamental.  
O uso do hidrogel pode ser uma alternativa para manter a 
biomassa de mudas de pimenta ornamental.  
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BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE GRÃOS E EMBALAGENS REAPROVEITADAS COMO 
INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 
PEREIRA, Maria José Cabral1*, GALVÃO, Cristina Maciel1, MARQUES, Carolina Soares2, GUIMARÃES, Pedro Vitor 
Pereira3 

1Professora da Escola Municipal Menino Jesus, Boa Vista, Roraima. (mjcabral2@hotmail.com) 
2Mestranda em Agroecologia, Universidade Estadual de Roraima, Boa Vista, Roraima. 
3Doutorando em Biodiversidade e Biotecnologia, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, Roraima. 
Palavras Chave: educação especial, atendimento educacional, entretenimento, ensino e aprendizagem 
 
INTRODUÇÃO 
No Brasil, o atendimento educacional especializado é 
preconizado pela Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva. Trata-se de um 
serviço da educação especial que visa à organização dos 
recursos pedagógicos e de acessibilidade, para a 
eliminação das barreiras e a efetiva participação dos 
estudantes, considerando suas necessidades específicas 
(BRASIL, 2008). São público-alvo deste serviço os 
portadores do transtorno do espectro autista, uma 
desordem no neurodesenvolvimento caracterizada por 
prejuízos na comunicação, interação social e 
comportamental (MIELE; AMATO, 2016). De acordo com 
Fortuna (2013), brincar é uma atividade fundamental para o 
ser humano, porque funda o humano em nós, atribuindo 
inteligência, criatividade, simbolismo, emoção e 
imaginação. Assim, o presente trabalho advém de um 
projeto destinado aos estudantes com necessidades 
educacionais especiais, público da Educação Especial. 
Deste modo, objetivou-se relatar a experiência da 
construção de brinquedos alternativos utilizando grãos, 
produzidos para intervir nos estudos de conteúdos das 
áreas do conhecimento, de maneira lúdica. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Em fevereiro de 2019 iniciaram-se as atividades na sala de 
recursos multifuncionais, durante os atendimentos 
educacionais especializados, na Escola Municipal Menino 
Jesus (EMMJ), em Boa Vista, Roraima. A experiência 
começou a partir de estudo experimental de abordagem 
qualitativa (MARCONI; LAKATOS, 2003), no qual 
participaram 16 estudantes, do gênero masculino e 
feminino, matriculados no ensino da educação infantil, nos 
turnos matutino e vespertino, na faixa etária de 4 e 5 anos, 
com autismo e dificuldades de aprendizagem nos aspectos 
da coordenação motora, linguagem, social, afetivo, 
adaptativo e cognitivo, por exemplo. 
Inicialmente, realizou-se levantamento bibliográfico para a 
produção de brinquedo que atendesse as necessidades de 
aprendizagem individual dos estudantes. No segundo 
momento, iniciou-se a etapa de construção do brinquedo, 
onde se utilizaram os recursos escolares disponíveis, como 
embalagens plásticas de margarina (polipropileno), papel 
camurça, tesoura, régua, lápis, colas e emborrachados.  
Utilizaram-se grãos de arroz, feijão-caupi, gergelim, milho e 
soja, adquiridos no comércio local. As embalagens de 
margarina foram higienizadas com água e detergente 
neutro, posteriormente, sanitizadas com hipoclorito de 
sódio, enxaguadas e secas naturalmente. Em seguida, 
fixaram-se revestimentos nas embalagens e adicionaram-
se os grãos dentro das embalagens e fechou-se com as 

respectivas tampas. O terceiro momento foi constituído de 
aula prática, iniciando por mostrar os grãos e chocalhar as 
embalagens, para a criança tentar identificar os sons de 
cada grão. Depois, continuava-se estimulando a criança a 
relacionar com a primeira letra, numerais, cor, quantidade, 
formas e tamanhos de cada grão. O último momento está 
previsto para dezembro, onde será realizada a culminância 
do projeto na EMMJ, durante a realização da Mostra 
Integrada de Artes e Educação Especial. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Constatou-se que, a execução do brinquedo estimula e 
motiva as crianças público alvo da Educação Especial, 
principalmente, pelo poder que a ludicidade proporciona 
pela realização de atividades desafiadoras e, ao mesmo 
tempo prazerosa e intrínseca do entretenimento. Os 
estudantes envolvidos demonstraram sentimento de 
protagonismo na atividade de aprender, pois, interagiram, 
pensaram, calcularam e tomaram decisões para vencer os 
desafios propostos, ações fundamentais no processo de 
aprendizagem.  
Verificou-se que, o projeto aqui apresentado tem 
possibilidade de alcançar também outros estudantes da 
EMMJ, os quais podem se unir para experimentar o 
brinquedo, além de despertarem para brincar também com 
brinquedos alternativos, promovendo à socialização e 
inclusão escolar (BRASIL, 2008). Ressalta-se que, a 
aderência das crianças às brincadeiras tradicionais, abarca 
alternativas de lazer e diversão que são importantes, 
especialmente, no cenário em que vivemos, com uso 
excessivo de tecnologias digitais. 
 
CONCLUSÕES 
As crianças ao brincarem reconhecem, identificam e 
associam os grãos às letras, cores, formas geométricas, 
quantidades e texturas. Desenvolvem aspectos sensoriais, 
coordenação motora fina, concentração, atenção, 
equilíbrio, movimentos e força. O empenho para 
desenvolver as atividades escolares é aprimorado mediante 
a descoberta dos tipos de grãos ao reconhecer os sons, 
abrir/fechar os potes, tocar/contar ao mesmo tempo, em 
que relacionam com letras do alfabeto e números.  
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INTRODUÇÃO 
Alcançar uma educação de qualidade é tarefa fundamental 
para assegurar o desenvolvimento do Estado de Roraima. 
O caminho para a melhoria do ensino depende do trabalho 
conjunto, sendo imprescindível a formação do Professor. 
Diante disso, o Programa Institucional de Iniciação à 
Docência (PIBID) foi criado como forma de incentivo e 
valorização da docência e de aprimoramento do processo 
de formação de docentes para a educação básica. Como 
a Biologia abrange muitas áreas de ensino, é notória as 
dificuldades apresentadas por alguns alunos em assimilar 
alguns conteúdos, entre eles distinguir as características 
pertencentes a cada grupo do Subfilo Vertebrata (Peixes, 
Aves, Mamíferos, Répteis e Anfíbios). Diante disso, 
sugeriu-se o trabalho com jogos com o objetivo de facilitar 
o ensino-aprendizagem dos alunos, tendo em vista que as 
metodologias alternativas são de grande auxílio ao 
professor quando este busca uma aula produtiva e 
diferenciada. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é 
relatar a experiência vivenciada pelos bolsistas PIBID na 
escola e relatar a importância do uso do jogo de cartas 
como recurso alternativo para o ensino de biologia.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O subprojeto PIBID Biologia UERR foi inserido na escola 
Escola Estadual Ana Libória no final de 2018 com o 
objetivo da implantação do Clube de Ciências que tem 
como finalidade estimular o envolvimento das escolas 
fortalecendo a formação científica tanto dos alunos quanto 
dos futuros professores, criando um ambiente de estudo, 
de discussão, e de debate da ciência, um ambiente 
diferente da sala de aula. Os bolsistas iniciaram na escola 
com observação em sala de aula, participando de reuniões 
para organizar as atividades a serem desenvolvidas. Os 
acadêmicos bolsistas participam das aulas tentando 
contribuir de forma dinâmica e significativa. Após a 
explicação teórica do assunto Subfilo Vertebrata, os 
bolsistas aplicaram o jogo de cartas denominado “Baralho 
animal” (ROSSI et al.), para duas turmas do 2º ano do 
Ensino Médio. O jogo consiste em vinte e cinco cartas, 
divididas em cinco conjuntos, sendo cada conjunto 
representado por um grupo animal. Foram entregues cinco 
cartas embaralhadas para cada jogador dos grupos com 
cinco alunos. Em cada rodada, cada jogador passava sua 
carta para o jogador à sua esquerda simultaneamente, 

ganhando aquele que conseguisse reunir as cinco cartas 
pertencentes a um grupo animal. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a aplicação do jogo realizou-se uma roda de 
conversa com os alunos, onde eles puderam falar o que 
acharam da experiência. Todos demonstraram grande 
entusiasmo pela aula diferente daquela expositiva 
dialogada, e pediram que que se repetisse mais vezes, 
relatando que conseguiram entender melhor o conteúdo, 
e, ao mesmo tempo se divertiram. Durante estes meses na 
escola, participando das atividades, observou-se a 
realidade escolar, percebendo o quanto é difícil conseguir 
a atenção dos alunos e como é a rotina do professor que 
na maioria das vezes tem muita dificuldade em realizar 
atividades com os alunos. Desta forma, acreditamos ser de 
grande importância a implantação do Clube de Ciências na 
escola através do PIBID, que até o momento não foi 
finalizada, perante algumas dificuldades. Os bolsistas tem 
se esforçado para tornar as aulas mais interessantes para 
os alunos, ajudando-os a pensar e questionar, e percebeu-
se com o PIBID um ganho de conhecimento entre todos os 
envolvidos. 
 
CONCLUSÕES 
Infere-se que os jogos de cartas apresentam grande 
potencialidade como metodologia útil para um ensino mais 
diversificado e atrativo, tendo em vista que segundo os 
alunos, os conceitos sobre o Reino Animal foram 
assimilados com maior facilidade a partir da aplicação do 
jogo. Percebeu-se uma interação entre os alunos, 
ocorrendo uma troca de informações espontaneamente, 
algo incomum na realidade da sala de aula, onde os alunos 
trabalham de forma individual e não coletiva. Concluiu-se 
também a importância do PIBID na formação dos futuros 
professores, pois proporciona muitas perspectivas com 
relação ao ensino, aproximando-os da realidade 
encontrada na sala de aula. 
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INTRODUÇÃO 
No início do século XX Einstein formulou a Teoria da 
Relatividade. Ao invés de considerar o espaço e o tempo 
termos independentes, Einstein uniu os dois formando o 
conceito chamado espaço-tempo. Em sua teoria, foram 
determinados 2 postulados: As leis da física são idênticas 
em relação a qualquer referencial inercial; a velocidade da 
luz no vácuo é a velocidade limite no universo(FERRARO 
et. al, 2009). Múons são partículas elementares estáveis, as 
quais são produzidas na atmosfera terrestre. Quando um 
raio cósmico de alta energia colide com núcleos de 
moléculas presentes na atmosfera terrestre, origina uma 
sequência de interações nucleares e eletromagnéticas, 
formando uma cascata de partículas cujas velocidades são 
próximas a da luz conhecida como Chuveiro Atmosférico 
Extenso (CAE) (CONSALTER et. al, 2010). O número de 
partículas de um CAE ao nível do mar pode alcançar 
dezenas de milhares, e a componente muônica representa 
até 15% do total de partículas carregadas. Entretanto, 
usando os cálculos teóricos previstos pela mecânica 
clássica, os resultados se mostraram divergentes dos 
resultados experimentais, onde este último observava 
dezenas de milhares de partículas alcançando a superfície 
terrestre, enquanto os cálculos oriundos da mecânica 
clássica previam que nenhuma partícula deveria ter 
chegado a superfície terrestre.  Essa predição teórica só 
veio a ser corrigida partindo da Teoria da Relatividade 
Restrita proposta por Einstein. Neste sentido, esta pesquisa 
de iniciação científica, desenvolvida na UFRR, frisou uma 
revisão de literatura mostrando uma análise de como 
ocorreu esta correção, validando assim, como prova que as 
teorias de Einstein sobre relatividade estavam corretas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Dentro do primeiro grupo de partículas produzidas, estão os 
píons e káons, sendo os píons em maior quantidade. Parte 
dos píons carregados decaem em múons na atmosfera 
(CONSALTER et. al, 2010), a 15km de altitude. 

𝜋+ → 𝜇+ + 𝜈𝜇 

𝜋− → 𝜇− + 𝜈�̅� 

Esses múons que chegam a superfície têm uma velocidade 
de aproximadamente 0,9998c e possuem uma vida média 
de 2,197𝜇𝑠. O cálculo do número de partículas que chegam 
a superfície terrestre é dado pela seguinte equação 

(FERRARO et. al, 2009): 𝑁 = 𝑁0 ⋅ 𝑒
−

Δ𝑡

𝜏𝜇 , 
onde N é o número final de partículas, 𝑁0 é o número inicial 

de partículas, Δ𝑡 é o tempo de percurso e 𝜏𝜇 é o tempo de 

vida média do múon. Experimentalmente é observado que 
𝑁 = 0,634𝑁0 (CONSALTER et. al, 2007) chegam na 
superfície terrestre. Por outro lado, usando a equação (1) e 
a cinemática clássica, é observado que 𝑁 é praticamente 

nulo. Como a velocidade do múon é próxima a velocidade 
da luz, é necessário corrigir o tempo de vida média de 

acordo com a relatividade de Einstein. 𝜏𝜇 = 𝛾 ⋅

𝜏𝜇
′    𝑜𝑛𝑑𝑒     𝛾 = (1 − 𝑣2/𝑐2)−1/2. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sendo que 𝑣 = 0,9998𝑐, temos 
𝑣2

𝑐2 = 0,9996, logo, 𝛾 = 50. 

Então, o tempo de vida média do múon corrigido de acordo 

com a Teoria de Einstein é tal que 𝜏𝜇 = 50 ⋅ 𝜏𝜇
′ . Por outro 

lado, o tempo de percurso é calculado da seguinte maneira: 

Δ𝑡 =
Δ𝑆

𝑣
=

15000

0,9998𝑐
= 50𝜇𝑠 ,      onde usamos 𝑐 = 3 ⋅ 108𝑚/𝑠. 

Sendo assim, utilizando a equação (1), obtemos: 𝑁 = 𝑁0 ⋅

𝑒
−

50

50⋅2,197 = 0,634 ⋅ 𝑁0 , 
exatamente como previsto experimentalmente. 
 
 

 
 
CONCLUSÕES 
Foi observado que, de acordo com a mecânica clássica, 
não é possível descrever o processo de decaimento do 
múon, pois nessa teoria não foi levado em consideração os 
efeitos relativísticos, o que mostrava a discordância entre 
os dados experimentais e os dados teóricos. As correções 
relativísticas de Einstein na teoria devem ser levadas em 
consideração devido as altas velocidades dos múons, 
comparáveis à velocidade da luz. Assim vemos que esse 
fenômeno do CAE serve também como uma comprovação 
experimental da teoria proposta por Einstein em 1905. 
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Figura 1: Razão entre número de partículas final e inicial 

em função de 
𝑣
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INTRODUÇÃO 
Atualmente corpo e imagem são alvos de diversas 
problematizações, tanto nos homens como nas mulheres. 
Todavia esse assunto afeta muito mais às mulheres desde 
a adolescência até a velhice. Durante a adolescência há 
muitas transformações a percepção do mundo, o corpo e 
os ideais de vida mudam e com isso surgem várias 
incertezas em torno de si próprio e como sujeito no mundo 
e sociedade (POTT, 2017). Lira (2017), afirma que as 
mudanças no período da adolescência, biológica e 
emocional, podem ser difíceis de lidar, como, por exemplo, 
o aumento de gordura corporal nas meninas no período 
pré-menarca e a perda do corpo e do papel e identidade 
infantil. A partir do momento que entram na adolescência 
há uma cobrança da sociedade sobre o corpo belo, 
saudável e perfeito esteticamente, de acordo com Peixoto 
et. al (2017), o autoconceito é conhecido como uma meta 
a ser alcançada, é uma variável mediadora de outros 
constructos no contexto social e escolar.  
Nesse sentido, esse trabalho surgiu com o objetivo de 
analisar e refletir sobre a satisfação corporal e o 
autoconceito do corpo em adolescentes de uma escola da 
rede pública.  
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa que foi realizada é de natureza descritiva 
quanti-qualitativa com a metodologia transversal. O estudo 
teve 38 participantes do sexo feminino com idade 
compreendidas entre 11 e 13 anos, correspondente ao 7º 
(sétimo) ano do ensino fundamental II. 
De forma aleatória foi aplicado um questionário com quatro 
perguntas:  

1) Qual sua idade?  
2) Você se sente satisfeita com o próprio corpo? ( 
) sim ( ) não 
3) Já fez algum tipo de investimento corporal 
(exercícios físicos, dieta, procedimentos 
estéticos)? ( ) sim ( ) não 
4) Em sua opinião, qual o tipo de corpo perfeito?  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na segunda questão onde foi perguntado a respeito da 

satisfação corporal 68,4% das entrevistadas responderam 

que sim, e apenas 31,6% que não se sentem satisfeitas 
com seus corpos. Na terceira pergunta do questionário 
procuramos saber se as meninas já haviam feito algum 
investimento corporal, no geral, 57,9% responderam que 
sim, e 42,1% responderam que não, Cunha (2014, p. 142) 
afirma, a transição de criança a adulto vai confrontando o 
indivíduo com o problema de reconciliar o que está a tornar 

com o que é para si próprio e ainda com o que se é para 
os outros, num sistema de possibilidades sociais e 
especificas. 
Na última pergunta sobre a perspectiva das entrevistadas 
o corpo perfeito tem que ser um corpo magro ou com 
regiões volumosas (seios, quadris e pernas), mas, para 
nossa surpresa uma parte respondeu que o corpo perfeito 
e ideal é o próprio corpo, 17 responderam que o corpo 
perfeito é o seu próprio, 7 que era um corpo magro, 6 com 
volume no (quadril, pernas e seios) e 8 não souberam 
responder. 
Cunha (2014, p. 148) afirma que nesse sentido extremo da 
autoconsciência que desenvolvem, as mulheres tendem a 
valorizar a imagem corporal e a popularidade juntamente 
com o sexo feminino.  
CONCLUSÕES 
Com os resultados obtidos, podemos concluir que uma 
parte das adolescentes não buscam se encaixar nos 
padrões de beleza que a sociedade nos impõe, embora 
estejam no período de maior conflito com o corpo como. 
Foi possível observar e refletir que apesar da idade, essas 
meninas já possuem uma autoconfiança sobre o corpo e 
sobre as opiniões da sociedade, por outro lado, as meninas 
que responderam não gostar dos próprios corpos 
esclareceram que são infelizes e que a imagem do corpo 
perfeito é o corpo belo e magro ou volumoso, e que por se 
sentirem assim já procuraram  investimentos corporais, 
procedimentos que mudassem a aparência para se sentir 
bem e tentar se encaixar no padrão de beleza que a 
sociedade impõem através da mídia. Então, concluímos 
que a pressão da mídia e sociedade sobre os corpos de 
escolares, mas que a discussão sobre estas questões na 
escola, como a pesquisa, pode auxiliar a nova geração a 
construir uma identidade bem forte em relação a imagem 
corporal, a auto aceitação e do corpo como ele é, e aceita 
o que é diferente dos padrões. 
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INTRODUÇÃO 
A sociedade atual, marcada pela indústria para a 
juventude, transformou o corpo em objeto de consumo. O 
corpo passou a ser suporte para a indústria de beleza, 
impondo padrões de modas, de belo e de 
comportamentos, estimulados pela mídia a compra e 
venda de corpos, através das marcas da indústria de 
consumo. Embora a sociedade viva um processo de 
“juvenilização” como aponta Dayrrel (2013), na escola a 
condição juvenil é pouco considerada. As pressões da 
mídia sobre o corpo, somadas sobre as diferentes formas 
de controle acerca desses corpos pela sociedade atual, 
implica em consequências nem sempre positiva para 
adolescentes e jovens, especialmente no espaço escolar, 
onde seus corpos são afirmados e/ou negados. 
Objetivo Geral: Discutir a questão do corpo na sociedade 
atual e a pressão sobre adolescentes e jovens no espaço 
escolar em Boa Vista – Roraima os aspectos da 
corporeidade em escolares do Ensino Fundamental II e 
Médio no que tange a sua relação com o corpo e as 
consequências sobre a aprendizagem. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente resumo é um recorte do projeto de pesquisa 
ora em andamento e tem como metodologia uma análise 
de literatura dos autores que correspondem ao tema como: 
Dayrell (2013) Foucault (1987) Le Breton (2012), 
Gonçalves (2012) Murad (2009), entre outros. Estes 
autores discutem como o corpo vem sendo ora disciplinado 
e domesticado, sendo descorporalizado (FOUCAULT, 
1987; GONÇALVES, 2012), no decorrer do contexto 
histórico. Além dos autores citados, nós apoiamos também 
na leitura de artigos científicos e livros, monografias e 
dados estatísticos da Secretária de Educação de Roraima, 
como também no google acadêmico, partindo das 
palavras: Corpo, corporeidade, juventude, transtornos 
emocionais e aprendizagem, como também das reflexões 
da prática dos estágios nas escolas públicas 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Pesquisa está em andamento. 
A fase da adolescência é marcada por mudanças em todos 
os sentidos da vida sejam eles, físicos, intelectuais ou 
sentimentais. É uma fase de desafios e descobertas, 
sendo a adolescência a transição da infância para a fase 
adulta. A adolescência é caracterizada, segundo a 
organização Mundial de Saúde (OMS), como a idade de 10 
a 19 anos, dentre elas dividida em duas fases inicial e Final 
com a idade de 10 a 14 anos a fase inicial, logo 15 à 19 o 
período final. 
Essa fase, não tem sido fácil para muitos adolescentes e 
jovens. Dados apontam para a necessidade de uma maior 
atenção, de país e professores a estes sujeitos, visto que 
na sociedade e na própria escola, Adolescentes/Jovens, 
vem apresentando indícios de baixa autoestima, 
depressão, crises de aceitação, rejeição, tentativas 
suicidas e a mutilação. Constata-se que são jovens que 
estão sofrendo gradativamente de forma silenciosa, 

trazendo em si uma preocupação para profissionais da 
educação e saúde como da própria sociedade. E a 
pergunta é o que tem gerado tudo isso? o que tem levado 
a juventude a passar por um nível de desequilíbrio 
emocional? São questões a serem discutidas. 
De acordo com Vanessa Fajardo de São Paulo para a BBC 
News Brasil (2019), relata que a depressão é 
diagnosticada como uma doença psiquiátrico que ocorrer 
por meio do ambiente onde a pessoa convive ou pela carga 
genética, pela qual não se tem ainda o consenso de qual 
predomina mais. Sendo que, alguns estudos vem 
apontando que os casos de depressão na fase adulta, 
tiveram início antes dos 18 anos que progrediu a fase 
adulta. 
Segundo dados de pesquisas Organização Mundial da 
Saúde (OMS), em 2020 a depressão será um dos maiores 
motivos de afastamento do trabalho. Sendo que 5,8% da 
População no Brasil estão sofrendo com esta doença, logo 
sendo considerada até mesmo a doença do século. Sendo 
destacado também, como um país campeão em casos de 
suicídio na América Latina, lamentável que apesar de 
todos as questões crescentes ainda à falta de políticas 
públicas, de preparo profissional para combater esses 
casos. 
Dados vem indicando que por ano morrem por suicídio 
mais de 800 mil pessoas isso a cada ano. Logo, ainda com 
ênfase na idade entre 15 a 29 anos sendo a segunda 
principal causa de morte. 
Nas análises parciais da Secretaria Municipal de Saúde 
apresenta que os casos de jovens universitários estão 
mais propensos a tal ação, pois são vítimas frequentes. Em 
relação aos casos de tentativas, formam 153 da idade de 
15 a 19 anos e 225 pessoas de 20 a 29 anos, ou seja, 
somados estes números nos dão uma representação de 
54% do total. 
 
CONCLUSÕES 
As pressões vivenciadas pela juventude no que tange aos 
seus corpos e a indústria do consumo, especialmente da 
beleza, somada as pressões vivenciadas dentro da escola 
quanto a rendimentos e comportamentos, vem levando a 
inúmeros transtornos de adolescentes e jovens, 
principalmente no contexto escolar. A pressão que a mídia 
e o meio social atribuem a este indivíduo muitas vezes 
levam a negação de si mesmo. 
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INTRODUÇÃO 
Jogar óleo na pia, em terrenos baldios ou no lixo acarreta 
três fins desastrosos a esse óleo: permanece retido no 
encanamento, causando entupimento das tubulações se 
não for separado por uma estação de tratamento e 
saneamento básico; se não houver um sistema de 
tratamento de esgoto acaba se espalhando na superfície 
dos rios e das represas, causando danos à fauna aquática; 
fica no solo, impermeabilizando-o e contribuindo com 
enchentes, ou entra em decomposição, liberando gás 
metano durante esse processo, causando mau cheiro, 
além de agravar o efeito estufa (TOMAZ, 2013). 
Conforme GODOY et al (2010, apud Pitta Junior), o 
desperdício do óleo de cozinha pode e deve voltar em 
forma de benefícios trazendo vantagens competitivas e 
econômicas, evitando grandes problemas ambientais e 
servindo de matéria prima na fabricação de diversos 
produtos, tais como sabões líquido e em barra, 
detergentes, tintas, óleos para engrenagens e etc. 
O objetivo principal desse trabalho foi alertar e esclarecer 
aos alunos da Escola Estadual Carlos Drummond de 
Andrade (CDA), no município de Boa Vista, RR e a 
comunidade ao redor da escola, com relação aos 
problemas ambientais decorrentes do descarte incorreto 
do óleo de cozinha no meio ambiente. Bem como, ensinar 
aos alunos a administrar de forma sustentável e prática 
esse resíduo, através da produção de sabão a partir do 
óleo de cozinha. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto foi desenvolvido na Escola Estadual Carlos 
Drummond de Andrade, no município de Boa Vista, RR, 
durante a disciplina de Estágio Escola Comunidade, do 
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 
Universidade Estadual de Roraima (UERR), no primeiro 
semestre de 2019. Os acadêmicos da UERR, sob a 
supervisão e orientação da professora de Ciências da 
CDA, Eleny Furtado, planejaram e desenvolveram a 
pesquisa  
1º etapa: Os alunos da Escola Estadual CDA fizeram a 
coleta do óleo de cozinha em suas casas e nas de 
familiares.  
2º etapa: Aplicação de um questionário com os alunos, os 
pais de alunos e os moradores ao redor da Escola Estadual 
CDA, totalizando 100 participantes. 
3º etapa: Confecção de sabão caseiro na fase líquida e 
sólida, com o reaproveitamento do óleo de cozinha 
coletado pelos alunos. 
4º etapa: Sensibilização dos alunos quanto aos impactos 
que o óleo de cozinha descartado traz para rede de esgoto 
e rios. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na escola CDA, a professora orientadora mantém um 
recipiente para coleta de resíduos de óleo de cozinha, 
durante o período do projeto foram coletados, 
aproximadamente 20 L, trazidos pelos alunos da escola. 

 

 

 
Como podemos observar nos gráficos é grande  a falta de 
conhecimento do público alvo deste projeto tanto nos 
benefícios, quanto nos transtornos causados com o mau 
uso e descarte do óleo de cozinha principalmente dos 
moradores do entorno da escola na realização do projetos 
conseguimos sensibiliza-los quanto ao descarte tenho em 
vista que a maioria jogava no ralo da pia que por sua vez 
era despejado no igarapé na redondeza. 
 
CONCLUSÕES 
Através das etapas já realizadas pode-se dizer que, 
quando existe o comprometimento e a participação de 
todos, podemos colocar em prática todo tipo de projeto, 
principalmente, quando o maior objetivo é a preocupação 
com o meio ambiente. Hoje, pequenas mudanças de 
atitude perante o nosso meio ambiente podem fazer muita 
diferença no futuro. 
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INTRODUÇÃO 
Na busca por sua sobrevivência em diversos momentos ou 
ainda em determinados espaços, o homem vem 
transformando os ambientes naturais cedendo espaço 
para as culturas agrícolas, práticas agropecuárias e o 
desenvolvimento dos centros urbanos, através da intensa 
exploração dos recursos naturais. A falta de planejamento 
para este desenvolvimento vem provocando à alteração da 
paisagem e o estabelecimento da degradação ambiental, 
uma série de transformações se prolifera no solo, no ar e 
na água, provocando graves consequências que atingem 
todos os seres viventes. No meio ambiente, a alteração do 
uso e da ocupação de solos de forma desordenada causou 
a devastação de formações vegetais em áreas de 
preservação permanente, prejudicando diretamente as 
matas ciliares que margeiam os rios, igarapés, lagos, 
nascentes e outros corpos de água, que segundo o código 
florestal de Lei 12.651 (BRASIL, 2012), tem como função 
ecológica, preservar os recursos hídricos. A eliminação 
das áreas de preservação permanente tem ocasionado 
diversos impactos ambientais, como compactação do solo, 
formação de erosão, deposição de sedimentos no leito 
provocando assoreamento dos rios. Visto que a ação 
antrópica tem provocado diversos impactos às áreas de 
preservação permanente, o presente trabalho teve por 
objetivo diagnosticar os impactos ambientais e buscar 
alternativas que visem minimizar esses impactos na área 
de preservação permanente em um trecho do Igarapé São 
Luiz, no município de São Luiz-RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O objeto de pesquisa deste trabalho é uma área que 
abrange ao Município de São Luiz, localizado as margens 
da BR 210, sul do Estado de Roraima. De acordo com a 
classificação de Koppen, o clima é do tipo tropical com 
pequeno período seco (AWI) e tropical chuvoso sem 
estação seca (AJI) (SEPLAN, 2014). A área de pesquisa 
corresponde a 13.682,84 m², totalizando 1,4 hectares e 
apresenta a seguinte coordenada geográfica 1º 1’ 2.89” N 
60º 2’ 50.53” W de acordo com a (Figura 1.). 

 

FIGURA 1. Localização da área de estudo (vermelho), em 
relação a BR 210 (amarelo). Fonte: Google Earth 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na área estudada foi observado que os impactos causados 
encontram-se relacionados principalmente com a 
urbanização, desmatamento, erosões, assoreamento, e 
possivelmente poluição de águas superficiais e 
subterrâneas. Foi diagnosticado que os processos 
erosivos são ocasionados principalmente pela supressão 
da vegetação nativa, deixando o solo exposto à ação dos 
agentes erosivos, o que pode acelerar o assoreamento do 
corpo hídrico. Dessa maneira, os processos de condução 
e deslocamento de elementos do solo (partículas sólidas, 
constituintes orgânicos e inorgânicos) são favorecidos, 
ocorrendo à lixiviação desses materiais até os corpos 
hídricos próximos, o que causa assoreamento dos 
sistemas aquáticos (SARI et al., 2013). Outro problema 
mais agravante é a possibilidade de alteração na qualidade 
da água e uma elevação da turbidez do igarapé, uma vez 
que esses impactos exercem maior grau de influência na 
área, pois gera efeitos mais significativos na qualidade 
ambiental local (Figura 2.). 

 
FIGURA 2. Imagem aérea realizada com Drone, da área de 
estudo. Fonte: autor 
 
CONCLUSÕES 
A supressão da vegetação corroborou para uma maior 
susceptibilidade à erosão. 
Os impactos avaliados na área são considerados 
reversíveis e podem ser mitigados mediante intervenção 
antrópica, aplicando medidas corretivas para sua 
restauração e recuperação. 
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INTRODUÇÃO 
Atualmente, o trabalho docente se deparar como novos 
questionamentos atribuídos principalmente às práticas 
metodológicas e estratégias utilizar para motivar os alunos, 
dessa forma, as reflexões realizadas por estes profissionais 
não estão mais atreladas somente ao que “ensinar”, mais 
“como ensinar”, para tanto, constitui-se como elemento 
importante do processo de ensino e aprendizagem tanto o 
conhecimento teórico quanto o metodológico que incide 
diretamente sobre práticas que valorizam o cotidiano do 
aluno. Nesse sentido, o objetivo do artigo é descrever as 
contribuições do curso de especialização em Geografia, 
com ênfase em ensino do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Estadual de Roraima (UERR), 
vislumbrando assim, a importância da formação continuada 
e suas contribuições para a valorização e efetivação de 
metodologias como a aula em campo nas práticas dos 
professores de Geografia.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A aula de campo foi realizada no centro histórico localizado 
na área central da cidade de Boa Vista/RR (fig. 1), 
constituído por elementos naturais e culturais que refletem 
a história do município. 
Figura 1: Mapa de localização do Centro Histórico da cidade 
de Boa Vista/RR 

 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019 
 
Quanto a abordagem pesquisa classifica-se como 
qualitativa e descritiva. Para que os objetivos propostos 
nesta pesquisa fossem alcançados foi adotado os seguintes 
procedimentos: pesquisa bibliográfica referentes a 
formação continuada, ensino de geografia e atividades 
práticas de campo e observações em campo para aquisição 
de dados da área de estudo para fundamento teórico e 
elaboração da pesquisa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre as disciplinas oferecidas no curso de 
especialização, destaca-se a disciplina de Planejamento e 
práticas de aula de campo no Ensino de Geografia, na qual 
os professores (discentes do curso de especialização) são 
orientados a planejar e aplicar o recurso de aula em campo, 
o intuito de tal disciplina é promover a reflexão sobre a 
prática de ensino aliadas as atividades realizadas em 
campo, bem como capacitar os professores sobre as 
etapas que envolvem a utilização da metodologia como: 
planejamento e organização, sistematização e processos 
de avaliação, concebido sobres as seguintes etapas, pré-
campo, campo e pós-campo. 
Na etapa de pré-campo foram iniciadas as discussões 
teóricas, escolha da temática, objetivos e locais a ser 
visitado com a preparação do roteiro, nesta etapa ficou 
estipulado que a referida aula em campo se concentraria 
em apresentar aos alunos do curso de graduação em 
Geografia da UERR aspectos históricos-geográficos do 
município de Boa Vista. Para Santos as abordagens 
históricas referentes ao lugar de vivência dos alunos é de 
fundamental importância, uma vez que se torna necessário 
“levar em consideração o movimento histórico-social de 
construção do espaço” (SANTOS, 1997, p. 124)   Concluído 
o planejamento e ações que seriam desenvolvidas, a etapa 
campo teve início com a aula em campo que ocorreu no dia 
13/04/2019 às 16 horas, todos os alunos estavam munidos 
com o roteiro e as imagens dos referidos pontos cuja 
finalidade foi fazer uma discussão referente ao contexto 
histórico e geográfico da área visitada.  
O pós-campo foi marcado por um momento de reflexão 
acerca de aspectos práticos considerando a relevância da 
metodologia, bem como o papel do professor na efetiva 
aprendizagem, ponderando sobre a interação, as forma de 
diálogos e participação dos alunos.   

 
CONCLUSÕES 
A aula em campo no ensino de geografia apresenta-se 
como uma proposta de renovação metodológica, para 
facilitar o processo didático-pedagógico esses recursos 
estão à disposição do professor, porém cabe ao professor 
como mediador do processo de ensino e aprendizagem 
demonstrar o potencial de ensino que estes instrumentos 
possuem. 
____________________ 
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INTRODUÇÃO 
O Laboratório de Biologia Molecular (LaBMol) da 
Universidade Federal de Roraima está localizado no Centro 
de Estudos da Biodiversidade (CBio) e realiza pesquisas 
principalmente nas áreas da microbiologia. Foi o primeiro 
laboratório do estado a receber o equipamento de 
sequenciamento automático de Sanger. Este sequenciador 
é responsável pela leitura da sequência de bases 
nitrogenadas que compõem os genes isolados dos micro-
organismos estudados no laboratório. Em bacteriologia, o 
sequenciamento de DNA é necessário para a identificação 
genotípica de bactérias multirresistentes, realizado por 
meio de isolamento do gene RNAr 16S, que é sequenciado 
e analisado, assim como a análise dos genes que conferem 
a resistência, o que pode influenciar a sua resposta aos 
antibióticos estudados. Em virologia, atualmente são 
estudados molecularmente os vírus da hepatite B, Dengue, 
Chikungunya e Zika. O vírus da hepatite B é transmitido via 
parenteral, transversal e contato sexual. Este vírus possui o 
menor genoma composto parcialmente por DNA de fita 
dupla. Já os vírus da Dengue, Chikungunya e Zika são 
transmitidos por meio de um vetor artrópode do gênero 
Aedes, conferindo-lhe a denominação de arbovírus. Estes 
possuem o genoma composto por RNA. Os vírus citados 
possuem subtipos, a depender da variação genética, que 
podem causar alterações na virulência e evolução negativa 
do paciente infectado, podendo ocorrer formas mais 
agressivas. Estes subtipos virais podem ser descritos pelas 
alterações genéticas apenas detectáveis por 
sequenciamento de DNA. Com o objetivo de aprofundar os 
estudos da composição genética dos vírus citados e 
identificar bactérias patogênicas, é necessário realizar o 
procedimento de sequenciamento de DNA. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foi realizado um ensaio de sequenciamento em junho de 
2019 no LaBMol. Foram escolhidas 48 amostras de 
fragmentos de DNA amplificados, do gene S de vírus da 
hepatite B e do gene NS1 de Dengue. Para a reação, foi 
adicionado o reagente BigDye©, tampão 5X para 
sequenciamento, 1 µl do produto da PCR, 1 µl de iniciador 
do gene correspondente e água ultra-pura q.s.p 10 µl. Para 
cada amostra foram realizadas duas reações: uma 
contendo o iniciador F (senso) e outra o iniciador R (anti-
senso), para que se obtenha uma sequência consenso. 
Após a reação em termociclador, realizou-se o 

procedimento de precipitação do DNA e posterior injeção 
da amostra em Sequenciador Automático ABI3500 da 
Applied Biosystems© com o tempo de injeção de 24h para 
o total de amostras. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No sequenciamento, as sequências do gene S foram as que 
obtiveram maior resolução, enquanto as sequências do 
gene NS1 do vírus da Dengue não foram viáveis para 
análise. Este procedimento de sequenciamento apresentou 
vários desafios, pois durante o ensaio faltou energia, o que 
custou um atraso de 2h na análise, totalizando 26h. 
Realizar o procedimento de sequenciamento em Roraima 
tem sido um grande desafio. O primeiro a destacar é que a 
leitura em sequenciador automático dura muitas vezes até 
mais de 24h, e o estado enfrenta sérios problemas no 
fornecimento energético, que causa apagões que podem 
durar, em média, 20 minutos a 1 hora. É necessário utilizar 
nobreaks e meios alternativos para ligar o equipamento a 
fontes seguras com gerador. Outro problema enfrentado é 
o alto custo de manutenção e a falta de assistência 
autorizada em toda a região Norte para o Sequenciador 
Automático ABI3500 da Applied Biosystems©, qualquer 
problema que o equipamento venha a apresentar pode 
parar as pesquisas por meses até que a assistência seja 
enviada para Roraima. 
 
CONCLUSÕES 
Apesar dos desafios, realizar o ensaio do sequenciamento 
de DNA em biologia molecular proporciona um grande 
avanço na pesquisa roraimense para doenças infecciosas 
como Hepatite B, arboviroses, doenças fúngicas e 
infecções causadas por bactérias multirresistentes. Por 
estes motivos que estas pesquisas devem ser cada vez 
mais incentivadas no extremo Norte do país. 
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INTRODUÇÃO 
A administração dos recursos hídricos é um grande desafio 
para o homem, este recurso pode vir à escassez em razão 
da expansão populacional (SOUSA; SILVA, 2014). Ou seja, 
o crescimento da expansão populacional de forma 
desordenado e manejo incorreto torna-se esse recurso 
cada vez mais escasso. Rorainópolis possui diversas 
empresas que dependem do uso direto dos recursos 
hídricos para o seu funcionamento. Dentre estas empresas 
podem se citar os postos de lavagem automotiva 
(JERÔNIMO; ASEVEDO, 2012). O presente estudo tem 
como objetivo verificar se os empreendimentos de lavagem 
automotiva instalados na sede do município de 
Rorainópolis-RR estão de acordo com as legislações, 
resoluções e normas pertinentes ao processo de 
licenciamento, bem como, verificar, de forma exploratória, 
se os empreendimentos estão provocando algum tipo de 
degradação ambiental e propor medidas educacionais. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi desenvolvida na sede do município de 
Rorainópolis. Em cada local de empreendimento, pontos de 
GPS foram tirados (Garmin Maps 64s) para 
georreferenciamento. Para verificar a existência de leis 
municipais específicas que regem o uso do solo dos 
recursos hídricos foi feita a revisão bibliográfica, bem como 
consulta aos órgãos de fiscalização municipal, tais como 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMACT. Foram 
feitos questionamentos aos proprietários dos 
estabelecimentos conforme apresenta a tabela 1. 

 
Os possíveis impactos ambientais foram listados em três 
aspectos, sendo do meio físico, do meio biótico e meio 
social (CUNHA e GUERRA, 2013) (tabela 2) 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O mapeamento identificou 9 (nove) postos de lavagem 
automotiva no município de Rorainópolis-RR. Os resultados 
do levantamento bibliográfico mostraram a existência de 
legislação (local e nacional) de atividade de 
empreendimentos com potencial para dano ambiental 
hídrico e de solo. Através dos dados obtidos nas visitas aos 
estabelecimentos, foram observadas diversas 
irregularidades dos aspectos legais (figura 1). 

 
Figura 1: Irregularidades observadas nos postos de lavagem 

automotiva na sede do município de Rorainópolis-RR. 

Percebeu que em 78% dos postos de lavagem automotiva 
tem destinados seus resíduos oriundos da lavagem de 
veículos, diretamente ao meio ambiente sem qualquer tipo 
de tratamento. Diante deste problema, torna-se necessário 
realizar estudos sobre a qualidade destes efluentes, visto 
que estes têm potencial de contaminação e poluição dos 
compartimentos ambientais, sendo constatado por (ROSA 
et al. 2012) 
 
CONCLUSÕES 
Verificou-se que todos os proprietários entrevistados 
mostraram conhecer a existência de leis que dispõem do 
funcionamento legal dos postos de lavagem automotiva, 
porém, foi constatado que falta adequação dos 
empreendimentos na questão ambiental, principalmente 
em relação ao tratamento dos resíduos (segregação e 
destinação adequada) de acordo com o que se estabelece 
em legislação. 
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INTRODUÇÃO 
A implementação de um plantio florestal objetiva 
principalmente diminuir a pressão depositada nas florestas 
nativas, reaproveitar solos degradados pelo histórico de uso 
anterior da área, proteção do solo, da agua e sequestro de 
carbono (SNIF, 2018).  Os maiores plantios florestais do 
Brasil estão localizados nas regiões Sul e Sudeste (ABRAF, 
2013). As espécies florestais da Amazônia apresentam 
elevada diversidade, no entanto, são pouco utilizadas em 
plantios ou atividades silviculturais, esse fato se explica 
pela falta de conhecimento técnico ou pela falta de 
conhecimento sobre as características das espécies. 
(AUGUSTA et. al 2016). Dessa forma, o presente estudo 
objetivou verificar a existência de plantios florestais no 
município de Rorainópolis e quais espécies são utilizadas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado nas vicinais do município de 
Rorainópolis e distritos de Nova Colina, Equador e Jundiá.  
A coleta dos dados foi iniciada em 16 de fevereiro de 2019 
utilizando a metodologia bola de neve, indicada em estudos 
onde os membros da população pesquisada são capazes 
de identificar os outros participantes, pois apesentam 
características similares (DEWES, 2013). Em cada vicinal 
foi visitado o primeiro morador e questionado sobre a 
presença de plantios florestais em sua propriedade, 
finalizada a visita o produtor indicou a próxima localidade a 
ser visitada. Nas propriedades rurais identificadas com 
presença de atividades silviculturais foram coletados pontos 
de GPS para localização dos plantios existentes.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram visitadas 56 vicinais e identificados 380 plantios 
silviculturais (Figura 1).  
 

 

Figura 1: Atividades silviculturais identificadas em 
Rorainópolis (A), Nova Colina (B), Equador (C) e Jundiá 
(D). 
Verificou-se que os plantios da palmeira nativa, Euterpe 
oleracea foram os mais representativos seguido dos 
plantios de Bactris gasipaes, Euterpe precatoria, 
Oenocarpus bacaba e Astrocaryum aculeatum. As 
palmeiras exóticas, Cocos nucifera  e Elaeis guineensis 
também tiveram grande representatividade em número de 
plantios. Já o número de espécies florestais utilizadas em 
plantios silviculturais foi relativamente baixo, sendo 
encontrado apenas quatorze plantios (Tabela 1).  
 
Tabela 1: Número de plantios e principais espécies 
cultivadas em Rorainópolis (A), Nova Colina (B), Equador 
(C) e Jundiá (D). 
 
 
 Espécie 

 
A 

 
B 

 
  C 

 
D 

 
Total  

Acácia mangium Willd. 2 1 0 0 3 

Astrocaryum aculeatum Meyer.  0  0 1  0 1 
Bactris gasipaes Kunth. 24 29 79 1 133 
Bertholletia excelsa Bonpl. 0 0 3 1 4 
Carapa guianensis Wood. 0 0 2 0 2 
Cedrela spp. 0 0 1 0 1 
Cocos nucifera L. 13 8 4 1 26 
Copaifera multijuga Hayne. 0 0 2 0 2 
Elaeis guineensis Jacq 18 4 10 22 54 
Euterpe oleracea Mart. 82 20 35 5 142 
Euterpe precatoria Mart. 7 0 0 0 7 
Khaya ssp. 0 0 1 0 1 
Oenocarpus bacaba Mart. 2 0 1 0 3 
Tectona grandis Lf. 1 0 0 0 1 

Total  149 62 139 30 380 
      

 
CONCLUSÕES 
Percebeu-se que existem poucos plantios florestais 
estabelecidos no município de Rorainópolis. Poucas 
espécies florestais nativas ou exóticas são utilizadas, sendo 
as palmeiras utilizadas com maior frequência. A grande 
maioria são monocultivos. 
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INTRODUÇÃO 
A castanheira-do-brasil (Bertholletia excelsa Humb. & 
Bompl.) é uma espécie arbórea endêmica das matas de 
terra-firme da bacia amazônica, possuindo valor de cunho 
social, ecológico e econômico, reconhecida mundialmente 
por ser produtora de um dos principais recursos 
extrativistas não madeireiros da região. Entretanto, a 
produção de castanhas vem decaindo desde a década de 
1970, por conta do desmatamento para instalação de 
sistemas agropecuários e da falta de incentivo 
governamental específico para o setor. Juntamente com 
estes fatores, o cultivo da castanheira enfrenta outros 
obstáculos, tais como dificuldade de propagação, período 
juvenil muito longo e inconsistência na regularidade da 
produção. Nota-se a carência de material genético de 
qualidade e um sistema de cultivo apropriado para a 
silvicultura da espécie. Um dos passos importantes nesse 
processo é determinar a variabilidade genética de 
indivíduos adultos nativos. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Coletou-se amostras de câmbio vascular de 27 plantas 
matrizes localizadas em parcelas permanentes instaladas 
em três castanhais de Roraima, pela Embrapa-RR, para 
avaliação da produção. O material biológico foi mantido em 
gelo desde a coleta até ser transportado para o Laboratório 
de Genética do Cbio, onde foram realizados os 
procedimentos de extração do DNA total. A extração 
seguiu o protocolo baseado no detergente CTAB 
desenvolvido por Doyle, Doyle (1987) com as modificações 
de Faleiro et al. (2003) e adaptações realizadas por Barros-
Wilson et al. (2017). A quantificação e avaliação da 
qualidade do DNA foram feitas por eletroforese em gel de 
agarose (0,8%) corado com Gel Red® (Biotium), utilizando 
como padrão de concentração alíquotas do DNA do fago 
Lambda com diferentes diluições (10, 20 e 40ng/ μL). As 
amostras devidamente identificadas foram armazenadas 
em freezer a -20°C. Após o processo de extração, diluiu-
se o material para concentrações próximas a 10ng/μL para 
realizar as reações de PCR. No preparo das reações foi 
empregado o produto Master Mix Platinum® (Invitrogen). 
Os volumes finais em cada tubo foram 25 ou 42 μL, 
contendo 0,6 mM de primer, 15 ou 24 ng de DNA e 0,25 
mg/mL de BSA. O material amplificado foi resolvido em 
eletroforese horizontal em gel de agarose a 1,5%, imerso 
em tampão TBE 0,5X e corado com Gel Red®. O gel foi 
então fotografado em um fotodocumentador e as imagens 
foram interpretadas a fim de se montar uma matriz binária, 
em que a presença ou ausência de marcas possui valor 1 
ou 0, respectivamente. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De um total de cinco primers testados, quatro foram 
utilizados com todas as amostras, resultando na 
amplificação de 35 bandas, sendo 62,85% polimórficas. As 
análises estatísticas utilizadas foram feitas com auxílio do 
programa GENES. No método de agrupamento UPGMA as 
matrizes formaram quatro grupos, sendo 85% incluídas em 
um único grupo e as demais formando três grupos com 
uma ou duas plantas, enquanto pelo agrupamento de 
Tocher, formaram-se cinco grupos, um maior com 66% das 
amostras, outro menor com 18%, e o restante formando 
grupos com um ou dois indivíduos. Pelos dois métodos, os 
indivíduos mais divergentes foram coincidentes. De acordo 
com a Análise de Variância Molecular (AMOVA) estima-se 
que a porcentagem de variação dentro das populações foi 
de 83,7%, em contraste com a variação entre populações, 
que foi de 16,3%. 
  
CONCLUSÕES 
Os padrões de agrupamento pelos métodos UPGMA e 
Tocher indicaram que a divergência genética entre as 
matrizes é baixa e não está geograficamente estruturada, 
visto que as amostras não formaram grupos de acordo com 
suas localizações, mas sim um grande grupo que engloba 
a maioria dos indivíduos. Esta afirmação é corroborada 
pelo resultado da análise de variância molecular, que 
apresentou maior variação dentro das populações do que 
entre as mesmas. 
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INTRODUÇÃO 
O handebol é um esporte olímpico de quadra, com 
movimentos diversos e em alta intensidade, esse tipo de 
modalidade tende a apresentar lesões 
musculoesqueléticas, é importante realizar esse 
diagnóstico para melhorar os treinamentos e 
consequentemente a eficiência e performance dos atletas. 
O presente estudo tem como objetivo identificar as áreas 
mais lesionadas em atletas de handebol do município de 
São Luiz – MA. Foram selecionadas atletas com idade 
entre 16 e 35 anos com pelo menos 1 ano de treinamento 
da modalidade e foi aplicado o questionário nórdico de 
disfunção muscular esquelética.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Atletas do sexo feminino, com idade entre 16 e 35 anos de 
idade foram convidadas para participar da pesquisa. Como 
critério de inclusão, foi necessário pelo menos três anos de 
prática; participar pelo menos duas sessões semanais de 
treino específico. Como critério de exclusão foi definido: a 
ausência do atleta no dia coleta de dados;  participação 
irregular em treinamentos; lesão física nos últimos seis 
meses; consumo de bebidas alcoólicas ou utilização de 
qualquer droga ilícita recentemente. As atletas convidadas 
a participar do projeto tiveram que assinar o termo de 
consentimento informado e responderam a um 
questionário estruturado. Foi aplicado o questionário 
nórdico de disfunção muscular esquelética (Nordic 
Musculoskeletal Questionnaire), na versão traduzida para 
o português. como meio de identificação de distúrbios 
osteomusculares,  não sendo, porém, um instrumento para 
o diagnóstico clínico. O questionário é composto por quatro 
perguntas sobre sensações nas regiões anatômicas. Para 
análise estatística, os dados foram tabulados no software 
LibreOffice Calc. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram entrevistadas 13 atletas com idade de 20 ± 6,20 
anos e constou-se que as mais regiões afetadas por dor, 
formigamento / dormência nos últimos 12 meses foram 
joelho e ombro. Os distúrbios osteomusculares que 
comprometeram atividades extraesportivas nos últimos 12 
meses foram joelhos , tornozelos / pés e ombros. As 
regiões pelas quais os atletas procuraram serviço 
profissional na área da saúde nos últimos 12 meses foram 
também joelhos, tornozelos / pés e ombros. As regiões 
mais afetadas com problemas, nos últimos 7 dias antes da 
entrevista, foram os joelhos, parte superior das costas e 
tornozelos / pés. Outros estudos com atletas de handebol 
apontaram o joelho e tornozelo como áreas mais afetadas. 
Esses estudos servem como norte para elaboração de 
programas de prevenção e reabilitação para os atletas, 
visando fortalecer as partes mais em comum.    

 
CONCLUSÕES 
Concluiu-se então que o joelho e ombro são líderes em 
distúrbios musculoesqueléticos nessas atletas e que ao 
analisar outros estudos semelhantes os mecanismos de 
lesão estavam relacionados principalmente a excesso de 
volume de treino e traumas durante as partidas, assim, 
essa pesquisa deverá servir de norte para que treinadores 
possam analisar possíveis problemas com atletas e 
aumentar a duração do atleta no esporte.  
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INTRODUÇÃO 
Os avanços tecnológicos ocorridos nas unidades de 
terapia intensivas neonatais (UTIN) contribuem para o 
aumento da sobrevida dos recém-nascidos (RN), em 
especial dos prematuros, simultaneamente, proporciona 
crescimento no tempo de internação na unidade, que se 
assemelha a um parque tecnológico, com incubadoras, 
berços, ventiladores mecânicos, bombas de infusão, 
produzindo sons que se misturam às vozes em 
conversação. É neste ambiente tecnológico e artificial que 
o RN vai se desenvolver quando hospitalizado 
(CARDOSO; CHAVES; BEZERRA, 2010).  
O uso desses recursos tecnológicos no cuidado dos RN 
transformou as unidades neonatais em locais ruidosos, 
que colaboram com o desenvolvimento de alterações 
fisiológicas e comportamentais nos indivíduos expostos 
(AURÉLIO; TOCHETTO, 2010). 
Tamez et al (2017) reforçam que as condições ambientais 
das UTIN afetam também o estado neurocomportamental 
do neonato, sendo importante proporcionar um ambiente 
adequado, com pouca quantidade e intensidade de 
estímulos de ruídos e luz. Os referidos autores reforçam 
ainda que quando os ruídos em unidades neonatais 
ultrapassam 45 decibéis resulta em maior consumo 
calórico e ganho de peso lento do RN, intensificando a 
percepção da dor. Diante disso objetivou-se analisar a 
presença de dor em neonatos prematuros expostos a 
elevados níveis de pressão sonora. 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se uma coorte prospectiva realizada com seis recém-
nascidos pré-termos (RNPT) com idade gestacional a partir 
de 32 semanas em uma unidade neonatal do estado de 
Roraima. Foi utilizado o aplicativo Decibel X versão pro 
7.0.0, para mensurar os níveis de pressão sonora do 
ambiente neonatal, e a escala Neonatal Infant Pain Scale 
(NIPS) que através de seis indicadores: expressão facial; 
choro; respiração; braços; pernas e estado de consciência 
avalia a presença de dor no recém-nascido com o intuito 
de verificar se em ruídos intensos o neonato apresenta dor. 
A medição dos NPS ocorreu sempre no mesmo intervalo 
de 13:00 às 15:00, sendo normatizado que de 13 às 14hs 
seria o horário de descanso dos neonatos, nomeado de 
“período calmo” e a partir das 14hs, seria o horário habitual 
do serviço, considerado “período agitado”. Nesses 
horários, ocorreu a aplicação da escala a cada 30 minutos, 
diariamente e por cinco dias, limitando-se a um paciente 
por vez. A análise estatística foi realizada através de 
métodos descritivos e método inferencial com auxílio do 
software BioEstat versão 5.0. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, sob o número 
2.881.228. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Identificou-se neste estudo que nos dois momentos 
avaliados, os níveis de pressão sonora estiveram acima de 
45 dBA, excedendo os níveis de conforto sonoro 
recomendados pela associação brasileira de normas 
técnicas.   
Foi constado através da escala de avaliação da dor 
Neonatal (Neonatal Infant Pain Scale – NIPS) variação no 
escore de 0 a 5 no momento mais calmo e de 0 a 7 no mais 
agitado. Cabe mencionar que tal escala é composta por 
seis indicadores de dor, sendo cinco comportamentais e 
um fisiológico: expressão facial (0 ou 1 ponto); choro (0, 1 
ou 2 pontos); movimentação de braços e pernas (0 ou 1 
ponto); estado de sono/alerta/consciência (0 ou 1 ponto) e 
o padrão respiratório (0 ou 1 ponto), no qual a pontuação 
varia de zero a sete, considerando como dor resultados 
maiores ou iguais a quatro, essa escala permitiu ao 
avaliador pontuar de forma simples as alterações dos RN 
frente aos ruídos produzidos no ambiente.  
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (1999) 
o choro é considerado como principal meio de 
comunicação dos neonatos, essa comunicação mobiliza o 
adulto, seja a mãe ou algum profissional envolvido no seu 
cuidado. No entanto, cerca de 50% dos neonatos não 
choram em decorrência a estímulos dolorosos. O choro 
pode ser desencadeado por outros estímulos não 
dolorosos, como barulho, por exemplo, que passam a ser 
percebidos como dor pelo RN. Nesse caso, o estresse 
presente no ambiente neonatal além de ocasionar 
perturbação ao prematuro, também ocasiona dor 
(D’ARCADIA; NERI; ALVES, 2012). 
CONCLUSÕES 
Foi possível identificar a existência de diferenças 
significativas entre as medias de todas as variáveis 
avaliadas, indicando que na presença de níveis de pressão 
sonora elevado, os prematuros apresentam alterações 
fisiológicas, que podem indicar dor.  
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INTRODUÇÃO 
A crescente quantidade de Resíduos Sólidos produzida 
diariamente é um problema grave para o meio ambiente. 
Os resíduos, geralmente, são altamente nocivos para a 
natureza e para a saúde da população, além de poluir o 
solo, o ar e as águas, principalmente quando ainda não é 
realizada a coleta seletiva, caso do extremo Norte do 
Brasil, em Boa Vista- RR. Diante disto, houve a grande 
necessidade de realizar ações de prevenção e resolução 
dos impactos ambientais, além da busca de melhoria 
continua, sendo necessário à estruturação e implantação 
do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos na 
Regional de Operação de Roraima (OTOO). Neste sentido, 
foi aprovado, no ano de 2016, o Projeto Conscientizar, 
visando a sensibilização dos colaboradores, 
principalmente, quanto ao uso racional de copos plásticos 
descartáveis, papel e utilização de pilhas recarregáveis. 
Bem como o descarte de forma correta, a redução de 
custos, atendimento a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) e a política ambiental da empresa. 
Portanto, no presente trabalho objetivou-se, avaliar 
procedimento metodológico e apresentar resultados 
obtidos, nos anos de 2017 e 2018, nas fases de 
implantação e implementação do projeto.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A implantação do projeto conscientizar foi iniciada através 
de uma campanha de sensibilização com cada 
colaborador, da empresa, abordando os seguintes itens: a 
importância do uso racional do copo plástico descartável, 
papel e das pilhas, optando pelas recarregáveis; 
encaminhamento de Carta de Adesão (Figura 1) a todos os 
colaboradores, cujo objetivo foi a assinatura, manifestação 
de apoio e participação nas ações do programa de 
gerenciamento de resíduos sólidos OTOO. Os resultados 
obtidos foram tabulados utilizando planilhas Excel e 
análise crítica realizada por meio de ferramentas utilizadas 
em melhoria de processos tais como: PDCA, Diagrama de 
causa e efeito, Diagrama de Pareto e Brainstorming. 
Figura 1 – Modelo de Carta de Adesão aplicada a todos os 
colaboradores da OTOO. 

CARTA DE ADESÃO  

Por meio da assinatura da Carta de Adesão, manifesto meu 
interesse em participar do SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL – 
OTOO/PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
OTOO - USO RACIONAL DE COPO PLÁSTICO E PAPEL, somando 
esforços no sentido de: 

I.Contribuir para a erradicação dos lixões; II.Promover a 
redução, reutilização e reciclagem de Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU); III. Estimular a implantação de programas de 
coletas seletivas nos municípios, preferencialmente em 
parceria com catadores; IV. Promover a reinserção social dos 
catadores, pela melhoria das condições de trabalho e 

renda;V.Contribuir e apoiar a erradicação do trabalho infanto-
juvenil nos lixões e promover a inclusão social e melhoria da 
qualidade de vida; VI. Estimular e contribuir com a formulação 
de políticas públicas de gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU); VII. Compartilhar com a sociedade a responsabilidade 
na gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU); VIII. Reduzir 
o uso do copo e do papel; IX. Uso adequado dos copos 
plásticos, ou a não utilização deles; X. Descarte de forma 
adequada; XI. Coleta Seletiva; XII.Destinação correta; 
XIII.Contribuir para a Preservação do Meio Ambiente e os 
riscos à Saúde. 

Para assegurar a efetiva contribuição, comprometemo-
nos a participar das atividades relacionadas ao uso 
adequado dos copos plásticos, ou a não utilização deles,  
descarte de forma adequada, coleta seletiva, destinação 
correta, contribuir para a preservação do meio ambiente 
e os riscos à saúde. 

Nome: Lotação: 

Telefone: (      ) E-mail: 

Assinatura: 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Verificou-se um aumento significativo na quantidade de 
copos plásticos descartáveis  adquiridos pela empresa de 
um ano para o outro. No 1° trimestre de 2016 e 2017, 
respectivamente 7.700 e 24.000 copos. No 2º trimestre 
9.166 e 16.000 copos. Já no 3º ° trimestre 9.533 e 15.000 
copos. E por ultimo no 4º trimestre 5.900 e 10.000 copos. 
Entretanto quando avaliado somente o ano de 2017, 
verifica-se uma  redução gradativa de 58,34% quando 
compara-se o 1º com o 4º  trimestre. Observou-se que do 
ano 2017 para 2018 ocorreu uma significativa diminuição 
de copos plásticos descartáveis utilizados na OTOO, por 
conta da sensibilização feita no ano de 2017, junto aos 
colaboradores, reforçando a idéia de um trabalho continuo.  
Observou-se também uma mudança no cotidiano de 
alguns colaboradores, tais como o uso gradativo e 
consciente do copo plástico descartável, e o descarte 
correto.  
 
CONCLUSÕES 
O procedimento metodológico aplicado integra e facilita  a 
sensibilização e a capacitação de todos, tanto em relação 
a geração quanto na destinação final dos Resíduos 
Sólidos. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A PERSPECTIVA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II  
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INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) é uma ação conjunta do Ministério 
da Educação, por intermédio da Secretaria de 
Educação Superior (SESU), da Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), e do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), com vistas a 
fomentar a iniciação à docentes em Cursos de 
Licenciatura plena, presencial, para atuar na 
Educação Básica pública (BRASIL, 2008). A 
Educação Física escolar segundo Betti e Liz (2003) é 
sempre um fato presente e marcante na vida dos 
adolescentes, indo do esporte para o corpo e de 
atividade competitiva para atividade de lazer, 
variando de acordo com a idade. Este trabalho tem 
como objetivo analisar a perspectiva dos alunos 
sobre as aulas de Educação Física na escola. 
MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa utiliza uma abordagem quantitativa, de 
caráter descritivo, permite ao investigador utilizar o 
questionário para conseguir informações solicitando 
aos sujeitos que respondam às questões em vez de 
observarem seu comportamento (THOMAS; 
NELSON, 2002). Participaram 44 alunos de uma 
escola estadual da cidade de Boa Vista/RR, 
composta por duas turmas do ensino fundamental lI, 
6º ano e 7º ano, no turno matutino, sendo 23 
discentes do sexo masculino e 21 do sexo feminino, 
tendo a supervisão da professora supervisora do 
Pibid. O instrumento utilizado foi um questionário 
adaptado do trabalho de Betti e Liz (2003), contendo 
duas perguntas fechadas, sendo analisadas através 
de estatística inferencial, onde segundo Sousa; Lima; 
Barboza (2017), é a parte da estatística usada para 
formular conclusões e fazer inferências após análise 
de dados coletados em pesquisa SOUSA; LIMA; 
BARBOZA, 2017). A primeira pergunta buscou 
identificar a percepção dos alunos em relação as 
aulas de Educação Física, contendo quatro opções: 
obrigação, obrigação e diversão, diversão e nenhuma das 
anteriores. Já na segunda, verificou-se o sentimento dos 
alunos perante as aulas de Educação Física, com as 
opções: gosto muito, gosto, gosto mais ou menos e não 
gosto. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Evidenciamos que a percepção dos alunos em relação às 
aulas de Educação Física é mais relacionada a opção 
Obrigação e Diversão, ficando em primeiro lugar, sendo 
indicada por 26 alunos seguida por Diversão que ficou em 

segundo lugar, com número de 18 alunos e as outras 
opções não houve nenhuma indicação. Segundo Betti e Liz 
(2003), existem uma complexidade de relações entre os 
dados que precisa ser considerada. Os alunos 
classificaram a Educação Física simultaneamente como 
“obrigação” e “diversão”, isto quer dizer, que a Educação 
Física lida com princípios contraditórios: de um lado a 
obrigação de uma disciplina escolar tal como as demais, 
de outro, o prazer, a diversão, a alegria proporcionada por 
sua dinâmica peculiar, o que é percebido pelos alunos. 
Seria necessário investigar, em maior profundidade, em 
qual ou quais aspectos os alunos percebem o componente 
de “obrigação” na Educação Física. No tocante ao 
sentimento dos alunos perante as aulas de Educação 
Física, os discentes relataram que gostam muito, com 28 
respostas, seguido da opção Gosto com 11 estudantes, e 
em terceiro a opção gosto mais ou menos, com quatro 
alunos. Percebemos a partir destes dados que há 
convergências e divergências de pensamentos dos alunos 
participantes desse estudo em relação às aulas de 
Educação Física. Alguns acham que é uma aula 
obrigatória, mas conseguem enxergar esse lado lúdico. 
Outros têm um pensamento diferente, ou seja, não vêem 
como uma obrigação e sim apenas uma diversão, 
enxergam somente essa dinâmica da Educação Física. 
Percebemos então que há um sentimento muito igual em 
relação as aulas, mas que haverá sempre algumas 
especificidades.  
CONCLUSÕES 
Podemos concluir que é de suma importância de 
identificarmos como os alunos percebem e sentem as 
aulas de Educação Física. Percebemos que esses 
discentes vêem a Educação Fisica não só como obrigação, 
mas conseguem enxergar o lado lúdico, ou seja, a 
diversão, além de perceber uma mudança no sentimento 
desses estudantes para um gosto maior sobre essa 
disciplina e os conteúdos.  
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INTRODUÇÃO 
A pimenta (Capsicum spp.) é originária da América do Sul, 
pertencem à família Solanácea. A pimenta de cheiro é a 
mais brasileira de todas as espécies de pimentas 
domesticadas e a região amazônica é a que concentra a 
maior diversidade (ARAÚJO et al., 2013). Apesar de sua 
reconhecida importância a cultura da pimenta é pouco 
estudada no Brasil. A busca por melhor qualidade, preços 
e custos têm exigido dos produtores maior eficiência 
técnica e econômica na condução dos sistemas de 
produção (REGO ET AL, 2010). O gênero Capsicum 
apresenta grande versatilidade, desde a alimentação até 
na perfumaria. Compõe uma importante parte do mercado 
de hortaliças frescas do Brasil, e também do segmento de 
condimentos, temperos e conservas, a nível mundial, em 
razão de dispor de meios que possibilitem o seu uso na 
forma fresca ou seca, inteira ou em pó, e até combinada 
com outros aromatizantes (DUTRA et al., 2010). Além do 
fator comercial, a pimenta de cheiro vem sendo utilizado 
cada vez mais no nosso dia-a-dia, principalmente pelo 
motivo de possuir características importantes que dão 
qualidade aos alimentos, como: aroma marcante, sabor 
picante além de possuir propriedades medicinais 
comprovadas como atividade antioxidante e 
anticancerígeno que traz benefícios a saúde humana 
(SANTOS et al., 2012). A produção de mudas enfrenta 
problemas como germinação, pragas e substratos que não 
apresentam características ideais para seu cultivo. 
Portanto, esse trabalho teve como objetivo avaliar os 
efeitos de diferentes composições de substratos comercial 
e casca de arroz carbonizada com e sem adição de N-P-K 
na produção de plântulas de pimenta de cheiro. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido entre abril a julho de 2017 
em uma propriedade particular no município de 
Rorainópolis. O plantio foi realizado em casa de 
vegetação modelo capela, coberta com filme plástico de 
150 micras e fechamento lateral com tela de 
sombreamento de 50%. A irrigação utilizada foi aspersão 
manual. O delineamento estatístico adotado foi Blocos 
Casualizado (DBC) em esquema fatorial, (2 x 5 x 4), 
sendo: dois blocos, cinco tratamentos e quatro repetições. 
Cada bloco recebeu os cinco tratamentos com quatro 
repetições com oito plantas cada. Os tratamentos foram 
constituídos por dois substratos sendo um Substrato 
comercial e outro composto por casca de arroz 
carbonizada com e sem adição de NPK. O tratamento 1 
com 100 % de SC e 0% de CAC , Tratamento 2 com 75% 
de SC e 25% CAC, tratamento 3 com 50% de SC e 50% 
de CAC, Já o Tratamento 4 com 25% SC e 75% de CAC 
e o tratamento 5 com 0% de SC e CAC.  

O preparo dos substratos para preenchimento dos 
tubetes, foi realizado com base em cálculos do volume do 
tubete. O semeio foi realizado em 14 de maio de 2017, 
utilizando se 3 sementes do cultivar Lupita onde as 
mesmas foram semeadas em tubetes de 250 mL. A 
germinação ocorreu 5 dias após a semeadura. Após 15 
dias do semeio, o primeiro desbaste foi realizado, 
retirando-se duas plântulas, deixando apenas a mais 
vigorosa. A coleta de dados se iniciou quando as plântulas 
emitiram a primeira folha definitiva, 20 dias após o semeio, 
após a primeira coleta realizaram-se mais quatro coletas 
semanalmente. Realizou-se a irrigação duas vezes ao dia.  
As variáveis analisadas foram. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com os dados obtidos podemos observar que 
para todas as variáveis analisadas o tratamento com 
adição de NPK mostraram melhores resultados, sendo 
diferentes estatisticamente do bloco dois sem adição de 
NPK. Para a variável número de folhas total: nos 
tratamentos do Bloco com adição de NPK houve diferença 
apenas entre os tratamentos T3 e T5 com média de 
4,55cm e 5,45cm respectivamente. Os demais 
tratamentos do Bloco 1 não diferiram entre-si. Já no Bloco 
2 o tratamento que mostrou melhor resultado foi o T5 
(100% CAC) com 4.925cm de média, sendo diferente 
estatisticamente de todos os outros tratamentos. O T2 
(75% SC + 25% CAC) foi o que apresentou a pior média 
entre os tratamentos. 
Em relação a comparação dos tratamentos do bloco 1 
com os do bloco 2, todos os tratamentos do B1 diferiram 
estatisticamente dos seus respectivos tratamentos sem a 
adição de (NPK) do B2 a nível de 5% de probabilidade. 
Em um estudo realizado por, Campos & Uchida (2002) e 
Silva et al. (2012) o diâmetro do caule é um bom indicador 
da qualidade da muda para a sobrevivência e crescimento 
após o transplantio para o local definitivo.  
 
CONCLUSÕES 
Conclui-se que o cultivo de feijão-caupi consorciado e 
solteiro em sucessão a Mucuna pruriens pode ser uma da 
forma eficiente ao produtor. A adubação verde reduz os 
custos e mantem a qualidade tanto o feijão verde como 
seco nos diferentes sistemas de cultivos. 
___________________ 
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INTRODUÇÃO 
O ensino híbrido se coloca como alternativa ao processo de 
ensino e aprendizagem na atual conjuntura educacional 
contemporânea do século XXI uma nova modalidade de 
ensino do século XXI que surgiu nos Estados Unidos, à 
proposta se pauta em aprimorar e promover uma integração 
entre o ensino presencial e o online. Desta maneira, 
Christensen (2013, p.8) afirma que: “o ensino híbrido é um 
programa de educação formal no qual um estudante 
aprende: pelo menos em parte por meio do ensino online, 
com algum elemento de controle do aluno sobre o tempo, 
local, caminho e/ou ritmo do aprendizado; pelo menos em 
parte em uma localidade física supervisionada, fora de sua 
residência; e que as modalidades ao longo do caminho de 
aprendizado de cada estudante em um curso ou matéria 
estejam conectados, oferecendo uma experiência de 
educação integrada”. 
Neste sentido também podemos correlacionar as 
vantagens da utilização dessa metodologia ao espaço de 
aprendizagem que ficam flexibilizados em relação à sala de 
aula, isto é, a sala de aula é apenas um de muitos outros 
espaços de aprendizagem de acordo Moran e Bacich 
(2015, p.1) “a sala de aula se amplia, dilui, mistura com 
muitas outras salas e espaço físicos, digitais e virtuais, 
tornando possível o mundo em uma sala de aula”. Sendo 
possível aprender em qualquer espaço.  
Portanto, o trabalho tem como finalidade apresentar uma 
proposta metodológica híbrida seguindo o modelo 
laboratório rotacional para o ensino de Geografia, utilizando 
dados disponíveis no site do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia utilizada será uma abordagem qualitativa-
descritiva, sendo realizado a princípio um levantamento 
bibliográfico. Para alcançar o objetivo proposto para este 
trabalho será apresentado a plataforma digital de dados do 
IBGE, um serviço que apresenta pesquisas relacionadas ao 
censo demográfico, agropecuário, de rendimentos, 
amostras por domicílios entre outros. Por meio da 
plataforma de dados do IBGE (IBGE Educa, SIDRA, Portal 
de Mapas), serão demonstradas as maneiras com as quais 
o professor poderá utilizar em suas aulas aplicando a 
metodologia do ensino híbrido modelo laboratório rotacional 
(os alunos revezam o tempo de estudo entre a sala de aula 
e o laboratório), em suas diversas atividades didáticas.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A plataforma digital do IBGE é uma ferramenta relevante 
para o ensino de geografia, pois possibilita uma interação 
com os conteúdos vistos em sala de aula e posteriormente 
sendo colocado em prática em seu ambiente virtual por 
meio da metodologia ativa do modelo híbrido de ensino 
laboratório rotacional. 

O portal possibilita inúmeras interações, pois proporciona 
diversas possibilidades de sua aplicação em diferentes 
situações didáticas como:  
1. SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática): 
permite realizar consultas de dados por meio de uma série 
temporal referentes a dados demográficos, agricultura, 
pecuária, extração vegetal, e outros. Os resultados da 
pesquisa são apresentados por meio de gráficos e 
cartogramas (fig. 1 A); 

2. Portal de Mapas: os mapas são produzidos pelo próprio 
instituto, são cartas temáticas que representam os aspectos 
físicos, sociais, econômicos, políticos e territoriais do Brasil 
(fig. 1 B);  
3. IBGE Educa disponibiliza materiais para estudos, 
oferecendo conteúdos atualizados sobre o Brasil, o portal 
possui três módulos destinados a crianças, jovens e 
professores. Assim, o portal oferece atividades 
educacionais desde a educação infantil até o ensino médio 
(IBGE, 2019). 
A plataforma digital do IBGE é uma ferramenta viável por 
apresentar os diversos recursos pedagógicos de 
fundamental importância para o processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos em diferentes níveis escolares. 
Pois durante as atividades práticas no laboratório o aluno 
pode realizar exercícios com dados referentes ao próprio 
local de vivências, possibilitando assim um conhecimento 
mais profundo sobre a realidade local. 
 
CONCLUSÕES 
O ensino híbrido é um conjunto de métodos inovadores do 
processo de ensino-aprendizagem que favorece o processo 
de construção do conhecimento, inserindo o aluno no 
ambiente virtual e potencializador da aprendizagem. Nessa 
perspectiva, o aluno se coloca como protagonista à 
construção do conhecimento, possibilitando à adequação 
de conteúdos as necessidades de cada aluno, onde os 
mesmos podem escolher o espaço e o tempo de seus 
estudos. 
Assim, a plataforma digital do IBGE, permite a professores 
e alunos interação e aprimoramento na coleta de 
informações e dados que possam subsidiar as pesquisas 
incluídas nas aprendizagens, bem como a exploração dos 
seus mais variados recursos, aliando a prática do uso das 
tecnologias aos conteúdos regulares e complementares 
dentro e fora do ambiente escolar. 
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem o objetivo de compreender o 
ensino colaborativo como alternativa para a adaptação 
curricular para os alunos autistas no ensino de 
Matemática. Segundo Brasil (2010), as pessoas com 
espectro autismo têm prejuízos na função executiva e 
cognição social, que restringe interesses e dificulta a 
atribuição de sentidos e significados. O ensino da 
Matemática envolve abstrações que requer situações 
concretas para a construção de conceitos. De acordo 
com Mendes (2014), quando ocorre o ensino 
colaborativo, tem mais possibilidades de pensar 
estratégias e superar situações problemas para 
responder as necessidades educacionais dos alunos 
NEE.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi pautado na pesquisa-ação colaborativa, com 
abordagem qualitativa. Os participantes foram os 
profissionais envolvidos diretamente com o aluno autista: 
professora auxiliar e professora do Atendimento 
Educacional Especializado (pesquisadoras), professora de 
Matemática, coordenação pedagógica, orientadora, 
cuidador de aluno e gestão escolar.  
A pesquisa ocorreu na Escola Estadual São Vicente de 
Paula, situada em Boa Vista, RR, por desenvolver o ensino 
colaborativo como apoio a inclusão. O objeto de estudo foi 
a adaptação curricular para um aluno autista, tendo como 
base o ensino colaborativo na disciplina Matemática. O 
trabalho ocorreu durante um ano e meio, nos anos de 2018 
e 2019. 
Os passos percorridos foram: reunião para esclarecer as 
funções dos profissionais, construção de combinados 
colaborativos para facilitar o trabalho em grupo; diagnóstico 
pedagógico, conversa com a família e estudo de caso do 
aluno; planejamento antecipado bimestral da professora 
regente, adaptação curricular, avaliação adaptada, diário de 
bordo, relatório bimestral compartilhado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O aluno com TEA é alfabetizado e tem a fala preservada, 
mas tem dificuldades para socializar, construir conceitos e 
concentrar-se. No começo do ano de 2018, no 6º ano do 
Ensino Fundamental, o aluno necessitava adaptar-se ao 
novo ambiente, assim foi construída uma rotina que foi 
compartilhada com todos os colegas de classe.   
Com o planejamento antecipado da professora regente, a 
professora auxiliar articulada com o AEE, sintetiza o 
conteúdo criando mapas conceituais e utiliza estímulos 
visuais.  

Foi necessário flexibilizar várias atividades com comandos 
objetivos para facilitar a compreensão dos Conteúdos. 
Apesar de saber decorada a tabuada, em atividades com 
procedimentos longos precisa utilizar calculadora, jogos e 
gráficos. “A adaptação curricular oportuniza adequar à ação 
educativa escolar as maneiras peculiares de aprendizagem 
dos alunos” (BRASIL, 1998).  
Observou-se rejeição na realização de algumas atividades 
como nos ângulos e poliedros, representando indicadores 
de falta de domínio de conceitos básicos de Matemática 
destes conteúdos. Foi necessária, a montagem dos sólidos 
com papel, para que compreendesse conceitos de arestas, 
vértices e faces. O aluno entendia com o concreto, mas 
tinha dificuldades nos registros do caderno.   Nas 
avaliações são utilizadas páginas auxiliares com o 
conteúdo sintetizado e figuras, para o aluno consultar o 
material. O diário de bordo possibilita reflexões e o 
acompanhamento das dificuldades e evolução do aluno, 
que facilita o processo de avaliação.  
Apesar das dificuldades em trabalhar de forma colaborativa, 
devido as divergências de ideias e falta de tempo para 
articular as ações planejadas, constatou-se a importância 
dessa proposta para a adaptação curricular dos alunos 
autistas. 

  
CONCLUSÕES 
A inclusão de alunos com TEA é um grande desafio no 
ensino da Matemática. O papel do professor é de extrema 
importância, os princípios são os mesmos, facilitador da 
aprendizagem.  
Com o ensino colaborativo foi possível perceber mudanças 
de atitudes dos profissionais envolvidos, houve um olhar 
diferenciado ao aluno autista, percebendo a escola como 
lugar de transformação de todos, inclusive dos alunos com 
NEE. 

       
_________________ 
BRASIL, Ministério da Educação. Transtorno Globais do desenvolvimento. v. 

9, Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010. 

 BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares: Adaptações 
Curriculares- Brasília, 1998. 

MENDES, Enicéia Gonçalves. Ensino Colaborativo como apoio a inclusão 

escolar: unindo esforços entre educação comum e especial. São Paulo: EduFSCar, 

2014. 
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ENSINANDO ÓPTICA GEOMÉTRICA A PARTIR DE UM ILUMINADOR LED DE BAIXO CUSTO 

MOURA1*, Jacqueline; SILVA2, Visllaine; do NASCIMENTO3, Denise A. 

1,2,3 Universidade Federal de Roraima. denise.nascimento@ufrr.br 

Palavras Chave: Ensino de Física, Óptica Geométrica, Iluminador Led, Recursos Didáticos.

 
INTRODUÇÃO 
Um dos maiores desafios do professor na atualidade é 
tornar o ensino de Física mais atrativo, pois o contexto em 
que, na maioria das vezes, esta disciplina está inserida é o 
de priorizar metodologias tradicionais, o que conduz o aluno 
no processo de aprendizagem a memorizar fórmulas 
matemáticas para a resolução de uma grande quantidade 
de exercícios, com exaustivos cálculos e sem maior 
aprofundamento na explicação e aplicações dos fenômenos 
que ocorrem em seu cotidiano.  No entanto, a realização de 
atividades práticas pode ser utilizada como um gancho para 
a motivação dos alunos, que muitas vezes não 
compreendem o porquê e para quê estudar ciências. 
A abordagem experimental no ensino da Física pode 
proporcionar ao estudante uma visão do acontecimento 
fenomenológico, cujo processo de assimilação na 
aprendizagem será, então, mais bem aproveitado, por 
intermédio da ação didática onde o educador aguçará a 
curiosidade do aluno, o que o levará a entender, o fato 
ocorrido, seguindo os desenvolvimentos teóricos 
ativamente (JÚNIOR, 2011, p. 9). 
Dentre os inúmeros conteúdos abordados pela física, a 
óptica tem um papel importante atualmente, seja pela 
natureza da luz, de riqueza conceitual fantástica com 
aplicações em inúmeras tecnologias baseadas no laser, por 
exemplo, seja por permitir a compreensão de importantes 
instrumentos de observação, começando pelo olho 
humano, formado por um sistema óptico adaptativo de alta 
performance, chegando a microscópios ópticos utilizados 
em vários campos do conhecimento (BARROSO, 2018, p. 
1). 
Com o objetivo de facilitar o entendimento de conceitos 
fundamentais da óptica geométrica, construímos um 
iluminador de baixo custo baseado na utilização de diodos 
emissores de luz (“LED - Light Emitting Diode”). O 
iluminador construído consiste em um dispositivo didático 
que permite a sua aplicação em atividades simples, como 
desvio dos feixes de luz em uma lente esférica, a atividades 
diferenciadas para a determinação direta da distância focal 
de uma lente convergente e características das imagens 
formadas pela lente.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Será proposto uma sequência didática em que o aluno 
possa construir o iluminador de LED de forma acessível 
com materiais de baixo custo de modo que o mesmo possa 
realizar experimentos básicos e fundamentais da óptica 
geométrica e assim compreender a formação de imagens 
através de lentes esféricas. Serão necessárias inicialmente 

algumas aulas introdutórias para abordagem dos conceitos 
básicos relacionados à óptica e suas aplicações 
tecnológicas. 
Para a construção do iluminador LED são necessários: 
LEDs de alto brilho 5 mm (6 unidades); fonte de alimentação 
(gratuita pois utiliza um carregador de celular em desuso); 
Resistor de 22 Ohms; lâmpada fluorescente (1 unidade). O 
gasto médio que se tem com esse iluminador que pode ser 
utilizado em vários outros experimentos é de 
aproximadamente R$ 30,50. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foi possível obter a partir de materiais de baixo custo um 
iluminador composto de LEDs de alta intensidade, o qual 
permite que experimentos de óptica geométrica possam ser 
executados através do acionamento individualizado de 
cada um dos LEDs que o compõe. Essa característica 
permite o estudo ponto a ponto na inversão de imagens 
formadas por lentes esféricas. O equipamento desenvolvido 
possui ainda como característica a possibilidade de 
simulação de uma superfície refletora de luz e permite 
também demonstrar o caminho óptico percorrido por um 
feixe de luz paralelo ao eixo óptico do sistema. 
 
 CONCLUSÕES 
A proposta de se construir experimentos didáticos de baixo 
custo busca envolver os estudantes em atividades que 
possam ser realizadas por eles próprios e onde eles 
possam aprender conceitos e experimentar os erros e 
acertos que a própria ciência oferece em sua descoberta.  
Através da construção de um iluminador LED de baixo 
custo pôde ser utilizado como fonte luminosa para 
experimentos de óptica geométrica de lentes e espelhos. 
Foi possível realizar o estudo de conceitos básicos da 
óptica geométrica bem como aprofundar o estudo da 
formação de imagens por lentes convergentes na condição 
em que o objeto está posicionado fora da distância focal da 
lente. Ou seja, em condições em que a imagem é real e 
invertida.  
____________________ 
JÚNIOR, O. L). A Importância dos experimentos no estudo da física 
para uma aprendizagem eficaz no ensino médio. Anapolis, Goias, 
Brasil.  2011. 
BARROSO, F. B. Formação de imagens na óptica geométrica por meio 
do método gráfico de Pierre Lucie. Revista Brasileira de Ensino de 
F´ısica, vol. 40, nº 2, e2501. 2018. 
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física – 
Ótica e 
Física Moderna, vol . 4. 4. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos S.A.,1996. 
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ENTOMOFAUNA AQUÁTICA ASSOCIADA ÀS MACRÓFITAS AQUÁTICAS DO LAGO DOS 
AMERICANOS, BOA VISTA, RORAIMA 
OLIVEIRA1*, Djádila Rayane, OTTONI-BOLDRINI2, Bianca Maíra de Paiva, PACOBAHYBA1, Lucília Dias 

1Universidade Federal de Roraima – UFRR. Campus Paricarana, Centro de Estudos da Biodiversidade (CBio), CEP 69310-000, Boa 
Vista, Roraima, Brasil.  (DjadilaRayane@gmail.com) 
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Palavras Chave: Ambientes lênticos, Insetos aquáticos, Plantas aquáticas. 

 
INTRODUÇÃO 
Em ambientes aquáticos, os insetos são maioria dos 
invertebrados aquáticos e várias características 
ambientais são determinantes para a estrutura e 
ocorrência sazonal desse grupo. Entre elas, estão as 
associações com macrófitas aquáticas. As pesquisas com 
insetos aquáticos vêm sendo muito difundidas, entretanto, 
existem lacunas sobre o conhecimento de suas relações 
com macrófitas aquáticas, principalmente no estado de 
Roraima. Assim, esse trabalho teve como objetivo 
inventariar a fauna de insetos aquáticos associados às 
macrófitas aquáticas do lago dos Americanos em Boa 
Vista, Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado no lago dos Americanos 
(2°50'23.7"N 60°40'47.8"W), localizado em Boa 
Vista/Roraima. Foram realizadas duas coletas nos meses 
de julho (período chuvoso) e dezembro (período seco) de 
2018. Os pontos amostrais foram selecionados tendo 
como premissa ser um banco de macrófitas. Os 
organismos foram coletados com o auxílio de uma rede 
entomológica do tipo D (malha de 250 μm) com esforço de 
tempo de 5 min. As amostras foram coletadas dentro do 
banco de macrófitas aquáticas. No Laboratório de Ecologia 
Vegetal/UFRR, o material foi triado, preservado em álcool 
etílico 80% e identificado com o auxílio de um microscópio 
estereoscópico. Em cada ponto amostral foram realizadas 
coletas de amostras de água a partir da superfície visando 
determinar o Índice do Estado Trófico (IET). Todas as 
amostras foram condicionadas em frascos plásticos de 1 
L, armazenados em caixa de isopor com gelo. As análises 
foram realizadas no Laboratório de Ecologia Vegetal no 
prazo de 24h. A determinação do teor dos nutrientes foi 
realizada por espectrofotometria. A fim de determinar o 
grau de trofia da água foi utilizado o IET proposto por 
Lamparelli (2004).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os valores do IET indicaram que o lago dos Americanos 
apresenta condição ultraoligotrófica (Tabela 1), 
caracterizando-se com uma produtividade muito baixa e 
concentrações insignificantes de nutrientes.  
Foram registradas 20 famílias, distribuídas em sete ordens 
da Classe Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, 
Hemiptera, Odonata, Ephemeroptera e Collembola. 
Diptera, Ephemeroptera e Odonata demonstraram as 
maiores abundâncias (Figura 1). O período seco foi 
bastante expressivo em abundância de insetos (n=2339) 
quando comparado com a estação chuvosa (n=124). Essa 
diferença se deve, provavelmente, a diminuição do volume 
da água do ambiente ocasionando uma maior 
concentração desses organismos capturados durante as 
coletas (ABÍLIO et al., 2007). 

 
 
Tabela 1 -  Valores do Índice do Estado Trófico (IET) no 
lago dos Americanos nas coletas em julho e dezembro de 
2018.  

Nutrientes 

Estação 
Chuvosa 

Estação 
Seca 

Concentrações 
Máximas (mg/L) 

Média Média 
Nitrito (mg.L-1) 0,008 0,200 Até 1,0 mg.L-1 
Nitrato (mg.L-1) 0,248 0,021 Até 10,0 mg.L-1 
Amônia (mg.L-1) 0,015 0,025 3,7 mg.L-1 

Ortofosfato (mg.L-1) 1,289 0,490 0,1 mg/L 
Fosfato (mg.L-1) 0,196 0,051 0,3066 mg.L-1 

Fósforo Total (mg.L-1 P) 0,053 0,011 0,020 mg.L-1 P 
IET 41,61 38,11 Ultraoligotrófico 

 

 
Figura 1 - Porcentagem de espécimes coletadas em julho 
e dezembro de 2018 no lago dos Americanos, Boa Vista, 
Roraima. 
 
CONCLUSÕES 
Este estudo revelou uma relativa abundância de insetos 
aquáticos, tendo sido coletados 2463 insetos, distribuídos 
em 20 famílias. No presente estudo foi verificado que entre 
os períodos seco e chuvoso, existem diferenças de 
composição e abundância, confirmando que a 
sazonalidade é um parâmetro abiótico com grande 
influência na variação da comunidade de insetos 
aquáticos. 
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ESTRATÉGIA PARA PROMOVER O VÍNCULO ENTRE PAIS E RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO 
 
SOUSA¹*, Dhuly dos Santos; BRASIL², Leydnara Assis; CASIMIRO, Cíntia Freitas³  
¹ ² ³Universidade Federal de Roraima (dhulyrodrigues.sousa@gmail.coml) 
 
Palavras Chave: recém-nascido, neonato, vinculo, família  
 
INTRODUÇÃO 
No Brasil, cerca de 10% dos bebês nascem antes de 
completarem 37 semanas de vida intrauterina, por serem 
prematuros necessitam de uma série de cuidados 
específicos que culminam em internações tão precoces 
quantos sua vinda ao mundo. 
Aliada aos avanços tecnológicos a enfermagem junto à 
equipe multidisciplinar, vem contribuindo para a redução da 
morbimortalidade de recém-nascidos (RN) de risco a partir 
do cuidado prestado ao neonato e seu núcleo familiar. 
A principal ferramenta voltada a atenção humanizada no 
contexto neonatal é a o Método Canguru, política de saúde 
instituída pelo Ministério da Saúde na assistência ao 
binômio mãe-bebê. 
Ao se refletir sobre a qualidade de vida dos nascituros, 
deve-se considerar o ambiente da unidade neonatal que é, 
ao mesmo tempo, local de tratamento e cenário de estresse 
hospitalar, sua família e equipe de saúde. Isto se deve, 
sobretudo, a exposições ambientais, como: luminosidade 
constante, ruído sonoro e manipulação excessiva, além de 
procedimentos dolorosos frequentes. O papel dos 
profissionais de enfermagem na estimulação do recém-
nascido e no fortalecimento do vínculo com a família implica 
em promover um cuidado individualizado, minimizando 
estressores ambientais.  
Com base nisso o trabalho objetivou realizar uma revisão 
de literatura com intuito de identificar as estratégias 
utilizadas pela equipe de enfermagem para 
estabelecimento de vínculo entre pais e recém-nascido pré-
termo em uma unidade de terapia intensiva neonatal. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma revisão de literatura realizada por meio de 
pesquisa em artigos científicos publicados em base de 
dados BDENF - Enfermagem, Lilacs, Medline, e manuais 
relacionados à temática, publicados no período de 2005 a 
2019, visando identificar a estratégias de fortalecimento de 
vinculo entre pais e recém-nascidos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O primeiro contato que estimula o estabelecimento do 
vínculo entre a família e o RN é após o parto, onde se 
estimula o contato pele a pele entre a mãe e o neonato de 
preferência com a presença do pai que deve estar presente 
no trabalho de parto se for o desejo na parturiente. No 
entanto, quando o neonato nasce prematuro tem-se a 
interrupção deste contato, tendo em vista que o mesmo é 
lavado para a unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN).  
Quando não se tem o contato primário com este recém-
nascido o estabelecimento do vínculo torna-se mais 

dificultoso, já que a mãe após o trabalho de parte deve ser 
recupera o que adia ainda mais o contato com o RN, o pai 
encontra-se dividido pois ao mesmo tempo que permanecer 
ao lado da puérpera dando apoio e está presente 
observado o que está sendo feito ao seu filho que acaba de 
ser admitido em uma UTIN. 
Diante disto a equipe de enfermagem tem uma grande 
importância, além dos cuidados prestados ao prematuro, 
deve procurar forma de promover e estimular o contato dos 
pais com esse neonato pré-termo a fim de estabelecer um 
vínculo. Para que possa ser possível a unidade neonatal 
tem um diferencial das demais UTI, os pais têm livre acesso 
ao seu filho em qualquer dia e horário. 
Além do livre acesso na unidade, os profissionais 
incentivam que os pais realizem determinados cuidados ao 
neonato, como: a troca de fraldas, a amamentação, 
conversar com o RN enquanto o enfermeiro estiver fazendo 
algum procedimento que possa ser desconfortável. 
O contato com os avos e os irmãos devem ser incentivados 
também, tendo em vista que é realizada de uma forma 
diferente já que eles não têm um acesso livre na unidade, 
mas no horário que eles estejam visitando o RN, eles 
podem conversar, cantar. 
Todos esses estímulos vão contribuir para a construção do 
vínculo entre a família e o RN. Além de auxiliar na sua 
recuperação vai servir como um ensino aos pais da forma 
como devem cuidar com o recém-nascido após a alta.  
 
CONCLUSÕES 
Os benefícios do vínculo entre a família e o recém-nascido 
são variados, pois além de auxiliar na sua rápida  
recuperação, os pais são orientados a cerca dos cuidados 
que devem ser prestados ao RN após seu alta.  
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INTRODUÇÃO 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID), através da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
visa proporcionar uma articulação entre a educação 
superior e a educação básica, pois há a formação de um 
vínculo entre professores e salas de aula (PERETTO, 
2015). Como acadêmicos em licenciatura e bolsistas PIBID 
Biologia, essa vivência com a realidade escolar nos 
proporciona uma visão mais complexa e ampla do que 
realmente é ser professor, nos instigando a nos empenhar 
ainda mais como futuros profissionais da educação. Com 
essa finalidade, as aulas práticas desenvolvidas no 
laboratório pelo projeto Pibid, tende a desenvolver o 
conhecimento científico dos alunos envolvidos no projeto, 
além de permitir que os estudantes aprendam como 
abordar objetivamente o seu mundo e como desenvolver 
soluções para problemas complexos (LUNETA, 1991). O 
atual modelo de ensino presente nas nossas escolas tem 
se caracterizado, muitas vezes, por atividades 
pedagógicas desarticuladas e distanciadas da realidade do 
educando e, principalmente, baseado na memorização das 
informações. Deste modo, o aluno se torna sujeito 
receptivo e passivo, realizando tarefas sem 
questionamentos. Este contexto favorece a manutenção 
do fato de que o aluno apresente dificuldades em 
relacionar a teoria desenvolvida na sala de aula com a 
realidade a sua volta, impedindo uma aproximação mais 
eficaz com aprendizagem das ciências (BEHREN, 2000). 
O presente trabalho trata – se  de um relato de experiência 
dos bolsistas PIBID sobre as atividades que já foram e 
ainda estão sendo desenvolvidas na escola com o intuito 
de despertar o interesse dos mesmos pelas Ciências. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Na primeira etapa do projeto, houve a explicação do 
conteúdo sobre  taxonomia de invertebrados no corrente 
ano letivo, nas turmas de 1º, 2º e 3º anos do ensino médio 
da Escola Estadual Jesus Nazareno de Souza Cruz.  No 
laboratório com a colaboração dos alunos que se 
disponibilizaram a fazer parte do projeto, foi confeccionado 
um cladograma com emborrachados coloridos e fitas 
adesivas definindo as características de uma espécie 
fictícia, criada com o intuito de auxiliar os alunos a 
compreenderem melhor o assunto abordado. Já durante a 
segunda etapa está sendo confeccionada uma caixa 
entomológica, com o intuito de abranger ainda mais o 
conhecimento adquirido pelos alunos. Durante  a 
explicação oferecida aos alunos pelos bolsistas do projeto, 
foi explanada a forma correta de coleta dos insetos.  Foi 
então proposto aos alunos que coletassem  várias 
espécies de insetos, para então iniciar a montagem da 
caixa.  Apesar dos poucos recursos oferecidos ao 

laboratório, implantou-se neste espaço o Clube de 
Ciências proposto no subprojeto PIBID, onde, dentro dos 
meios cabíveis vem sendo praticadas algumas atividades 
práticas e dinâmicas visando instigar a curiosidade dos 
alunos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Essas atividades tem como objetivo principal despertar o 
interesse dos alunos em participar de forma efetiva do 
clube de ciências, podendo assim ter uma melhor 
compreensão dos assuntos abordados. Os alunos 
relataram que gostaram muito das atividades práticas 
propostas no laboratório e estão empenhados na coleta 
dos insetos para a montagem da caixa entomológica. Em 
sala buscamos motivar os alunos, planejando aulas que 
estimulem a curiosidade dos mesmos junto com o 
professor regente, visto que a curiosidade é um elemento 
fundamental do processo de ensino aprendizagem, pois ao 
ser despertada, ela contribui para a motivação dos alunos 
na busca dos conhecimentos. Assim sendo, planejamos e 
aplicamos junto com o professor regente atividades que 
buscam atrair a atenção, provocar, envolver, encantar, 
motivar, mobilizar os alunos, utilizando-se do que eles 
gostam de fazer e de como engajá-los no 
ensino/aprendizagens, propiciando as descobertas 
(SOARES, 2015). Durante esses meses na escola, através 
do PIBID, com o desenvolvimento de atividades 
diversificadas, diferentes do modelo tradicional de ensino, 
nota – se um maior aproveitamento desses alunos na 
disciplina de biologia. 
 
CONCLUSÕES 
Conclui-se que através dessas atividades, os alunos estão 
sendo estimulados a compreender melhor o assunto 
abordado, facilitando assim o aprendizado dos mesmos. A 
experiência em fazer parte do projeto PIBID, permite - nos 
interagir de forma direta e dinâmica com alunos durante as 
aulas, e passamos a entender melhor as dificuldades 
enfrentadas no dia a dia pelos professores para realizar 
seu trabalho com qualidade. Como futuros profissionais da 
educação, essa experiência vem sendo de grande 
importância para a formação desses futuros professores.  
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EXPERIÊNCIA DE UM ESTUDANTE DO TERCEIRO SEMESTRE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA 
REALIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR.  
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Palavras Chave: resistência, PCR, antimicrobiano. 

 
INTRODUÇÃO 
Bactérias são organismos procariontes presente em 
diferentes ambientes, e alguns geram patogenicidade, pela 
sua capacidade de difusão e invasão de células e tecidos 
do hospedeiro. Para o tratamento, utiliza-se antibióticos, 
porém, devido ao seu uso indiscriminado, algumas 
bactérias criaram resistência a esses medicamentos, 
tornando o tratamento ineficaz, e reduzindo as opções de 
fármacos eficientes, o que propicia um aumento no número 
de casos graves e óbitos relacionados a infecções 
bacterianas. Atualmente para a identificação de quais 
bactérias apresentam esse perfil de resistência, utiliza-se 
técnicas moleculares associadas às técnicas convencionais 
para a caracterização das bactérias tanto em gênero, como 
espécie. Para isso, conforme literatura e dados disponíveis 
utiliza-se o RNAr 16S tanto para a sua caracterização como 
para a análise filogenética, por possuir regiões conservadas 
e outras variáveis. Sendo a identificação molecular pelo 
RNAr 16S, um método eficiente e rápido para identificação 
de bactérias. (BROOKS et al., 2014).  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para a análise das amostras foram utilizadas amostras já 
identificadas e caracterizadas fenotipicamente, depois 
extraídas seu DNA (BRAZÂO, 2017). Para a amplificação 
utilizamos a metodologia descrita por Ferreira et al. (2011) 
e adaptada pelo Laboratório de Biologia Molecular – UFRR. 
Na reação, foram utilizados os primers bacterianos 27F e 
1492R, com um mix de reagentes que foi aplicado em cada 
amostra, contendo em cada microtubo 18,75 µL de água 
ultrapura, 0,5 µL de dNTPs a 25 µM, 0,5 µL do primer 27F 
a 25 µM, 0,5 µL do primer 1492R a 25 µM, 2,5 µL de tampão 
10X, 0,75 µL de MgCl2 e 0,5 µL de Taq DNA polimerase 
(5U/µL) (Invitrogen), apropriado a 1 µL de amostra, com o 
volume final de  25 µL, que ocorreu no termociclador 
(Thermo Electron PxE 0.2). Utilizou-se as temperaturas de 
96 °C por 5 mins, 35 ciclos 1 min a 96 °C, 60 °C por 1 min 
e 2 mins a 72 °C, no final 10 mins a 72 °C e depois mantida 
a 4 °C. Para verificar se a PCR foi opima, foi realizada uma 
eletroforese em gel com concentração de 1,5%. Utilizou-se 
2 µL do amplicon, 2 µL de bromofenol e 2 µL de corante 
BlueGreen (LGC), seguindo para o gel de agarose 
submerso em tampão TBE 1X, sendo submetido a um 
campo elétrico de 100V, 150mA e 100W por 30 mins, sendo 
o resultado observado no fotodocumentador UV Mini BIS 
Pro (Bio-Imaging Systems®). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Afim de se realizar a técnica de PCR com sucesso, são 
essenciais cuidados durante as etapas, a precisão na 
quantidade dos reagentes, a forma de armazenamento 

destes e das amostras, entre outros. Durante a realização 
do procedimento há a necessidade de se estar atento a 
vários detalhes, como a assepsia da câmara de fluxo 
laminar em que será realizada a técnica de PCR para evitar 
a contaminação, e a temperatura de cada ciclo que varia de 
acordo com a Taq utilizada. Durante a realização da PCR, 
tomou-se os cuidados para que não houvesse danos aos 
reagentes e as amostras, principalmente a Taq que não 
pode sofre variações de temperatura, esta foi mantida sobre 
um bolsa de gelo, e durante a mudança de câmara, os 
microtubos contendo o mix foram levados em um isopor 
com sacos de gelo artificial, para em seguida ser aplicada 
as amostras das quais foram extraídas o DNA, e os tubos 
foram levados para o termociclador. Ademais, os amplicons 
foram submetidos à eletroforese para verificar o êxito na 
reação, foi utilizado um marcador molecular para comparar 
a molécula obtida com o tamanho esperado, de quase 1500 
pb. Ao se visualizar o gel no fotodocumentador, não foi 
possível visualizar a presença dos amplicons, apenas dos 
marcadores moleculares. O que nos demonstra que o 
insucesso provavelmente foi na etapa de amplificação. A 
partir desses resultados iniciamos as modificações no 
protocolo, tanto na quantidade de DNA, como nas 
mudanças nas concentrações de reagentes ou 
temperaturas.  
 
CONCLUSÕES 
As técnicas moleculares são bastante utilizadas atualmente 
para o progresso de pesquisas com genes, seja para 
caracterizações genotípicas ou análises filogenéticas, a 
quantidade de reagentes e a tipo de enzima utilizada para 
extensão da fita complementar pode variar de organismo 
para organismo utilizado como objeto de estudo, assim as 
condições necessitam de adaptações com o passar do 
tempo o que ocorre através de novos experimentos afim de 
se obter os melhores resultados. Como iniciante nas 
pesquisas com biologia molecular tenho aprendido a ter 
paciência e analisar muito bem os resultados em busca de 
corrigir os erros e as falhas. Um laboratório de biologia 
molecular exige conhecimentos específicos e mais 
complexos do que quando aprendemos somente na teoria.  
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EXTRAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DAS FOLHAS DE Melaleuca quinquenervia E TESTE DE 
TOTOXICIDADE FRENTE À Artemia salina 
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Palavras Chave: Toxicidade,  Myrtaceae, Artemia salina, rendimento. 
 
INTRODUÇÃO 
A espécie Melaleuca quinquenervia, popularmente  
conhecida como árvore-do-chá ou "mirto-de-mel", trata-se 
de um arbusto ou pequena árvore que pode crescer até 7 
metros, com solos ricos em matéria orgânica, suportando 
também solos úmidos e brejosos. Populares utilizam a 
mesma para combater sinusite, bronquite e resfriados 
(VIEIRA et al., 2004).  
Esta espécie pertence à família Myrtaceae, ao gênero 
Melaleuca. O objetivo desse estudo foi extrair por 
hidrodestilação o óleo essencial das folhas da espécie e 
realizar o teste de totoxicidade frente à Artemia salina 
(VIEIRA et al., 2004). 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
OBTENÇÃO DO MATERIAL VEGETAL 
Para a obtenção dos resultados, as folhas da espécie foram 
coletadas e levadas para o Laboratório de Análises 
Químicas e Fertilidade do Solo da Escola Agrotécnica da 
Universidade Federal de Roraima – EAGRO/UFRR, foram 
separadas as folhas com aspecto saudável, logo em 
seguida fez-se a separação dos galhos e por fim, obteve-se 
a massa com o auxílio de uma balança.  
EXTRAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL  
As folhas foram transferidas para um balão de fundo 
redondo de 3000 mL, contendo água destilada suficiente 
para cobrir as folhas. Este foi colocado numa manta 
aquecedora e fixado a um aparelho extrator do tipo 
Clevenger com circulação de água refrigerada. O balão foi 
aquecido e o sistema manteve-se durante 3 horas para a 
extração do óleo essencial das folhas. Após esse período o 
aparelho foi desligado, e o óleo coletado foi armazenado em 
um vidro âmbar. Todo o procedimento foi realizado em 
triplicata para a determinação do rendimento.  
TESTE DE TOXICIDADE FRENTE À A. salina 
A determinação da toxicidade foi realizada por meio da A. 
salina, fez a eclosão dos ovos em solução salina e o 
experimento foi composto de quatro concentrações 
diferentes de óleo essencial (1000; 500; 250 e 125 µg.mL-

1); uma testemunha (água salina + DMSO 1%) e controle 
(água salina). Em cada tubo de ensaio adicionou-se 10 
náuplios de A. salina, o procedimento foi realizado em 
triplicata e avaliado após 24 horas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
RENDIMENTO DO ÓLEO ESSENCIAL 
Foi possível extrair o óleo essencial de M. quinquenervia e 
o rendimento obtido foi de 1,344%, valor este que encontra-
se de acordo com a literatura. No estudo de Silva (2007) o 
rendimento para a espécie foi de 1,5% e o rendimento para 
outras espécies do gênero vaiam entre 0,7 e 4,0%. 
TOXICIDADE DO ÓLEO ESSENCIAL 
A análise de regressão indicou uma CL50 de 293,94 µg.mL-

1, esta pode ser considerada uma amostra de alta 
toxicidade, baseando-se que o valor do CL50 encontrado 
que foi inferior a 500 µg.mL-1 como estabelecido por Meyer 
et al., 1982 e  Lopes et al., 2002 que são altamente tóxico 
os valores de CL50 entre 0-500 µg.mL-1; toxicidade 
moderada entre 500-1000 µg.mL-1; baixa toxicidade ou 
atóxico os valores acima de 1000 µg.mL-1. 

  
CONCLUSÕES 
O óleo essencial de M. quinquenervia obtido em Boa Vista-
RR, com rendimento de acordo com a literatura e 
apresentou um alta toxicidade frente à A. salina, indicando 
propriedades de possível controle alternativo de pragas na 
agricultura. 
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INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento de habilidades e competências 
específicas baliza a formação acadêmica. No entanto, 
estudos recentes indicam que a apreensão de novos 
saberes está intrinsecamente relacionada às atividades 
realizadas além das que compõem a grade curricular. Sob 
essa premissa, entende-se que a procura dos discentes 
por atividades extracurriculares objetivando o 
entendimento aplicável da teoria apresentada em sala de 
aula (OLIVEIRA, SANTOS, DIAS, 2016). Não obstante as 
benesses advindas, uma carga horária complementar 
pode causar redução do tempo destinado ao bem-estar 
pessoal, o lazer, e, logo, pode prejudicar o desempenho 
acadêmico regular devido à distância entre os locais. 
Ademais, há a necessidade de estimular a adesão a essas 
atividades, pois o nível superior requer iniciativa por parte 
do estudante na busca por conhecimento (SOARES et al., 
2006). Dessa forma, o presente estudo objetivou identificar 
as principais dificuldades encontradas por discentes dos 
cursos de Medicina e de Enfermagem de uma 
Universidade de Boa Vista ao buscarem a realização de 
atividades extras.  
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo quantitativo e qualitativo com 
abordagem exploratória. Foram incluídos os acadêmicos 
dos cursos de Graduação em Medicina e em Enfermagem 
de uma Universidade de Boa Vista, os quais haviam se 
inscrito no curso de atualização, no período de 2019.2. 
Foram excluídos os alunos que não estavam inscritos 
nessa atividade extracurricular, os menores de 18 anos, e 
aqueles que se recusaram a assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Nesse estudo, foi 
realizada uma entrevista, contendo seis perguntas, com 16 
participantes, gravada em forma de áudio. Os resultados 
foram analisados com base na técnica de análise de 
conteúdo, dividida nas etapas de pré-análise, exploração 
do material, tratamento dos resultados brutos e 
interpretação desses resultados. Os depoimentos foram 
separados em unidades de conteúdo com posterior 
agrupamento em categorias (BARDIN, 2016). O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da Universidade Estadual de Roraima (UERR), 
sob parecer nº 3.239.995. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A amostra foi composta por 16 discentes, prevalecendo os 

acadêmicos do curso de Enfermagem (56%) em 

comparação àqueles do curso de Medicina (44%), 

cursando o segundo (34,8%), o quarto (47,8%) ou o sexto 

período (17,4%). Foram formuladas duas categorias. A 

categoria imitações para realização de atividades 

extracurriculares na ótica dos discentes explicita a visão 

dos estudantes sobre as dificuldades encontradas e, que 

limitam suas participações em atividades extracurriculares, 

destacando-se a baixa disponibilidade de tempo, o lado 

financeiro, a distância e a falta de certificação em algumas 

atividades. Como visto nos diálogos abaixo:  
           Em geral, as atividades extracurriculares demandam tempo extra, requerem o 

pagamento de uma inscrição, então, a questão financeira pesa muito 

porque, enfim, sou só estudante, e em alguns casos a questão da 

locomoção. 

            Aqui na universidade, a gente tem um problema com o recebimento da 

certificação, em que, a gente faz tudo por valer, mas na hora do 

certificado, eles não entregam e quando a gente vai atrás, também, fazem 

pouco caso. 

Desse modo, os entrevistados têm uma visão condizente 

com os achados de Oliveira e Bittencourt (2014), que 

elencaram os problemas financeiros, a distância e a falta 

de tempo, especialmente nos cursos com dedicação 

integral, como fatores limitantes para a participação dos 

acadêmicos em atividades extracurriculares.  

Adicionalmente, na categoria meios de divulgação como 

difusores das atividades extracurriculares, explicitou-se a 

importância das mídias digitais na divulgação científica, 

conforme diálogo abaixo:  

É, principalmente por meio das redes sociais, Instagram           e   

Whatsapp, e também por meio de colegas de classe e dos professores 

da faculdade. 

Cardoso e Pinto (2011) afirmam que as redes sociais 

podem ser usadas como ferramentas de divulgação de 

produtos ou serviços no meio digital, e atualmente, são 

utilizadas para divulgação de atividades extracurriculares, 

com êxito. 
CONCLUSÕES 
O estudo realizado com a participação dos discentes dos 
cursos de Medicina e de Enfermagem de uma 
Universidade da capital revelou que a procura por 
atividades extracurriculares é reduzida por diferentes 
fatores limitantes. Sendo assim, as informações obtidas 
estimulam a elaboração de atividades extracurriculares 
que possam tornar mais viáveis para difundir a prática 
dessas atividades entre os acadêmicos em formação. 
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INTRODUÇÃO 
 
O treinamento busca promover mudanças metabólicas, 
morfológicas e funcionais permitindo assim um aumento no 
desempenho, ele deve ser visto a longo prazo, para o 
desenvolver melhor o atletas, tanto psico quando 
fisiologicamente. Sistematizar as ações, com o objetivo de 
proporcionar estímulos efetivos para o incremento do 
rendimento, parecem fontes de estresse. O estresse 
aplicado pelo treinamento é uma junção de influências 
positivas e negativas no rendimento. O handebol é um 
esporte de quadra com alta movimentação em grande 
velocidade e muito contato, com objetivo de acertar a bola 
no gol atravessando a defesa ou por contra-ataque, jogos 
podem ser definidos por pequenas diferenças na 
pontuação, isso torna o processo de treinamento bem 
exigente necessitando treinamento externo, uma junção 
desses fatores gera estresse fisiológico e psicológico. O 
objetivo dessa pesquisa é analisar fontes e sintomas de 
estresse em atletas de um time de handebol feminino de 
São Luiz – MA. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Para avaliar as fontes e os sintomas do estresse, foi 
utilizado o questionário Análise Diária das Demandas de 
Vida (Daily Analysis of Life Demands) - DALDA em sua 
versão traduzida para o português. O questionário DALDA 
é dividido em duas partes, A e B, que representam as 
fontes e sintomas de estresse, respectivamente. O atleta 
deve indicar cada variável como “pior que o normal” (PQN), 
“normal” (N) ou “melhor que o normal” (MQN), de acordo 
com a percepção de cada fonte ou sintoma de estresse. 
Os dados foram tabulados e descritos no Libre Office Calc.   

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Atletas do sexo feminino, com idade entre 16 e 35 anos de 
idade foram convidadas para participar da pesquisa. Como 
critério de inclusão, foi necessário treinar a pelo menos três 
anos; participar pelo menos duas sessões semanais de 
treino específico. Como critério de exclusão foi definido: a 
ausência do atleta no dia coleta de dados;  participação 

irregular em treinamentos; lesão física nos últimos seis 
meses; consumo de bebidas alcoólicas ou utilização de 
qualquer droga ilícita recentemente. As atletas convidadas 
a participar do projeto tiveram que assinar o termo de 
consentimento informado e responderam a um 
questionário estruturado. Verificou-se que as maiores 
fontes e sintomas de estresse entre atletas de handebol, 
descrito como “pior que normal”, foram: o clima (69,23%) e 
Lazer (38,46%). Por outro lado, Dieta (61,54%), Sono 
(46,15%) e Saúde (46,15%) foram tidas como “Melhor que 
o normal” e colaborou com a redução dos sintomas de 
estresse e melhor implementação de atividades. Na parte 
B do questionário, as maiores fontes e sintomas de 
estresse foram: Trabalho Suplementar (46,15%), 
Irritabilidade (53,85%), Peso (69,23%), Garganta 
(53,85%). Por outro lado as dores musculares 
apresentaram-se como “Melhor que o normal” (46,15%) e 
colaborou positivamente na redução do ônus do estresse 
entre as jogadoras. O treinamento pode levar o atleta a 
situações extremas, ocasionando sensações de fadiga 
aguda e crônica, mudança no padrão do sono, 
alimentação, alterações positivas ou negativas na 
concentração, mudanças repentinas de humor , bem como 
diminuição no desempenho. Essas mudanças são 
amplamente relacionado a mudanças nos vários sistemas 
do corpo por causa do aumento do estresse. No entanto, 
existem muitos fatores que têm o potencial para reduzir o 
estresse entre os desportistas. Visto isso é importante 
buscar formas que onerem o estresse para proporcionar 
melhor qualidade de vida e melhor desempenho..  
 
CONCLUSÕES 
O handebol apresenta uma alta demanda física e 
psicológica, as fontes de estresse mais apontadas foram o 
clima e o lazer, que tem competido com o tempo dedicado 
ao esporte. Os sintomas mais indicados foram trabalho 
suplementar, como alongamentos, trabalhos de 
resistencia, com peso e etc.,  a irritabilidade, a relação com 
o peso, e um aumento na dor e/ou irritação da garganta  
____________________ 
MOREIRA, A.; BORGES, T.; KOSLOWSKI, A.; SIMÕES, A.; 

BARBANTI, V. Esforço percebido, estresse e inflamação do trato 

respiratório superior em atletas de elite de canoagem. Rev Bras Educ 

Fís Esporte ;23(4):355-363.  2009. 
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FEIRA DE CIÊNCIAS: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO 
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Bianca Maíra de Paiva 
 
1Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências – MPEC/UERR (compagnon.jm@gmail.com1)  
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niserizzatti@gmail.com3, biancaottoni@gmail.com4) 
Palavras Chave: Relato de Experiência, Agricultura, Alimentos, Desidratação. 

 
 
INTRODUÇÃO 
As Feiras de Ciências (FC), caracterizam-se como 
atividades de cunho técnico, cultural e científico, realizadas 
nas escolas com a finalidade de letramento e investigação 
científica (FARIAS; GONÇALVES, 2007). Assim, a FC é um 
importante evento para incentivar a pesquisa nos 
estudantes, desenvolver habilidades e trazer experiência 
enriquecedoras na vida dos participantes. Deste modo, o 
objetivo deste trabalho é relatar minha experiência como 
professora da modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) na orientação do desenvolvimento do 
trabalho intitulado: “Agricultura familiar e a potencialidade 
dos alimentos desidratados na bioeconomia e 
sustentabilidade” apresentado na Feira de Ciências em 
uma escola particular de Boa Vista – RR. 
A escolha do tema partiu do interesse em se trabalhar a 
sustentabilidade na agricultura familiar, a partir de alimentos 
in natura, utilizando a técnica de desidratação. A escolha de 
desidratar frutas, legumes e outros alimentos visa garantir 
o tempo de prateleira, preservar e conservar alimentos 
perecíveis, além de ser muito mais prático na hora do uso, 
além de possuir um alto poder nutritivo, como também 
contribuir no aumento do sustento familiar. Esse processo 
é uma técnica muito antiga utilizada para retirar a água dos 
alimentos por meio da evaporação. São várias as formas e 
técnicas para desidratar, e optamos por utilizar fonte de 
energia renovável, o Sol, como meio bioeconômico e 
sustentável. 
Portanto, os alunos desenvolveram a técnica de 
desidratação, com objetivo de conservação do alimentos 
para uma vida mais saudável e de boa qualidade. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para a exposição do projeto na FC, foi realizado 
primeiramente uma conversa inicial com alunos do ensino 
médio da EJA que gostariam de participar do evento. Os 
estudantes com interesse em participar da FC anotaram o 
nome e o telefone. Com número do celular dos 
participantes, foi montado um grupo no whatshapp com a 
finalidade de compartilhar conteúdos no formato *PDF e 
vídeos em *mp4 para aprofundarem o conhecimento sobre 
os alimentos e o processo de desidratação. O grupo 
também serviu para dar avisos dos encontros presenciais, 
que ocorreram em dias diferentes aos dias de aula, como 
também para sanar dúvidas dos alunos. Assim, foram 
trabalhados em aulas presenciais os seguintes temas: 
agricultura familiar, produtos orgânicos, a nova 
classificação dos alimentos pelo Ministério da Saúde, e a 
quantidade de água dos alimentos in natura. No laboratório 
de Ciências, foi desenvolvido um dessecador solar 
modificado de Moreira (2014) com o objetivo de secar as 
frutas e legumes para a exposição na Feira. O dessecador 
solar foi construído com base de madeira. Utilizou-se uma 

tela móvel sobre a qual os alimentos eram depositados para 
ficarem expostos ao sol. Para acabamento, a caixa foi 
pintada e finalizada com uma tampa de vidro. Assim foram 
desidratados os seguintes alimentos: abacaxi, banana, kiwi, 
laranja, maçã, mamão, morango e uva. Os produtos 
desidratados foram colocados em vasilhas de plásticos com 
tampas e etiquetados para amostra na FC e para serem 
degustados pelos participantes. Todos os processos do 
trabalho foram fotografados para compor o diário de bordo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A FC ocorreu no dia 24 de agosto de 2019, das 8h às 12h, 
em uma escola particular de Boa Vista – RR, e envolveu 
alunos e professores da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I e II, Ensino Médio regular e Ensino Médio 
EJA, com a participação de mais 100 pessoas, entre alunos 
e professores, como também a comunidade local que foi 
prestigiar o evento. Participaram do projeto “Agricultura 
familiar e a potencialidade dos alimentos desidratados na 
bioeconomia e sustentabilidade”, cinco alunos do Ensino 
Médio EJA, que apresentaram suas experiências, e todo o 
conhecimento vivenciado no mês anterior de preparo para 
a exposição. Foi com grande admiração que vi meus alunos 
empenhados e explicando tudo o que compreenderam nos 
encontros. Ganharam diversos elogios tanto da 
comunidade que veio prestigiar o evento, quanto da 
coordenação e direção da escola. Além disso, o evento foi 
uma excelente oportunidade para promover a oralidade, 
incentivar a pesquisa, fomentando a ciência, cultura e 
cidadania. Todos os alunos envolvidos relataram que nunca 
haviam participado de uma FC antes e que foi com imenso 
prazer e dedicação que estavam ali, e que jamais iram 
esquecer essa experiência enriquecedora em suas vidas. 
Nosso projeto foi avaliado de forma satisfatória e positiva, 
agradando tanto a comunidade local quando os próprios 
alunos, tanto que, foi selecionado para a Feira de Ciências 
Estadual, que será realizada em novembro de 2019. 
 
CONCLUSÕES 
A Feira de Ciências é importante evento na escola que visa 
incentivar a pesquisa e a ciência, servindo de grande 
aprendizagem, debates e discussão acerca dos 
conhecimentos, das metodologias de pesquisa e da 
criatividade dos alunos envolvidos. O nosso trabalho foi 
avaliado pelos alunos e participantes da feira de forma 
positiva, agradando professores, alunos e a comunidade. 
____________________ 
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FILTROS AMBIENTAIS NA VARIABILIDADE INTRA E INTERESPECÍFICA DA DENSIDADE 
BÁSICA DA MADEIRA DE ÁRVORES DO ECOTONO NORTE DA AMAZÔNIA: RESULTADOS 
PRELIMINARES 
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CARVALHO2, Lidiany Camila da Silva, BARBOSA3, Reinaldo Imbrozio. 
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69310-000, Boa Vista, Roraima, Brazil.  (hugosousafarias@hotmail.com) 
2University of Exeter – Reino Unido-U.   
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Palavras Chave: Densidade Básica da madeira, Ecotonos, Amazônia.  

INTRODUÇÃO 
A densidade básica da madeira é definida pela relação 
entre peso seco em estufa e volume fresco de uma unidade 
amostral (WILLIAMSON E WIEMANN, 2010). É um 
importante descritor das estratégias de história de vida de 
árvores tropicais. E sabe-se que estratégias de história de 
vida de comunidades de plantas são fortemente 
impulsionadas por filtros ambientais, o que tem implicações 
diretas na estrutura e dinâmica de ecossistemas terrestres 
(MULLER-LANDAU, 2004). Desta forma, entender os 
efeitos dos filtros ambientais na variação da densidade 
básica da madeira é uma ferramenta chave para a 
compreensão da dinâmica das espécies arbóreas em 
cenários futuros de mudanças climáticas. Neste contexto, 
este estudo teve como objetivo determinar os efeitos dos 
filtros ambientais (aqui considerados como altitude, textura 
e fertilidade do solo) na variação intra e interespecífica da 
densidade básica da madeira de árvores das florestas de 
ecótono da Estação Ecológica de Maracá. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para entender como a densidade básica da madeira varia 
dentro e entre espécies de florestas ecotonais do centro-
norte do Estado de Roraima foi realizado um inventário 
florístico na grade de pesquisa do Projeto de Pesquisa em 
Biodiversidade (PPBio) da Estação Ecológica de Maracá. A 
estrutura arbórea dos sítios florestais foi verificada em 129 
parcelas permanentes (50 m x 10 m, totalizando 6,45 ha de 
área amostral) distribuídas ao longo das trilhas de 
caminhamento da grade de pesquisa do PPBio, localizada 
no setor leste da Ilha de Maracá. Em cada parcela foram 
sorteadas 25% das árvores inventariadas para retiradas de 
amostras do caule utilizando um trado de incremento. As 
amostras coletadas foram acondicionadas em sacos 
plásticos e mantidas a uma temperatura baixa no campo 
(usando caixa térmica e gelo), em seguida foram analisadas 
em laboratório. Todas as amostras extraídas dos caules 
tiveram a densidade da medula e da casca medidas 
separadamente como forma de normalizar as análises e os 
resultados. Para o cálculo da densidade básica da madeira 
(aqui considerado como similar à gravidade específica da 
madeira), foi utilizada a relação da massa seca em estufa 
dividida pelo volume saturado da madeira em g cm-3. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A densidade básica da madeira variou de 0.198 a 1.102 g 
cm-3 com uma média geral de 0.704±0.133 g cm-3 para 680 
indivíduos. Os filtros ambientais explicaram 22% (R2 = 0.22, 
p < 0.00002) da variação da densidade básica da madeira. 

Entretanto, quando separamos o efeito dos filtros 
ambientais na variação intra e interespecífica da densidade 
básica da madeira, verificamos que apenas a argila, o Fe e 
o Al influenciam na variação interespecífica da densidade 
básica da madeira (R2 = 0.12, p < 0.01). Já a altitude, fosforo 
e a soma de bases (R2 = 0.12, p < 0.01) influenciam na 
variação intraespecífica da densidade básica da madeira 
(Tabela 1). 
 
Tabela 1 – Variação intra e interespecífica da densidade 
básica da madeira das florestas ecotonais da ESEC 
Maracá. (SOM = soma de bases; Fe = ferro; Al = alumínio; 
Zn = zinco; Mn = manganês; P = fosforo) 
. 

 
 

CONCLUSÕES 
Os filtros ambientais influenciaram na variação da 
densidade básica da madeira dos indivíduos arbóreos das 
florestas ecotonais da Ilha de Maracá. Contudo, quando 
analisada a variação intra e interespecífica da densidade 
básica da madeira separadamente foi observada diferença 
na influencia dos descritores ambientais. A argila, o ferro e 
o alumínio afetaram a variação interespecífica, já a altitude, 
o fosforo e a fertilidade do solo influenciaram na variação 
intraespecífica. 
 
AGRADECIMENTOS 
Ao CNPq (Processo n. 403591/2016-3; projeto 
“Crescimento e mortalidade de árvores em florestas 
ecotonais de Roraima: efeito das condicionantes 
ambientais e da variabilidade climática”), ao Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia dos Serviços Ambientais 
da Amazônia (INCT-ServAmb), e ao apoio da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil 
(CAPES) - Código de financiamento 001. Ambos pelo 
suporte financeiro para o desenvolvimento da pesquisa. 
____________________ 
Williamson, G. B.; Wiemann, M. C. Measuring wood specific gravity ... Correctly. 

American Journal of Botany, Saint Louis, v. 97, n. 3, p. 519-524, 2010. 
MULLER-LANDAU, H. C. Interspecific and inter-site variation in wood specific 

gravity of tropical trees. Biotropica, [s.l.], v. 36, n. 1, p.20-32, 2004. 

 

 

mailto:hugosousafarias@hotmail.com


 
 

 53 

FÍSICA QUÂNTICA: A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DO EFEITO FOTOELÉTRICO  
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INTRODUÇÃO 
A importância desse estudo reside em procurar métodos 
facilitadores de aprendizagem nas aulas de Física 
Quântica no Ensino Médio através da realização 
experimentos de baixo custo. A Física Moderna e 
Contemporânea (FMC) está presente no nosso cotidiano e 
foi graças aos seus estudos que diversos avanços 
tecnológicos foram possíveis. Hoje temos aparelhos como 
smartphones, notebooks, GPS, portas que se abrem e 
fecham sozinhas, lâmpadas de postes que se acendem ao 
entardecer etc., devido aos progressos alcançados pela 
Física.  A ciência e a tecnologia têm avançado em prol da 
melhoria na qualidade de vida da população 
principalmente em questões de saúde e de geração de 
energia elétrica. De acordo com a Base Nacional Comum 
Curricular: “a Ciência e a Tecnologia tendem a ser 
encaradas não somente como ferramentas capazes de 
solucionar problemas, tanto os dos indivíduos como os da 
sociedade, mas também como uma abertura para novas 
visões de mundo” (BRASIL, 2017, p. 547). Aprender Física 
Moderna e Contemporânea faz com que o estudante 
entenda o mundo em que vive, principalmente no que diz 
respeito às tecnologias. Valadares e Moreira (2019) falam 
da importância de se introduzir conceitos básicos de física 
moderna fazendo sempre uma ligação entre a física da 
sala de aula e a física do cotidiano do aluno. A pesquisa 
tem como objetivo geral: a introdução da física quântica no 
ensino médio através de metodologias ativas. O estudo 
vem investigar, em objetivos específicos, a importância da 
experimentação como auxiliar na aprendizagem 
significativa dos conceitos de efeito fotoelétrico. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa seguirá a abordagem qualitativa-quantitativa. A 
visão deste trabalho será a de gerar conhecimentos e obter 
uma aplicação prática dirigida à introdução da física 
quântica no ensino médio, mais especificamente sobre o 
efeito fotoelétrico. Desta maneira, trata-se de uma 
pesquisa explicativa, com a finalidade de encontrar a 
elucidação de fenômenos físicos de maneira teórica e 
experimental, visto que será procurada a explicação dos 
fenômenos observados “por meio do registro, da análise, 
da classificação e da interpretação dos fenômenos 
observados” (PRODANOV, FREITAS. 2013, p. 53). Será 
realizado um experimento voltado para a quantização da 
luz com a finalidade de se calcular a constante de Planck. 
O experimento é composto por uma placa protoboard, fios 
de ligação, LED’s de diferentes cores, um potenciômetro, 
um voltímetro, uma bateria de 9V. O experimento consiste 
em medir a tensão elétrica entre os terminais do LED e 
calcular a constante de Planck. Os alunos deverão anotar 
a tensão elétrica entre os terminais do LED numa tabela, 
bem como o resultado do cálculo da energia e da constante 
de Planck. Será entregue aos alunos uma folha de papel 
milimetrado e pedido para que os mesmos construam um 
gráfico de energia em função da frequência para cada cor 

de LED. Será observado que a constante de Planck será 
dada pela tangente do gráfico. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Considerando-se a ideia de que a FCM pode ser vista com 
entusiasmo tanto por parte dos professores quanto dos 
alunos, espera-se que o presente trabalho possa colaborar 
para a implementação do ensino da física quântica no 
ensino básico e por sua vez, com a presente proposta, 
incentivar as práticas metodológicas ativas voltadas para a 
formação de um aluno pesquisador nas mais diversas 
áreas da sociedade humana. 

 
CONCLUSÕES 
A experimentação no ensino de Física é forte aliada ao que 
os PCN’s nos pedem quanto ao fato de desenvolvermos a 
capacidade interpretativa dos alunos acerca do tema 
estudado e dos problemas do seu dia-a-dia. Para que os 
conceitos expostos em aulas teóricas sejam fortalecidos há 
a necessidade da aula prática, momento no qual as teorias 
se exteriorizam e o aluno pode visualizar o que aprender 
teoricamente. Porém, a experimentação requer preparo 
por parte do professor, pois a falta de planejamento pode 
transformar sua tentativa de aula diferenciada em um 
problema. Os estudantes poderão não perceber outros 
propósitos para a aula prática a não ser os de verificar e 
comprovar fatos e leis científicas, tentando fazer com que 
seu experimento produza o resultado previsto pela teoria, 
ou que alguma regularidade deva ser encontrada, logo, 
deve-se entender que experimentos são passivos de erros. 
Há diferença entre resultados de um mesmo experimento 
feito praticamente nas mesmas situações como, por 
exemplo, a marcação do tempo em que uma esfera desce 
um plano inclinado. Isso deve estar bem claro aos alunos 
antes da aula experimental começar; ensinar o método 
científico, momento no qual o estudante compreende que 
fazer ciência significa descobrir fatos e leis pela aplicação 
de um método experimental indutivo e fazer invenções 
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GELEIA MAGNÉTICA: UMA PROPOSTA DE ENSINO DE MAGNETISMO  

CAVALCANTE1, Luiza Helena Barreto, CHIRONE2, Giovanna Gisella da Rocha, VILARINS3, Maria Luiza Valle, 
PALUDO4, Mariana, ROCHA5, Pedro Angelo Araújo SOUSA6, Mikael Souto Maior de     

1 Colégio de Aplicação-UFRR (luizahebc@gmail.com) 
2 Colégio de Aplicação-UFRR (gi.chirone1416@gmail.com) 
3 Colégio de Aplicação-UFRR (marialuvilarins@gmail.com) 
4 Colégio de Aplicação-UFRR (marianapaludo25@hotmail.com ) 
5Colégio de Aplicação-UFRR (pedroangelocap1@hotmail.com) 
6Colégio de Aplicação-UFRR (mikael.souto@ufrr.br) 

Palavras Chave: Geleia Magnética, Ensino, Magnetismo

 
INTRODUÇÃO 

A extensão possibilita a formação do cidadão 
credenciando-se junto à comunidade como espaço 
privilegiado de produção de conhecimento 
significativo para a superação das desigualdades 
sociais, como prática acadêmica que interliga a 
Universidade nas suas atividades de ensino e de 
pesquisa, com as demandas da maioria da 
população. MENDONÇA e SILVA (2002) expõem que 
são poucos os que tem acesso aos conhecimentos 
gerados na universidade pública e que a extensão 
universitária é imprescindível para a democratização 
do acesso a esses conhecimentos, bem como para o 
redimensionamento da função social da própria 
universidade pública. Enfatizam que uma das 
principais funções sociais da Universidade é a de 
contribuir na busca de soluções para os problemas 
sociais da população, formulando políticas públicas 
participativas e emancipadoras. SOUSA (2000) 
afirma que a extensão é o instrumento necessário 
para que o produto Universidade esteja articulado 
entre si e possa ser levado o mais próximo possível 
das aplicações úteis na sociedade. Com base, 
nessas afirmativas nós, alunos do CAp da UFRR 
juntamente com a orientação do Professor. Dr. Mikael 
Souto, elaboramos uma proposta de oficina de ensino 
para divulgação científica, mais especificamente, 
voltada para o ensino do magnetismo. Nossa 
proposta foi apresentada em duas oficinas em dois 
eventos abertos ao público externo ao CAp da 

UFRR.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto consistiu na elaboração do experimento da 
Geleia Magnética com o intuito de explorar alguns 
conceitos da Física do Magnetismo de modo simples, 
promovendo praticidade e acessibilidade. Assim, foram 
utilizados, através de pesquisa e de testes experimentais, 
cola branca, água boricada, bicarbonato de sódio e palha 
de aço, que foram manuseados pelos próprios 
participantes, permitindo a construção individual da Geleia.  
Além disso, para a verificação e finalização do 
experimento, recorreu-se a ímãs de neodímio. Ainda, tal 
projeto foi aplicado em duas oficinas com estudantes e 
professores internos e externos à UFRR. A primeira foi 
realizada no Colégio de Aplicação (UFRR) durante o I 
Encontro Científico, Pedagógico e Cultural no dia 22 de 
setembro de 2018, no qual alunos do ensino Fundamental 

I e II, do Ensino Médio, professores da instituição e a 
comunidade pais dos alunos puderam participar e interagir 
com o experimento. A segunda oficina foi aplicada no dia 
13 de novembro de 2018 durante a VIII Semana da Física 
da UFRR com a participação de estudantes e professores 
da rede pública estadual de ensino. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Desse modo, percebeu-se que a oficina Geleia Magnética 
e os demais experimentos apresentaram aos participantes 
das oficinas conceitos físicos que envolvem o 
eletromagnetismo, colaborando com uma divulgação 
científica de conhecimento de conceitos da Física de forma 
didática com participantes de variados graus de instrução, 
até mesmo alunos do Ensino Fundamental I e II, que até o 
momento não tem contato direto com tal disciplina na 
escola. Assim, a acessibilidade aos materiais e a 
possibilidade de realização do experimento da Geleia 
Magnética de forma individual permitiram a maior 
compreensão e proximidade com os conceitos físicos. 
 
CONCLUSÕES 
A aplicação do experimento da Geleia apresentou-se como 
uma boa ferramenta de ensino do Magnetismo, pois pôde 
demonstrar que a prática experimental (AZEVEDO, 2009) 
é de extrema importância no ensino e aprendizagem de 
física, e perceber a aplicação dos conceitos apresentados 
no dia-a-dia envolvendo o eletromagnetismo. Além do 
mais, através do experimento os participantes foram 
capazes de compreender os processos de alguns 
fenômenos físicos e aplicar os conteúdos teóricos vistos 
em sala de aula. Ainda, a forma fácil e divertida de 
compreender tal processo despertou o interesse em 
buscar mais conhecimento sobre Física e, finalmente, 
suscitou a possibilidade da utilização de experimentos 
como o método de ensino por alguns professores. 
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INTRODUÇÃO 
Para Viana (2017), a atividade Gestão visa ao 
gerenciamento de Almoxarifado por meio de técnicas que 
permitam manter o equilíbrio com o consumo, definindo 
parâmetros e níveis de ressuprimento e acompanhando a 
evolução. 
De acordo com Viana (2017), pode-se atualmente definir 
Almoxarifado como o local destinado à fiel guarda de 
materiais, em recinto coberto ou não, adequado a sua 
natureza, tendo a função de destinar espaços onde 
permanecerá cada item aguardando a necessidade de seu 
uso, ficando sua localização, equipamentos e disposição 
interna condicionados à política geral de estoque de 
empresa.  
Os almoxarifados, dependendo da empresa, podem ser de 
armazéns, depósitos ou centros de distribuição, e são 
indispensáveis para o sucesso dos negócios da empresa. 
Nos almoxarifados se concentram os maiores ativos 
financeiros da maior parte das organizações (PAOLESCHI, 
2009). 
Na administração pública um gestor ou responsável de 
almoxarifado requer atitudes transparentes, pois administra 
o local onde se guarda materiais e bens referentes ao 
patrimônio público. Diante disso, este estudo teve como 
objetivo geral descrever como ocorre a Gestão do 
almoxarifado e como se administra os recursos materiais 
disponibilizados para os Servidores do instituto Público da 
Administração Federal Brasileiro no Estado de Roraima. O 
estudo apresentou como problema de pesquisa a seguinte 
questão de estudo: Qual a importância da Gestão do 
almoxarifado na Administração Pública? E com isto pode 
contribuir com sugestões para melhor gestão do 
almoxarifado da instituição pesquisada. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para o presente artigo foi utilizado um estudo de caso único. 
O mesmo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva e 
bibliográfica. Tendo como abordagem qualitativa e 
documental. Utilizou-se para a coleta de dados, 2 (duas) 
entrevistas, contendo 10 (dez) perguntas ao todo, ambas 
foram realizadas com o Supervisor Administrativo.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram realizadas entrevistas com o Supervisor 
Administrativo, onde o mesmo forneceu informações sobre 
a Gestão de Almoxarifado. Quanto às principais atividades 
no almoxarifado do órgão pesquisado, envolve atendimento 
as requisições de materiais, elaboração de pedido de 

aquisição, realização de inventário mensal e prestação de 
contas anual, organização e identificação de materiais nas 
prateleiras de acordo com as normas pertinentes.  
O supervisor não considera a estrutura do almoxarifado 
adequada, devido à sala ser muito pequena e não dispor de 
ventilação há poucos armários, o que impede de organizar 
melhor os materiais, além disso, os mais pesados, como 
caixas de papel a4 ficam armazenadas diretamente no 
chão, sendo vícios (erros) a serem sanados pela 
administração, pois, a má estocagem pode gerar perdas. 
Atualmente, se tratando de tecnologia para o controle dos 
bens do almoxarifado é utilizado um Sistema de Dados 
Administrativos (SDA) que controla o estoque do 
almoxarifado e permite a extração de relatórios. Quanto a 
suficiência do volume de atendimento do almoxarifado para 
atender as necessidades dos servidores, apesar de ser um 
almoxarifado pequeno, atende a demanda da unidade, que 
também não é muito grande.  
 
CONCLUSÕES 
Com base na pesquisa bibliográfica percebeu-se a grande 
importância da Gestão de Estoque e de acordo com as 
informações obtidas pela entrevista com o Supervisor 
Administrativo, pode-se perceber que por se tratar de um 
Instituto Público, o IBGE, a unidade física em Boa Vista é 
pequena, por isso se deve a não adequação da estrutura 
do almoxarifado, devido a sala ser muito pequena e não 
dispor de ventilação, há poucos armários, não havendo 
muito investimento nesse quesito.  
Sugere-se uma ampliação da sala de almoxarifado para 
armazenar melhor e em uma quantidade maior de 
materiais, aquisição de armários e prateleiras maiores para 
a alocação dos objetos para que não haja desperdícios dos 
mesmos, mantendo a organização, instalações adequadas 
como sala com ventilação para melhor duração dos bens. 
Destaca-se ainda que a gestão contribuirá para que exista 
um ponto de equilíbrio entre o excesso e o desperdício de 
materiais, melhorando o uso dos recursos públicos. 
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INTRODUÇÃO 
A crise política e socioeconômica da Venezuela confere 
uma das mais importantes migrações humanas do mundo 
e ocorre pela fronteira com Estado de Roraima. Sendo 
assim, o sistema de saúde venezuelano tornou-se 
ineficiente para sua demanda (ROA, 2018), forçando 
milhares de imigrantes a buscar assistência em Roraima.  
Nesse sentido, destacam-se os técnicos de enfermagem: 
a frente do cuidado em saúde, cujo do trabalho pode ser 
influenciado pela compreensão sobre o contexto 
migratório, percepção sobre o direito à saúde e nível de 
empatia relacionada ao imigrante.  
Assim, esse estudo tem como objetivo conhecer as 
percepções de técnicos de enfermagem do Hospital Geral 
de Roraima relativas ao direito à saúde dos imigrantes.  
Ademais, Brasil, em especial Roraima, precisa encontrar 
os caminhos para lidar com essa crise migratória com 
eficiência, nesse sentido estudos científicos são luzes para 
essa jornada. 
MATERIAL E MÉTODOS 
Pesquisa qualitativa-exploratória na qual participaram 15 
técnicos de enfermagem de diferentes setores do HGR sob 
os seguintes critérios de inclusão: ser efetivo e trabalhar no 
hospital por mais de três anos. Os critérios de exclusão 
foram: possuir ensino superior, estar em estágio probatório 
e recusa em ter os áudios gravados das entrevistas. 
O limite amostral foi fundamentado na saturação de dados. 
Usou-se uma entrevista semiestruturada, elaborada e 
gravada pelos autores, com perguntas norteadoras 
relativas aos impactos da imigração de venezuelanos em 
Roraima, em especial em seu sistema de saúde, e 
questões sobre direito à saúde. 
Para o tratamento dos dados, utilizou-se a análise de 
conteúdo fundamentada com literatura pertinente para sua 
discussão. As falas foram agrupadas em uma categoria. 
Esse trabalho obteve a aprovação do Comitê de Ética da 
Universidade Estadual de Roraima, parecer: 3.357.346.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Categoria Saúde como direito: A maioria dos entrevistados 
tem ciência da universalidade do Sistema Único de Saúde 
do Brasil (SUS), mas discorda do direito do imigrante ao 
acesso gratuito aos serviços de saúde locais e outros 
discordam até da existência do SUS. Justificam essa 
posição, em parte, também pela ausência de pagamentos 
de impostos prévios pelos imigrantes como se pode ver 
nos depoimentos a seguir: 

Aí está o problema, porque o SUS é para todos! Eu acho 
que eles podem ser atendidos pelo o SUS, mas sem 
prioridade (Hugo chaves). 
Eles têm direito na saúde pela constituição, mas nós 
deveríamos ter prioridade, eles deveriam contribuir para 
o SUS. O brasileiro está suando para pagar, eles usam 
e falta para nós (Getúlio Vargas). 
Eu não concordo com o SUS! Era para ser seguro-
saúde, se não paga, não recebe! Eu trabalho, é 
descontado de mim para sustentar o outro. Como é que 
uma pessoa que nunca pagou um tostão de impostos no 
Brasil e tem os mesmo direitos? Eu sei que é desumano, 
mas eu não concordo (Michelle Bachelet). 

Deveria cobrar uma taxa deles para ter direito à saúde, 
a gente está contribuindo e eles só usando (Juscelino 
Kubitchek). 

É duro encontrar profissionais de saúde que 
desconsideram a bandeira da luta do movimento social 
brasileiro dos anos 70 e que hoje é garantia constitucional 
(CEBES, 2014). Acredita-se que esse posicionamento 
esteja fortemente influenciado por ideias xenofóbicas e 
pelo desconhecimento do processo histórico da evolução 
do sistema de saúde no Brasil.  
Há também uma forte inspiração para o depreciamento do 
SUS com base na pseudoeficiência dos sistemas de saúde 
de base privados. Percebe-se, a força das influências da 
divulgação de ideias da supremacia da assistência privada 
em saúde em relação ao SUS. Assim, há subvalorizarão 
do SUS e incentivo a exclusão social de imigrantes pobres 
ao invés de inclusão, acolhimento, equidade e 
humanização da assistência. 
A negação do acesso à saúde está ligada, também, à falta 
de sensibilidade do profissional de saúde (FONSECA, 
2005), portanto, mais do que capacitações para lidar com 
imigrantes, é preciso exercitar a empatia e humanização 
do cuidado em saúde em Roraima. 
Apenas os quatro entrevistados concordaram com o 
atendimento do imigrante pelo SUS, mas ressaltando a 
necessidade de planejamento de gestão para que os 
serviços prestados sejam mais efetivos e de maior 
qualidade. 
CONCLUSÕES 
Onze de quinze entrevistados são contrários ao direito à 
saúde dos imigrantes. Há uma influência de ideias 
xenofóbicas, depreciação do SUS e falta de sensibilidade 
pelos profissionais de saúde. Os autores concordam com 
os quatro entrevistados que definem saúde como uma 
questão humana, inerente ao cidadão e ao respeito a vida.   
Para tanto, a sensibilização é necessária para a sociedade 
plural, sobretudo para os profissionais de saúde que lidam, 
muitas vezes com a face mais fragilizada do componente 
humano: rupturas na qualidade de vida e de saúde nessas 
típicas situações de migração forçada. 
Assim, prevê-se que o cuidado ao imigrante se beneficiaria 
de políticas públicas voltadas a capacitações no 
acolhimento direcionado ao imigrante e ampliação do 
discurso acolhedor do SUS, seria um fator positivo para o 
entendimento das políticas de gestão financeira que 
influenciaram os discursos xenofóbicos contra o direito a 
saúde dos imigrantes. 
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INTRODUÇÃO 
A resolução Nº 001/86 do CONAMA (1986, p. 1), define 
impactos ambientais como “qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente afetam a saúde, a biota, as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente ”. Nesse sentido, a 
pesquisa teve como objetivo geral analisar os impactos 
ambientais no Igarapé Mirandinha no município de Boa 
Vista – RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O Igarapé Mirandinha nasce no Lago dos Americanos, 
localizado dentro do Parque Anauá, no Bairro dos Estados. 
Até desaguar no Rio Branco o igarapé corta diversos 
bairros em um percurso de aproxidamente 3,5 km 
(TONELLO et al., 2008). 
Para a realização deste trabalho foram selecionados 2 
(dois) pontos ao longo do igarapé, em cada ponto foi 
aplicada a metodologia de avaliação de impactos 
ambientais proposta por Callisto (2002). O protocolo possui 
19 parâmetros que avaliam as condições do corpo hídrico, 
para cada parâmetro há uma nota predefinida a ser 
atribuída de acordo com tipo de impacto ambiental, tendo 
como base a observação, ao final as notas são somadas, 
onde de 0 a 40 pontos é considerado ambiente impactado, 
enquanto que de 41 a 60 pontos é considerado ambiente 
alterado e acima de 60 pontos é tido como ambiente natural. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O primeiro ponto de coleta de dados foi na nascente do 
igarapé, dentro o Parque Anauá, entre as coordenadas 2º 
50’ 20” N e 60° 40’ 30” W.  

 
Figura 01 – Nascente do Igarapé Mirandinha 

Neste ponto a somatório dos parâmetros de 55 pontos que 
indica ambiente alterado. Apesar de encontrasse dentro 
uma área muito frequentada, não havia a presença de 
resíduos sólidos no corpo hídrico, entretanto, a água 

apresentava odor esgoto, e não observou se a presença da 
ictiofauna. Além disso, a transparência da água era 
opaca/colorida, as margens estavam estáveis em 
decorrência da canalização do trecho. 
O segundo ponto de coleta foi na Avenida Cap. Júlio 
Bezerra, Bairro dos Estados, localizado entre as 
coordenadas 2° 50’ 37” N e 60° 40’ 1” W.  

 
Figura 02 - Trecho canalizado prox. Av. Cap. Júlio Bezerra 

A pontuação obtida foi de 43 pontos, indicando ambiente 
alterado. No local é visível supressão da cobertura vegetal 
original por vegetal secundário principalmente por arvores 
frutíferas e gramíneas. No decorrer do trecho pesquisado 
não havia a presença de resíduos sólidos, entretanto a 
paisagem do igarapé foi completamente modificada com a 
canalização e a construção de moradias em áreas próximas 
que desejam seu esgoto doméstico no Mirandinha. 
Diferentemente do primeiro ponto de coleta não havia a 
presença de plantas aquáticas em razão da alteração do 
fundo do igarapé, além disso, não foi possível observar a 
presença de peixes entre outras espécies de seres vivos 
aquáticos. 
 
CONCLUSÕES 
Portanto, as ocupações próximas aos igarapés urbanas não 
é só um problema da cidade de Boa Vista, mas de 
praticamente todas as cidades do Brasil, trazendo diversos 
problemas ambientais, sociais e de saúde. Nesse sentido, 
cabe ao poder público amenizar os problemas causados 
por estes, com a realização de campanhas educativas com 
o objetivo de sensibilizar a população ou até mesmo a 
tomada de medidas mais duras como a aplicação de 
multas, entre outros. 
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INTRODUÇÃO 
A formação acadêmica não consiste apenas em 
habilidades e procedimentos, logo, estudos apontam para 
a importância de investigações mais abrangentes sobre 
esse universo. Nesse sentido, percebe-se que mesmo que 
a carga-horária de cursos como Medicina e Enfermagem 
sejam extenuantes, diversos estudantes procuram realizar 
atividades extras durante a sua formação, a fim de 
complementar seus currículos (PERES, 2006). Embora 
benéfico, esse crescimento das cargas-horárias dos 
cursos de graduação nas Instituições de Ensino Superior 
brasileiras tem frequentemente dificultado o aprendizado 
do discente, devido a visão mecanicista, fragmentada e 
reducionista (CHIARINI; VIEIRA, 2012). Em decorrência, 
evidencia-se a necessidade de se criar situações 
diferenciadas de aprendizagem que possam despertar a 
curiosidade dos acadêmicos, mobilizando-os a investigar, 
a produzir conhecimento e estimular novas aprendizagens 
(ALMEIDA, 2003). Desse modo, a presente pesquisa teve 
como objetivo verificar a importância das atividades 
extracurriculares aos cursos de graduação nas áreas de 
Medicina e de Enfermagem durante a realização de um 
curso de atualização sobre sinalização celular, em uma 
Universidade de Boa Vista-Roraima. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo qualitativo com abordagem 
exploratória. Incluíram-se os acadêmicos dos cursos de 
Bacharelado em Medicina e em Enfermagem de uma 
Universidade de Boa Vista que se inscreveram no curso de 
atualização em sinalização celular, no período de 2019.2. 
Foram excluídos os alunos que não estavam inscritos 
nessa atividade extracurricular, os menores de 18 anos, 
aqueles que se recusaram a assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Nesse estudo, foi 
realizada uma entrevista com 16 participantes, gravada em 
forma de áudio, contendo seis perguntas. Os resultados 
foram analisados através da técnica de análise de 
conteúdo, dividida nas etapas de pré-análise, exploração 
do material, tratamento dos resultados brutos e 
interpretação desses resultados. Os depoimentos foram 
separados em unidades de conteúdo com posterior 
agrupamento em categorias (BARDIN, 2016). O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da Universidade Estadual de Roraima (UERR), 
sob parecer nº 3.239.995. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A amostra foi composta por 16 discentes, prevalecendo os 
acadêmicos do curso de Enfermagem (56%) em 
comparação àqueles do curso de Medicina (44%), 
cursando o segundo (34,8%), o quarto (47,8%) ou o sexto 
período (17,4%). Foi formulada a categoria atividades 
extracurriculares na formação em saúde segundo 

discentes. Essa categoria explicita a visão dos estudantes 
sobre a importância das atividades extracurriculares como 
modo de formação complementar, aliando a teoria à 
prática de modo interdisciplinar. Como visto nos diálogos 
abaixo:  

Acho muito importante pois complementa atividades 
que não temos durante o curso, ... devido a carga 
horária que as vezes é limitada, então as atividades 
curriculares fomentam o currículo e o conhecimento. 
Aqui eu tô me qualificando com meus colegas, mas 
futuramente eles vão ser meus concorrentes no 
mercado de trabalho. 
É interdisciplinar, né, às vezes a gente estuda muito 
isoladamente... você vê aquilo na prática! 

Desse modo, os entrevistados têm uma visão condizente 
com Brancher (2007), que enfatiza a importância da 
participação acadêmica em eventos científicos, devido à 
valorização profissional, além de contribuir para a 
produção de conhecimento e preparo teórico-prático. 
Adicionalmente, há o fortalecimento da formação 
curricular, agregando também incremento no 
desenvolvimento das atividades pessoais, conforme 
diálogo abaixo:  

Contribuições no conhecimento, além de melhorar o 
currículo, o que é excelente nas provas de residência 
e, também auxilia no desenvolvimento enquanto 
acadêmica. 

Peres (2006) afirma que dominar o exercício da prática 
médica é uma motivação central que acompanha os 
estudantes de medicina durante a construção de um 
currículo, o que é ressaltado pelos acadêmicos de 
Medicina. 
 

CONCLUSÕES 
O estudo aplicado com os discentes dos cursos de 
Bacharelado em Medicina e Enfermagem de uma 
Universidade regional revelou que atividades 
extracurriculares têm impacto positivo no crescimento e 
desempenho dos acadêmicos. Portanto, serve como 
suporte para estimular a elaboração de novos cursos de 
atualização para fortalecer a formação acadêmica dos 
discentes roraimenses. 
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INTRODUÇÃO 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) tem como objetivo inserir alunos de licenciatura no 
espaço escolar, sendo orientados por um coordenador 
Institucional e um supervisor da escola selecionada pelo 
programa. Esse programa é de suma importância para 
adquirir experiência pedagógica e conhecer o futuro local 
de trabalho. Com implantação do PIBID Biologia UERR na 
Escola Estadual Jesus Nazareno de Souza Cruz, surgiu a 
ideia de pôr em prática o projeto horta na escola. A 
implantação de uma horta na escola proporciona 
possibilidades de desenvolvimento de ações por parte dos 
alunos do ensino médio, acadêmicos bolsistas PIBID 
Biologia UERR e professores da escola, permitindo 
práticas em equipe explorando várias formas de aprender, 
além de produzir insumos que podem complementar a 
merenda escolar. Essas ações foram executadas com a 
colaboração dos alunos em equipe, de forma que a horta 
escolar desperte o interesse do aluno para uma 
alimentação saudável. Entre os benefícios alcançados 
com o projeto horta escolar, pode-se destacar a produção 
e o consumo de alimentos naturais pelos alunos, além de 
proporcionar o contato com a natureza, e a experiência de 
montar a horta, onde os mesmos irão produzir seu próprio 
alimento. Este projeto valoriza o trabalho em equipe, que é 
muito importante, desenvolvendo o processo do cultivo de 
alimentos e todas as variáveis que o envolvem. Nesse 
sentido, a proposta deste trabalho é relatar a experiência 
vivenciada pelos bolsistas PIBID Biologia UERR dentro do 
ambiente escolar, em uma ação que foi a implantação da 
horta no âmbito escolar. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
O subprojeto PIBID iniciou suas atividades na Escola 
Estadual Jesus Nazareno de Souza Cruz em 2018.  Os 
acadêmicos de licenciatura PIBID Biologia fizeram 
observações em sala de aula e participaram de reuniões 
para organização das atividades. O projeto da construção 
da horta escolar foi uma ação dos bolsistas PIBID na 
escola e iniciou-se após a divulgação do projeto em sala 
de aula, apresentando uma pequena parte do que seria 
desenvolvido. Tivemos em média a participação de 50 
alunos, sendo 21 do primeiro ano, 18 do segundo e 11 do 
terceiro, que se disponibilizaram em ajudar. Após 
planejamento dos materiais a serem utilizados, da 
construção da estrutura, da localização e do que seria 
cultivado, a horta foi construída em canteiro suspenso em 
concreto com cobertura em tela do tipo sombrite. Quanto 
ao cultivo, entrou-se em consenso que seriam cultivados 
cebolinha, alface, couve, pimenta e coentro, pois são 
culturas adaptadas ao clima de Roraima. Após esse 

processo, o primeiro momento foi a elaboração da 
estrutura solar da horta, depois foi feita a preparação da 
terra para a horta utilizando adubos orgânicos (esterco de 
cavalo, galinha e gado, cascas de ovos trituradas), e, 
posteriormente iniciamos o plantio. Atualmente a escola 
conta com 13 turmas de ensino médio e semanalmente 
uma equipe de cada turma se reúne para dar sequência as 
atividades monitorando os cultivos, com intuito de obter 
hortaliças de boa qualidade para toda a escola, plantadas 
e colhidas por eles mesmos.   

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O PIBID nos proporcionou uma grande oportunidade 
executando o projeto da horta em benefício dos alunos da 
escola, juntamente com o apoio dos professores da 
Instituição. O projeto de implantação da horta suspensa 
está sendo executado e a horta já instalada na escola e 
aguardamos ansiosamente a colheita das hortaliças. Com 
essa prática percebeu-se que os alunos tiveram um 
comportamento diferente, pois tiveram a oportunidade de 
realizar tarefas em grupo. Os alunos tiveram muita 
dedicação e compromisso com as atividades que foram 
desenvolvidas, desde a limpeza da área, até a manutenção 
dos canteiros suspensos. 
 
CONCLUSÕES 
Diante do exposto, percebeu-se que o PIBID é de suma 
importância para uma formação profissional completa, de 
forma que a participação no programa faz com que os 
futuros professores estejam preparados, seja para estar 
em sala de aula, ou para a elaboração de projetos 
envolvendo os alunos. Com a implantação da horta 
escolar, obtivemos novos conhecimentos. Dessa forma, 
esse projeto foi de grande relevância, contribuindo de 
forma positiva, dando a oportunidade aos alunos da escola 
aprenderem a planejar e cultivar. O PIBID visa a 
aproximação, experiência e integração entre alunos do 
ensino superior com alunos do ensino médio, e, nesta ação 
conseguimos alcançar esse objetivo. 
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INTRODUÇÃO 
O Fórum Estadual Lixo & Cidadania - Roraima (FELC-RR) 
tem caráter permanente de discussão, proposição, 
sensibilização e assessoria para a gestão de resíduos 
sólidos nos municípios do estado de Roraima, envolvendo 
entidades governamentais, não governamentais e de 
representação social, relacionadas à questão. Desenvolve 
suas atividades por meio da execução direta de 
projetos/planos de ações, doação de recursos físicos, 
humanos e financeiros, prestação de serviços 
intermediários de apoio a outras organizações sem fins 
lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas 
afins.  Neste sentido, no ano de 2017, foi desenvolvida de 
forma piloto, sua primeira prática de educação 
socioambiental compartilhada. Um  evento, nominado como 
“I Seminário do Fórum Estadual Lixo & Cidadania de 
Roraima: Meio ambiente e Saneamento”, sendo avaliado 
pelo público alvo participante como satisfatório, em relação 
ao cumprimento dos objetivos propostos. Assim, para 
idealização e realização da segunda ação de educação 
socioambiental compartilhada do FELC-RR, no ano de 
2018, nominada como: apresentação e demonstração de 
Práticas Alternativas Sustentáveis (PAS) aplicou-se o 
modelo utilizado anteriormente agregado a parte das 
etapas da ferramenta de gestão 5W2H utilizadas para 
planejamento de ações/atividades de processos/projetos 
de acordo com Meira, (2003). Portanto, no presente 
trabalho tem-se como objetivo, expor processo 
metodológico relacionado à atividades empregadas na 
segunda ação de educação socioambiental compartilhada 
do FELC-RR com vistas ao empreendedorismo de base 
sustentável e estimulo as habilidades com resíduos 
recicláveis/reutilizáveis. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para implementação do processo metodológico 
relacionado à atividades empregadas na segunda ação de 
educação socioambiental compartilhada do FELC-RR 
seguiu-se um passo-a-passo, conforme demonstrado no 
diagrama abaixo. 
 
 
 
 
 
 
A proposta pela sua complexidade e diversidade de ações, 
foi distribuída em atividades, disponibilizadas de forma 

gratuita a sociedade, via Ação Cívico Social - ACISO II do 
MPT, mais especificamente para população, nativa, 
migrante e refugiada, selecionada previamente, duzentos e 
cinqüenta (250) venezuelanos procedentes dos abrigos e 
cento e cinqüenta (150) brasileiros, catadores de materiais 
recicláveis, residentes no município de Boa Vista, Roraima. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No quadro 1 está exposto simplificadamente o processo 
metodológico empregado para realização da segunda ação 
de educação socioambiental compartilhada do FELC-RR.  
Quadro 1: Proposta do FELC-RR para Ministério Público do 
Trabalho-MPT empregando a ferramenta de gestão 5W2H. 

1. O que pretendemos fazer?  
Apresentação e Demonstração de Práticas Alternativas Sustentáveis (PAS) com resíduos 
recicláveis/reutilizáveis  
2.Porque pretendemos fazer?  
Para incentivar o empreendedorismo de base sustentável e estimular habilidades artísticas a 
população que reside em Boa Vista, por meio da valorização dos resíduos de Roraima 
3.Como pretendemos fazer?  
a) Realizando a 1a mostra de arte e artesanato com resíduos. 
b) Oferecendo Mini-curso - Oficinas de arte e artesanato com resíduos recicláveis/reutilizáveis  
4.Quem serão os responsáveis?  
Praticantes de artes visuais e artesanatos, com resíduos recicláveis/reutilizáveis, membros do 
FELC-RR. 
5.Onde pretendemos fazer?  
No prédio de medicina da Universidade Federal de Roraima  
a) Exposição de arte e artesanato no rol de entrada. 
b) Realização das mini-oficinas em salas de aula. 

 Ações e práticas educativas voltadas para a 
conscientização coletiva sobre as questões ambientais e à 
sua participação na defesa do ambiente são conhecidas 
segundo Reis, Semêdo e Gomes (2012, p.51) como 
educação ambiental ao nível não formal. Caso do 
procedimento metodológico (Quadro 1) aplicado no evento 
ACISO-II, realizado em 2018 por meio de compartilhamento 
de ações e atividades com diversificadas instituições. 
 
CONCLUSÕES 
Novas formas de disseminação de ações ambientais são 
viáveis e possíveis de replicação para sensibilização e 
obtenção de soluções para a problemática dos resíduos. 
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INTRODUÇÃO 
Dentre as diversas áreas da disciplina de Biologia, a 
Botânica é considerada para alguns professores a área 
mais difícil de trabalhar, por envolver terminologia técnica 
e uma série de conceitos e nomes científicos, além de 
pertencer a uma realidade muito distante da sala de aula 
(KINOSHITA et al. 2006; SILVA 2013). Pensando na 
aproximação desse tema e dos alunos, foi proposta uma 
atividade prática onde os estudantes de uma turma do 
primeiro ano precisaram montar uma sequência de tipos 
de folhas a serem coletadas no espaço da instituição. O 
presente trabalho é fruto do desenvolvimento de atividades 
relativas ao componente curricular Estágio Supervisionado 
III, oferecido no curso de Licenciatura em ciências 
Biológicas pelo Instituto Federal de Roraima - IFRR, 
atividade que ocorreu no semestre letivo do ano de 2017. 
A referida atividade teve como objetivo analisar os 
conhecimentos dos alunos referente ao tema: Tipos de 
Folhas, abordado no conteúdo botânica, como parte 
integrante da disciplina biologia, além de promover a 
interação entre os colegas de turma. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
As atividades foram desenvolvidas com uma turma de 33 
alunos do 1º ano do ensino médio do IFRR, dividida em 3 
grandes grupos de 11 alunos cada, estes receberam uma 
lista contendo nomes de 40 tipos de folhas e duas 
características de cada, o conteúdo já havia sido 
trabalhado em sala, nas aulas anteriores. Os estudantes 
precisaram coletar uma amostra de cada tipo de folha nas 
dependências do Instituto, para isso foi estipulado um 
tempo de uma hora e meia. Durante o desenvolvimento da 
atividade, foi possível observar a comunicação entre os 
mesmos, que tiravam dúvidas entre si e compartilhavam 
informações. Ao final do tempo determinado, os alunos 
levaram as folhas para uma bancada do laboratório de 
Biologia, estas foram conferidas uma a uma, dos três 
grupos somente um conseguiu entregar todas as folhas 
solicitadas na lista. 
 

   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Percebeu-se que mesmo com um tempo razoavelmente 
bom, não seria possível a conclusão dessa atividade se 

não fosse em equipe, pois os três grupos entregaram a 
atividade somente quando o tempo determinado havia 
acabado, além de interagirem durante o decorrer da 
atividade, notou-se também o conhecimento dos alunos 
referente ao tema, pois estes conseguiram identificar tipos 
de folha somente pelo nome e duas características 
presentes na lista. Segundo Shimada;Terán (2014) 
Existem espaços variados a serem explorados que podem 
propiciar um aprendizado significativo dos estudantes em 
ensino de Ciências e Biologia, ao ser utilizado como 
complementação no conteúdo programático das aulas 
formais. 
 

 
 
CONCLUSÕES 
Acredita-se que essa atividade teve uma relevância 
significativa para essa turma do primeiro ano do Instituto 
Federal de Roraima, no ensino de ciências, para alcançar 
o aprendizado dos alunos, a metodologia prática ou 
experimental é imprescindível (BRITO et. al., 2013). Os 
alunos tiveram a oportunidade de colocar em prática e 
trazer para a realidade o que foi ensinado em sala de aula, 
reforçando o conhecimento adquirido. 
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INTRODUÇÃO 

O Colégio Estadual Militarizado Desembargador Sadoc 

Pereira, foi inaugurado no dia 15 de setembro de 1980, 

através do decreto nº 60/1980 com a denominação de 

Escola Estadual Desembargador Sadoc Pereira. No ano 

de 1988 passou a atuar como Escola de Ensino Médio, 

conforme decreto nº 27 (E). O credenciamento e 

reconhecimento desta Instituição de Ensino se deu através 

da Resolução 06/08 do Conselho Estadual de Educação – 

CEE/RR. 

Em 2018 passou a ser denominado Colégio Estadual 

Militarizado Desembargador Sadoc Pereira através do 

decreto 24.851-E de 05 de março de 2018. 

Nos últimos cinco anos o Colégio vem ganhando destaque 

em nível estadual e nacional com Projetos de Feira de 

Ciências. Este trabalho visa entender num aspecto 

histórico como se deu a construção das Feiras de Ciências 

no Colégio. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esse trabalho tem uma abordagem qualitativa, que 

segundo Sampieri, Collado e Lucio (2006), “dá 

profundidade aos dados, a dispersão, a riqueza 

interpretativa, a contextualização do ambiente, os detalhes 

e as experiências únicas”, sendo a pesquisa do tipo 

exploratória que de acordo com GIL (2010), estas 

pesquisas têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vista a torna-lo mais 

explícito. 

Usou-se como instrumento de coleta de dados a análise 
documental “pode exigir consulta aos mais diversos tipos 
de arquivos públicos e particulares” (GIL, 2010) e a 
entrevista semi-estruturada “O pesquisador deve seguir 
um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o 
faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa 
informal” (BONI, 2015). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira experiência com trabalhos voltados para Feira 

de Ciências que se tem registro oficial no município de Alto 

Alegre/RR, aconteceu no ano de 1997, na Escola Estadual 

Desembargador Sadoc Pereira, naquele ano, dois projetos 

foram desenvolvidos com alunos do Ensino Médio, 

intitulados “A Carne Bovina consumida no Município de 

Alto Alegre/RR” e “O abastecimento de água na sede do 

Município de Alto Alegre/RR”. 

A Escola voltou a trabalhar com Feira de Ciências no ano 

de 2013, naquela ocasião realizou a I Feira de Ciências da 

Escola Estadual Desembargador Sadoc Pereira com 32  

projetos inscritos,sendo 21 no Ensino Fundamental II e 11 

no Ensino Médio. 

No ano de 2014, aconteceu a II Feira de Ciências da 

Escola Estadual Desembargador Sadoc Pereira. Neste 

ano a escola teve projetos classificados e apresentados na 

XXII Feira Estadual de Ciências de Roraima (FECIRR), 

tendo o projeto “Vinagre de Manga”  selecionado para a XX 

Ciência Jovem em Olinda/PE, sendo o primeiro projeto que 

ganhou destaque em nível nacional. 

Vale frisar que a escola vem ganhando destaque nas feiras 

de ciências em nível estadual e nacional. No ano de 2017, 

dois projetos foram premiados na XXV FECIRR, nas 

categorias Ensino Fundamental II e Ensino Médio e 

ganharam credenciais para Feira Mineira de Iniciação 

Cientifica – FEMIC, em Minas Gerais e na Ciência Jovem, 

em Pernambuco. Desde então, a escola vem realizando 

anualmente o evento, e no ano de 2018, realizou a 6ª 

Edição da Feira Escolar.   

No ano de 2018, três projetos representaram a escola em 

feiras de outros estados, e em 2019, teve sete projetos 

foram inscritos na FEMIC e feira do Pará. Sendo que, um 

deles ganhou o 1º lugar Geral na categoria ciências exatas 

e da terra na FEMIC, considerada a 5ª maior feira de 

ciências do Brasil. Para o ano de 2020, a escola já tem uma 

credencial garantida para participar de uma Feira de 

Ciências Internacional no Paraguai. 

CONCLUSÕES 

Percebeu-se que a primeira experiência em Feiras de 
Ciências da escola, aconteceu no ano de 1997, passando-
se mais de 15 anos para que o projeto voltasse a ser 
realizado. Porém, nos últimos sete anos observa-se 
aumento e continuidade no desenvolvimento dos projetos, 
assim como, conquistas positivas por parte da escola. 
Além disso percebe-se uma postura de grande interesse 
dos alunos por esta forma de trabalhar o conhecimento 
científico na escola.  
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MAPA CONCEITUAL: UM INSTRUMENTO PARA APRENDIZAGEM NO ENSINO DE CIÊNCIAS PARA 
ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
CUNHA1, Mayra Caroline de Almeida 
1Programa de pós-graduação em Ensino de Ciências (UERR) (mayra.cunha1981@gmail.com) 
Palavras Chave: Mapa Conceitual, Ensino Fundamental, Ensino de Ciências.
 
INTRODUÇÃO 

Muito se tem discutido sobre a prática de ensino em sala de 
aula, porém, de um modo geral, ainda é relutante a maneira 
tradicional de se ensinar. Por outro lado, a utilização de 
outras ferramentas e instrumentos diferenciados surgem de 
forma pouco conhecidos por docentes, e que servem para 
impulsionar o processo ensino e aprendizagem dos 
estudantes.  
 A técnica de mapa conceitual de ensino, ainda é pouco 
utilizada para ensinar conceitos no ensino fundamental I, 
Neste sentido, o questionamento guiou as reflexões acerca 
dessa ferramenta foi: como um mapa conceitual contribui 
para o ensino e aprendizagem em ciências no conteúdo 
“meio ambiente” para alunos do 2º ano do ensino 
fundamental? 
Segundo Moreira (2006), os mapas conceituais são 
direcionados como instrumentos que se concretizam úteis 
no ensino, na avaliação da aprendizagem e na análise do 
conteúdo curricular. Dessa forma, o referido estudo 
apresentou como objetivo, avaliar a contribuição do mapa 
conceitual para aprendizagem no ensino de ciências do 
conteúdo “meio ambiente” para alunos do 2º ano do ensino 
fundamental de escola pública. Para as Matrizes 
Curriculares, dentre outras diretrizes, que realizam o 
desenvolvimento de ensino e aprendizagem, para que 
estes alcancem a realidade da sala de aula, buscando 
atender às necessidades e as especificidades dos alunos 
matriculados nas etapas da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental (BRASIL, 2017). 
Esse recurso de mapas foram adaptados para a turma em 
processo de alfabetização. Que foram utilizadas imagens 
para organizar o conhecimento dos estudantes sobre o 
tema. 
MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada durante quatro etapas e durante 
duas semanas com uma turma de 30 alunos do 2º ano 
do ensino fundamental e refere-se a um processo 
didático-metodológico sobre atividade com mapa 
conceitual nas séries iniciais que ocorreu em escola 
pública. Foi realizada a primeira etapa, numa roda de 
conversa e explicação com auxílio de slides para 
demonstra as formas ilustrativas de mapa conceitual, na 
segunda etapa, os alunos construíram seus primeiros 
mapas de forma individual em seus cadernos. Na 
terceira etapa, formaram-se as duplas, construíram seus 
mapas em papel A3 e na quarta etapa um questionário 
de duas perguntas fechadas e uma aberta. As atividades 
foram executadas na própria sala de aula.  Além disso, 
também a observação foi outro instrumento para 
sistematizar as análises. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A primeira etapa foi apresentada uma roda de conversa e 
aula explicativa com slides para demonstra diversos 
exemplos de construção do mapa conceitual. Pois, para 
Silva e Geler (2014) afirma que para a ver uma 
aprendizagem significativa, precisa estabelecer relação de 
forma não arbitrária, entre o material que vai ser aprendido 
com a estrutura cognitiva do aprendiz. 
 Figura 1: Todos os mapas conceituais foram expostos no mural 
da sala. Resultado final. 

 
 
 
 
 
 
 
Já na 2ª etapa, os alunos fizeram o mapa em seus 
cadernos, dessa vez, os mesmos copiaram do quadro o que 
foi exposto com um mapa já construído. Enquanto que na 
3ª etapa, o trabalho foi realizado com duplas para a 
construção de mapas mentais em papel A3, figuras e 
barbante. E na quarta etapa foi realizado um questionário, 
segue abaixo o quadro 1: 

 
No entanto, observação pode-se perceber que os alunos se 
mostraram interessados, com exceção de uma dupla que 
não conseguiram desenvolver seu mapa.  
CONCLUSÕES 
A partir dos resultados pode se verificar que as respostas 
que os alunos estão sendo alfabetizados e ainda, não 
sabem responder com propriedade ao questionário.  
Portanto, foi possível observar durante todo o processo que 
os alunos se interessaram pela atividade, e práticas com 
esquemas mentais, devem se realizar mais vezes para 
enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. 
___________ 
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      Perguntas   Respostas dos alunos 
1) Você gostou 

de 

construir 

mapa 

conceitual? 

29 alunos responderam que (sim), e 

somente 1 (Não) 

2) Na sua 

opinião, 

qual 

conteúdo 

daria certo 

para 

trabalhar 

com o mapa 

conceitual, 

além de 

ciências? 

 

Diante da pergunta: 22 alunos 

responderam que matemática seria a 

disciplina para trabalhar na turma. 

6 constaram que seria a disciplina 

de português e 4 responderam 

história. Levando em consideração 

que a maioria dos alunos se gostam 

da matemática. 

3) Para você, 

esclareceu 

melhor 

sobre o 

conceito 

“meio 

ambiente”? 

Por quê?  

 

Todos responderam sim. Mas, somente 

uma aluna, respondeu a outra 

pergunta, como: “legal”. Levando 

em consideração que estão sendo 

alfabetizados. 
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MAPEAMENTO DAS HABILIDADES DO COMPONENTE DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 
DOCUMENTO CURRICULAR DE RORAIMA. 
 
JÚNIOR1*, Enegilson Guimarães do Vale, GUERRA2, Clarice Ilnete Pereira, LIRA³, Joice da Conceição, LIMA, 
Marlucia Monteiro, SANTA CRUZ, Ricardo  

1Universidade Estadual de Roraima 
 Guimaraesv65@gmail.com 
2 Curso de Licenciatura em Educação Física 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Física e Esportes - GEPEF 
Palavras Chave: Educação Física. Documento Curricular de Roraima. Habilidades. 
 
INTRODUÇÃO 
A Educação Física é o componente curricular que tematiza 
as práticas corporais em suas diversas formas de 
codificação e significação social, entendidas como 
manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, 
produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da 
história (BRASIL, 2017). O Documento Curricular de 
Roraima – DCR preconiza que no ensino da Educação 
Física, o aluno deve ser compreendido como um ser 
integral, indissociável nos aspectos físico/motor, cognitivo, 
afetivo e social, sendo capaz de construir e reconstruir um 
conjunto de conhecimentos advindos da Cultura Corporal 
de Movimento, permitindo-o vivenciar, criar, recriar e 
ampliar o seu repertório de conhecimentos sobre as 
diferentes práticas corporais. A proposta pedagógica 
apresentada no DCR para dar suporte ao processo de 
ensino e aprendizagem no componente curricular de 
Educação Física é baseado no desenvolvimento de 
habilidades e competências. Neste sentido, o objetivo do 
presente estudo será descrever o código alfanumérico e 
quantificar as habilidades distribuídas por blocos de anos e 
segmentos ao longo do ensino fundamental. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foi realizado um estudo documental utilizando como banco 
de analise o Documento Curricular de Roraima e a Base 
Nacional Comum Curricular no componente de Educação 
Física. As habilidades foram categorizadas e distribuídas ao 
longo do ensino fundamental respeitando os respectivos 
anos. Cada habilidade é precedida de um código 
alfanumérico, composto por quatro pares de caracteres 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Código Alfanumérico das Habilidades 
 

EF12EF01 – Esse código apresenta nas duas primeiras 
letras o seguimento de ensino, em seguida o bloco de anos, 
depois o componente curricular e por fim o número 
sequencial da habilidade.  
 
 
ANO HABILIDADES 

 
1° e 2° ano 12 habilidades 
3° ao 5° ano 15 habilidades 
6° e 7° ano 21 habilidades 
8° e 9° ano 21 habilidades 

 
  
Pode ser percebido que com o novo componente curricular 
para a área de Educação Física as habilidades ficaram 
organizadas por blocos de anos, facilitando o trabalho 
pedagógico do professor e o planejamento de ensino das 
aulas.  
 
CONCLUSÕES 
Podemos concluir que a implementação do Documento 
Curricular de Roraima facilitara o processo pedagógico de 
ensino-aprendizagem nas aulas de Educação Física das 
escolas públicas e privadas do estado de Roraima.  
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MÉTODO ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE DIFERENTES LINGUAGENS NO ENSINO DE QUÍMICA. 
 
PARENTE1, Wladimir Ferreira, SCHIMITZ2, Angelita, MORAIS2, Cleuma Ferreira Artimandes, TIBURTINO2, Neide 
Aparecida Costa Tolentino, RIZZATTI2, Ivanise Maria, FERST2, Ênia Maria. 
 
1 MNPEF-Polo 38/UFRR (wladimirparente@gmail.com) 

2 Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, da Universidade Estadual de Roraima  
Palavras Chave: rotação por estações, método de ensino, química
. 
 
INTRODUÇÃO 

A rotação por estações é uma metodologia utilizada no 
ensino híbrido que possibilita o aprendizado em grupo, 
gerando o engajamento e foco na resolução de atividades. 
O foco da análise recaiu sobre o potencial desse método no 
desenvolvimento dos alunos com relação à compreensão e 
à apropriação de diferentes linguagens, bem como, utilizar 
essa proposta para combinar espaços, ferramentas e 
estilos de aprendizagem, onde há disposição de diferentes 
atividades em estações de forma simultânea, 
correlacionadas, para que não sejam interdependentes, 
sem haver assim uma sequência obrigatória à realização.  

  
MATERIAL E MÉTODOS 
O método (Figura 1) foi empregado em uma Sequência 
Didática (SD) desenvolvida durante as aulas de química, 
em uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental II de uma 
escola filantrópica de Boa Vista-RR, envolvendo 40 alunos. 
Para atingir os objetivos propostos nesta sequência foram 
utilizados os seguintes passos: 

1º passo: os alunos foram divididos em 8 grupos de 5 
integrantes, e a sala preparada em 4 estações, conforme a 
disposição indicada a seguir.  

 

 

 

ESTAÇÃO 1: Vídeos  

ESTAÇÃO 2: Tabela Periódica Ilustrada  

ESTAÇÃO 3: Tabela Periódica 

ESTAÇÃO 4: Tabela periódica ilustrada - classificação  

2º passo: Estação 1: 2 grupos, total de 10 alunos, 
assistiram juntos vídeos curtos on-line, e responderam em 

equipe as perguntas impressas. Estações 2, 3 e 4: 2 grupos 
em cada estação, separadamente, realizaram a atividade 
proposta de acordo com as orientações impressas, que o 
professor deixou na mesa. Foi distribuída uma folha por 
pessoa para que todos pudessem ler as orientações e 
trabalhar de forma colaborativa para responder à tarefa 
proposta em cada estação. Foi estabelecido o tempo de 15 
minutos para realização da atividade em cada estação. O 
professor usou um cronômetro para que todos pudessem 
monitorar o tempo. 

3º passo: Realizou-se 4 rodadas para que todos os grupos 
circulassem pelas 4 estações. O professor reservou duas 
aulas para que todos os grupos tivessem a oportunidade de 
percorrer as 4 estações e para realizar o fechamento da 
atividade. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir da atividade foi possível observar a dificuldade dos 
estudantes em adaptar-se a uma estratégia dinâmica, bem 
diferente das aulas vivenciadas por eles, em que o aluno 
assume papel passivo no processo de ensino e 
aprendizagem. Nestas atividades, segundo a fala de alguns 
alunos, eles se sentiam ativos no processo de construção 
de conhecimentos. Outro aspecto foi verificar que a 
simbologia química apresentada em cada um dos 
processos trabalhados foi introduzida aos alunos em todas 
as etapas. Observou-se que no início, os alunos sentiram 
certo obstáculo para realizar as discussões em grupo, das 
perguntas do questionário. Diante disso, o professor atuou 
como mediador, tornando assim, intensa a participação dos 
estudantes, com discussões bem proveitosas. As 
atividades contribuíram para a interação professor/aluno, 
possibilitando troca de informações e conhecimentos entre 
os envolvidos na atividade (Figura 2). 
 
 
CONCLUSÕES 

Analisando os resultados obtidos, pôde-se observar que por 
estarem agrupados, os alunos se empenharam mais nas 
atividades, bem como, auxiliaram os demais, realizando um 
trabalho colaborativo, construindo em conjunto e de forma 
gradual o conhecimento necessário para o crescimento dos 
estudantes quanto às capacidades de articulação de 
informações e de reflexão com o uso da linguagem química. 
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MÉTODOS PEDAGÓGICOS NA ATUALIDADE: OBJETOS DIGITAIS NO ENSINO DA 
MATEMÁTICA 

RODRIGUES, Rubertson da Silva 

INTRODUÇÃO 
A proposta dessa pesquisa é realizar uma análise dos 
métodos pedagógicos e as possibilidades de utilização dos 
Objetos Digitais no Processo de Ensino e Aprendizagem da 
Matemática, buscando compreender como as tecnologias 
educacionais estão sendo integradas e utilizadas na prática 
docente.  
Desse modo a tecnologia pode ser considerada como meio 
que possibilita interagir o conhecimento através da 
mediação feita pelo professor. Hoje temos a vantagem onde 
a maioria dos alunos manuseia com facilidade os recursos 
tecnológicos. Uma desvantagem é que grande parte dos 
professores apresenta dificuldades na utilização destes 
recursos, inviabilizando o melhor desempenho no 
desenvolvimento da aula. Por outro lado, é importante 
considerar que nem toda a tecnologia atende às 
necessidades educacionais desejáveis pelo professor. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
As tecnologias estão por toda parte e isso não há como 
ignorar ou negar, de acordo com Borba (2000) este 
argumenta que em algumas escolas foi utilizado o dinheiro 
do caixa escolar para aquisição de computadores com a 
finalidade de participar do processo de informatização.  
Este autor argumenta também, que a falta de metodologia 
para utilizar os recursos tecnológicos era um desafio 
comum entre os professores, que buscavam vencer as 
dificuldades em detrimento das oportunidades que 
possibilitavam mudanças nas práticas pedagógicas 
tradicionais.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A introdução das TIC’s na sala de aula traz uma 
modificação na postura do professor, que passa a 
desempenhar o papel de orientador, mediador, 
pesquisador, deixando de ser alguém que possui e 
transmite o conhecimento, mas que colabora na construção 
do conhecimento. 
 
______________ 
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METODOLOGIAS ATIVAS: A INTERDISCIPLINARIDADE EM SALA DE AULA PARA UMA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
SERAFIM1*, Renata Viana; KHEMRAJ2, Andreia de Araujo; PARENTE3, Wladimir Ferreira; ROTH4, Royson dos 
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4 Professor Faculdade Claretiano (royson_roth@hotmail.com) 
 
Palavras Chave: metodologias ativas, sala de aula invertida, aprendizagem significativa, interdisciplinaridade 
 
INTRODUÇÃO 

De acordo com Fazenda (2003), a interdisciplinaridade 
conduz a mudanças importantes que podem alterar 
totalmente o curso dos fatos na Educação. Ressalta ainda, 
que “ensinar é aprender porque ensinar é sobretudo 
pesquisar, e por isso é também construir, é aprender”, 
(FAZENDA, 2003, p. 40). 
A utilização de metodologias ativas em sala de aula 
enfatiza o papel do professor como mediador que irá 
propiciar ao aluno a possibilidade de experimentar 
inúmeras maneiras de aprender. Desse modo, o professor 
poderá dar ênfase à utilização das teorias propostas, mas 
abordando a realidade e relacionando-as ao cotidiano dos 
alunos, de forma que venha proporcionar inovação e 
renovação, sendo mais dinâmica e prazerosa, 
possibilitando assim, o uso de tecnologias, quaisquer que 
sejam, para fundamentar uma aprendizagem significativa, 
em que os alunos tenham autonomia, sendo respeitado o 
tempo de aprendizado de cada um. É necessário que os 
professores-mediadores estejam preparados para guiar 
seus alunos rumo ao conhecimento, viabilizando novas 
perspectivas e descobertas, que, a grosso modo, parecia 
ser impossível.  
Segundo a teoria de David Ausubel, para que haja 
aprendizagem significativa algumas condições se fazem 
necessárias: o material (livro, aula, aplicativo, vídeo) deve 
ter significado lógico e o aluno deve estar disposto a 
aprender. Porém, esse aluno deve ter em sua estrutura 
cognitiva ideias-âncora (subsunçores) relevantes para 
relacionar o material estudado. 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a 
importância da interdisciplinaridade em sala de aula 
através do uso de metodologias ativas, destacando sua 
contribuição para uma aprendizagem significativa para o 
aluno da 1ª Série do Ensino Médio de uma escola da rede 
privada de Boa Vista-RR.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os alunos da 1ª série do Ensino Médio, de uma escola 
particular de Boa Vista-RR, receberam a proposta de 
realizar uma metodologia ativa chamada “sala de aula 
invertida”. Eles realizaram em casa a leitura de textos pré-
selecionados pelos professores das disciplinas de 
Filosofia, Língua Portuguesa, História e Física com temas 
relacionados à Grécia, Odisseia, Filósofos Gregos e 
Gravitação Universal. Cada professor teve o cuidado de 
selecionar materiais que fossem potencialmente 
significativos, que tivessem lógica para a leitura dos 
alunos. Os temas propostos foram discutidos em oito 
grupos de cinco alunos. Cada professor serviu de 
mediador das discussões, intercedendo somente quando 
necessário. Em outro momento, os professores das quatro 
disciplinas se reuniram com os alunos para que houvesse 
uma socialização dos temas propostos, invertendo a sala 
de aula e o aluno atuando como sujeito ativo na busca da 
aprendizagem. 

As metodologias tradicionais de ensino tornam a aula 
maçante e, de acordo com Moran (2015), “apesar de tantas 
deficiências e problemas estruturais, está acontecendo 
uma busca de alternativas de setores educacionais 
importantes, públicos e privados”. As metodologias ativas 
se encaixam nesse processo de mudança, visto que o 
aluno passa a atuar ativamente na busca e construção do 
próprio conhecimento. 
Uma das metodologias utilizadas foi a “sala de aula 
invertida”. De acordo com Sams e Bergmann (2016), “o 
que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é 
executado em casa, e o que tradicionalmente é feito como 
trabalho de casa, agora é realizado em sala de aula”. Os 
alunos tiveram o primeiro contato com os conteúdos 
abordados através de pesquisas no material didático 
adotado pela instituição, bem como assistindo vídeo-aulas 
indicadas pelos professores e tiveram liberdade para 
buscar outras fontes de pesquisa.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante todo o processo, os alunos se dedicaram, quase 
em sua totalidade, às pesquisas realizadas aos temas 
propostos. Cada aluno aprendeu a seu tempo, logo, coube 
aos professores terem um olhar diferenciado para 
acompanhá-los dentro de suas dificuldades e limitações. 
Percebeu-se que os estudantes ficaram motivados com a 
possibilidade de terem aulas diferenciadas, saindo do 
modelo tradicional no qual o professor é único detentor do 
conhecimento e o aluno é apenas um sujeito passivo na 
busca do conhecimento. Durante as discussões os alunos 
se mostraram mais engajados, trazendo informações 
novas que não estavam previstas no material indicado para 
consulta, observando-se ainda, a participação de alunos 
que antes se mostravam desinteressados com as 
disciplinas. 
 
CONCLUSÕES 
A grande questão em relação ao pensar, diz respeito ao 
que ocorre na sala de aula, pois as respostas já estão 
prontas antes mesmo das perguntas, e a provocação da 
curiosidade no estudante não ocorre, justamente porque 
este não é levado a pensar. Quando o estudante é 
provocado com uma pergunta em sala de aula feita pelo 
educador que lhe deixa curioso, ele começa a pensar indo 
em busca de respostas.  
A sala de aula invertida é uma proposta de metodologia 
ativa bastante atraente, simples de se trabalhar e que 
colaborou com a aprendizagem significativa nos alunos.  
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BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron. Sala de aula invertida: Uma 

metodologia ativa de aprendizagem. Trad. Afonso Celso da Cunha Serra. 1. ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: História, Teoria e 

Pesquisa. 11. ed. Campinas, SP: Papirus, 2003 (1994). 143 p. 

MORAN, J. Mudando a educação com metodologias ativas. Coleção Mídias 

Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: 

aproximações jovens.



 
 

 68 

 
MOTIVAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA NO RAMO DE JOALHERIA 
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Palavras Chave:  Motivação, satisfação no trabalho, joalheria, Recursos Humanos. 
 
INTRODUÇÃO 
A motivação é um estudo positivo, que permite ao indivíduo 
o desenvolvimento de seu potencial e a satisfação de seus 
objetivos. Para Dubrin Bergamini (2008) apud Miranda 
(2009) a motivação é uma das mais poderosas forças, na 
medida em que as pessoas se esforçam para atingir uma 
meta que trará satisfação de suas necessidades. Para ele 
o auto interesse representa uma “força motriz”. 
O grau de satisfação e de motivação pode afetar a 
estabilidade interna de todo um sistema de acordo com 
Antunes e Sant Anna (1996), apud Leite et all (2016 p. 2)  
Entende-se que um funcionário desmotivado pode 
desequilibrar o contexto organizacional, afetando até 
mesmo outros funcionários. 
Este trabalho visa analisar os métodos motivacionais 
aplicados pela empresa do ramo de Joalheria, localizada 
em Boa Vista – RR, para manter os funcionários motivados 
e satisfeitos com o ambiente de trabalho. 
A motivação dos colaboradores pode afetar o ambiente de 
trabalho, como foi possível analisar nos resultados obtidos 
na pesquisa realizada com a equipe da joalheria, por meio 
da qual verificou-se que as funcionárias transmitem esta 
impressão aos clientes como resultado dos meios de 
motivação aplicados pela empresa. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Utilizaram-se os padrões básicos de pesquisa para obter os 
resultados supramencionados. Fez-se pesquisa 
bibliográfica, um estudo de caso único, com características 
quantitativa e qualitativa com uma equipe de quatro 
colaboradores, que corresponde a todos os funcionários, 
tornando assim a pesquisa censitária. Aplicou-se a estes 
um questionário com 8 (oito) questões. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados apresentaram 100% de realização 
profissional, satisfação ao ambiente de trabalho, 
reconhecimento pelo trabalho executado e segurança em 
relação ao seu emprego. A equipe respondeu 
positivamente a oportunidade de se expressar, a relação de 
companheirismo com colegas e superiores e a principal 
forma motivacional de acordo com o estudo é a comissão 
como forma de recompensa (financeira). As comemorações 
de datas festivas também contribuem para a melhora da 
motivação no local de trabalho.  

 
CONCLUSÕES 
Com base nos dados coletados no presente trabalho, foi 
possível chegar à conclusão que o método utilizado pela 
empresa para manter seus colaboradores motivados traz 
um resultado excelente de satisfação e motivação 
resultando em ações que visem melhorar as rotinas de 
trabalho, tornando os funcionários motivados e 
comprometidos com os objetivos da empresa e reunindo 
esforços a fim de alcançá-los, fazendo com que o ambiente 
de trabalho seja sempre harmonioso. 
No entanto, faz-se necessário a constante busca pela 
manutenção do grau de motivação dos colaboradores, 
exigindo do profissional de RH, mesmo que de uma 
empresa com pequeno número de funcionários, a constante 
atualização. 
 
AGRADECIMENTOS 
Agradecemos à Universidade Estadual de Roraima pelo 
conhecimento científico adquirido até aqui e a empresa de 
joias que nos permitiu concluir este estudo junto com sua 
equipe que contribuíram na coleta dos dados necessários a 
nossa pesquisa. 

 
____________________ 
DIAS, V.; STOCCO, J. Motivação no ambiente de trabalho: um estudo em uma 

instituição de ensino superior. Disponível em: < 

file:///C:/Users/evald/Downloads/1755-Texto%20do%20artigo-9967-1-10-
20121101.pdf> Acesso: 01/09/2019. Rio Grande do Sul: 2003. 

LEITE, E.; MARINHO, C.; SILVA, J.; DECHANDT, S. A motivação no 

ambiente de trabalho: um estudo de caso na feira dos importados. Disponível 

em: <http://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_176.pdf> Acesso: 

01/09/2019. Rio de Janeiro: 2016. 

PEDRO, N.; SEVERO, E.; CAPITANIO, R. A influência da motivação e 

ambiente de trabalho no clima organizacional: o caso de um centro 

administrativo de farmácias. Disponível em: 

<http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/IIsimposioinovacaoagronegocio/s
imposioinovacaoagronegocioucs/paper/viewFile/4601/1447> Acesso: 

01/09/2019. Rio Grande do Sul: 2016. 

SCHULTZ, C. Motivação no trabalho: um estudo com a equipe da polícia 
rodoviária estadual de Santo Augusto. Disponível em: 

<http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1933/

TCC%20CATIA%5B1%5D.pdf?sequence=1> Acesso: 01/09/2019. Rio Grande 
do Sul: 2003. 

MIRANDA, C. O desafio de manter os funcionários motivados: Os fatores 

motivacionais para o trabalho.  Disponível em: <https://www.esab.edu.br/wp-
content/uploads/monografias/cely-miranda.pdf> Acesso: 04/09/2019. Espirito 

Santo: 2009 

 

 

 

file:///C:/Users/evald/Downloads/1755-Texto%20do%20artigo-9967-1-10-20121101.pdf
file:///C:/Users/evald/Downloads/1755-Texto%20do%20artigo-9967-1-10-20121101.pdf
http://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_176.pdf
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/IIsimposioinovacaoagronegocio/simposioinovacaoagronegocioucs/paper/viewFile/4601/1447
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/IIsimposioinovacaoagronegocio/simposioinovacaoagronegocioucs/paper/viewFile/4601/1447
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1933/TCC%20CATIA%5B1%5D.pdf?sequence=1
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1933/TCC%20CATIA%5B1%5D.pdf?sequence=1
https://www.esab.edu.br/wp-content/uploads/monografias/cely-miranda.pdf
https://www.esab.edu.br/wp-content/uploads/monografias/cely-miranda.pdf


 
 

 69 

NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM UMA UNIDADE NEONATAL DO EXTREMO NORTE DO 
BRASIL 
 
PIRES1*, Bruna Hellen Vaz, SOBRENOME1, Gleidilene, CASIMIRO1, Cintia Freitas 

1Universidade Federal de Roraima. (hellen.bruna.bh@gmail.com) 
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INTRODUÇÃO 
Os ruídos podem ser definidos como sons desorganizados 
ou em frequência incompatível fisiologicamente com a 
audição humana, podendo causar lesões físicas, 
alterações comportamentais e psíquicas. Tendo em vista 
esses efeitos, a associação brasileira de normas técnicas 
estabelece os níveis de ruídos para conforto acústico em 
hospitais devendo estar entre 35 e 45 decibéis.  
O tratamento de neonatos de alto risco internados em 
unidades de terapia intensiva neonatal, depende de 
diversas condições como equipamentos adequados, 
profissionais capacitados e um ambiente tranquilo e 
silencioso, onde o ambiente, influência de maneira 
fundamental na recuperação do recém-nascido (RN). A 
exposição frequente do neonato aos ruídos acarreta uma 
desorganização em seu estado fisiológico podendo 
ocasionar consequências, dentre elas: alterações 
auditivas, irritabilidade, distúrbios no padrão de sono, 
agitação, choro e fadiga. Diante disso objetivou-se medir 
os níveis de ruídos em dBA aos quais estão expostos 
neonatos prematuros em uma unidade neonatal.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo observacional realizado na Unidade 
Neonatal do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de 
Nazareth no estado de Roraima. Foi utilizado o aplicativo 
Decibel X versão pro 7.0.0, para mensurar os níveis de 
pressão sonora (NPS) do ambiente neonatal. O aplicativo 
fornecia, por dia de coleta e por intervalo de tempo 
desejado pelos pesquisadores, dados como LEQ, MIN, 
MAX e PEAK, os quais foram organizados e tabulados a 
partir da utilização do software Excel versão 2013, sendo 
calculada a média e desvio padrão do período calmo e no 
período agitado. Importante mencionar que a medição dos 
NPS ocorreu sempre no mesmo intervalo de 13:00 às 
15:00, sendo normatizado que de 13 às 14hs seria o 
horário de descanso dos neonatos, nomeado de “período 
calmo” e a partir das 14hs, seria o horário habitual do 
serviço, considerado “período agitado”. A coleta dos dados 
ocorreu no período de 21 dias. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, sob o número 
2.881.228. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O ruído é apontado como um dos fatores significativos de 
estresse para o recém-nascido e aos profissionais de 
saúde, tendo em vista que o mesmo pode causar prejuízos 
a ambos os grupos. Rocha e Martins (2017), em um estudo 
realizado em uma unidade neonatal no estado de Minas 
Gerais, evidenciaram que 73% dos profissionais 
consideram que a unidade neonatal produz ruídos 
moderados, porém Silva et al (2012) constataram que a 
unidade é muito ruidosa. Em 2011, o Ministério da saúde 
afirmou que as UTIN apresentaram uma média de 77,4 dB 
para os ruídos de fundo, valor esse que aumenta 

consideravelmente durante os procedimentos, sendo estes 
níveis de NPS considerados bastante elevados. 
Neste estudo identificamos que durante o período calmo a 
leq foi 70.04 dBA (± 9.94), com mínima de 59.8 dBA (± 
11.25) e máxima de 87.38 dBA (± 8.95), e peak de 93.61 
dBA (± 7.94). Esses dados se aproximam daqueles 
referentes ao período agitado da unidade, onde a leq foi 
71.64 dBA (±9.8), mínima 57.66 (± 11.81), máxima 90.14 
(±8.82) e peak de 95.41 (±8.35). Sendo a mínima do 
período do calmo, maior do que a mínima do período 
agitado. Os valores da Leq dos dois períodos desta 
pesquisa interagem com estudo de Cardoso et al (2015) 
que evidenciou no período calmo Leq de 58.62 dB, e no 
período agitado Leq de 61.34 dB, dados esses que 
comprovam que os RN estão expostos continuamente a 
NPS acima do preconizado pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, bem como pela Academia Americana de 
Pediatria, a qual recomenda que em unidades pediátricas 
e neonatais esses valores não devem ultrapassar 45dB. 
 
CONCLUSÕES 
O presente estudo proporcionou conhecer os níveis de 
pressão sonora aos quais estão expostos recém-nascido 
prematuros em uma unidade neonatal do estado de 
Roraima. Foi evidenciado que os níveis de pressão sonora 
da unidade neonatal estão excedendo o recomendado pela 
associação brasileira de normas técnicas, dessa maneira 
esforços devem ser desenvolvidos tanto pela instituição 
quanto pelos profissionais com o objetivo de reduzir esses 
níveis de ruídos, haja vista que os efeitos deletérios desses 
ruídos são evidenciados em vários estudos. 
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INTRODUÇÃO 
Sisyra Burmeister, 1839 é um gênero que ocorre no mundo 
todo, com cerca de 43 espécies registradas (OSWALD, 
2019; ASSMAR; SALLES, 2017). Pertence à família 
Sisyridae Banks, 1905 e sua distribuição no Brasil, abrange 
os estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Pará, Rio de Janeiro e Rondônia. Os registros de 
espécies se restringiam a essas regiões do Brasil. O 
objetivo deste trabalho foi de contribuir com informações 
taxonômicas para a família Sisyridae em Roraima, Brasil. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Os indivíduos adultos foram coletados na Floresta Nacional 
de Roraima – FLONA/RR (02°56'18,05''N/ 61°37'27,28''W), 
município do Alto Alegre e na Serra do Tepequém 
(03°45'12.00"N/ 61°42'42.00"W), no município de Amajari. 
A captura foi feita com auxílio de armadilha Malaise (Figura 
1), instalada durante os meses de novembro e dezembro 
de 2017 e todo o ano de 2018. Os espécimes coletados 
foram fixados em álcool 80%, transportados para o 
Laboratório de Entomologia – LABENT da Universidade 
Federal de Roraima, aonde ocorreu a triagem e 
identificação. Para isso, foi usada a chave dicotômica 
interativa proposta por Assmar & Salles (2017). Ainda, 
foram feitas fotografias dos indivíduos com câmera de 
celular Motorola G3 de 13 megapixels. As espécies 
identificadas foram depositadas na coleção do 
LABENT/UFRR e não foram tombados. 

 
 
Figura 1– Armadilha Malaise pequena instalada na área 
de estudo. 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram estudados três indivíduos neste trabalho, dos quais, 
dois foram encontrados para FLONA/RR e um para Serra 
do Tepequém. Em 1991, foi realizado um projeto chamado 
Ilha de Maracá, onde foram estudados diversos táxons para 
essa região, trazendo registros relevantes para o estado. 

Durante o desenvolvimento do projeto, foi realizado apenas 
o registro do gênero Sisyra. Com este trabalho, temos dois  
 
novos registros de espécies para esse gênero no estado: 
Sisyra apicalis Banks, 1908 (Figura 2–A) e Sisyra panama 
Parfin & Gurney, 1956 (Figura 2–B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2– 
Sisyra 
apicalis, A (macho e fêmea respectivamente) e Sisyra 
panama, B (fêmea). 
 
CONCLUSÕES 
Com esse estudo, Roraima passa a ter os primeiros 
registros de mais duas espécies conhecidas da família 
Sysiridae. Ambas as espécies apresentavam 
características conforme as descrições da chave. Ainda 
assim, requer mais estudos para elucidar minunciosamente 
as características do grupo estudado. 
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INTRODUÇÃO 
A humanização e todos os processos que envolvem a sua 
busca no ambiente hospitalar é uma temática bastante 
atual. Dessa forma, abordar a humanização no período de 
classificação de risco pode ser prática eficiente na melhoria 
do atendimento de saúde, processo esse que visa o 
respeito e valorização da pessoa. Nas redes de Pronto 
Atendimento, a recepção dos clientes que necessitam ser 
prioridade traz à luz a necessidade de um atendimento 
humanizado. Nessas unidades o surgimento e 
consolidação da ferramenta denominada de “acolhimento 
com classificação de risco” veio ao encontro da 
necessidade de uma atenção mais humanizada. Objetivo: 
O objetivo desse trabalho foi detectar a importância da 
humanização do Enfermeiro e equipe de saúde no 
acolhimento com classificação de risco, tendo como foco de 
interesse a análise da eficácia do Protocolo de Manchester 
e comparação junto aos protocolos institucionais. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho 
foi uma pesquisa de revisão bibliográfica com estudos que 
trataram do tema humanização e classificação. Para a 
coleta dos dados, utilizou-se de leituras de artigos 
eletrônicos extraídos das bases de dados Scielo (Scientific 
Electronic Library Online) e BVS (Biblioteca Virtual em 
Saúde) com base nos descritores: humanização, 
classificação de risco, protocolo de Manchester. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O profissional que atua diretamente na classificação de 
risco deve estar sensível aos conceitos e preceitos da 
humanização. Assim, uma classificação humanizada faz 
com que a vida do cliente seja preservada, dando a e 
uma maior probabilidade de reabilitação. Ademais, 
percebeu-se que a utilização de Manchester traz uma 
classificação de risco mais eficaz do que os protocolos 
institucionais, ao passe que o protocolo de Manchester 
detalha com mais especificidade a real necessidade de 
atendimento de acordo com a sintomatologia e 
gravidade do usuário. 

 
CONCLUSÕES 
Conclui-se, portanto, que os preceitos e máximas da 
humanização no atendimento de enfermagem estão 
intimamente relacionados ao que é realizado no 
acolhimento com classificação de risco e que o profissional 
que atua nesse acolhimento, deve estar apto e devidamente 
capacitado para atuar na promoção da humanização 
colocando em prática valorização da dignidade da pessoa, 
respeitando as especificidades, garantindo o acolhimento 
mais humano e ao mesmo tempo mais eficiente possível.  
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O CUIDADO PRESTADO AO NEONATO EM UNIDADE NEONATAL: ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE 
DE ENFERMAGEM 
 
SILVA1*, Rafaela Riquésma,  MELO, Tayla Wende Barbosa1, PIRES, Bruna Hellen Vaz2, CASIMIRO, Cintia Freitas2 

1 Centro Universitário Estácio da Amazônia. (rafaelariquesma20@gmail.com) 
2 Universidade Federal de Roraima  
Palavras Chave: Unidade Neonatal, Enfermagem, Recém-Nascido Prematur. 
 
 
INTRODUÇÃO 
A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é um 
ambiente onde se encontra neonatos em situação crítica ou 
semicrítica, os quais são necessitados de todo aporte 
recebido pela equipe de enfermagem, desde a realização 
de procedimentos à promoção de conforto, alívio da dor, 
vínculo familiar e humanização. 
Visando uma assistência de enfermagem ao neonato com 
qualidade, é essencial atender às necessidades de 
repouso, calor, nutrição, higiene, observação e atendimento 
contínuo desses bebês, além de fornecer incentivo para 
reflexões futuras sobre como contribuir para o processo de 
formação no cuidar, relacionado a estimulação dos laços 
afetivos entre os pais e seu bebê pré‐termo a partir da 
primeira etapa do Método Canguru. 
O presente estudo objetivou revisar na literatura as 
principais intervenções de enfermagem voltadas ao recém-
nascido internado em uma UTIN. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma revisão de literatura realizada em quatro 
bases de dados — Biblioteca Virtual em Saúde, LILACS, 
SciElo, e MEDLINE, utilizou-se os seguintes termos 
contemplados nos Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS): Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Cuidados 
de Enfermagem e Recém-Nascido Prematuro. Para a 
construção dessa revisão foram selecionados 10 artigos 
publicados entre 2015 a 2019 em português e espanhol.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados obtidos pela analise permitiram a construção de 
duas categorias de cuidados: Intervenções da equipe de 
enfermagem para a promoção do vínculo familiar e 
Intervenções da equipe de enfermagem junto ao neonato. 
A primeira categoria ressalta a necessidade singular no 
significado do laço afetivo que deve haver entre mãe/bebê 
e pai/bebê, que ainda são ressaltados como prática no 
incentivo ao toque precoce ao RN. Apontam práticas de 
indução executadas pelos pais, pela equipe de 
enfermagem; considerados importantes no fortalecimento 
do laço afetivo entre recém-nascido e família. Como 
característica e veracidade, o Método canguru é uma das 
principais práticas no cuidado neonatal. 
Os profissionais referem desejo em permitir a presença 
familiar de forma integral, além de incentivar a inclusão do 
pai nos cuidados prestados ao neonato, pois o mesmo 
contribui para o aumento do vínculo entre o pai e o bebê. 
Com a segunda categoria foi possível identificar, por meio 
da literatura, a percepção e avaliação da dor, manejo da dor 
e manuseio dos neonatos. A dor, como um sinal emocional, 
junto da impossibilidade do RN em verbalizá-la, condiciona 

o profissional de saúde em UTIN estar alerta às alterações 
comportamentais e fisiológicas que acompanham o 
episódio doloroso. Na área do conhecimento sobre a dor, 
uma das questões mais importantes diz respeito à 
dificuldade de avaliação e mensuração da dor no recém-
nascido, constituindo-se um dos maiores entraves para o 
tratamento adequado nas UTIN’s. 
No que se atribui ao tratamento ou intermédio de 
Enfermagem para alívio da dor, foi notabilizado que os 
profissionais utilizam massagem e proporcionam leito 
confortável. Independentemente do artificio de alívio da dor 
utilizado pela equipe multiprofissional, a humanização da 
assistência deve ser o principal foco das atividades de 
cuidado, buscando reduzir os traumas provocados pelo 
processo de hospitalização. Um dos procedimentos que 
provocam maior desconforto ao neonato são as punções, 
por serem procedimentos invasivos. Uma alternativa para 
minimizar o número deste procedimento seria o Cateter 
Central de Inserção Periférica (PICC) para aqueles RN’s 
que ficam por mais de 6 dias internados na unidade, pois 
possibilita a redução da frequência de punções venosas e 
de procedimentos invasivos, reduzindo, consequentemente 
a exposição dos RN à dor. 
 O manuseio mínimo e o agrupamento nos cuidados no RN 
é uma intervenção que contribui para uma assistência de 
qualidade ao neonato, possibilitando um melhor período de 
sono, reduzindo dessa maneira tanto a dor quanto o 
estresse. 
  
CONCLUSÕES 
O presente estudo visou revisar, na literatura as principais 
alterações cutâneas de manifestação comum aos recém-
nascidos, tendo em vista que uma assistência de qualidade 
está totalmente interligada a equipe que presta cuidados ao 
recém-nascido, é de extrema importância que o profissional 
de enfermagem saiba os principais cuidados que devem ser 
prestados ao neonato em uma UTIN, uma vez que, ele 
passa maior tempo com este paciente e que deve prestar 
uma assistência de qualidade. As duas categorias 
abordadas no estudo demonstram um dos principais papeis 
da equipe, pois além de prestar o cuidado direto ao RN, 
deve prestar assistência aos pais com o objetivo de reduzir 
a ansiedade e insegurança com relação ao estado do bebê. 
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INTRODUÇÃO 
O ensino de química passa por grandes dificuldades no que se 
refere ao aprendizado eficaz por parte dos alunos. Nas escolas 
de nível básico é comum ouvir dos alunos que a disciplina de 
Química é memorística e de difícil compreensão. As maiores 
críticas em relação ao ensino de química vêm da utilização por 
parte dos professores, de métodos puramente tradicionais e 
que não fazem relação com o cotidiano dos alunos. Neste 
sentido, é necessário que o professor busque práticas e 
estratégias de ensinos que facilitem a aprendizagem e sejam 
motivadoras para os estudantes. As atividades lúdicas podem 
ser utilizadas para motivar e favorecer o aprendizado dos 
conteúdos por parte dos aprendizes. Vygotsky (1989) afirma 
que o jogo didático, assim como outros recursos, tem a 
capacidade de estimular a curiosidade, a iniciativa de 
participação e a autoconfiança do aluno; como também 
aprimora o desenvolvimento de habilidades linguísticas, 
mentais e de concentração, além de exercitam interações 
sociais e trabalho em equipe. Para Neto e Moradillo (2017) o 
jogo permite que os estudantes fiquem mais atentos ao 
conteúdo do que numa aula comum, uma vez que a situação 
de regras e liberdade cerceada da atividade lúdica mantêm o 
aluno atento ao conteúdo científico, no caso da emoção, o jogo 
pode deixar nos estudantes marcas emocionais que os ajudam 
a reconhecer sua capacidade de aprender ciência e torna o 
conteúdo mais facilmente compreensível e recordável. Já 
Kishimoto, (1994) considera que o jogo possui duas funções: 
a lúdica e a educativa. Ambas devem estar em equilíbrio, pois 
se a função lúdica prevalecer, não passará de um jogo e se a 
função educativa for predominante será apenas um material 
didático. Assim, é necessário estudo e planejamento antes de 
aplicar as atividades para que se tenho um bom resultado.  
Neste sentido, este trabalho teve por objetivo desenvolver e 
aplicar o jogo “Baralho Periódico” como ferramenta de ensino 
e aprendizagem dos conteúdos de Tabela Periódica, 
contribuindo para um ensino mais motivador e eficaz. 
     
MATERIAL E MÉTODOS 
Inicialmente foi aplicado questionários diagnósticos na escola 
com intuito de entender as principais fragilidades do ensino de 
química na Escola Estadual Jesus Nazareno. Após a aplicação 
do diagnóstico a equipe de professoras supervisoras se reuniu 
com a coordenação de área para dar andamento nas 
atividades que seriam realizadas. Neste encontro foi decidido 
trabalhar com jogos no ensino de química como abordagem 
motivadora e facilitadora de ensino e aprendizagem. Em 
seguida deu-se início a etapa de pesquisa de qual jogo seria 
escolhido para apresentação. Como o assunto que os alunos 
do primeiro ano estavam estudando no momento, era Tabela 
Periódica, foi lançado o desafio para que os alunos do ensino 
médio, auxiliado pelas pibidianas, construíssem o jogo 
“Baralho Periódico”.  A atividade consiste em um jogo de cartas 
cujo tema é a tabela periódica, as regras das jogadas 
obedecem ao sentido horário, onde cada jogador deverá tirar 

uma carta do maço de cartas e descartar uma ou a mesma 
carta. O jogador seguinte poderá pegar do maço ou a última 
carta descartada. Qualquer jogador poderá aproveitar o 
descarte de qualquer outro jogador, não sendo necessário ser 
de quem o antecede para finalizar o jogo. O objetivo do jogo 
segue a combinação de três cartas, cada jogador deve formar 
três combinações corretas para ser o vencedor. As 
combinações podem ser 3 cartas com elementos de uma 
mesma família ou três cartas com elementos de um mesmo 
período da tabela periódica. A partida acaba quando o jogador 
ganhador completar primeiro três grupos de três combinações 
de cartas.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O questionário diagnóstico aplicado na escola mostrou que os 
jogos não são tão difundidos nas práticas pedagógicas, a 
experimentação já estava sendo utilizada, mas os jogos nem 
tanto. Assim, foi idealizado os jogos como ferramenta para o 
ensino de química, mais precisamente neste trabalho, dos 
conhecimentos da tabela periódica. A estratégia embora ainda 
esteja em fase de aplicação e coleta de dados, já mostrou 
resultados surpreendentes no interesse e aprendizado dos 
alunos.  Amaral, Mendes e Porto (2018) aplicaram um jogo 
para avaliar conceitos teóricos e experimentais de química 
orgânica, como resultado, eles apontaram que a utilização 
dessa metodologia contribuiu para a melhoria no processo de 
ensino aprendizagem e promoveu a proatividade e a 
autoconfiança dos discentes em relação à disciplina. Neste 
trabalho, foi observado que os alunos se sentiram motivados e 
tornaram-se mais participativos nas tarefas desenvolvidas. 
Todos os envolvidos aprovaram a atividade, a sistematização 
do jogo e contribuíram com várias informações que os mesmos 
foram pesquisar para a construção das regras.  A atividade, 
embora ainda esteja em fase de aplicação já mostra que 
cumpre seus objetivos de contribuir para o ensino e a 
aprendizagem em química.  
 
CONCLUSÕES 
A estratégia baseada no uso de cartas, mesmo em fase de 
aplicação já mostra resultados positivos no ensino de química. 
A observação, concentração e interesse dos alunos foi 
apontado como pontos positivos da atividade que se mostra 
como contribuição para o ensino e aprendizagem dos 
conteúdos de tabela periódica.   
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O POTENCIAL AMBIENTAL DA APP DA BARREIRINHA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 
DOS ESTUDANTES DO 5º ANO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA –RR  
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Palavras Chave: Alfabetização científica, impacto ambiental, formação de conceitos. 
 
INTRODUÇÃO 
A proposta deste trabalho nasceu da necessidade de 
ensinar Ciências em espaço não formal, visando a 
Alfabetização Científica- AC, de alunos do 5º ano, acerca 
dos impactos ambientais causados a uma Área de 
Preservação Permanente (APP), sendo ela, limite 
geográfico entre os bairros Centenário e Brigadeiro, sendo 
o percurso diário de muitos alunos da Unidade escolar. 
Assim, Chassot (2003), explicita que [...] A ciência pode ser 
considerada uma linguagem construída pelos homens e 
pelas mulheres para explicar o nosso mundo natural. 
Chassot (2003) ainda aprofunda dizendo que:[...] “Entender 
Ciências nos facilita, também, contribuir para controlar e 
prever as transformações que ocorrem na natureza. Assim, 
teremos condições de fazer com que essas transformações 
sejam propostas, para que conduzam a uma melhor 
qualidade de vida”, Chassot (2003).Portanto, o objetivo foi 
investigar o potencial ambiental desse espaço não formal 
para promover a Alfabetização Científica dos alunos do 5º 
ano de uma escola municipal de Boa Vista a partir da 
formação de conceito de impacto ambiental por meio de 
sequência didática metodologicamente intermediada pelos 
Três Momentos Pedagógicos.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho de pesquisa é fruto de uma investigação 
qualitativa de campo, descritiva, indutiva e participante.   
Para alcançar o objetivo proposto, foi avaliada uma 
sequência didática dividida em 5 aulas de 120 minutos 
cada, com a organização metodológica dos Três Momentos 
Pedagógicos (Problematização inicial - PI, Organização do 
conhecimento - OC e Aplicação do conhecimento - AC). 
Para coleta de dados foi realizado uma tempestade de 
ideias, com registro de diário de bordo e produção de 
desenhos que foram analisados a luz dos indicadores de 
Alfabetização Cientifica de Sasseron e Carvalho (2011). O 
momento inicial da temática se deu através de uma 
tempestade de ideias, considerando as perguntas: O que é 
uma APP? O que é impacto ambiental? Logo após essa 
discussão inicial (PI), utilizou-se de pesquisas na internet 
de textos e figuras, socialização das leituras, seguida de 
uma aula ministrada pelo pesquisador, com recursos 
audiovisuais. Além de uma palestra com representantes de 
órgãos ambientais responsáveis pela proteção do meio 
ambiente da cidade de Boa Vista, finalizando com uma 
visita no espaço não formal (APP) da Barreirinha para 
contrapor o conhecimento teórico e o prático (OC). , propôs-
se uma oficina de desenho e pintura, para posterior 
confecção de uma revista de HQ (AC). 
    
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
É essencial dizer que, ao final da pesquisa, ficou explicito o 
potencial pedagógico da APP do igarapé 

Grande(Barreirinha) enquanto espaço não formal de 
ensino, por se tratar de um ambiente natural, que contempla 
importantes elementos propícios para abordagem de 
conteúdos de Ciências Naturais, como água e sua poluição, 
descarte ilegal de resíduos sólidos, fauna, flora e impacto 
ambiental. Segundo Rocha e Terán (2010) “os espaços não 
formais constituem uma estratégia relevante para o ensino 
de ciências, principalmente como uma experiência 
motivadora de aprendizagem que proporciona prazer e 
desperta emoções nas atividades realizadas”. Também 
notou-se que os discentes da escola objeto do estudo, 
avançaram no que se refere aos indicadores de 
Alfabetização Científica propostos por Carvalho e Sasseron 
(2011), de modo que explicitaram em seus desenhos, 
indicadores de explicação, síntese de ideias, argumentação 
dentre outros. A partir da aplicação da pesquisa gerou-se 
um Guia Didático, que contempla a proposta de trabalho em 
espaço não formal de ensino, e a temática ambiental, e 
assim, desenvolva nos professores, a capacidade e o 
desejo de planejar aulas para fora da escola, de forma que 
proporcione aos alunos momentos e pesquisa científica, de 
aulas mais dinâmicas, que valorize suas vivências no meio, 
no espaço não formal de ensino (JACOBUCCI, 2008) na 
APP da Barreirinha.  
 
CONCLUSÕES 
Nota-se a partir dessa pesquisa, que o ensino de Ciências 
em espaços não formais, oportunizam diferentes 
possibilidade de ministrar aulas mais significativas, 
possibilitando responder a pergunta foco dessa pesquisa: 
Como a relação entre a Área de Preservação Permanente 
(APP) do Igarapé da Barreirinha e a utilização de uma 
sequência didática mediada pelos Três Momentos 
Pedagógicos pode promover o conceito científico de 
impacto ambiental de modo a propiciar Alfabetização 
Científica em alunos de 5º ano do Ensino Fundamental de 
uma Escola Municipal de Boa Vista? Dessa forma, pode-se 
perceber na produção de desenhos dos alunos os 
marcadores de alfabetização cientifica, pois o espaço não 
formal é bem mais real, por se tratar de espaço que vivifica 
as características dos seus elementos, além de dar a 
capacidade de confrontar o teórico e o prático. Percebeu-
se também um forte entusiasmo discente, geralmente não 
enxergado em aulas tradicionais e rotineiras.  
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INTRODUÇÃO 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) é uma ação conjunta do Ministério da Educação, 
por intermédio da Secretaria de Educação Superior 
(SESU), da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com 
vistas a fomentar a iniciação à docentes em Cursos de 
Licenciatura plena, presencial, para atuar na Educação 
Básica pública (BRASIL, 2008). Infelizmente vivemos em 
uma época em que o brincar, o movimentar-se foram 
deixados de lado, trocados por um novo modelo imposto 
pela globalização e pelo seu fator gerador o capitalismo, na 
qual lutamos e almejamos por tudo aquilo que facilite 
nossas vidas: celulares, computadores, televisão, 
videogames. Esses são uns dos males da nossa juventude 
que esqueceu a importância das atividades ao ar livre, as 
diversas interações sociais que os tiravam da monotonia. 
Jogo, brincadeira e brinquedo só podem ser entendidos se 
vinculados aos fatores históricos e culturais que 
propiciaram o seu aparecimento, ou seja, dentro da 
produção coletiva dos homens em sociedade (VOLPATO, 
2017). Este trabalho tem como objetivo identificar e 
vivenciar os jogos e brincadeiras dos familiares dos alunos, 
por intermédio de uma atividade realizada pelos pibidianos 
do curso de licenciatura em Educação Física. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foi realizado um estudo quantitativo com abordagem 
analítico-descritivo, cuja amostra representativa foi 
composta por 11 alunos do ensino fundamental II, da turma 
do 6ª ano de um colégio estadual militar da cidade de Boa 
Vista/Roraima. O instrumento de coleta de dados foi um 
questionário com questões abertas, para os familiares dos 
alunos, na qual perguntaram para os seus pais ou avós os 
jogos e brincadeiras que brincavam na época da infância 
(nome da atividade, quem da família brincava, onde 
brincava e o objetivo do jogo ou brincadeira). Com essas 
informações, os discentes repassaram os jogos e 
brincadeiras relatados pelos familiares para os demais 
colegas da turma. A seguir apresentamos os principais 
resultados acerca do grau de parentesco familiar, local onde 
brincava e o nome da brincadeira. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O grupo foi composto por cinto pais, três avós e três mães, 
totalizando 11 parentes. Verificamos que os locais onde os 

familiares brincavam na infância pertencem a nove estados 
brasileiros, sendo que três residiam em Manaus e os 
demais estados com apenas uma indicação como 
Rondônia, João Pessoa, Roraima, Ceará, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Maranhão. Identificamos 22 jogos e 
brincadeiras relatados pelos familiares (pai, mãe e avós), 
na qual o jogo 7 pecados teve duas indicações, enquanto 
as demais brincadeiras tiveram apenas uma indicação 
como beats, varo boll, tacol boll, bolinha de gude, peteca, 
mãe da rua, lobisomem, esconde-esconde, cobra cega, 
carrinho na estrada, carrinho no morro, cemitério, quem tem 
pão, pique bandeira e três cortes. Nesta perspectiva, Darido 
(2001) salienta que o importante para a Educação Física na 
escola é resgatar a cultura de jogos e brincadeiras dos 
alunos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, 
representadas pelas brincadeiras de rua, os jogos com 
regras, as rodas cantadas e outras atividades que 
compõem o universo cultural dos alunos. Essa autora 
enfatiza que o jogo enquanto conteúdo/estratégia é um 
instrumento pedagógico, um meio de ensino, pois enquanto 
joga ou brinca a criança aprende. E cada adolescente por 
meio de uma roda de conversa repassaram suas atividades 
para os demais, e em outra aula foram vivenciados os jogos 
e brincadeiras descritos pelos alunos. 
 
CONCLUSÕES 
Podemos concluir que o resgate histórico dos jogos e 
brincadeiras pode possibilitar ao adolescente que tenha 
uma vivência dos jogos e brincadeiras que eram jogados na 
época dos seus pais e avós, tornando o jogo um conteúdo 
instrumental-pedagógico, pois enquanto joga ou brinca a 
criança aprende, aprende a história, aprende um novo jogo, 
uma nova brincadeira, aprende as regras, a experiência e 
aumenta a aproximação com a educação física escolar com 
os pais dos alunos, contribuindo para o encontro geracional 
e as relações interpessoais entre os familiares. 
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OS DESAFIOS ENCONTRADOS NA GESTÃO DE ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES NO PRÉ-
PARTO E SALA DE PARTO NA MATERNIDADE DE BOA VISTA. 
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Palavras Chave: Acolhimento, Maternidade Pública.  
 
INTRODUÇÃO 
Com a desenfreada imigração venezuelana no Estado de 
Roraima houve a necessidade de mudanças na maneira de 
administrar os órgãos públicos que prestam serviços 
públicos. Como exemplo o Hospital Materno Infantil Nossa 
Senhora de Nazareth – HMINSN que tem recebido 
diariamente uma grande quantidade de gestantes muitas 
vezes sem a realização de procedimento básico como as 
consultas de pré-natal.  
O acolhimento em saúde é a ação realizada por todos os 
profissionais de saúde que recepcionam os usuários 
quando estes os procuram, o Ministério da Saúde (2006, p. 
3) define como processos de trabalho ao atender aqueles 
que procuram os serviços de saúde, ouvindo aos seus 
pedidos e tendo uma postura capaz de acolher, escutar e 
responder.  
Como objetivo geral este trabalho buscou elencar os 
desafios encontrados no acolhimento das salas de pré-
parto e parto do HMINSN decorrentes da imigração 
venezuelana. Percebeu-se ser de suma importância o 
médico ao decidir internar a parturiente na sala de pré-parto 
informe, por exemplo, sobre o direito de acompanhante do 
sexo feminino ou do pai da criança.  
De acordo com a Lei 13.445 ou Lei de Migração de 24 de 
maio de 2017, imigrante é qualquer pessoa de outro país 
que venha para o Brasil seja temporariamente, ou para 
residir ou ainda para exercer atividade remunerada. No 
Brasil a imigração tem crescido de forma expressiva, 
Martin, Silveira e Goldberg (2018) descrevem que 
recentemente o Brasil tem recebido uma grande quantidade 
de imigrantes vindos da Região Norte do País, causando 
uma grave crise econômica e social. Muitas dessas famílias 
que fogem da fome e todas as questões político-sociais têm 
em sua composição mulheres grávidas que decorrente da 
imigração sente-se estressadas, deprimidas e deslocadas 
de seu contexto social, fazendo com que o momento do 
parto deixe de ser um momento especial e único em suas 
vidas conforme Ramos (2012) ressalta em seu artigo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Universo de pesquisa será apresentado pelo HMINSN 
principal maternidade do estado de Roraima localizada na 
cidade de Boa Vista, e a amostragem corresponde ao 
estudo de caso único. A maternidade possui ao todo quatro 
direções (geral, administrativa, clinica, de ensino e 
pesquisa), das quais foi entrevistada a diretora geral que se 
relaciona diretamente com o objetivo em estudo. A 
entrevista foi estruturada com nove questões abertas. Para 
obtenção de dados para o embasamento da pesquisa 
realizou-se pesquisa bibliográfica.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A pesquisa foi realizada com a gestora do Hospital Materno 
Infantil Nossa Senhora de Nazareth (HMINSN) localizada 
na cidade de Boa Vista-RR. Sobre as perguntas a gestora 
geral, em resumo, respondeu: 
Com a imigração muitas venezuelanas chegam ao estado 
de Roraima e são atendidas pela unidade de saúde não 
possuem a realização de exames pré-natal e os cuidados 
básicos para uma gestação saudável. Além disto, elas não 
possuem a cultura da amamentação ao seio materno. 
Grande parte dos funcionários tem domínio em espanhol e 
em outras línguas para atender outros imigrantes. Os 
estrangeiros são tratados da mesma forma que os 
brasileiros e são disponibilizados recursos para atender 
todos que chegam ao hospital sem distinção de raça, cor, 
etnia ou nacionalidade. 
Ressaltou também que os órgãos responsáveis pelo envio 
de recursos á maternidade solicitam registro da quantidade 
de estrangeiros que estão na maternidade, para assim 
poder mandar recursos e atender as necessidades, já que 
é a única do Estado e tem recebido uma grande quantidade 
de estrangeiros, o que intensifica uma maior demanda de 
funcionários e utilização de recursos. 

 
CONCLUSÕES 
O presente trabalho procurou identificar quais são os 
desafios encontrados pela gestão em relação ao 
acolhimento de migrantes nas salas de pré-parto e parto. 
Conforme as informações obtidas pela gestora da unidade 
os principais desafios são a falta de realização do pré-natal, 
a recusa das parturientes em introduzir o aleitamento 
materno e o uso do acido fólico recomendado pelo SUS 
para gestantes. A gestora enfatizou que seguindo a CF/88 
a maternidade não utiliza métodos exclusivos de 
acolhimento a venezuelanas, pois tal ato feriria a 
constituição. 
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OS IMPACTOS AMBIENTAIS: ESTUDO DE CASO NO PARQUE DO MINDU NO MUNÍCIPIO DE 
MANAUS-AM  
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(luizanaiana2017@gmail.com) 
 
Palavras Chave: Impactos ambientais, Parque do Mindu, Poluição
. 
 
INTRODUÇÃO 
O crescimento desordenado muitas vezes está associado à 
falta de infraestrutura, vem ocasionando inúmeros impactos 
negativos para a qualidade do meio urbano. O termo 
desordenado aqui colocado é Segundo Gottdiener (1997  
p.34-35), a ordem do possível, e está relacionado com a 
lógica da produção da cidade numa sociedade desigual em 
que os espaços são ocupados de acordo com as 
possibilidades de cada um. 
A resolução Nº 001/86 do CONAMA (1986, p. 1), define 
impactos ambientais como “qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente afetam a saúde, a biota, as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente”. Nesse sentido, a 
pesquisa teve como objetivo geral observar e identificar os 
impactos ambientais no Igarapé do Mindu no Município de 
Manaus-AM. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O Parque do Mindu está localizado na R. Perimetral, S/n - 
Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69098-257 no 
centro geográfico da cidade de Manaus-AM. O igarapé do 
Mindu é o principal igarapé da Cidade de Manaus, porque 
corta a cidade de Norte (Reserva Ducke) a Sul, e é através 
dele que é formada a micro bacia do São Raimundo, 
recebendo de outros igarapés como o do Franco (curso 
inferior) e dos Franceses (no curso médio), cursos d'água 
que desembocam no Mindu e seguem até a sua foz no Rio 
Negro (PINHEIRO, 2009). 
Para a realização deste estudo em discursão foi executado 
de forma exploratória, que visa “[...] proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais 
explícito ou constituir hipóteses” (GIL, p. 41, 2002), e 
descritivo, a pesquisa descritiva “[...] tem como objetivo 
primordial a descrição das características de determinada 
população ou fenômeno, ou, então, estabelecimento de 
relações entre variáveis” (GIL, p. 42, 2002), através de 
visitas in loco, com observações destinadas a identificar os 
impactos ambientais. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa in loco foi realizada durante uma visita técnica 
no ano de 2019 com alunos do 5º e 7º semestre do curso 
de Licenciatura de Geografia da Universidade Estadual de 
Roraima – UERR, com o intuito de conhecer o Parque do 
Mindu e os impactos ambientais.  
No decorrer da visita técnica foi notada uma variedade de 
resíduos sólidos as margens do Igarapé. O principal tipo de 
poluição que afeta o igarapé é de origem orgânica, 
resultado do despejo de dejetos humanos sem tratamento. 
Conforme a figura A: é possível observar resíduos as 
margens do igarapé como galhadas, garrafas pet, tampas 
de material e sacos plásticos, prejudicando a água e o solo. 

 
Fonte: acervo dos autores, 2019. 

O Igarapé sofre com o despejo dos resíduos domésticos, o 
volume de matéria orgânica (vindo dos esgotos), Conforme 
a figura B: é possível observar resíduos jogados na mata 
ciliar do igarapé, vários recipientes de plásticos, isopor, 
garrafas pet e restos de tecidos, comprometendo a 
vegetação e o solo perto do igarapé. 
 
CONCLUSÕES 
Desta forma, com o crescimento urbano desordenado da 
cidade de Manaus e de indústrias são os principais 
colaboradores para os impactos ambientais no Igarapé. É 
necessário fomentar os trabalhos de conscientização e 
educação ambiental nos bairros por onde o Mindu passa, 
destacando a importância para a saúde pública e a 
população em geral de manter os igarapés preservados.  
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OS PRÍNCIPIOS METODOLÓGICOS DA EDUCACAO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Palavras Chave: Educação Física, DRC, Processos Metodológicos 
 
INTRODUÇÃO 
 A Educação Física é o Componente Curricular que 

tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de 

codificação e significação social, entendidas como 

manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos 

produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da 

história (BRASIL 2017). De acordo com o Documento 

Curricular de Roraima (DCR) o processo de ensino e 

aprendizagem do componente Educação Física nas 

escolas de Roraima deve atender alguns princípios 

metodológicos do professor e facilitar o entendimento e 

apropriação da cultura corporal por parte dos alunos. Esses 

princípios se tornam fundamentais para planejar e 

sistematizar suas aulas. Nesse sentido, o objetivo do 

presente estudo é descrever os princípios metodológicos 

elencados no DCR ao longo do ensino fundamental.  

  

MATERIAL E MÉTODOS 
Foi realizada uma analise documental com categorização 

de conteúdos, utilizando como fonte o Documento 

Curricular de Roraima. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
CONCLUSÕES 

Podemos concluir após análise sistemática do DCR que os 

quatro princípios metodológicos estão totalmente alinhados 

as Diretrizes Educacionais de Educação física para o 

Ensino Fundamental.  
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Princípio da Inclusão As práticas corporais e estratégias de ensino escolhidas pelo professor (a) 

devem sempre propiciar a inclusão e o acesso de todos os alunos durante as 
aulas, possibilitando uma ampliação do vocabulário corporal desses alunos 
por meio das vivências e experiências relacionadas às brincadeiras e jogos, 
esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. Inclusive 
lavando em consideração as vivências e experiências de todo contexto 
regional. 

Princípio da Diversidade As práticas corporais escolhidas devem incidir sobre a totalidade da cultura 
corporal de movimento de maneira integral e dialógica, explorando os mais 
variados contextos e possibilidades.  
 

Princípio da 
Complexidade 

As práticas corporais devem adquirir complexidade crescente, de acordo com 
os objetos de conhecimento nos aspectos motor e cognitivo, hierarquizados 
de acordo com os ciclos da escolarização. Nesse processo, além do 
aprendizado por meio das vivências, os alunos precisam refletir como essas 
práticas se relacionam socialmente, quais são os seus impactos e 
transformações históricas, as interferências da mídia, os valores envolvidos 
e as questões culturais. 
 

Princípio da Adequação As práticas corporais devem ser adequadas às características dos alunos nos 
seus respectivos ciclos de escolarização, respeitando sempre a progressão 
racional dos conhecimentos, adequando-se também aos espaços e materiais 
disponíveis nas instituições escolares do território roraimense. 
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O USO DO JOGO “ELETRONDISTRIBUIÇÃO”: CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA O ENSINO DE 
QUÍMICA NA ESCOLA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE 
ARAÙJO1*, Jhonathan Brito, FURTADO2, Elyne Fernandes, LIMA3, Régia Chacon Pessoa. 
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jholl171@hotmail.com; 2 Professora Supervisora do PIBID-Química UERR - Escola Estadual Carlos Drumond de Andrade,  3Professora 
do Curso de Licenciatura em Química – Coordenadora de área do PIBID-Química UERR. Campus Boa Vista, Boa Vista, RR 
 Palavras Chave: PIBID, Ensino de Química, Ferramentas de Ensino.

INTRODUÇÃO 
Atualmente o ensino de química sofre duras críticas quanto 
a aprendizagem dos alunos. Sabe-se hoje que um ensino 
por repetição não passa de pura memorização e um ensino 
duradouro e mais eficaz pode ser relacionado ao fato do 
aluno conseguir fazer conexão do assunto com o cotidiano, 
dando sentido ao aprendizado. Nesta perspectiva a 
metodologia utilizada pelo professor necessita ser 
planejada para que o aluno se sinta motivado a aprender, 
pois vários estudos indicam que a memorização de 
fórmulas e teorias não implicam necessariamente em 
aprendizado.   De acordo com os PCNs, os professores 
devem ser capazes de adequar o processo de ensino e 
elaborar atividades que possibilitem o uso de metodologias 
diferenciadas (BRASIL, 1999). Visto que a aprendizagem 
é uma atividade mediada pela interação social, os jogos no 
ensino de química podem propiciar ao aprendiz 
consistência para um aprendizado mais elaborado e 
significativo. Cunha (2012) afirma que os jogos no ensino 
ajudam a construir novas formas de pensamento, 
desenvolvendo a personalidade dos aprendizes, ao 
mesmo tempo em que propicia ao professor, condições de 
condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. 
Matias, Nascimento e Sales (2017) comentam que o jogo 
lúdico é eficaz no ensino de química, uma vez que, traz 
para o aluno um novo modo de ver determinado conteúdo, 
mais dinâmico e divertido, no qual facilita a aprendizagem. 
Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e a 
aplicação do jogo “Eletrondistribuição” como ferramenta de 
ensino e aprendizagem dos conteúdos de distribuição 
eletrônica para alunos da Escola Estadual Carlos 
Drummond de Andrade.  
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa teve abordagem qualitativa, uma vez que, teve 
como foco compreender o processo de aprendizagem sem 
fazer levantamentos estatísticos. O jogo foi idealizado 
como parte das atividades do PIBID Química da UERR na 
E. E. Carlos Drummond de Andrade. O jogo é composto 
por: 1 tabuleiro, 14 esferas azuis, que representam os 
prótons, 14 esferas pretas, que representam os neutros e 
14 esferas cromadas, que representam os elétrons. O 
objetivo do jogo é distribuir os prótons, nêutrons e elétrons 
no tabuleiro que possui espaços para o núcleo e a 
eletrosfera, onde são divididos em níveis e subníveis 
energéticos. Cada subnível possui dois lugares para 
encaixar as esferas que representam os elétrons. O jogo 
foi aplicado após as aulas de distribuição eletrônica. 
Inicialmente foram formados grupos e sorteados os 
átomos. Depois foi dado um tempo de 10 minutos para que 
fizessem a distribuição eletrônica e números quânticos do 
átomo que foi sorteado. Depois cada grupo deveria fazer a 
distribuição no tabuleiro. O acerto da equipe valeria um 
ponto, mas antes do professor responsável dizer se está 
certo ou errado é dado a oportunidade das outras equipes 
verificarem se tem algum erro e se alguém conseguir 

identificar um erro ganha um ponto. A equipe que tiver 
maior pontuação será a equipe vencedora. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O jogo tem como objetivo elucidar para os alunos dúvidas 
quanto a estrutura atômica e como está distribuído os 
prótons, elétrons e nêutrons dentro do átomo. Os primeiros 
grupos a fazer a distribuição das esferas no tabuleiro 
tiveram um pouco de dificuldade mesmo tendo feito 
corretamente a distribuição eletrônica e representação dos 
números quânticos em seu caderno, os outros grupos 
como a proposta, deveriam dizer se havia erros. Muitos 
disseram “está errado”, mas não souberam dizer quais 
erros, então não foi considerado ponto a nenhuma equipe. 
As atividades do projeto PIBID Química na E. E. Carlos 
Drummond de Andrade ainda estão em fase de aplicação, 
no entanto já foi possível observar o quanto o jogo auxiliou 
na compreensão dos conteúdos. Os estudantes relataram 
que se sentiram mais entusiasmados em poder participar 
de uma atividade que “de forma divertida e atrativa pode-
se compreender conteúdos que nas aulas teóricas são 
complicados”. O jogo permite ao estudante visualizar de 
uma maneira esquemática como é a distribuição 
eletrônica. As regras e a própria atmosfera do jogo, instiga 
a competição e os alunos se esforçam para estudar e 
compreender os conteúdos ministrados, Figuras 1, a e b.   
Figura 1a: Tabuleiro do jogo “Eletrondistribuição”. 1b: Apresentação do 
jogo “Eletrondistribuição” com alunos da Escola Estadual Carlos Drumond 
de Andrade 

CONCLUSÕES 
Após a aplicação do jogo “eletrondistribuição” foi 
observado que o mesmo cumpriu seu objetivo de contribuir 
para o ensino e aprendizagem dos conteúdos de 
distribuição eletrônica e números quânticos. Os resultados 
mostraram que o material didático pode auxiliar o processo 
de ensino-aprendizagem dos estudantes e proporcionar 
um aprendizado mais significativo, uma vez que os alunos 
se sentem mais motivados e dispostos a aprender. 
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INTRODUÇÃO 
O treinamento de força envolve exercícios que exijam que 
a musculatura do corpo se movimente, ou tente, contra 
algum tipo de resistência, pode ser feito com o uso ou não 
de equipamentos. (FLECK; KRAMER, 2017). Este tipo de 
treinamento tem uma grande influência na vida de seus 
praticantes tendo um amplo leque de benefícios, como a 
melhora do desempenho físico, aumento de massa magra, 
diminuição de gordura corporal, mudanças na pressão 
arterial e sensibilidade a insulina, que também pode 
acontecer. Esses benefícios só ocorrem com a 
periodização deste treino, ou seja, utilizar deste 
treinamento de forma esporádica não acarreta grande 
parte destes benefícios.  O objetivo do presente estudo foi 
compreender a percepção dos alunos sobre treinamento 
de força e fortalecimento. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de pesquisa quantitativa fundamentada na 
pesquisa de campo. Os participantes foram uma turma do 
8º ano do ensino fundamental, contendo 13 meninos e 8 
meninas, totalizando 21 alunos. Para coletar os dados foi 
utilizado um questionário com cinco perguntas de múltipla 
escolha e que justificassem suas respostas e uma 
indagação aberta. A análise dos dados foi realizada por 
intermédio da estatística descritiva inferencial, na qual 
apresentamos os resultados sobre a percepção dos 
discentes sobre o treinamento de força e fortalecimento. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Evidenciamos que 48% (10) dos discentes relataram que 
o treinamento de força é muito importante para a 
manutenção da saúde; 37% (8) dos alunos responderam 
que este tipo de treinamento é muito importante para se 
obter um aumento de força e 10% (2) dos estudantes que 
é  uma maneira de se obter um desenvolvimento corporal, 
o que vai de encontro com o pensamento de Fleck e 
Kramer (2017). Apenas 4% (1) não justificaram sua 
resposta, e 4% (1) respondeu que não via importância 
neste tipo de treino. Ao questionar se os alunos 
perceberam alguma diferença ao realizar os exercícios, 
81% (17) disseram que sim.  Destes, 17 alunos 47% (8) 
perceberam que após realizar o treinamento, sentiram 
dores, o que se deve as microlesões ao realizar o 
movimento; 35% (6) se sentiram cansados ou fadigados; 
12% (2) perceberam que houve um aumento de força, ou 
seja, que com o passar do tempo conseguiu fazer mais 
repetições dos exercícios e, 12% (2) não justificaram suas 
respostas. Os discentes que responderam não, 23,81% (5) 
acabaram por não sentir diferenças ou não justificaram sua 
resposta. Cabe ressaltar, que a prática supervisionada por 
um profissional, de maneira competente e adequada 

resultam em ganhos substanciais de força sem risco de 
lesões (MAIA, 2002). Ao serem questionados sobre os 
exercícios abdominais, agachamentos e flexões e o grau 
de dificuldades que eles sentiam (fácil, moderado ou 
difícil), os discentes assinalaram a alternativa ‘’fácil’’ pois já 
treinavam, por isso, não sentiam dores, uma vez que eles 
responderam que possuem força, ou não justificaram sua 
resposta. Os que responderam que sentiam uma 
dificuldade ‘’moderada’’ durante os exercícios, 43% (9) dos 
alunos relataram que sentem dores musculares (19%; 4), 
se sentem cansados ao realizar os movimentos (28%; 6) 
sentem dificuldades, devido algum problema de coluna ou 
joelho (67%; 14) e relatam também não ter força para 
completar as séries e repetições (38%; 8), na qual 
justificaram pela falta de periodicidade. Os alunos que 
assinalaram a alternativa "difícil, alegaram que não 
conseguem realizar os exercícios, porque não treinam 
(5%; 1), porque se consideram sedentários (14%; 3) e 57% 
(12) não justificaram sua resposta. Sobre os abdominais, 
70% (15) consideraram moderado, 18% (4) acharam fácil 
e 12% (3) relataram ser difícil. Sobre os agachamentos, 
57% (12) mencionaram que foi moderado, 24% (5) 
disseram que foi fácil realizar os movimentos e 24% (5) 
assinalaram que foi difícil. Sobre as flexões, 57% (12) dos 
alunos descreveram que foi moderado e 43% (9) 
consideraram difícil o exercício e 5% (1) dos alunos 
mencionaram ter facilidade de realizar os exercícios. 
 
CONCLUSÕES 
Ao realizar esses exercícios, percebemos que os alunos 
reclamaram de algumas coisas durante a movimentação, 
como a dificuldade do exercício ou até mesmo que não 
queriam fazer aquilo naquele momento, mas logo todos 
acabavam cedendo e realizando os exercícios propostos. 
Os exercícios propostos foram abdominais, agachamentos 
e flexões; o treinamento de força deve ser realizado tanto 
com crianças quanto adolescentes, sempre respeitando 
suas limitações (BRINGMANN, 1973 apud WEINECK, 
1991). Desse modo, aulas com a teoria deste assunto, se 
faz necessário para que os discentes passem a ter esse 
entendimento, e talvez, sintam-se incentivados a se 
manterem ativos fisicamente evitando o sedentarismo.  
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INTRODUÇÃO 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) trata-se de uma Política Nacional de Formação de 
Professores do Ministério da Educação (MEC), que 
concede bolsas aos discentes de licenciatura permitindo 
uma experiência prática com o ambiente escolar do setor 
público, proporcionando desde o início de sua formação a 
observação e a reflexão sobre a prática profissional na 
educação básica (BRASIL, 2008). A dança proporciona 
diversas possibilidades para ensinar novas formas de 
movimentação, consciência corporal, agregando a 
criatividade e conhecimento intelectual que é uma das 
finalidades de qualquer forma de educação (LABAN, 1978, 
1990). Este trabalho tem como objetivo verificar se a dança 
está presente nas aulas de Educação Física e como os 
alunos percebem a dança após uma intervenção realizada 
pelos pibidianos do curso de licenciatura em Educação 
Física. 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo quali-quantitativo (SOUZA; 
KERBAUY, 2017), com abordagem descritiva (GIL, 2002), 
com a participação de 21 discentes do 6º ano do ensino 
fundamental II, de uma escola estadual pública da cidade 
de Boa Vista/RR. A intervenção com duração de 45 
minutos foi embasada na dança criativa de Laban (1978, 
1990) por meio dos estudos coreológicos, na qual enfatiza 
que o ensino da dança na escola deve proporcionar ao 
aluno a oportunidade de experimentação e exploração de 
movimentações na dança nas dimensões cognitiva, 
corporal, afetiva, ética, estética, interpessoal e social. As 
atividades contemplavam os elementos da dança 
referentes aos fatores de movimento espaço (planos alto, 
médio e baixo; formação de figuras geométricas como 
círculo, quadrado, triângulo, diagonais) e, ao fator de 
movimento peso com a manipulação corpo/objeto (balão) 
em várias partes do corpo, instigando aos alunos outras 
possibilidades de movimento. Foi aplicado um questionário 
contendo seis (6) perguntas abertas, sobre a dança na 
escola, e a aula ministrada pelos pibidianos. A análise dos 
dados foi verificada por meio estatística descritiva 
(RODRIGUES; LIMA; BARBOSA, 2017), considerando a 
frequência de respostas. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No presente estudo, identificou-se que doze (57%) 
discentes já vivenciaram dança nas aulas de Educação 
Física, enquanto nove (43%) não vivenciaram a dança na 
escola. Aos poucos a dança está sendo inserida na 
Educação Física escolar, mas é necessário que os 
professores busquem romper com as dificuldades e 
auxiliem os estudantes a adquirirem um pensamento 
autônomo e reflexivo sobre a dança (ALVES, 2015). 
Constatamos que treze (62%) alunos gostariam de ter mais 

aulas de dança, alegando que a dança é legal, divertida, 
gosta de dançar, fazer alongamentos e que ajuda melhorar 
a postura. Enquanto oito (38%) não demonstraram 
interesse nesse conteúdo específico, porque não gostam, 
não tem interesse, acham chato. Talvez o índice de 
aprovação fosse maior se tivesse sido ensinado passos de 
dança de algum estilo específico, como em um estudo feito 
com a abordagem de dois estilos de dança que obteve-se 
um índice de aprovação de 86% dos discentes (OLIVEIRA, 
2016). Para dezessete (81%) estudantes, a dança pode 
trazer benefícios, os mais citados foram: flexibilidade, 
manutenção da saúde, força muscular, equilíbrio, exercício 
e melhor capacidade respiratória. No entanto, quatro (19%) 
consideram que a dança não apresenta nenhum benefício. 
Dezoito (86%) discentes aprovaram a aula ministrada 
pelos pibidianos, qualificando-a como: legal, divertida, 
ótima, gostei muito, boa, muito boa, uma das melhores, e 
aprendizado de novos movimentos. Somente três (14%) 
não aprovaram, relatando que não gostou, não achou 
legal, achou muito chata. Quanto às dificuldades na 
realização das atividades, doze (57%) disseram não ter 
tido nenhuma dificuldade, enquanto nove (43%) tiveram 
algum tipo de dificuldade. Verificamos que catorze (67%) 
dos discentes alegaram nunca ter feito aula de dança, nem 
mesmo na escola. Já sete (33%) responderam 
positivamente, contudo, desses, seis disseram terem feito 
quando estudavam em outra escola e, somente um fez fora 
de ambiente escolar.        
CONCLUSÕES 
Conclui-se que a dança precisa ser trabalhada de maneira 
diferenciada nas aulas de Educação Física, considerando 
os elementos constitutivos da dança criativa (LABAN, 
1978, 1990), bem como a criatividade dos alunos, evitando 
a reprodução de passos.  
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INTRODUÇÃO 
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, causada 
pelo Mycobacterium leprae, sua evolução é crônica e 
lenta, manifestando-se, principalmente, por lesões 
cutâneas com diminuição de sensibilidade térmica, 
dolorosa e tátil (EIDT, 2004). O comprometimento neural 
acontece em todas as apresentações clínicas da 
hanseníase (BUNA et al., 2015). Ele pode acometer 
nervos periféricos (GUIMARÃES, 2013), causando 
neuropatias clinicamente mistas, derivadas do 
comprometimento de fibras nervosas sensitivas, motoras 
e autonômicas (BARBOSA et al., 2016). Inicialmente, 
ocorre diminuição da sensibilidade térmica, sendo 
seguida pela redução (e até perda) das sensibilidades 
dolorosa e tátil (BRASIL, 2018a). As alterações motoras 
levam a paralisias ou paresias, fraqueza e atrofia 
muscular. Já nas fibras nervosas autonômicas, pele seca 
e presença de fissuras em consequência da diminuição 
das secreções que dão suporte à flexibilidade e textura 
da pele (BUNA et al., 2015). Neste sentido, a presente 
pesquisa teve como objeto verificar o perfil das 
incapacidades físicas em pacientes com diagnóstico de 
hanseníase atendidos em um Centro de Referência de 
Boa Vista-Roraima. 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma pesquisa documental, de abordagem 
quantitativa, transversal e descritiva. Incluíram-se os 
pacientes notificados e com diagnóstico confirmado de 
hanseníase entre janeiro de 2017 e março de 2018. 
Foram excluídos os casos suspeitos, casos 
acompanhados em outras unidades, indígenas, menores 
de 18 anos e os que não apresentavam avaliação 
neurológica simplificada no prontuário. Os dados foram 
coletados da Ficha de Notificação Compulsória da 
Hanseníase e do Formulário para Avaliação Neurológica 
Simplificada. Os dados foram organizados em planilhas 
no Microsoft Excel 2010 e a análise estatística foi 
realizada no Statistical Package for the Social Sciences 
IBM (SPSS IBM) versão 23.0 para análise descritiva dos 
dados. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade 
Federal de Roraima (CEP∕UFRR) com o parecer nº 
2.833.718. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A amostra contou com 42 pacientes, prevalecendo o 

sexo masculino (69%), uma média de idade de 48,5 ± 

16,2 anos e com predomínio da faixa etária de 18 a 59 

anos (66,7%), da raça/etnia parda (81%), com até sete 

anos de estudo (59,5%). No que tange ao Grau de 

Incapacidade Física (GIF), no momento do diagnóstico 

19 (45,2%) pacientes foram classificados com GIF 0, 12 

(28,6%) com GIF 1, e 5 (11,9%) com GIF 2, e 6 (14,3%) 

pacientes não receberam avaliação. Com base nos 

dados do GIF realizado na última avaliação, observou-se 

um aumento na frequência do GIF 2 de 11,9% no 

diagnóstico para 23% na última avaliação; e para a falta 

de preenchimento do GIF de alguns pacientes, 

depreendendo que estes pacientes não foram avaliados 

no momento do diagnóstico, segundo as 

recomendações preconizadas (BRASIL, 2017a). Em 

relação à ocorrência e avaliação das incapacidades 

físicas, evidenciou-se uma média de nervos afetados 

igual a 3,9 ± 5,3. Os membros inferiores foram os mais 

afetados (90,5%), seguido dos membros superiores 

(69%), e face, que inclui alterações dos olhos e nariz 

(33,3%). No entanto, isoladamente, o nervo ulnar foi o 

mais acometido (59,5%).  Percebe-se que além de 

serem as principais causas de estigma e isolamento de 

pessoas com hanseníase, as deformidades físicas 

afetam os mecanismos de defesa, bem como a 

capacidade de sentir dor, a visão e o tato, 

comprometendo a qualidade de vida dessas pessoas, 

bem como o desenvolvimento de atividades diárias e 

laborais (BRASIL, 2018a). 

CONCLUSÕES 
O estudo permitiu identificar as principais alterações 
físicas sofridas pelos pacientes com hanseníase 
acompanhados em um Centro de Referência do Estado 
de Roraima; possibilitou a reflexão sobre a gravidade das 
incapacidades físicas e como elas podem limitar a 
qualidade de vida de seus portadores. Ademais, 
observou-se agravamento das incapacidades físicas ao 
longo do tratamento. 
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INTRODUÇÃO 
O fisiculturismo é um esporte de musculação, visto que se 
trata da construção do físico, contendo grande volume 
muscular e baixo percentual de gordura. As atletas 
participantes desse esporte seguem uma rotina intensa de 
exercícios na academia e principalmente uma alimentação 
controlada. Pouco reconhecido no Brasil, o fisiculturismo é 
um esporte puramente estético – que visa à adequação das 
formas corporais a padrões de competição e à 
apresentação da aparência dos corpos – pautando-se na 
potencialização muscular em volume, definição, proporção 
e simetria (JAEGER, 2009). 
É comprovado que cada indivíduo apresenta sua carga 
genética, cabendo ao profissional procurar meios científicos 
para identificar novos talentos, mas respeitando a 
individualidade biológica de cada um, e esse estudo tem o 
propósito de utilizar o método de conhecimento em atletas 
de fisiculturismo para a identificação de suas características 
dermatoglíficas. De acordo com Matveev (1997), as 
capacidades físicas dependem em grande parte de 
aptidões herdadas, dessa maneira, um melhor 
desempenho esportivo pode-se ter resultado antecipado 
das potencialidades do indivíduo. 
A Dermatoglifia manifesta-se como uma ferramenta 
norteadora para a orientação de talentos esportivos, 
através da identificação das modalidades, é realizada o 
encaminhamento adequado para uma melhor adaptação 
das potencialidades ou uma contrapartida de 
características genéticas pouco manifestadas nos 
indivíduos (NODARI JUNIOR e FIN, 2016). 
Nesse sentido, por ser um tema com poucos estudos 
bibliográficos a respeito da dermatoglifia, esse trabalho se 
delimita a investigar a relação das impressões digitais com 
o desempenho das atletas de fisiculturismo através das 
suas características genéticas. 
O objetivo geral é identificar e traçar o perfil dermatoglífico 
de atletas de fisiculturismo feminino de Boa Vista/Roraima 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente estudo caracteriza-se por ser de campo, 
buscando os dados diretamente no universo de estudo, 
sendo uma variável discreta, pois foi realizado com pessoas 
do gênero feminino, sendo atletas de fisiculturismo, 
tratando-se de um estudo transversal e sendo de caráter 
quantitativo. 
A amostra foi composta por 13 atletas, com faixa etária 
entre 18 e 38 anos de idade, nas categorias Miss Bikini e 
Welness, as voluntárias foram mensuradas numa academia 
localizada no Estado de Roraima, onde foi explicado o 

trabalho a ser realizado, na qual as atletas leram e 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
informando sua participação na pesquisa. 
O método compreende a obtenção das impressões digitais 
dos dez dedos das mãos. Na obtenção das digitais foi 
utilizado papel (folha A4); 1 almofada para colocação da 
tinta para coleta da impressão digital; 1 frasco de tinta 
atóxica e uma lupa de mão. Ao término das coletas foi 
utilizado papel toalha, sabão e água para a retirada de 
resíduos da tinta de impressão. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Tabela 01 – Resultados obtidos com a coleta dermatoglífica 

Número de atletas 13 atletas 

Categoria Miss Bikini 7 atletas 

Categoria Miss Welness 6 atletas 

Observou-se que houve maior predominância do desenho 
arco (A) nas atletas da categoria Bikini com 69%, seguido 
da presilha (L) com 37% na categoria Welness e verticilo 
(W) com 2% na Welness. Com tudo A é maior que L, com 
tendência de força pura e velocidade.  
 
CONCLUSÕES 
Este presente estudo propôs a identificar e traçar o perfil 
das atletas de fisiculturismo através da dermatoglifia, sendo 
que é de baixo custo, além de que esse estudo pode 
correlacionar o desempenho das atletas de fisiculturismo. 
Dessa forma, espera-se que com a dermatoglifia venha 
contribuir para o esporte de alto rendimento, sendo possível 
e de forma rápida a análise e a prescrição de treinamentos 
para valorizar suas capacidades físicas de acordo com a 
potencialidade genética das atletas. 
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INTRODUÇÃO 
A atividade física é um fator determinante da qualidade de 
vida. A Organização Mundial Saúde (OMS) relata que 
inatividade física é responsável por mais de dois milhões 
demortes por ano; estilo de vida sedentário duplica o risco 
de doenças cardiovasculares e outras doenças(SUÁREZ, 
2014). 
Desta forma este trabalho teve como objetivo verificar o 
perfil dos usuários e fatores que levam a permanência, 
desistência, e o motivo pela aderência ao programa de 
atividade física Academia Ao Ar Livre (AL), ofertados nas 
praças públicas de Boa Vista, RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi observacional, transversal, descritivo e de 
amostragem por conveniência. Participaram da pesquisa 
40jovens e adultos, com idade entre 18 e 65 anos, de 
ambos os gêneros freqüentadores das praças públicas de 
Boa Vista-RR que possuem o programa academia ao ar 
livre. 
A coleta de dados foi realizada entre 18 e 30 de março de 
2019.  Na Praça Mané Garrincha,Praça Velia Coutinho, 
Praça da Amoca e Praça da Bandeira.A ordem de visita às 
praças foi por sorteio, com repetição na semana seguinte, 
a coleta foi realizada de quarta a domingo. 
Esta pesquisa respeitou as normas estabelecidas pelo 
CEP/CONEP descrita na Resolução CNS n°510/16, 
envolvendo pesquisas com seres humanos, foi submetido a 
análise do Comitê de Ética em Pesquisa com seres 
humanos da Universidade Estadual de Roraima, através da 
Plataforma Brasil tendo recebido o C.A.A.E. n° 
02882018.7.0000.5621. 
Os participantes responderam um questionário contendo 25 
questões, sendo 18de múltipla escolha simples e 7no 
formato de grau de concordância do tipo Likert. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A maioria dos participantes da pesquisa foi do gênero 
masculino 52,50%. O que corrobora com estudo de 
Pinheiro e Cols (2017) em São Luís-MA, com 
frequentadores de praças esportivas, também verificou que 
o maior número de praticantes foi do gênero masculino 
(60,7%).  
Os homens disseram que permanecem no programa por 
amizades, 47,62% e entre as mulheres 57,89% disseram 
permanecer por bem-estar. Em estudo realizado na cidade 
de Recife, no Programa Academia da Cidade, os motivos 
apontados à adesão foram adoção de um estilo de vida 

saudável (90,4%), relaxamento ou redução do nível de 
estresse (46,9%), melhora do desempenho físico (46,0%), 
melhora da saúde (45,8%) e atividades oferecidas pelo 
programa (37,7%) (LEMOS et al.,2016). 
Quanto ao grau de concordância, observou-se discordância 
total quanto ao projeto contar com profissionais de 
educação física (masculino 85,71%; feminino 84,21%),e ao 
incentivo da prefeitura para que maior número de pessoas 
pratique atividades (Masculino 66,67%; feminino 47,37%). 
Estudo realizado no Programa Academia Carioca da Saúde 
– Escola Manguinhos, concluiu que investimento em cursos 
para capacitar os profissionais e a necessidade de 
incentivar parcerias interinstitucionais são alternativas para 
aumentar a expansão e potencialidade do programa na 
comunidade (PADILHA et al, 2015). 
 
CONCLUSÕES 
O estudo demonstrou que os participantes do progrma 
Academia ao ar livre, são em sua maioria homens na faixa 
etária mais dos 18 a 25, e superior a 41 anos; as mulheres 
permanecem no programa por bem e estar, e os homens 
permanecem por amizades; há profissionais de educação 
física para orientação aos usuários e que os frequentadores 
não percebem incentivo por parte da prefeitura para maior 
número de pessoas aderirem ao programa. 
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INTRODUÇÃO 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) visa fomentar a iniciação aos docentes 
em cursos de licenciatura plena, presencial, para atuar 
na Educação Básica pública (BRASIL, 2008). Entender 
os hábitos do qual os alunos estão familiarizados no dia 
a dia é importante para desenvolver conhecimentos, 
habilidades e destrezas para o autocuidado da saúde e 
a prevenção das condutas de risco em todas as 
oportunidades educativas (YOKOTA et al., 2010). 
Portanto, este trabalho tem como objetivo identificar a 
concepção do aluno sobre hábitos saudáveis e não 
saudáveis, por meio deem uma atividade realizada por 
pibidianos do curso de Licenciatura em Educação Física. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foi realizado um estudo quantitativo com abordagem 
analítico-descritivo, cuja amostra representativa de 20 
alunos dos anos finais do Ensino Fundamental II, da 
turma do 6º ano, de um colégio estadual militar da cidade 
de Boa Vista/Roraima. Os alunos escreveram e 
desenharam três hábitos saúdaveis e três hábitos não 
saudáveis, de acordo com o que eles consideravam ser 
saudável e não saudável. A atividade foi desenvolvida 
em sala de aula. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados elencados pelos discentes evidenciaram 
que os hábitos saudáveis e não saudáveis estão 
relacionados à alimentação, hábitos sociais, atividades 
corporais, higiene e postura. No que diz respeito à 
alimentação, verificamos 15 ocorrências, dentre elas: 
beber água/não beber água (2), ingerir comidas 
saudáveis/comidas industrializadas (2), comer 
saladas/não comer legumes (2), frutas (2), mastigar bem 
os alimentos/comer excessivamente/comer rápido (3), 
comer doces-besteiras/tomar Coca-Cola (2), muito sal 
na comida/alimentos gordurosos (2). Quanto aos 
hábitos sociais, notamos 10 ocorrências, dentre elas: 
ler/estudar (2), descansar após refeições/sedentarismo 
(2), ficar no celular (1), comer assistindo 
televisão/televisão e computador até tarde (3), xingar (1) 
e nadar após comer (1). Já em relação às atividades 
corporais, identificamos sete ocorrências voltadas para 
caminhar (1), andar de bicicleta (1), praticar esporte (1), 
atividade física (1), exercícios físicos (1) e brincar (1). No 

tocante à higiene, constatamos seis ocorrências como 
tomar banho/ lavar as mãos (4), cortar as unhas (1) e 
higiene bucal (1). Por fim, no que se refere à postura, 
evidenciamos duas ocorrências, que estão relacionadas 
com sentar de maneira correta e não sentar 
corretamente (2), ou seja, são hábitos do qual estão 
familiarizados no dia a dia. Constatamos 20 hábitos 
saudáveis e 20 hábitos não saudáveis, podendo ser 
percebido que a maioria dos hábitos se refere ao mau 
uso da higiene, alimentação, atividades físicas e uso 
excessivo de aparelhos celulares, computadores e 
televisão. Montoro et al (2016) salientam que estudos 
epidemiológicos sugerem a prática regular de atividade 
física na infância e na adolescência, pelos diversos 
benefícios à saúde, seja pela sua influência direta sobre 
a prevenção de morbidades, seja pela sua influência no 
nível de atividade física na vida adulta. 
 
CONCLUSÕES 
Concluí-se que a concepção sobre hábitos saudáveis e 
não saudáveis dos alunos estão relacionados 
diretamente ao dia a dia, sendo percebido que a maioria 
dos hábitos se refere à higiene, alimentação, ativades 
físicas e uso excessivo de aparelhos celulares, 
computadores e televisão. Esses dados mostram uma 
excelente concepção do aluno sobre o tema presente e 
sendo de fundamental importância para o professor 
identificar os principais hábitos dos alunos para uma 
possível intervenção. 
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INTRODUÇÃO 
Segundo Chiavenato (2014), política de remuneração 
é a forma que a organização utiliza para pagar seus 
colaboradores, em troca do desempenho das tarefas 
organizacionais. As recompensas são uma 
ferramenta que organizações utilizam para gratificar 
seus colaboradores, com o objetivo de mantê-los 
motivados, através de recompensas materiais e 
imateriais. 
Segundo Bergamini (2018),  a sobrevivência das 
organizações dependem daqueles que nela 
trabalham, é então, necessário que a motivação dos 
colaboradores seja estimulada, incentivada e 
provocada, visto que os recursos humanos possuem 
tal importância dentro das organizações. Então, de 
acordo com Dutra e Hipólito (2012), as organizações 
devem buscar conciliar as expectativas dos seus 
colaboradores e da própria organização. 
Portanto, entendendo a importância desta temática, 
realizou-se um estudo de caso dentro do 
Departamento de Turismo (DETUR) da Secretaria de 
Estado do Planejamento e Desenvolvimento 
(SEPLAN), onde respondeu-se à seguinte 
problemática: a política de remuneração e 
recompensas oferecida aos servidores efetivos, é 
suficiente para mantê-los motivados? 
O objetivo geral deste trabalho foi identificar como é 
aplicada a política de remuneração e recompensas 
oferecidas, e, como ela afeta a motivação dos 
servidores efetivos do DETUR no primeiro semestre 
do ano de 2019. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram realizadas pesquisas bibliográficas para o 
embasamento teórico deste estudo de caso. Também 
utilizou-se de abordagens qualitativas e quantitativas. 
Realizou-se uma entrevista com o diretor do DETUR 
com 10 (dez) perguntas e, em um universo de 17 
(dezessete) funcionários, entre efetivos e 
comissionados, dentro do departamento, realizou-se 

um questionário com 10 (dez) questões aplicado a 8 
(oito) servidores efetivos, para que fosse possível 
delimitar o ponto de vista do gestor e dos 
colaboradores sobre a política de remuneração e 
recompensas e seu reflexo na motivação dos 
funcionários.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O DETUR geralmente adota como política de 
recompensas: folgas, viagens, menções, flexibilidade 
de horário, cargos em comissão, confraternizações 
quinzenais, diárias, cursos de treinamento e 
aperfeiçoamento e brindes, para que seus servidores 
permaneçam motivados e aumente a produtividade 
do setor, alcançando assim, melhores resultados 
para a gestão pública do Estado. 
 
CONCLUSÕES 
Devido à mudanças de gestão tanto Estaduais e 
Federais, o DETUR, com o seu novo diretor, adotou 
novas medidas e políticas que afetaram diretamente 
na oferta de remuneração e recompensas aos 
servidores efetivos. O que exige, portanto, um 
empenho maior da equipe, sem oferecer tantos 
benefícios, afetando assim, a manutencao da  
motivação. 
A política de remuneração e recompensa tem reflexo 
direto na motivação dos servidores do órgão. 
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INTRODUÇÃO 
O componente curricular de Educação Física a luz do 
Documento Curricular de Roraima (DCR) trata das práticas 
corporais como objeto de conhecimento dentro da cultura 
corporal do movimento. De acordo com a BNCC (BRASIL, 
2017), as práticas corporais devem ser entendidas como 
um conjunto de manifestações centradas no movimento. 
Atualmente o processo de planejamento de aulas de 
Educação Física para a rede estadual de ensino não está 
bem claro e com uma sequência metodológica bem 
definida. Com a implementação do novo currículo, pode-se 
perceber uma nova estruturação e organização de 
planejamento para os professores, baseado em uma 
sequência didática lógica definida em competências e 
habilidades. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é 
apresentar o modelo de planejamento para as aulas de 
Educação Física proposto pelo DCR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para o processo de construção do presente estudo foi 
realizada uma pesquisa comparativa e detalhada com 
análise documental do Referencial Curricular de Roraima 
(2010) e Documento Curricular de Roraima (2019), 
tomando como base de consulta o tópico Planejamento de 
ensino. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a analise dos dois documentos, não foi possível 
constatar no Referencial Curricular de Roraima, uma 
estrutura definida de planejamento de aulas, sendo 
observado apenas uma distribuição de conteúdos por 
bimestre ao longo dos anos. Para o  DCR foi identificada 
sugere uma estruturação para as aulas de educação física 
composta basicamente de três momentos: 
Primeiro Momento: Contextualização – É a parte inicial da 
aula, momento que o professor realiza uma roda de 
conversa inicial onde apresenta a unidade temática e o 
objeto do conhecimento que serão explorados na aula, com 
a explicação conceitual e as orientações didáticas sobre a 
prática corporal que será tematizada. 
Segundo Momento: Experimentação – É a parte principal 
da aula, em que os alunos devem experimentar, fruir, 
vivenciar, criar, recriar, construir, produzir, investigar, 

problematizar entre outros domínios das práticas corporais, 
podendo estabelecer relações com o tema da aula de 
acordo com o planejamento desenvolvido. As atividades 
podem ser tematizadas de forma conceitual, procedimental 
ou atitudinal. 
Terceiro Momento: Avaliação – É a parte final da aula, 
momento de avaliação e reflexão conjunta entre professor 
e alunos sobre as práticas corporais tematizadas e as 
habilidades que foram desenvolvidas. Esse momento deve 
ser registrado utilizando-se instrumentos avaliativos 
adequados, bem definidos e coerentes com a faixa etária 
dos alunos, inclusive, respeitando o desenvolvimento 
cognitivo de cada um. 
A partir dessa nova estrutura de aula os professores de 
Educação Física do estado de Roraima já tem um modelo 
a ser seguido onde privilegia a abordagem cultural dos 
conhecimentos em detrimento da abordagem tecnicista e 
esportivista que se utilizava até pouco tempo. 
 
CONCLUSÕES 
Podemos concluir que o DCR apresenta um modelo 
estrutural de planejamento baseado no desenvolvimento de 
habilidades e competências, de modo que facilitara o 
processo de mobilização de conhecimento por parte dos 
professores e uma aprendizagem mais significativa para os 
alunos. 
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PLATAFORMA MOODLE NO ENSINO DE FÍSICA: UMA PROPOSTA DE APRENDIZAGEM NO 
PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CONCEITOS DE CINEMÁTICA 
 
SILVA1*, Leonilda do Nascimento, VELOSO 2, Maria Sônia Silva Oliveira. 
1 Mestranda do Programa do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (UFRR). leonilda30silva@gmail.com 
2Docente do Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. 
Palavras Chave: AVA; UEPS; Ensino de Física 
 
INTRODUÇÃO 
Esse trabalho traz os resultados de uma pesquisa sobre a 
influência das Tecnologias da Informação e Comunicação 
no processo de ensino e aprendizagem por meio da 
Plataforma Moodle com aporte na Teoria da Aprendizagem 
Significativa. A palavra Moodle referia-se originalmente ao 
acrônimo: “Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment” (VALENTE; MOREIRA; DIAS, 2009). Deu 
origem a uma Plataforma e-learning de fácil montagem com 
o uso de diversas ferramentas lembrando com isso, um viés 
construtivista. Popularizou-se muito no campo educacional 
na educação superior, no entanto, com pouca aplicação na 
educação básica. A questão problema que norteou a 
pesquisa foi uso da Plataforma Moodle, como suporte de 
apoio e acompanhamento do ensino, poderá facilitar a 
captação de significados no processo de formação de 
conceitos dos conteúdos de Cinemática? O objetivo que 
norteou a pesquisa foi: Avaliar a utilização de um Ambiente 
Virtual de Aprendizagem Plataforma Moodle, como 
instrumento de ensino e aprendizagem dos conteúdos de 
Cinemática no 9° ano do ensino fundamental II, utilizando-
se de uma proposta de Unidade de Ensino Potencialmente 
Significativa – UEPS (MOREIRA; MASSONI, 2016). 
 
MATERIAL E MÉTODOS. 
A pesquisa aplicada caracteriza-se como, qualitativa, 
descritiva, participante e de campo. A população alvo foi 
constituída por uma professora licenciada em Física e 15 
alunos do 9º ano do ensino fundamental II em situação de 
recuperação paralela, desenvolvida entre os anos de 2018 
e 2019 em uma escola pública da rede estadual de ensino 
no município de Rorainópolis, Roraima, Brasil. Os dados 
foram obtidos a partir de questionários, entrevistas, 
observação participante e prova escrita, aplicado em dois 
momentos distintos, antes e após o desenvolvimento da 
pesquisa.  A sequência didática foi organizada em 07 
etapas teve como público alvo alunos em  
Etapa 01-  Primeiro contado com a turma, motivação. 
Etapa 02 – Etapa diagnóstica. 
Etapa 03 – Aprofundando os conhecimentos de cinemática. 
Etapa 04 – Consolidação dos conhecimentos dos alunos.  
Etapa 05- Avaliação dos conhecimentos (prova somativa) 
Etapa 06 – Avaliação da aprendizagem na UEPS,  
Etapa 07 – Avaliação da professora sobre a UEPS.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na fase diagnóstica, as respostas obtidas, revelaram que 
os alunos pesquisados demostram aversão à disciplina de 
Física (80%).Percentual preocupante, mas compreensível, 
pois somente se é capaz de aprender o que se tem 
interesse (Ausubel, 1968). Na fase dos organizadores 

prévios – (vídeo e simulador nível 01 e 02), percebeu-se 
mudanças de postura dos alunos em relação ao estudo de 
Física. “Senti vontade de ir conhecendo logo todo o 
ambiente, queria assistir logo o vídeo, vi que era a 
professora, queria saber do que se tratava [...] (A2). Na fase 
de consolidação dos conhecimentos percebeu-se que as 
ferramentas inseridas na sala virtual selecionadas para o 
desenvolvimento da pesquisa, contribuíram na 
aprendizagem de conceitos de Cinemática de modo que as 
situações de aprendizagens propostas, tornaram – se 
diferentes das situações estáticas simplesmente descritas 
no livro didático.  
                                                                                                                                                     

Tabela 01- Resultado das prova somativas individual. 

 
CONCLUSÕES 
A Plataforma Moodle oportuniza, a concretização do 
conhecimento. Seus recursos contribuíram para a 
motivação e desenvolvimento do aluno. O sucesso desse 
trabalho, não se deu apenas na aplicação da UEPS, mas 
também, no envolvimento que este recurso causou nos 
participantes da pesquisa trazendo, mudanças 
comportamentais e atitudinais como sugeridas nos 
aspectos teóricos da aprendizagem. 
___________________ 
AUSUBEL, D. P. Educational psychology: a cognitive view. New York: 
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Formação. Ciências da Educação, Salvador - BH, ano 2009, p. 1-20, 16 

set. 2018. E-book 

 

 

 

 

Rendimento 
dos alunos 

Antes da 
aplicação 
da UEPS 

Após a 
aplicação 
da UEPS 

 

Abaixo da 
média 

73% Nenhum 

Igual ou 
acima da 

média 
escolar 

27% 100% 

Tabela 01 – perguntas da 
avaliação somativa e percentual 
de acertos 

Perguntas %  de acertos. 
P-01-Compreender movimento e repouso 87% 
P-02-Compreender tempo, deslocamento, posição , 
vetores e etc. 

76% 

P-03-Compreender os tipos de movimento 92% 
P-04-Identificar os conceitos básicos de Cinemática 100% 
P-05-Formular os conceitos básicos de Cinemática 100% 

Fonte: Silva, 2019 
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PRECIPITAÇÃO E APORTE DE NUTRIENTES EM SISTEMA AGROFLORESTAL 
 
VARELA1*, Smaylonvit, FIDEL1, Marcos, SIQUEIRA1, Lyncoln, ALMEIDA1, Juliano da Silva Martins de, PEREIRA1, 
Guilherme Henrique Almeida, 
 
 1Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima (EAgro-UFRR). (vit.smaylon@gmail.com) 
 
Palavras Chave: Aporte; Nutrientes; Precipitação

INTRODUÇÃO 
O balanço hídrico nos ecossistemas florestais e a entrada 
de nutrientes no solo podem ser influenciados pelo tipo de 
cobertura vegetal que este apresenta (ARCOVA et al., 
2003; DINIZ et al., 2013). Para Galeti (1987), “a cobertura 
vegetal, atua como proteção do solo frente à ação das 
gotas da chuva por meio da interceptação da água pela 
estrutura da vegetação localizada acima da superfície do 
solo”. Ainda, Guerra (2012) reforça que a cobertura vegetal 
“reduz a velocidade da gota da chuva e retira parcialmente 
a intensidade do efeito splash, responsável por causar 
ruptura dos agregados e selar a superfície do solo”. A 
ciclagem de nutrientes na natureza, está relacionada a 
entrada de elementos químicos presentes na atmosfera - 
sejam de constituição inorgânica ou orgânica - por meio 
das chuvas, associada à vegetação que retém as 
partículas trazidas pelo vento nas folhas e vegetação, 
sendo esses nutrientes, retirados, posteriormente, pela 
precipitação (DINIZ et al., 2013). Nesse processo, o solo 
torna-se fértil pela entrada de nutrientes em seu perfil, o 
que torna propício o crescimento e desenvolvimento das 
plantas. Nesse cenário, indagamos como se dá o aporte 
de nutrientes em função da precipitação, por meio da copa 
ou escorrimento de tronco das espécies arbóreas em 
sistema agroflorestal em região de savana amazônica. O 
presente trabalho apresenta parte dos resultados de um 
estudo que busca avaliar o efeito do manejo de espécies 
arbóreas sobre o aporte de nutrientes via chuvas em um 
sistema agroflorestal em região de savana amazônica. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi realizado em área experimental da Escola 
Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima 
(EAgro/UFRR), Campus Murupu, município de Boa Vista-
RR, localizado no km 37 da BR 174. O clima da região é 
do tipo Aw da classificação de Köppen, caracterizado como 
Tropical Chuvoso, quente e úmido, apresentando período 
seco pronunciado, após sofrer alternados períodos secos 
e úmidos (ALVARES et al., 2014). O solo da área é do tipo 
Argiloso Amarelo distrófico com baixa reserva de 
nutrientes (MELO et al., 2010). Sobre o solo, cultivam-se 
culturas de interesse comercial em um sistema 
agroflorestal (140 m2), onde se faz o consórcio da cultura 
com Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 
(Fabaceae,“gliricídia”) em sistema de aleias (tratamento 
teste). As árvores tem espaçamento de 7,0 m entre fileiras 
e de 5,0 m entre cada fileira. A precipitação por 
escorrimento no tronco foi determinada pela instalação de 
dispositivos confeccionados com mangueira plástica, 
envolvendo o tronco em formato espiral, contendo calhas 
para a captação do respectivo escoamento em 8 gliricidias 
(4 com poda + 4 sem poda). Foram realizadas quatro 
coletas de material precipitado, cujos volumes 

determinados pela utilização de proveta graduada, sendo 
os resultados expressos em médias. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na 

Tabela 1, nota-se que o volume total de precipitação pelo 
escorrimento no tronco foi maior nas espécies arbóreas 
sem poda (5,873 L) quando comparado ao volume das 
espécies que sofreram ação de poda manual (2,029 L), 
fator que pode estar associado à redução da área total das 
espécies arbóreas com poda. 
 
Tabela 1. Precipitação média e total por escorrimento de 
tronco em espécies arbóreas com poda e sem poda em 
sistema agroflorestal em região de savana amazônica em 
Boa Vista, RR.  
 
 
CONCLUSÕES 
Os resultados preliminares indicam que o manejo em 
sistemas agroflorestais, por meio da poda da parte aérea 
das espécies arbóreas, reduz o aporte de água das chuvas 
ao sistema. Isso pode reduzir o aporte de nutrientes ao 
solo via chuvas. 
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DATA COM PODA SEM PODA 

29/08 0,225 L 0,674 L 

03/09 0,978 L 2,531 L 

04/09 0,086 L 0,395 L 

18/09 0,740 L 2,273 L 

Precipitação 
total 

2,029 L 5,873 L 
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA PELE DO RECÉM-NASCIDO: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

CHAGAS1*, Xênnia Lays; BESSA2, BRUNA MACHADO; PIRES2, Bruna Hellen Vaz; CASIMIRO, Cíntia Freitas2 

 
1Universidade Paulista ( xennia_14@hotmail.com) 
2 Universidade Federal de Roraima  
Palavras Chave: recém-nascido, neonato, alterações, pele, cutânea. 
 
INTRODUÇÃO 
A pele é o maior órgão do corpo humano, sendo de vital 
importância sua total integridade e preservação. Dividida 
em três camadas, cada uma delas possui funções 
específicas e indispensáveis para um bom funcionamento 
do corpo humano. No Recém-nascido (RN) a pele 
desenvolve papel fundamental, atua como sua primeira e 
principal barreira imunológica e, após a sua saída de um 
meio aquoso para um meio seco sofre diversas alterações 
a fim de adaptar-se em seu novo ambiente de atuação. Por 
ser uma pele mais fina, frágil e sensível, e que passa por 
todo um processo de adaptação, necessita de uma maior 
atenção e dos devidos cuidados prestados de forma correta 
para assim evitar possíveis complicações. As alterações 
ocorrem de forma natural e são consideradas benignas, no 
entanto, é preciso estar atento para quaisquer 
anormalidades que venham aparecer. O presente estudo 
visa revisar na literatura as principais alterações cutâneas 
que acometem o RN e como ocorrem. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma revisão de literatura realizada por meio de 
pesquisa em artigos científicos publicados em base de 
dados Scielo, Lilacs, Medline, e manuais relacionados à 
temática. Publicados no período de 2009 a 2019. Visando 
conhecer e identificar as principais alterações que ocorrem 
na pele do neonato durante sua estadia na unidade 
neonatal. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Diferente dos adultos, os neonatos possuem a pele 
delicada e muito mais suscetíveis ao meio externo, 
apresentando características peculiares do nascimento aos 
primeiros meses de vida e que sofrem modificações 
biológicas benignas durante esse período. Ao longo da vida 
extrauterina o RN pode sofrer alterações cutâneas de 
natureza fisiológica, ou transitória. Neste estudo, 
destacamos três alterações fisiológicas (vernix caseosos, 
lanugem e acne neonatal) e três transitórias (Eritema tóxico, 
Miliária e Necrose gordurosa). A primeira alteração 
fisiológica destacada é definida como um material 
gorduroso branco-acinzentado, que forma uma cobertura 
protetora fisiológica composta pela secreção das glândulas 
sebáceas e decomposição da epiderme do neonato. Atua 
como proteção natural da pele enquanto submersa no 
líquido amniótico e durante as suas primeiras horas de vida. 
O vernix não deve ser removido nas primeiras horas (exceto 
se houver risco de transmissão de doenças maternas) pelas 
suas propriedades protetoras de hidratação, 
termorregulação cicatrização de feridas aguardando até 
que o RN seja banhado.Outro aspecto que apresentam logo 
após o nascimento é a presença de lanugem, pelo fino, sem 
medula e abundante, que recobre a pele do recém-nascido, 
principalmente nas costas, ombros e face. Desaparecendo 
nas primeiras semanas de vida, com substituição por pelo 
corporal definitivo. A última alteração fisiológica, pode ser 
conceituada como uma erupção acneiforme, benigna e 
autolimitada, que geralmente acomete o RN com 2 a 4 
semanas de vida e mais raramente ao nascer. Os 

comedões, pápulas inflamatórias e pústulas localizam-se 
na face, tórax, dorso e virilhas. Com relação ao eritema 
toxico, é uma condição comum da pele que é observada em 
neonatos, pode aparecer em cerca de metade de todos os 
recém-nascidos. Tende a acometer os neonatos nas 
primeiras horas de vida ou aparecer após o primeiro dia, a 
condição pode continuar vários dias, seu principal sintoma 
é uma erupção cutânea de pequenos inchaços amarelos a 
brancos (pápulas), cercada por pele avermelhada. Pode 
haver poucas ou várias pápulas. Que tendem a aparecem 
no rosto e na parte central do corpo. Já a miliária é 
considerada como o tamponamento ceratinoso dos ductos 
écrinos, associado à dificuldade de expulsão de sua 
secreção, levando ao acúmulo de suor, que escapa para o 
tecido circunjacente formando vesículas. Essa alteração é 
temporária e mais comum na época de calor ou após a 
fototerapia, e com a sua recuperação deixam descamação 
residual. 
A Necrose gordurosa é uma manifestação benigna e 
autolimitada em RN a termo e sadios, que se caracteriza 
pela presença de nódulos subcutâneos circunscritos, 
eritematosos, isolados ou múltiplos, dolorosos ou não à 
palpação. Inicia-se nas duas primeiras semanas de vida e, 
raramente, pode estar associado a quadro de hipercalcemia 
tardia, náuseas, perda de peso e diminuição do 
crescimento. É de baixa prevalência, etiologia 
desconhecida e apresenta, como fatores associados, a 
hipotermia, o trauma no parto, a asfixia e a hipercalcemia. 
 
 CONCLUSÕES 
O presente estudo visou, revisar na literatura, as principais 
alterações cutâneas de manifestação comum ao recém-
nascido, que é acometido por diversas variações na pele 
durante a sua estadia na Unidade Neonatal, torna-se 
essencial o conhecimento dessas alterações cutâneas para 
que ocorra uma assistência de qualidade nos cuidados 
prestados pela equipe de enfermagem, assim como utilizar 
cuidados que podem contribuir para prevenir danos à pele 
e manter a higiene adequada, sempre dando atenção à 
quaisquer anormalidades que venham ocorrer nesse 
período, para que se possa realizar uma intervenção o mais 
rápido possível quando preciso, para assim evitar futuras 
complicações ao neonato. 
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PROBLEMAS NA SAÚDE MENTAL DOS ENFERMEIROS RELATIVOS À CARGA DE TRABALHO 
 
ARAÚJO1*, Emilly, SOUZA2, Yasmim 
1Universidade Estadual de Roraima. (emilly.beckmann03@hotmail.com) 
 
Palavras Chave: Carga de trabalho, Enfermagem, Saúde Mental.  
 

INTRODUÇÃO 
Um dos problemas e principais desafios da enfermagem 
moderna estão relacionados ao estresse profissional, 
sobretudo os enfermeiros que têm mais de uma jornada 
de trabalho, essa exposição contínua e prolongada a 
fatores de risco presentes no ambiente laboral favorece 
o surgimento de doenças relacionadas ao trabalho. Este 
estudo tem como objetivo identificar os problemas na 
saúde mental dos enfermeiros relacionados à carga de 
trabalho. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para a realização desta pesquisa foi utilizado 3 bases de 
dados seguidas de  critérios de inclusão e exclusão, 
sendo estes carga de trabalho AND enfermagem AND 
saúde mental, artigos publicados em português, no 
período compreendido entre 2013-2018. As bases de 
dados para a revisão foram SCIELO, LILACS e 
GOOGLE ACADEMICO. Foram encontrados 36 artigos 
no total, depois de aplicados todos os critérios de 
exclusão, restaram 8 artigos que foram utilizados para a 
realização desta pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foi possível observar que a prevalência de problemas 
mentais é principalmente no sexo feminino e os 
principais estressores na saúde mental constatados são 
esgotamento emocional e despersonificação, 
prevalência de suspeição para Síndrome de Burnout 
expressiva. Além disso, os fatores utilizados pelos 
enfermeiros como forma de enfrentamento são a família, 
os amigos, o apoio religioso e profissional.  
 
CONCLUSÕES 
Concluiu-se que a categoria de enfermagem vem 
sofrendo vários transtornos se tratando de seu ambiente 
de trabalho, sendo um dos principais a carga de trabalho 

excessiva que resulta em desgastes físicos e mentais, 
sendo a maioria desses profissionais do sexo feminino. 
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PROCESSO ELETRÔNICO DE PEDIDO DE PATENTE NO NÚCLEO DE INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA DO INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA 
 
SILVA1*, Cleber, MARQUES2, Vinícius, FORTES3, Iaci, PEDROSI4, Gelso.  

1 Universidade Federal de Roraima. (cleber.silva@ifrr.du.br) 
2 Instituto Federal de Roraima. (vinicius.tocantins@ifrr.edu.br) 
3 Centro Universitário Claretiano. (iacigama@claretiano.edu.br) 
4 Universidade Federal de Roraima. (gpedrosifilho@hotmail.com) 
Palavras Chave: processo eletrônico, digital, patentes, informatização. 
 
INTRODUÇÃO 
Por muito tempo a administração pública utilizou-se de 
papéis, carimbos, caixas de documentos e estantes como 
ferramental para o controle e gestão dos seus processos. 
Segundo Pinto e Fredes (1968), “a produção é o resultado 
do trabalho da população sobre a natureza, auxiliado pela 
tecnologia”. Com o passar dos anos e o surgimento de 
novas tecnologias, tornou-se possível o uso integrado de 
informações, tramitação digital de documentos com mais 
segurança. Isso através de sistemas informatizados, 
agregando muitos benefícios à sociedade, ao meio 
ambiente e a própria administração pública. O Instituto 
Federal de Roraima - IFRR recentemente passou a 
vivenciar essa realidade. Em parceria com outras 
instituições públicas, o IFRR passou a utilizar o Sistema 
Unificado da Administração Pública - SUAP. A adesão e 
uso dessa nova ferramenta é gradual e modular até sua 
total implementação organizacional. O núcleo de inovação 
tecnológica do Instituto Federal de Roraima - NIT/IFRR, 
iniciou o processo para utilização do trâmite eletrônico em 
seus processos, apresentando grande potencial para ser 
um importante agente no desenvolvimento regional, 
atuando na gestão da inovação e da propriedade 
intelectual. A partir dessa realidade, objetiva-se com esse 
estudo, relatar o processo de implementação do trâmite 
eletrônico no processo interno de pedido de patentes no 
IFRR, buscando mais agilidade e segurança em um fluxo 
melhorado e sigiloso das informações, com o intuito de 
colaborar com o desenvolvimento institucional e regional.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Esta pesquisa é caracterizada como aplicada, de caráter 
exploratório descritiva. Seu foco é orientado para a 
aplicação de soluções tecnológica em ambiente real, com 
menor ênfase no desenvolvimento teórico. Está sendo 
desenvolvida como parte formal para obtenção de título de 
mestrado e como atividade estratégica para o 
desenvolvimento institucional do IFRR. Para o mapeamento 
do fluxo de processo, está sendo utilizado o Business 
Process Model and Notation (BPMN), uma série de padrões 
para o desenho de processos que de acordo com 
FLOWERS, R.; EDEKI, C. (2013) ajuda no entendimento 
dos processos do negócio. Está sendo utilizado em 
ferramenta que possibilite a criação de diagramas de 
acordo com o método. O Design Thinking é usado como 
abordagem para melhorar a interação no desenvolvimento 
da solução, concordando o sequente  pensamento, “A 
verdadeira natureza do design está na integração entre as 
áreas humanas e a indústria” (PINHEIRO, 2018, p. 11) 

trazendo protótipos de telas e  funcionalidades que  
periodicamente são verificadas e testadas com os 
stakeholders, mantendo-se o melhoramento contínuo até o 
final dos trabalhos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O entendimento do processo interno de pedido de patente 
no IFRR, de forma ampla e detalhada é parte importante 
para desenvolvimento e implementação da solução 
tecnológica de maneira correta e com menos possibilidades 
de falhas. Diante disso, entrevistas e o acompanhamento 
das atividades correlacionadas ao processo são realizadas, 
afim de detalhar todo o fluxo. Destaca-se que através da 
interação e relato da maneira de trabalho executada, 
surgem ideias de melhorias continuas a cada ciclo, 
validando a adequada abordagem com o Desing Thinking, 
onde a empatia torna-se um ponto forte na humanização do 
processo, diminuindo a mecanização usual dos sistemas.  
A formulação e visualização dos fluxos do processo através 
de diagrama facilita o acompanhamento e abstração do 
processo, verificando-se como ótima ferramenta de auxilio, 
para as etapas de prototipagem, onde são implementadas 
funcionalidades e telas de como deverá ser em ambiente 
de produção, validando estas com os envolvidos no 
processo, através dessas interações cíclicas e entre erros 
e acertos. 
 
CONCLUSÕES 
A digitalização e informatização de processos de diversos 
contextos, pode trazer muitos benefícios econômicos, 
sociais e ambientais. A continuidade de ações que 
colaborem com essas implementações mostra-se 
importantes. O IFRR/UFRR através de iniciativas como está 
de modernizar o processo de pedido de patente veem 
contribuindo para a melhoria e desenvolvimento da 
realidade local e regional. 
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PROPOSTAS PEDAGÓGICAS PARA ENSINO DE MORFOLOGIA DE BASE GERATIVA NO 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFRR 
 
Silva1*, Marcus Vinícius da, COSTA2, Isabella Coutinho. 

1   Professor Efetivo de Língua Portuguesa de Colégio de Aplicação – CAp/UFRR. 
2  Coordenadora Institucional do Programa de Iniciação à Docência – PIBID/ Letras – 
UERR. 
 

Palavras Chave:  Programa de Iniciação à Docência, Ensino de Língua Portuguesa, Colégio de Aplicação da UFRR, Teoria 
Gerativa. 
 
INTRODUÇÃO  
Esta comunicação oral tem como intuito apresentar um 
panorama diagnóstico do contexto de atuação do Programa 
de Iniciação à Docência, subprojeto Língua Portuguesa, da 
Universidade Estadual de Roraima – UERR, no Colégio de 
Aplicação da Universidade Federal de Roraima – 
CAp/UFRR.  
O Colégio de Aplicação da UFRR foi criado em 09 janeiro 
de 1995 por meio da Resolução nº 002/95 do Conselho 
Universitário – CUNI. No entanto, suas atividades 
pedagógicas envolvendo o processo de ensino e 
aprendizagem para comunidade escolar são datadas de 
1994 com a criação da creche “Espaço da Criança”. 
O CAp/UFRR possui cerca de 488 alunos e atende todo 
processo de formação da educação básica, desde a 
formação inicial no ensino fundamental I, ensino 
fundamental II até a formação final no ensino médio. 
Nesse sentido, o contexto de atuação do PIBID, subprojeto 
de Língua Portuguesa, no CAp/UFRR, começou a ser 
desenvolvido em setembro de 2018 e contava com oito 
bolsista da Universidade Estadual de Roraima – UERR, 
atuando nas turmas 1191 e 1192, ambas do 9º ano do 
ensino fundamental II. Em 2019, continuamos com 8 
bolsistas que desenvolvem suas atividades pedagógicas 
nas turmas 1911 e 1912, ambas no primeiro ano do Ensino 
Médio. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Para Chomsky (1975 [1965]), fundador da Teoria Gerativa, 
a língua deve ser estudada e analisada em sua estrutura 
interna, visto que é fruto de uma faculdade da linguagem 
inata ao ser humano. Nesse sentido, todos os falantes 
partilham de um conhecimento comum internalizado sobre 
o funcionamento da língua, o que os permitirá desenvolver 
sua língua quando expostos a um determinado input 
linguístico. 
Do ponto de vista da prática de atuação pedagógica, essa 
perspectiva teórica além de considerar o papel da intuição 
linguística e da criatividade dos alunos no processo de 
aprendizagem de língua portuguesa na sala de aula de 
forma natural, permite também a reflexão e a comparação 
de diferentes línguas a partir das propriedades comuns que 
elas partilham, assim como suas propriedades específicas, 
tornado a aprendizagem de língua portuguesa mais intuitiva 
e relevante para os alunos. 
Nesse sentido, pretendemos apresentar as possibilidades 
que têm sido desenvolvidas com os alunos do PIBID de 
Letras da Universidade Estadual de Roraima – UERR para 
trabalhar morfologia de base gerativa na educação básica 
no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 
Roraima – CAp/UFRR. Para tanto, recorremos aos 
problemas conceituais propostos pelas gramáticas 
tradicionais ao apresentarem esse assunto (CUNHA, 2009), 
visto que compreendemos que a Teoria Gerativa, proposta 
por Noam Chomsky (1978), pode contribuir 

significativamente para tornar o ensino de morfologia 
derivacional mais intuitivo, criativo e, consequentemente, 
mais atraente para os discentes da educação básica. Para 
tanto, apresentaremos pressupostos teóricos da morfologia 
derivacional prefixal e sufixal de base gerativa e as 
possibilidades de trabalho com base nas sequências 
didáticas (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004). É 
importante mencionar aqui que nos apropriaremos das 
postulações de sequências didáticas, no entanto, com 
algumas mudanças, tendo em vista as especificidades da 
Teoria Gerativa. Por fim, é importante ressaltar que oficina 
tem estreita relação com a prática docente, uma vez que se 
vincula com preocupações que orientam as atividades de 
ensino de língua portuguesa na educação básica. 
 
CONCLUSÕES 
O trabalho dos bolsistas do Programa de Iniciação à 
Docência no Colégio de Aplicação – CAp/UFRR têm sido 
satisfatório e gratificante, visto que já apresenta 
significativos pontos positivos, principalmente, no tange ao 
processo de ensino e aprendizagem de língua portuguesa 
de uma forma mais criativa e intuitiva, o que vem 
despertando o interesse dos discentes em aprender língua 
portuguesa, principalmente, aspectos gramaticais. 
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PROPOSTA DE AULA COM SIMULAÇÃO DE CORPO CILÍNDRICO ROLANDO COM E SEM 
ATRITO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO UTILIZANDO VPYTHON 7 

PAULO1, Paulo Henrique Silva,  ARAÚJO , Ijanílio Gabriel de 

1 Acadêmico da Universidade Federal de Roraima. (paulovzd2@gmail.com) 
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Palavras Chave: Simulação, Vpython 7, Ensino, Mecânica, Atrito, rolamento. 
 
INTRODUÇÃO 

O atrito é um fenômeno amplamente observado na 
natureza e seus efeitos são de extremo interesse para as 
engenharias e ciências, pois tem um impacto relevante na 
eficiência e durabilidade de maquinas em geral, muitas 
vezes por motivos de simplificação no ensino de física para 
alunos do ensino médio o atrito é desprezado para uma 
construção de modelos idealizados e isso pode gerar 
problemas significativos entre a teoria e a pratica como 
para o caso de um corpo que rola sem deslizamento, 
(Caldas; Magalhães, 2000) mostra que mesmo entre 
professores do ensino médio a uma dificuldade em 
determinar quando o atrito é estático ou dinâmico nesta 
situação. O mesmo ocorre durante a formação em cursos 
superiores, com um exemplo simples (Nelson, 2012) 
verifica que mesmo entre alunos de graduação em 
diferentes semestre apresentam dificuldades para 
descrever as forças de atrito que atuam em um corpo que 
rola sem deslizamento, portanto o objetivo deste trabalho 
foi elaborar uma simulação didática para discutir em sala 
de aula conceitos e aplicação do atrito de rolamento. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizando um interpretador Python e o módulo Vpython 
criamos uma simulação onde os modelos físicos possam 
ser verificados. O módulo Matplotlib foi usado para 
construção de gráficos que auxiliam na interpretação do  
problema.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os alunos poderão verificar através do gráfico da Figura 1 
que o cilindro devido ao fato de não ser um solido perfeito 
o cilindro sofre uma frenagem. 

 

Figura 1:  Velocidade  em função do tempo. 
 
Na simulação o caráter vetorial pode ser observado pelo 
vetor velocidade do centro de massa (cor verde), e pela 
força de atrito (cor vermelha) Figura 2, pode-se variar 

todas as grandezas físicas do problema e verificar as 
mudanças que cada parâmetro provoca no sistema. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Imagem da simulação 
 

CONCLUSÕES 

O uso de softwares sempre permite muitas possibilidades 
principalmente para educação, o limite literalmente é a 
imaginação, tudo que possa agregar em conhecimento 
para o educando de forma dinâmica deve ser explorado 
pelos educadores. 
O problema do cilindro rolando pode realmente ser um 
problema complexo dependendo nível de aprofundamento 
que o assunto é tratado, porém não creio que esse seja o 
objetivo quando abordado em aulas para alunos do 
primeiro ano do ensino médio. Existem pontos conceituais 
muito mais relevantes qualitativamente do que 
quantitativamente no problema, como dissipação de 
energia por atrito, aumentar eficiência em alguns sistemas 
mecânicos, princípios de pneumáticos e muitos outros. 
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PROPRIEDADES DA PUPUNHA E SEUS BENEFÍCIOS NA ALIMENTAÇÃO COMO ESTRATÉGIA 
DE ENSINO DE UMA ALIMENTAÇÃO MAIS SAUDÁVEL 

MORAIS1*,Elana Tarcila de Souza,SILVA1, Edilene de Oliveira, MOREIRA1,Vanilda Nascimento, SAMPAIO2, Iracilma 
da Silva, LIMA3,Régia Chacon Pessoa de. 
1*Alunas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID – Química da Universidade Estadual de 
Roraima (lanna.morais17@gmail.com) 
 2 Professora Supervisora do PIBID-Química UERR - Escola Estadual José de Alencar, 
 3Professora do Curso de Licenciatura em Química – Coordenadora de área do PIBID-Química UERR.  
 
Palavras Chave: PIBID, Ensino de Química, Pupunha.  Alimentação Saudável. 
 

INTRODUÇÃO 
A região Norte do Brasil se caracteriza por uma 
disponibilidade de frutos ricos em pró-vitamina A, entre 
eles a pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.), que é um fruto 
tropical da família das palmáceas, cuja origem é bastante 
discutida (CARVALHO ET. AL.). A industrialização do 
fruto da pupunha poderá ser revertida em mais uma 
alternativa de agregação de renda para o produtor rural, 
além da oportunidade de produzir alimento para 
consumo próprio. Clemente e Santos (2002) afirmam 
que os frutos da pupunha apresentam elevado valor 
nutritivo sendo ricos em lipídeos, fibras, amido e 
carotenoides totais, que dão à sua polpa, além de uma 
intensa coloração amarela, um apelo funcional bastante 
significativo; além disso, apresenta elevado valor 
energético. De acordo Clement (1999), praticamente 
tudo na palmeira pode ser aproveitado, mas os reais 
produtos explorados no mercado são o palmito e o fruto. 
O fruto é consumido tradicionalmente de uma única 
forma: depois de separados do cacho, os frutos são 
cozidos em água e sal e consumidos. Este trabalho faz 
parte das atividades desenvolvidas pelo PIBID Química 
na Escola Estadual José de Alencar no município de 
Rorainópolis, RR. Visando o conhecimento dos alunos 
do ensino médio sobre uma fruta, abundante na região 
amazônica, mas que poucos dão importância. Este 
trabalho teve como objetivo mostrar para os alunos os 
benefícios e propriedades da fruta pupunha, bem como 
incentivar sua utilização. 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os Benefícios da Pupunha para a saúde são diversos. 
Pois, ela possui uma grande quantidade de nutrientes 
essenciais para saúde geral do nosso corpo. É muito 
conhecida e consumida pelas populações nativas da 
América Central até a Floresta Amazônica, sendo há 
séculos utilizada na sua alimentação. Os frutos são 
frequentemente consumidos depois de cozidos em água 
e sal ou na forma de farinha ou óleo comestíveis. 
Contudo, também podem ser matéria-prima para a 
fabricação de compotas e geleias. Além disso, existe 
uma grande variedade de receitas que podem ser feitas 
com a fruta pupunha e o palmito. Como parte das 
atividades do PIBID na escola Estadual José de Alencar 
no município de Rorainópolis, as pibidianas juntamente 
com os alunos do ensino médio organizaram um estudo 
acerca da fruta, seus benefícios e como utiliza-la na 
culinária local. Foi realizada uma mostra científica em 
uma escola estadual no município de Rorainópolis, RR 
para demonstrar os trabalhos desenvolvidos que 

mostraram os benefícios da pupunha, que o fruto possui 
muitas vitaminas e alto teor nutritivo. Na ocasião, foram 
apresentadas algumas receitas com a pupunha e o 
palmito para que os alunos observassem que todo o fruto 
é reaproveitado, desde a casca na fabricação da farinha 
da pupunha, o palmito, o suco da polpa, e que nenhuma 
parte dele é descartado no lixo.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Através do trabalho realizado utilizando a pupunha pode-
se perceber que seu uso é uma excelente alternativa de 
confecção de alimentos e renda para moradores do 
município de Rorainópolis, pois o cultivo da pupunha tem 
uma boa adaptação ao clima da região. Sua produção 
mesmo em solos pobres, comuns na Amazônia é 
possível ter um produto de boa qualidade principalmente 
o palmito ao natural, o fruto da pupunha tem um alto valor 
nutritivo e teor de vitamina A e sabor agradável. A partir 
do fruto receitas foram criadas como: bolos, suco, pão, 
lasanha (palmito), purê entre outros, sempre misturando 
com farinha de trigo porque a pupunha não contém 
glúten. A farinha de pupunha obtida, se deu pelo 
processo de peneiração similar ao da farinha de 
mandioca que poderá ser utilizada, para fazer diversas 
receitas, serve para produção de ração de animais, 
assim como as fibras próximas ao palmito abrindo uma 
grande possibilidade de aproveitamento do fruto em 
larga escala, de maneira fácil e acessível a todos os 
produtores, especialmente para os agricultores 
familiares. Os alunos do ensino médio tiveram a 
oportunidade de participar de cada etapa da pesquisa, 
constituindo-se em aprendizado e mudança de hábitos e 
posturas destes como cidadãos.   
CONCLUSÕES 
Através da mostra científica realizada pelo PIBID 
Química, pode-se demostrar aos alunos que a farinha da 
casca da pupunha revela-se um produto regional com 
elevado potencial mercadológico em função das 
propriedades nutricionais. Conclui-se que a farinha da 
casca da pupunha é uma fonte de lipídios, carboidratos, 
energia e carotenoides. O suco da pupunha tem alto 
valor nutritivo e saboroso. A casca da pupunha mostrou-
se viável para o processo de obtenção da farinha, 
visando o enriquecimento dos alimentos ou a 
substituição parcial da farinha de trigo, podendo ser 
utilizada em panificação, confeitaria, alimentos infantis e 
produtos dietéticos. 
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QUALIDADE DE MUDAS DE PIMENTA ORNAMENTAL PRODUZIDAS EM DIFERENTES 
SUBSTRATOS E HIDROGEL 
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1 Universidade Federal de Roraima, Mestrando do Programa de pós-graduação em Agronomia (sony_maia@hotmail.com) 
2 Engenheira Agrônoma; 3 Universidade Federal de Roraima, Doutorando do Programa de pós-graduação em Agronomia; 
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INTRODUÇÃO 
O segmento das plantas ornamentais está em expansão no 
Brasil, gerando empregos direto e indiretos. Dentre essas 
plantas, destacam-se as pimentas ornamentais, pois 
possuem porte pequeno e apresentam frutos em diferentes 
estádio de maduração. Entretanto, para obter mudas 
vigorosas é necessário realizar o plantio em substratos que 
forneça bom aporte nutricional e estrutural a planta. Além 
disso, é importante utilizar polímeros, como o hidrogel, para 
racionalizar o uso da água. Nesse sentido, objetivou-se com 
este trabalho avaliar a qualidade de mudas de pimenta 
ornamental produzidas em diferentes substratos 
combinados com hidrogel.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimente foi conduzido na área experimental do 
Centro de Ciências Agrária da Universidade Federal de 
Roraima - CCA/UFRR, em Boa Vista-RR, no período 
correspondente aos meses de abril e maio de 2019. A 
instalação do ensaio foi feita em um telado com malha 
fotoconversora de cor prateada com 50% de sombreamento 
(ChromatiNet® Silver). O delineamento experimental 
utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 
3x2, com quatro repetições e três plantas por unidade 
experimental. Cada planta foi conduzida em copos de 
plástico com capacidade de 0,2 L. A base de cada copo foi 
preenchida com brita tipo 0 (4,8 a 9,5 mm) para contenção 
das perdas de substrato e drenagem de água, conforme 
Monteiro Neto et al. (2016). Foram testados 
associadamente três níveis de substrato (S1 
[OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz 
carbonizada (1:1:1 v/v)], S2 [OrganoAmazon® + 
PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada + Esterco 
Bovino (1:1:1:1 v/v)] e S3 [OrganoAmazon®]) e 2 dois níveis 
de hidrogel (presença e ausência). A quantidade de 
hidrogel usada foi de 10 g.L-1 de substrato. Os substratos 
ausentes de hidrogel foi realizada à irrigação diária das 
mudas. Já nos tratamentos referentes ao uso de hidrogel, 
adotou-se turno de rega de dois dias, permitindo a atuação 
do hidrogel. O turno de rega foi adotado após 20 dias do 
plantio (DAP). Aos 44 DAP foram analisadas as seguintes 
variáveis: altura de planta/diâmetro do coleto (AP/DC), 
massa seca da parte aérea/massa seca de raiz 
(MSPA/MSR) e o índice de qualidade de Dickson (IQD), 
determinado por: IQD = MST/(AP/DC+MSPA/MSR). Para 
determinar os efeitos dos tratamentos sob a qualidade de 
mudas de pimenta ornamental, os resultados obtidos foram 
submetidos à análise de variância aplicando-se o teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. As análises foram realizadas 
com o auxílio do programa estatístico R Studio (R CORE 
TEAM, 2016). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Houve efeito de substrato para a variável AP/DC. Em que o 
S3 foi superior aos substratos S1 e S2, e estes possuem 
médias estatisticamente iguais (Tabela 1). A presença de 
hidrogel não diferiu dos substratos avaliados para relação 
MSPA/MSR. Já na ausência do polímero, os substratos S2 
e S3 incrementaram melhores valores dessa variável para 
as mudas de pimenta ornamental (Tabela 1). Ainda na 
Tabela 1, observa-se que a combinação entre hidrogel e S1 
proporcionaram as menores médias de IQD. A melhor 
resposta dessa variável foi obtida quando as mudas de 
pimenta ornamental foram cultivadas sobre o S3 na 
ausência do hidrogel. 
Tabela 1 - Valores médios da relação altura de planta/diâmetro do 
coleto massa seca de parte aérea/massa seca de raiz 
(MSPA/MSR) e índice de qualidade de Dickson (IQD) de mudas 
de pimenta ornamental produzidas em resposta à diferentes 
substratos substrato e hidrogel. Boa Vista, RR, 2019 

AP/DC 
S1 S2 S3 

2,10 b 2,16 b 2,86 a 

  PH AH 

MSPA/M
SR 

S1 1,16 Aa 0,93 Ab 

S2 0,99 Ba 1,57 Aa 

S3 1,40 Ba 1,94 Aa 

IQD 

S1 0,77 Ab 0,71 Ab 

S2 1,49 Aa 0,55 Bb 

S3 1,47 Ba 2,20 Aa 

Médias seguidas de mesma letra, minúsculas na coluna e 
maiúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey (p<0,05). (S1 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + 
Casca de arroz carbonizada (1:1:1 v/v)], S2 
[OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz 
carbonizada + Esterco Bovino (1:1:1:1 v/v)] e S3 
[OrganoAmazon®]). PH - Presença de hidrogel; AH - 
Ausência de hidrogel. 

 
CONCLUSÕES 
O substrato OrganoAmazon® produz mudas de pimenta 
ornamental de melhor qualidade. O hidrogel associado ao 
substrato S2 pode ser uma alternativa para melhorar a 
qualidade das mudas de pimenta ornamental. 
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INTRODUÇÃO 
O aumento da imigração tem sido um assunto frequente no 
Brasil e mais ainda no Estado de Roraima, o qual faz 
fronteira com a Venezuela aonde vem vivenciando uma 
crise econômica, devido a isto o atendimento dos 
imigrantes tem se tornado cada vez maior e os servidores 
administrativos da Delegacia de Imigração acabam tendo 
uma carga horária mais exaustiva. De acordo com o Jornal 
Roraimaemtempo.com (2019) Roraima registrou o maior 
crescimento populacional do país entre todos os Estados 
nos últimos seis anos, com um aumento populacional de 
20%. O presente trabalho tem como objetivo avaliar os 
impactos que a imigração trouxe para a qualidade de vida 
dos servidores efetivos da Delegacia de Imigração no 
Município de Boa Vista RR. Buscou-se apresentar soluções 
para a melhor qualidade de vida dos servidores e que os 
mesmos tenham um local agradável para se trabalhar. Fica 
como sugestão deste estudo a aplicação da pesquisa 
específica sobre insalubridade e dar mais atenção em seus 
servidores e suas funções desempenhadas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para esta pesquisa foi realizado um estudo de caso único, 
pesquisa de campo e pesquisa bibliográfica, tendo caráter 
descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa, onde 
foi aplicado um questionário com seis perguntas 
designadas a dezessete funcionários que representa uma 
amostra de 34%. A delegacia de imigração possui vinte e 
cinco funcionários, dentre eles oito efetivos, nove que 
vieram de missão, 8 terceirizados e recentemente foram 
contratados vinte e cinco terceirizados o qual será 
distribuído direta e indiretamente na delegacia. Para a 
aplicação do questionário foi usado o modelo de WALTON 
(1999) com escala de avaliação da qualidade de vida no 
trabalho. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O presente artigo mostra em seus resultados que dos 
dezessete colaboradores questionados doze estão 
satisfeitos com a sua jornada de trabalho o que equivale a 
70%, os outros 30% não estão satisfeitos com a quantidade 
de horas trabalhadas. Em relação à salubridade, isto é, 
condições de trabalho, dez pessoas 59% estão insatisfeitas 
com o ambiente em que trabalham e sete referente a 41% 
estão satisfeito.  Já no que diz respeito à carga horaria 
trabalhada 41%, sete dos funcionários estão insatisfeito e 
dez ou seja, 59% estão satisfeito com o horário trabalhado. 
No que diz respeito ao cansaço no trabalho e se ele causou 
algum problema de saúde, 56% concorda parcialmente que 
o cansaço de alguma forma afeta na saúde, 23% concorda 

totalmente com a afirmativa, 10% nem concorda nem 
discorda e 11% discorda parcialmente.  Sobre o aumento 
de trabalho e se ele levou algum tipo de esgotamento físico 
64% dos funcionários concorda parcialmente com a 
afirmativa e 36% concorda totalmente.  Foi questionado se 
os funcionários acreditam que atividades físicas 
(funcionais) no ambiente de trabalho melhoram a qualidade 
de vida 88% concorda totalmente e 12% concorda 
parcialmente. De modo geral nota-se que grande parte das 
questões os funcionários estão satisfeitos ou concordam 
parcialmente com as afirmativas no que diz respeito ao local 
de trabalho, 59% estão insatisfeitos com o ambiente em 
relação à salubridade, logo se observa que se esperam 
melhorias nesse setor para que os mesmos se sentem mais 
acolhidos e confortáveis para desempenhar suas 
determinadas funções.  
CONCLUSÕES 
O presente trabalho procurou identificar quais os impactos 
que o aumento da imigração trouxe para a qualidade de 
vida dos servidores de uma Delegacia em Boa Vista/RR. É 
notável que, em relação ao ambiente de trabalho e sua 
carga horária, grande parte dos servidores estão satisfeitos. 
Em contrapartida o que envolve a execução de suas 
atividades e a salubridade grande parte estão insatisfeitos. 
Para melhorar a qualidade de vida faz- se necessário de 
imediato uma avaliação especifica do que tem causado 
insalubridade para esses funcionários, visto que é a maior 
reclamação destes. A Delegacia de Imigração contratou 
recentemente vinte e cinco 
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INTRODUÇÃO 
Ana Mae Barbosa (1989) afirma que o “ensino obrigatório 
da arte não desenvolveu a qualidade estética da arte-
educação nas escolas.” Esta questão referente a qualidade 
do ensino pode estar relacionada a necessidade da 
formação profissional.  
Diante disso, e dentre muitas questões educacionais a 
serem resolvidas, tais como: apenas um tempo de aula 
semanal de uma hora, conteúdo extenso, material/recurso 
didático insuficiente, espaços inadequados, turmas 
lotadas, tem-se ainda a situação de um profissional não 
habilitado a desenvolver a disciplina Arte, podendo causar 
um certo desconforto e um não comprometimento com o 
componente curricular adotado para o cumprimento da 
carga horária. Assim, cabe perguntar: os professores do 
quadro efetivo estadual que lecionam Arte no Ensino 
Fundamental II em Boa Vista-RR tem habilitação para tal?  
Sendo assim, o objetivo geral dessa pesquisa foi investigar 
a formação acadêmica dos docentes que atuam na rede 
pública estadual no município de Boa Vista-RR, com o 
componente curricular Arte, no Ensino Fundamental-Anos 
Finais.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi desenvolvida através de uma abordagem 
qualitativa. Inicialmente fez-se a “realização de leitura e 
reflexão sobre obras selecionadas” (LAKATOS, 2018). 
Realizou-se o levantamento de informações dos 
professores que lecionam Arte do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental, do município de Boa Vista-RR, somente do 
quadro efetivo junto à Secretaria Estadual de Educação e 
Desporto, referente ao quantitativo, formação acadêmica, 
entre outras. 
Em seguida, realizou-se a tabulação e análise dos dados 
com auxílio de planilha eletrônica. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com o levantamento e tabulação dos dados, em 
Boa Vista-RR tem-se 86 professores do quadro efetivo 
estadual que lecionam Arte em turmas de 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental. 
Contudo, constatou-se que estes complementam carga 
horária também no Ensino Médio, bem como com outras 
disciplinas, tais como: Ensino Religioso (65), Filosofia (09), 
Geografia (02), Sociologia (09), Educação Física (01), 
Biologia (01), História (01), Língua Espanhola (03) e 
Língua Portuguesa (02). 
Além disso, dos dados levantados, observou-se que a 
habilitação atual dos docentes, tem-se 05 mestres, sendo 
04 em Educação e um em Ciência da Religião; 35 
especialistas, sendo 02 em Metodologia do Ensino de Arte, 
01 em Educação Musical, os demais em cursos diversos, 
tais como: Gestão de Sistemas, Informática na Educação, 
Psicopedagogia, Educação Ambiental, Gestão Escolar, 

Educação Especial, em Letras, Educação Infantil, entre 
outras. 
Verifica-se na Figura 1 que apenas 07 docentes tem 
formação acadêmica direcionada em Arte, sendo 05 em 
Licenciatura Plena em Educação Artística. 
 

Figura 2- Formação acadêmica dos professores 

 
 
A formação acadêmica de qualquer que seja a licenciatura 
permite ao profissional da docência domínio sobre 
qualquer tema a ser ministrado em sala de aula. (SILVA 
JÚNIOR, GARIGLIO, 2014). Desse modo, a falta desta 
formação pode interferir negativamente no processo de 
ensino e aprendizagem. 
Nesse ponto, é também importante saber como o docente 
sem formação em arte desenvolveria sua aula de forma a 
responsabilizar-se pelo o que expõe em sala. Não basta 
apenas saber técnicas de desenho ou mesmo fazer 
mistura de cores, o ensino de Arte exige mais que isso, 
como enfatiza Ana Mae Barbosa (1989). 
 
CONCLUSÕES 
Diante do quantitativo de profissionais não habilitados que 
ensinam Arte, a pesquisa nos faz refletir sobre como está 
este ensino nas escolas públicas e a importância da 
formação acadêmica, que na falta desta, faz-se necessário 
proporcionar uma formação continuada que subsidie os 
professores e, consequentemente, permita ao aluno 
qualidade de aprendizagem do componente curricular 
Arte.  
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INTRODUÇÃO 
As Instituições de Ensino Superior (IES) têm um papel 
essencial que vai além da formação de uma sociedade e, 
sobretudo, passam pelo processo de criação e 
disseminação de novos conhecimentos e tecnologias, 
empregando-se o ensino, a pesquisa básica e aplicada, 
assim como a extensão. A despeito dessas informações, 
embora benéfico, o crescimento das cargas-horárias dos 
cursos de graduação nas IES brasileiras tem 
frequentemente sacrificado o aprendizado discente 
(CHIARINI; VIEIRA, 2012). Segundo Capra (2006), a 
formação de profissionais das áreas de saúde tem sido 
pautada na utilização de metodologias consideradas 
conservadoras e tradicionais, sob forte influência do 
mecanicismo, fragmentado e reducionista, o que dificulta o 
entendimento de conteúdos básicos e essenciais para a 
progressão dos acadêmicos na IES. Em decorrência, 
evidencia-se a necessidade de se criar situações 
diferenciadas de aprendizagem que possam despertar a 
curiosidade dos acadêmicos, mobilizando-os a investigar, a 
produzir conhecimento e estimular novas aprendizagens 
(ALMEIDA, 2003). Logo, a presente pesquisa teve como 
objetivo verificar o aprendizado adquirido por acadêmicos 
de Bacharelado em Medicina e em Enfermagem, durante a 
realização de um curso de atualização sobre sinalização 
celular, em uma Universidade de Boa Vista-Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo quali-quantitativo com abordagem 
transversal. Incluíram-se os acadêmicos de Bacharelado 
em Medicina e Enfermagem de uma Universidade de Boa 
Vista que se inscreveram no curso de atualização em 
sinalização celular, no período de 2019.2. Foram excluídos 
os alunos que não estavam inscritos nessa atividade 
extracurricular, os que faltaram ao dia de curso, os menores 
de 18 anos e aqueles que se recusaram a assinar o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Para avaliação do 
grau de conhecimento dos discentes sobre o tópico de 
comunicação celular foi aplicado um questionário 
estruturado, contendo cinco perguntas, antes e após o 
curso. Os resultados foram expressos como média e erro 
padrão da média e analisados estatisticamente através do 
teste t de Student, sendo os valores de p < 0,05 
considerados significantes. Todos os dados foram 
analisados utilizando o GraphPad Prism® 8.01. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da Universidade Estadual de Roraima (UERR), 
sob parecer nº 3.239.995. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A amostra foi composta por 23 discentes, prevalecendo os 
acadêmicos de Enfermagem (56%) em comparação aos de 

Medicina (44%), cursando o segundo (34,8%), quarto 
(47,8%) ou sexto período (17,4%), sendo estas disciplinas 
do ciclo básico. Apesar dos avanços pedagógicos atuais, os 
cursos de saúde apresentam temas das ciências básicas 
ministrados nos primeiros anos, habitualmente, com baixa 
integração com as disciplinas clínicas, o que reduz o 
aprendizado (IGLÉSIAS; BOLLELA, 2015). Com base 
nisso, em relação à primeira pergunta, observou-se que os 
discentes não responderam (“branco”) (n=1), responderam 
de forma errada (n=19) ou correta (n=3), antes do curso de 
atualização. Nessa avaliação, houve a possibilidade de um 
acerto (máximo de 1 ponto), porém, verificou-se uma maior 
média de padrão de resposta errada (0,8 ± 0,1, p < 0,05) 
em comparação com correta (0,1 ± 0,01, p < 0,05), o que 
foi modificado após o curso, com respostas em branco 
(n=1), erradas (n=2) e corretas (n=20) e um elevado padrão 
de resposta correta (0,9 ± 0,1). Resultados semelhantes 
foram verificados para as segunda, terceira, quarta e quinta 
perguntas, respectivamente, apresentando respostas em 
branco (n=10, 2, 4 e 3), erradas (n=8, 11, 12 e 14) e corretas 
(n=5, 10, 7 e 6) antes do curso, e aumento de respostas 
corretas (n=21, 21, 19 e 21) em comparação às respostas 
em branco (n=1, 1, 2 e 1) e às erradas (n=1, 1, 2 e 1), após 
o curso de atualização. Adicionalmente, evidenciou-se 
aumento na média de padrão de respostas corretas em 
todas as perguntas, antes e após o curso (0,2 ± 0,05 vs. 0,9 
± 0,1; 0,4 ± 0,1 vs. 0,9 ± 0,01; 0,3 ± 0,07 vs. 0,8 ± 0,1 e 0,2 
± 0,1 vs. 0,9 ± 0,1, respectivamente, p < 0,05). 
 

CONCLUSÕES 

A pesquisa estimulou a interdisciplinaridade dos discentes 
dos cursos de Bacharelado em Medicina e Enfermagem de 
uma Universidade regional e aumentou o nível de 
conhecimento sobre comunicação celular, tema do ciclo 
básico. Portanto, serve como suporte para a elaboração de 
novos cursos de atualização para fortalecer a formação 
acadêmica dos discentes roraimenses. 
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INTRODUÇÃO 

Utilizar metodologias como aulas práticas no ensino de 
ciências, possibilita uma relação entre o aprendiz e os 
objetos de seu conhecimento, a teoria e a prática (LIMA, 
AGUIAR JÚNIOR E BRAGA, 1999). As atividades 
práticas podem ser conduzidas para favorecer os 
alunos com modos de pensar e interligar a tecnologia, a 
ciência, a sociedade e o ambiente onde vivem, visando 
aproximar o ensino da ciência (CACHAPUZ, 2005). 
As atividades práticas podem favorecer o ensino de 
ciências e baseado nessa importância esse trabalho 
tem como objetivo relatar como a aula prática sobre 
preparação e visualização de células no microscópio 
óptico potencializou a aprendizagem de citologia no 
Ensino Fundamental II no Colégio de aplicação da 
Universidade Federal de Roraima. A citologia preocupa-
se com a compreensão da célula quanto aos seus 
constituintes e à sua atividade funcional. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
A atividade relatada foi realizada no mês de abril de 
2019 com alunos de duas turmas do 7º ano do Ensino 
Fundamental II do Colégio de Aplicação/UFRR.  
A aula prática foi realizada no laboratório de ciências do 
colégio. Dividiu-se, cada turma, em quatro grupos para 
os quais foi distribuído um roteiro elaborado com o 
intuito de auxiliar e instruir os alunos na preparação e 
visualização, em microscópio óptico, de lâminas com 
células da mucosa bucal (célula animal) e células do 
epitélio da cebola (célula vegetal) coradas com azul de 
metileno. Após a preparação e visualização os alunos 
foram incentivados à desenhar a organização celular da 
célula animal (membrana plasmática, citoplasma e 
núcleo) e da célula vegetal (membrana plasmática, 
parede celular, citoplasma e núcleo). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A invenção do microscópio possibilitou a descoberta 
das células e inaugurou um novo campo de investigação 
científica, a Citologia, atualmente mais conhecido como 
Biologia Celular (AMABIS, MARTHO, 2010). A citologia 
faz-se importante no ensino fundamental fazendo 
necessárias que as aulas relacionadas a esse conteúdo 
sejam ministradas eficientemente de forma a garantir a 
aprendizagem significativa dos alunos, evitando 

concepções alternativas, pois a compreensão por parte 
dos alunos do seu objeto de estudo, a célula, é vital para 
o desenvolvimento de outros temas ligados à ciências.  
As atividades em laboratório funcionam como um 
poderoso catalisador no processo de aquisição de 
novos conhecimentos, visto que a vivência de certa 
experiência facilita a aprendizagem (POSSOBOM et al., 
2003) 
Verificou-se a eficiência da aula prática devido: 1- notou-
se dúvidas relacionadas a pontos tratados em aula 
teórica como o formato celular, compartimentação do  
núcleo, diferenciação entre célula vegetal e animal; 2- 
curiosidade espontânea quanto ao modo de realizar as 
preparações, principalmente em porquê o núcleo 
corava-se e o citoplasma não; 3-questionamentos sobre 
as células de outras origens; 4- desenvolvimento da 
aula com participação ativa dos alunos. 
 
CONCLUSÕES 
A aula prática facilita o aprendizado e assimilação do 
conteúdo, pois possibilita uma participação mais ativa 
na construção do conhecimento dos alunos tornando o 
processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e 
significativo. Muitas dúvidas oriundas das aulas teóricas 
foram esclarecidas. 
Percebeu-se como uma infraestrutura laboratorial na 
escola, mesmo que básica, permite o desenvolvimento 
dessas aulas e infelizmente sabe-se que a maioria das 
escolas não possuem tal estrutura. A falta de recursos 
nas escolas é um dos fatores que dificulta o trabalho de 
muitos professores e prejudica o aprendizado. 
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INTRODUÇÃO 
  O Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) 
foi criado em 2007. É coordenado pela Diretoria de 
Educação Básica Presencial (DEB) da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) (BRASIL, 2008). Segundo Rausch (2013), o 
Pibid tem como objetivos principais integrar Educação 
Superior e Educação Básica; qualificar a formação 
inicial de professores; fomentar práticas docentes e 
experiências metodológicas de caráter inovador e tornar 
a escola pública um espaço para reflexão e crescimento 
na construção do conhecimento. Ele tem o intuito de 
incentivar a formação de professores para a educação 
básica, possibilitando os acadêmicos de licenciaturas a 
conhecer o funcionamento das escolas e adquirir uma 
experiência única antes da completar sua formação. 
Neste trabalho, abordaremos as experiências obtidas 
por intermédio do Pibid em uma instituição escolar 
militar, através do método observacional. 
MATERIAL E MÉTODOS 
Nesse relato, utilizamos o método observacional das 
turmas do 6º, 7º e 8ª anos de um colégio estadual militar 
da cidade de Boa Vista/RR, onde não houve uma 
pesquisa, mas, um relato da experiência dos 
professores envolvidos. Observamos o envolvimento 
dos alunos com a escola, com a aula proposta pela 
professora, com a aceitação das atividades propostas 
aos discentes e com nossa experiência enquanto 
pibidianos. Os conteúdos observados nesse período 
foram vôlei, basquete, handebol, futsal, badminton, 
tênis de mesa, jogos de tabuleiro, exercícios, estafetas.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados referentes ao envolvimento da turma 
mostra que todos os alunos participaram das aulas, 
sempre estavam envolvidos e aprenderam um pouco 
mais sobre o esporte ou modalidade praticada, alguns 
reclamaram por não terem aula sem nenhuma atividade, 
ou seja, aula em que pudessem ficar sentados 
conversando ou utilizando celulares, pois a professora 
sempre definia as atividades a serem feitas. A relação 
dos alunos com a docente sempre foi de muito respeito, 
não só por ser um colégio militar, mas por disciplina, 
tendo ela como uma “autoridade” dentro de sala e como 
uma parceira nas aulas, porque auxilia os alunos a 
melhorar seu desempenho nos esportes. Nas aulas não 
observemos nenhuma falta de respeito ou indisciplina 
entre professor-aluno ou mesmo entre os próprios 
alunos. Nossa participação inicial no Pibid não foi muito 
boa, devido ao medo ou insegurança, mas com o passar 
das aulas começamos a interagir, tanto com a docente 
quanto com os alunos e, fomos alcançando um ótimo 
relacionamento profissional. Inicialmente, observamos 

as aulas por conta da disciplina militar proposta pela 
escola, mas aos poucos fomos auxiliando, tendo o 
privilégio de lecionar algumas aulas para algumas 
turmas conforme o planejamento da docente. Em todas 
as aulas, a professora solicitava que buscássemos os 
alunos em sala, onde eles faziam a apresentação 
obrigatória determinada pelo colégio. Após essa 
apresentação,  direcionávamos os alunos para o local 
em que eram praticadas as atividades. Algumas vezes 
realizávamos adaptações nas aulas já planejadas por 
conta do espaço, ou seja, a quadra estaria sendo 
utilizada para treinamento policial ou treinamento dos 
próprios alunos da instituição, tendo que usar a quadra 
em área reduzida ou até mesmo procurar outros locais, 
como campo ou pátio.  Tivemos a honra de participar da 
formatura do alamar, da formatura do 9ª ano. 
Participamos também de uma gincana proposta pela 
escola, nos proporcionando uma experiência única e 
prazerosa, com brincadeiras diversificadas, na qual 
tivemos a chance de vivenciar e aprender fazer o 
planejamento e como tudo acontece na hora, nos 
mostrando os pontos positivos e as limitações, para que 
tenhamos experiência e compreensão do que pode ou 
não acontecer, de como agir conforme os desafios das 
atividades propostas. Segundo Ambrosseti (2013), o 
aspecto central nas discussões é a relação entre o 
conhecimento acadêmico e o conhecimento da 
experiência, articulando a teoria e a prática para 
enfrentar os desafios do cotidiano escolar. 
CONCLUSÕES 
Em virtude dos fatos mencionados, o Pibid nos 
proporcionou uma experiência única que foi de grande 
importância para a qualificação e a carreira profissional 
do educador. O objetivo da pesquisa é descrever o 
relato de experiência vivido pelos pibidianos com o 
auxílio da professora supervisora Jamila nos permitindo 
uma melhor interação nas aulas entre o professor e o 
aluno. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, percebe-se uma grande inquietação 
entre os professores e outros profissionais da educação, a 
respeito da disciplina de física, visto ser considerada por 
muitos alunos como complexa e de difícil compreensão. 
Com isso percebe-se a necessidade de se repensar em 
novas estratégias de ensino que contextualize e facilite a 
aprendizagem dos alunos. Na era em que vivemos em que 
a sociedade está conectada constantemente às 
informações, não é tão aconselhável limitar o ensino ao 
estudo de questões contidos em livros, geralmente 
desconectadas da realidade dos alunos. Assim é de grande 
relevância o assunto da pesquisa, pois teve como objetivo 
estudar a contribuição da resolução de problemas 
experimentais no 2° ano do ensino médio regular para o 
desenvolvimento da competência de análise de situações 
problemas, através do estudo da dilatação dos sólidos 
utilizando as etapas de Galperin. 
Na teoria por etapas das ações mentais, proposta por 
Galperin, a atividade externa se transforma em atividade 
interna, o professor tem papel de motivar o aluno e em 
seguida orientar quanto as ações que irá realizar no sentido 
de obter progresso em sua aprendizagem; sendo que ao 
realizar a atividade o aluno passa para forma materializada 
da ação, verbalizando e analisando sobre o seu 
aprendizado, atingindo com isso à linguagem interna, e 
consequentemente o aprendizado (MENDOZA, 2009). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa teve caráter preferentemente qualitativo com 
fundamentação bibliográfica e análise de dados. A coleta 
de dados ocorreu através de provas de lápis e papel, 
questionários aplicados aos alunos, observações diretas e 
anotações feitas pelo pesquisador e entrevista com a 
professora da turma. Os instrumentos foram aplicados no  
decorrer do desenvolvimento das aulas contidas na 
realização de uma sequência didática. A pesquisa utilizou 
como método a Resolução de Problemas experimentais 
fundamentada na Teoria de Galperin tendo como atividade 
de estudo a Atividade de Situações Problemas 
Experimentais (ASPE) como Metodologia de Ensino. 
Formada por quatro ações invariantes e suas respectivas 
operações que dependem da situação problema específica. 
Como descrito abaixo:  
Ação 1: Formular o problema docente, sendo as 
Operações: a- Identificar as variáveis experimentais, 

produto de medições diretas; b- Reconhecer as 
dependências ou não entre as variáveis de medições 
diretas; c- Ter uma compreensão elementar do fenômeno 
observado na experimentação; d- Identificar as unidades de 
medida dos instrumentos utilizados na experimentação. 
Ação 2: Construção do núcleo conceitual, sendo as 
Operações: a- Atualizar os conceitos e/ou procedimentos 
relacionados com as observações realizadas no 
experimento; b- Construir hipóteses para explicar o 
fenômeno estudado no experimento; c- Determinar 
medições indiretas através das medições diretas. Ação 3: 
Resolver a situação problema, sendo as Operações: a- 
Explicar os fenômenos estudados através da comprovação 
das hipóteses construídas; b- Encontrar relações 
matemáticas relevantes entre variáveis; c- Encontrar novos 
elementos teóricos incluindo a interpretação das relações 
relevantes entre variáveis. Ação 4:  Analisar os resultados. 
Operações: a- Estudar o grau de generalização dos 
elementos teóricos encontrados; b- Analisar novas 
hipóteses a partir dos resultados experimentais. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O resultado da pesquisa foi satisfatório, pois atingiu o 
objetivo da pesquisa, dando suporte ao pesquisador quanto 
a elaboração de um produto que poderá ser utilizado por 
outros pesquisadores e/ou professores no ensino de 
dilatação dos sólidos com intuito de melhorar o ensino e 
aprendizagem dos alunos, visto que foi constatado que a 
Resolução de problemas experimentais, tendo a ASPE 
como metodologia de ensino, fundamentados na teoria de 
Galperim facilita a aprendizagem dos alunos. 
 
CONCLUSÕES 
O tema da pesquisa é de grande relevância para a melhoria 
do ensino da disciplina de física, visto contribuir para a 
melhoria do rendimento dos alunos, tornando-os mais 
participativos e motivados, facilitando assim a 
aprendizagem dos conteúdos. 
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INTRODUÇÃO 
Para uma educação de qualidade nas escolas públicas 
brasileiras, muito vem sendo discutido sobre ensino e 
aprendizagem. Neste sentido o Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem como objetivo 
valorizar e apoiar os professores em formação nos 
primeiros anos de graduação, integrando educação 
superior e educação básica, inserindo estudantes de 
licenciatura no ambiente das escolas públicas. Despertar o 
interesse do estudante para o conteúdo explicado é um 
grande desafio para o professor, principalmente em 
Biologia que abrange várias áreas. Como por exemplo, o 
conteúdo de Histologia que estuda os tecidos, os alunos 
tem dificuldade de entender em aulas somente teóricas, 
sugerindo a necessidade da observação dos tecidos 
histológicos no microscópio. Assim, este trabalho tem 
como objetivo relatar a experiência vivenciada pelos 
bolsistas participantes do Subprojeto PIBID Biologia/UERR 
na Escola Estadual Professora Maria das Dores Brasil.  O 
relato aqui apresentado trata da importância das atividades 
desenvolvidas com o uso do microscópio para melhorar a 
compreensão do assunto tecido epitelial. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O subprojeto PIBID Biologia UERR teve início na Escola 
Estadual Professora Maria das Dores Brasil em 2018 e 
após a inserção do discente na escola foram feitas 
observações em sala de aula e reuniões para organização 
das atividades. Após a explanação do conteúdo “Tecidos 
epiteliais”, os estudantes do ensino médio foram levados 
para a sala reservada para os encontros do Clube de 
Ciências. Uma lâmina já preparada, foi colocada no 
microscópio para observação das células que compõem o 
tecido epitelial. Os alunos aprenderam manusear o 
microscópio desenhando as estruturas observadas. O 
material utilizado nesta aula prática foi papel, tesoura, lápis 
colorido, microscópio, lâminas e livros. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a apresentação da aula prática sobre tecidos 
epitelial, os estudantes relataram que foi muito 
interessante o uso do microscópio e que observando o 
tecido epitelial na lâmina compreenderam melhor a teoria, 
eles também conseguiram fotografar a lâmina utilizando o 
celular. Desta forma, conseguimos despertar o interesse 
dos estudantes relacionando ao conhecimento adquirido. 
A Escola promoveu um evento chamado “Amostra da 
Biologia” em um sábado letivo no período matutino, 

juntamente com os bolsistas PIBID, onde os bolsistas 
expuseram esta prática para toda a escola e perceberam 
um grande entusiasmo por parte dos alunos. Os 
acadêmicos bolsistas estão sempre presentes nas aulas, 
dando apoio necessário ao professor, visando contribuir de 
forma dinâmica e significativa. Desta maneira, os futuros 
professores tiveram a oportunidade de obter 
conhecimentos transferidos do supervisor durante as 
aulas, na preparação das atividades práticas, bem como 
na observação da didática em sala de aula. A participação 
no PIBID Biologia tem proporcionado a aproximação com 
o âmbito escolar, sendo possível desenvolver a 
criatividade para aproveitar o material que a escola dispõe 
tornando a aula mais interessante, despertando a 
curiosidade do aluno. Nota-se que os alunos estão mais 
estimulados e em contrapartida os acadêmicos bolsistas 
adquirem mais segurança, trabalhando sua insegurança, 
adquirindo experiências que serão utilizadas em sua 
profissão.  
 
CONCLUSÕES 
As práticas educativas estarão sempre em construção a 
favor de uma educação inovadora e estimuladora. O uso 
do microscópio óptico como ferramenta de ensino ajudou 
a internalização do conteúdo por parte dos estudantes. 
Durante os meses participando das atividades do PIBID 
enriqueceu o conhecimento dos bolsistas, incentivando a 
docência e conhecendo a realidade do seu futuro local de 
trabalho. Até o momento, com resultados preliminares, 
percebeu-se um enorme ganho de conhecimento entre os 
envolvidos, se concretizando-se em cada pequena ação 
que vem sendo desenvolvida. 
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INTRODUÇÃO 
Este projeto de pesquisa desenvolvido na Iniciação 
Científica da UFRR teve como objetivo esclarecer os 
aspectos acerca das ideias de Albert Einstein (1879-1955) 
voltadas para a sua teoria da relatividade restrita e os outros 
avanços no ramo da Física que propiciaram a criação dessa 
teoria, que até hoje exerce uma função de extrema 
importância para a sociedade contemporânea. O início de 
todo o processo do que seria a relatividade está atrelado 
aos pensamentos de Galileu Galilei (1564-1642), com seu 
principio da relatividade e suas transformações, e aos 
pensamentos de Isaac Newton (1643-1727), com a 
Mecânica Clássica. Esse dois físicos nortearam o estudo da 
Física até o final do século XIX. No contexto do final do séc. 
XIX, tem-se a publicação do livro Tratado da Eletricidade e 
Magnetismo em 1868 por James Clerk Maxwell (1831-
1879), que contradizia a relatividade de Galilei e a Mecânica 
newtoniana (MORS P.M., WOLFF J.F.S.- 2005). Essa 
contradição baseava-se na existência de um referencial 
absoluto, o éter, para a propagação das ondas 
eletromagnéticas de Maxwell, e que esses resultados não 
condiziam com as teorias relativistas de Galileu.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa é de cunho qualiquantitativo e a metodologia 
trabalhada durante todo o período de pesquisa baseia-se 
na revisão bibliográfica de diversos artigos e livros. 
(GERHARDT T.E.; SILVEIRA D.F.- 2009). Foi elaborado 
uma linha sequencial de tempo que conectava todos os 
acontecimentos importantes na Física que levaram até o 
desenvolvimento das ideias da relatividade de Einstein e os 
impactos sobre como a humanidade   enxerga o Universo. 
Além disso, foi feito um estudo matemático do caso sobre o 
experimento de interferometria de Michelson-Morley e um 
estudo matemático sobre as proposições de Einstein que 
culminaram na teoria da Relatividade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nessa conjuntura de desentendimentos na Física, tem-se 
um fato decisivo na criação da relatividade restrita de 
Einstein e no fim do pensamento do éter. Trata-se do 
experimento de Michelson-Morley que buscaram através do 
aparelho de interferometria (Fig. 01), verificar a relevância 
do éter para os fenômenos físicos (RIFFEL, R.A., 2010). A 
suposta diferença de tempo que deveria ocorrer nas 
propagações de luz do aparelho é dada pela equação 

Δ𝑇 =
(𝐿 ⋅ 𝑣2)

𝑐3
   , 

onde L é a distância entre o espelho semitransparente até 
o Espelho A, e até o Espelho B, v é a velocidade de arrasto 
da Terra em relação ao éter e c é a velocidade de 
propagação da luz no vácuo. Entretanto, mostra-se que 
experimentalmente que essa velocidade de arrasto v é nula 
e, portanto, não há nenhuma diferença de tempo entre os 
caminhos, isto é, não é relevante para a Física a existência 
do éter para os fenômenos físicos. 

 
 

CONCLUSÕES 
A teoria enumera 2 postulados: constância da velocidade 
da luz e prega que as leis da Física são as mesmas para 
todos os referenciais inerciais. Dessas ideias, surgem 
aspectos como: dilatação do tempo, contração do 
comprimento e a relatividade da simultaneidade. Esses 
princípios são usados até hoje em várias aplicações como, 
por exemplo, a correção de tempo do GPS. A relatividade 
também continua intrínseca na Física com novas 
descobertas, como, o descobrimento das ondas 
gravitacionais pelo laboratório LIGO, nos EUA (CASSIANO 
P.H.F., SOUZA M.S.-2016). Além disso, mesmo se 
mostrando falho em sua época, o interferômetro de 
Michelson-Morley é usado em vários outros ramos da física 
experimental. 
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Figura 01: Representação gráfica do experimento 

de Michelson-Morley. (Fonte: RIFFEL, R.A) 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA A COMPREENSÃO DA RELAÇÃO ENTRE ÁGUA POTÁVEL E 
POÇOS ARTESIANOS OU CACIMBAS NA QUALIDADE DE VIDA DE SEUS USUÁRIOS 
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Palavras Chave: água potável, poços artesianos, cacimbas, qualidade de vida. 
 

 
INTRODUÇÃO 
Em Roraima, os poços artesianos são usados com 
frequência, não somente em sítios e fazendas do interior 
do estado, mas também na área urbana, com finalidades 
distintas. A perfuração de poços tem sido uma alternativa 
para adquirir água potável, para cultivos agrícolas e 
também para outros fins comerciais, como exemplo, 
postos de lavagem. Ocorre que a utilização de poços 
artesianos e cacimbas, têm relação com a qualidade de 
vida das pessoas, em virtude da necessidade de consumir 
água potável. Assim, este trabalho buscou apresentar uma 
análise das contribuições de uma sequência didática para 
a compreensão da relação entre a água potável e os poços 
artesianos ou cacimbas na qualidade de vida de seus 
usuários. 

  
MATERIAL E MÉTODOS 
A sequência didática foi aplicada nos meses de abril e maio 
de 2019, durante as aulas de química, em uma turma do 
2º ano do Ensino Médio, da Escola Estadual Monteiro 
Lobato, município de Boa Vista, Roraima, envolvendo 30 
alunos.  
Como disparador de interesse, foi proposto na primeira 
aula, que ocorreu no laboratório de informática, a exibição 
do filme “O menino que descobriu o vento”. Os alunos 
foram indagados sobre a mensagem que o filme havia 
passado; maior necessidade da comunidade na qual o 
menino, personagem principal do filme, estava inserido; 
como o menino supriu as necessidades da sua 
comunidade; e, se conhecia, na sua comunidade, algum 
sistema de captação de água semelhante à construída 
pelo menino que descobriu o vento. 
Na segunda aula, no laboratório de informática, foi 
proposta aos alunos a realização de uma pesquisa, a partir 
das seguintes questões norteadoras: 1. Qual a diferença 
entre poço artesiano, semi artesiano e cacimba? 2. Qual a 
relação entre contaminação do solo e contaminação da 
água? 3. Qual a relação das doenças com a qualidade da 
água? 4. A água do poço artesiano é segura? É potável? 
5. Quais fatores influenciam na qualidade da água dos 
poços artesianos? Os alunos foram organizados em cinco 
equipes e cada uma ficou responsável por pesquisar, 
compreender e socializar seus resultados com os demais 
colegas, na aula seguinte. 
Na terceira aula, os alunos apresentaram os resultados de 
suas pesquisas, com suporte nos cartazes e desenhos 
produzidos. 

Na quarta e última aula buscou-se a construção de 
conceitos e reflexões sobre: água potável; poço simples, 
artesiano e semiartesiano; benefícios; riscos; e, 
estatísticas sobre o uso da água subterrânea no Brasil. 
Para que os alunos evidenciassem sua compreensão 
sobre o assunto estudado, foi realizado o seguinte 
questionamento: água potável pode ser contaminada? 
Após o posicionamento dos alunos, com mediação das 
professoras, a aula foi encerrada com o vídeo planeta 
água. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A sequência didática possibilitou aos estudantes explorar 

o conteúdo de uma forma híbrida e reflexiva. Os alunos 

evidenciaram em suas falas e explicações que um poço 

artesiano retira água de reservas subterrâneas 

encontradas no solo e nos espaços entre as rochas. 

Apontaram que, em sua maioria, a água extraída lá 

debaixo é mais pura e com maior porcentagem de sais 

minerais. Grande parte da água para uso humano é 

subterrânea, e nas últimas décadas o Brasil teve um 

aumento considerável em sua utilização para o 

abastecimento público, apesar de os poços artesianos 

serem proibidos por lei. Os alunos constaram que a 

proibição aconteceu porque o aumento da população, a 

industrialização crescente e as modificações no uso da 

terra, podem tornar esta água contaminada.  

A água poluída pode levar à transmissão de doenças, ou 

até à morte, por transportar substâncias químicas 

altamente prejudiciais à saúde. Na última aula, ficou 

evidenciado que a água potável infelizmente pode ser 

contaminada, e que precisamos valorizar mais esse 

recurso natural tão importante para nossa existência. 

 
CONCLUSÕES 
A realização dessa sequência didática foi muito relevante, 
uma vez que, possibilitou aos alunos, aulas de química 
diferenciadas, com reflexão sobre o uso subterrâneo da 
nossa água e impactos da sua utilização na qualidade de 
vida. É importante despertar a atenção e preocupação nos 
alunos quanto ao uso dos recursos naturais. 
 
AGRADECIMENTOS 
Ao PPGEC-UERR 

 

 
 
 



 
 

 106 

 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: REFLEXÕES SOBRE AS FRAGILIDADES DA ASSISTÊNCIA NA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE NA FAMÍLIA 
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INTRODUÇÃO 
O Estado nunca poderia prover diretamente para a 
população em sua totalidade uma assistência em saúde 
considerada de qualidade ou superior, ou mesmo idêntica 
ao que é ofertada nos melhores expoentes do sistema 
privado (CARON, LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2016). Percebe-
se que o Brasil legalmente tem de natureza pública o 
Sistema Único de Saúde (SUS) e um Sistema de Saúde 
Suplementar de natureza privada, ou seja, o ‘Sistema 
Único’ não é exclusivo, pois existe o privado. A sociedade 
brasileira privilegia o consumo de produtos e de serviços 
com valorização do que é privado em detrimento do que é 
público e coletivo, portanto, o objetivo dessa pesquisa é 
compreender o porquê da desvalorização do SUS e a 
preferência dos usuários ao serviço de saúde pelo sistema 
privado. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Estudo qualitativo realizado em 11 Unidades da Estratégia 
de Saúde da Família (UESF), em diferentes áreas da 
cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil, em 2015.2, com a 
aplicação de uma entrevista semiestruturada. Determinou-
se o número de participantes pelo critério de saturação de 
dados. A amostra foi escolhida de modo aleatório. Como 
critério de inclusão dos entrevistados, ter tido pelo menos 
uma experiência de atendimento na UESF no período do 
último ano, residir na área próxima e possuir idade superior 
a 18 anos, ficando excluídos os que não se enquadraram 
em nos quesitos supracitados. Em cada UESF, apenas um 
usuário foi entrevistado. Utilizou-se o método de análise de 
conteúdo (BARDIN, 2008) fundamentado com literatura 
pertinente referente à temática. Obteve-se a aprovação 
desse estudo pelo Comitê de Ética da Faculdade de 
Medicina de Juazeiro do Norte, 2009182220913, e os 
entrevistados assinaram um Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A maioria dos entrevistados foram mulheres (9) com idade 
variando entre 24 e 64 anos. Uma pessoa tinha ensino 
superior, seis pessoas tinham o ensino médio como 
escolaridade máxima e quatro tinham poucos anos de 
estudo formal com ensino fundamental completo ou 
incompleto. A renda familiar da maioria era de um salário 
mínimo (4), porém, foram entrevistadas pessoas com renda 
menor que um salário (2), entre um e dois salários (3) e 
maior que dois salários (2). Os entrevistados têm uma forte 
representação social de inferioridade do SUS em relação 
ao sistema particular e se nota que a maioria deles utiliza 
os serviços da UESF apenas por não terem condições de 

pagar por um plano de saúde privado. Parte desse 
comportamento se justifica, principalmente, devido às 
péssimas condições de infraestrutura e às dificuldades de 
acesso aos serviços. Observa-se que a procura pelo SUS 
ocorre quando o indivíduo ainda não possui recursos 
financeiros próprios suficientes e assim que consegue uma 
inserção social com poder de consumo, migra para o 
mercado assistencial privado ou faz uso misto, compra no 
mercado um determinado tipo de provimento e usa o estatal 
para outros (CARON, LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2016). No 
entanto, uma parte dos entrevistados, mesmo desejando 
poder adquirir assistência por um plano de saúde privado e 
demonstrando insatisfação com as fragilidades da 
assistência da ESF, afirmam que continuariam usando a 
ESF mesmo na vigência de acesso aos planos de saúde 
particulares. Os motivos que justificam esse 
posicionamento levam em conta a redução de gastos com 
consultas médicas, a proximidade de suas residências, as 
questões afetivas com a UESF e o direito legal de usufruir 
dos serviços de saúde públicos. Ademais, conforme os 
entrevistados, o projeto do SUS, tal como desenhado pela 
Reforma Sanitária Brasileira, é incompatível com o 
fornecimento de serviços privados em saúde assentado na 
perspectiva capitalista, pois de modo claro e evidente, para 
que esse mercado exista o SUS precisa ser pior. A hipótese 
da existência paralela de dois sistemas concorrentes de 
mesmos valor e qualidade, um privado e outro público, não 
se sustentam. Aliam-se a esse panorama as culturais 
práticas patrimonialistas, clientelistas e paternalistas 
enraizadas num comportamento político tradicional e 
convencional no Brasil que também desvalorizam o SUS. 

 
CONCLUSÕES 
O SUS desponta como inferior para a maioria dos usuários. 
A procura pelo sistema público de saúde se dá pela 
insuficiência de recursos econômicos e ao conseguir 
melhores condições financeiras, o usuário migra para o 
mercado privado de saúde ou faz uso misto. Além disso, 
parte dos usuários ainda continuariam usando o sistema 
público de saúde mesmo se tivessem boas condições 
financeiras. Por fim, o projeto do SUS é incompatível com a 
oferta de serviços privados de saúde sob a perspectiva 
capitalista. A sociedade constrói a imagem, e em muitos 
lugares é uma realidade, de que o SUS é uma assistência 
pobre para pobres. 
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TERAPIA NUTRICIONAL EM SALA DE AULA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO ENSINO 
SUPERIOR DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  
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Palavras Chave: terapia de nutrição enteral, ensino a distância e educação superior  
 
INTRODUÇÃO 
A educação vem passando por ressignificações e por isso, 
é essencial que os profissionais da educação renovem 
conceitos, revejam suas posturas e revisitem suas práticas 
pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, sendo esta 
importante também no ensino superior e, principalmente, na 
educação à distância (RONDINI et. al., 2015). Neste 
contexto a temática terapia nutricional foi o conteúdo 
escolhido para a aplicação de novas práticas pedagógicas. 
A terapia nutricional é uma estratégia adotada para 
alimentar o paciente que está impossibilitado de receber 
alimentos por via oral ou quando esta via não consegue 
suprir as necessidades nutricionais do mesmo. Essa é 
dividida em: nutrição enteral e nutrição parenteral. Na 
primeira administra-se dieta líquida por sondas, as quais 
podem estar localizadas no estômago ou no intestino e, 
serem introduzidas pelo nariz ou pela boca. Na segunda, 
administra-se via intravenosa dietas especializadas com 
nutrientes hidrolisados.  As dietas utilizadas na nutrição 
enteral, podem ser artesanais ou industrializadas. O 
domínio desta terapia proporciona melhor prognóstico ao 
paciente, assim o estudante de nutrição deve conhecê-la e 
compreender sua importância (CUPPARI, 2019).  
Diante do exporto o objetivo desse relato é descrever uma 
experiência de aula teórico-prática de terapia nutricional. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um relato de experiência realizada em agosto de 2019 

em uma aula da disciplina de dietoterapia do curso superior de 

nutrição de uma Instituição particular de Boa Vista-RR. O curso é 

do ensino à distância e os alunos possuem encontros presenciais 

aos sábados com o professor tutor da disciplina. A turma é 

composta por 11 alunos e está no sexto semestre do curso. A aula 

foi dividida em três momentos: o primeiro iniciou-se a aula com 

uma roda de conversa com o seguinte questionamento: o que é 

terapia nutricional? O que é terapia de nutrição parenteral? Após 

a roda explanou-se em Power point o conteúdo teórico abordando: 

conceito de terapia de nutrição enteral e parenteral, indicação, 

contra indicação, vias de acesso, métodos de administração, 

benefícios, complicações e tipos de dietas. Para demonstração 

prática dos tipos de dieta foi levado para a sala de aula dietas 

enterais industrializadas padrão e especializadas e módulos de 

carboidratos, proteínas e lipídios, além de uma ‘’bolsa’’ de dieta 

parenteral. Disponibilizou-se ainda uma sonda de nutrição enteral, 

um equipo, um frasco e uma bomba de infusão para tornar a aula 

mais prática. Já no segundo momento foi convidado um 

nutricionista do Hospital Geral de Roraima (HGR) atuante em 

terapia nutricional, este trouxe aos alunos suas vivências práticas. 

E, por fim, foi proposto aos alunos um estudo de caso de um 

paciente real que está internado do HGR, mantendo-se sigilo 

quando a identificação do mesmo. A aula foi concluída com o 

debate do estudo de caso, sendo traçada uma conduta dietoterápica 

para o paciente.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os alunos participaram de forma ativa da roda de conversa, 
mostrando conhecimentos sobre a temática da aula. No 
segundo momento fizeram perguntas ao nutricionista sobre 
sua vivência prática. Quanto aos produtos, os futuros 
nutricionistas mostraram-se bem interessados em conhecer 
as dietas, suas especificações e indicações. E quando foi 
proposto o estudo de caso real os mesmos puderam aplicar 
os conhecimentos adquiridos na aula e discutir com os 
colegas de turma as condutas dietoterápicas propostas 
para melhorar o quadro clinico do paciente. A aula trouxe 
elementos que contribuíram para a construção da 
aprendizagem, visto que os alunos tiveram a oportunidade 
de, além de conhecer o conteúdo teórico de terapia 
nutricional, conhecer os produtos disponíveis para este fim 
e entender sobre a vivência prática desta atuação do 
nutricionista clínico.  Os alunos comentaram de forma geral 
que a aula os proporcionou conhecimento teórico e 
autonomia na prescrição de dietas enterais.    
Fazer o uso de estratégias didáticas pedagógicas 
contribuem para a formação crítico-reflexiva dos 
estudantes, quanto para o desenvolvimento de 
competências e habilidades ligadas à pesquisa, 
argumentação, autonomia, entre outros (SILVA, 2017). 
 
CONCLUSÕES 
Utilizar estratégias didáticas pedagógicas que tornem a 
aula teórica mais prática motiva o aluno a aprender e buscar 
o conhecimento através das orientações do professor. 
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INTRODUÇÃO 
De acordo com Chiavenato (2011, p 68) “o treinamento se baseia 

na aprendizagem e visa alcançar vários objetivos específicos, 

como transmitir informações, desenvolver habilidades, mudar e 

desenvolver atitudes pessoais e desenvolver conceitos e modelos 

para ajudar pessoas a pensar de maneira sistêmica e global”. 

O treinamento é uma peça-chave no processo de aperfeiçoamento 

empresarial que objetiva o desenvolvimento das competências 

individuais e coletivas, é necessário que o planejamento do mesmo 

seja bem elaborado para garantir o retorno do investimento 

realizado. Diante deste contexto surge a seguinte 

problematização: quais os impactos da aplicação do treinamento 

ofertado pela organização EBD aos seus vendedores? Portanto 

esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a importância do 

treinamento de vendedores e seu desenvolvimento, na empresa 

EBD, uma distribuidora situada em Boa Vista – RR. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os métodos utilizados para este estudo foram pesquisa 

bibliográfica, estudo de caso único, onde foi realizado a aplicação 

de um questionário com 8 (oito) questões para 9 (nove) 

vendedores, que correspondem a uma amostra de 60% do universo 

de 15 (quinze) vendedores. Os procedimentos de pesquisa 

qualitativa são presentes no estudo, Menezes e Silva (2005, p 20) 

descrevem que a pesquisa qualitativa “[...] é descritiva, os 

pesquisadores tendem analisar seus dados indutivamente. O 

processo e seu significado são os focos principais de abordagem”. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os treinamentos oferecidos pela empresa para os seus 
vendedores tem enfoque em técnicas de vendas e 
abordagem de clientes quanto à produtos, onde os 
principais objetivos são: buscar novos pedidos, fornecer 
novas informações e promoções e melhorar relações entre 
empresa e cliente. 
Os resultados encontrados com a pesquisa demonstram 
que 100% dos entrevistados concordaram que a qualidade 
do trabalho exercido melhorou consideravelmente a partir 
do treinamento, no entanto foi possível analisar que para 
mais de 30% dos entrevistados a participação em 
treinamentos não é um fator motivacional para o trabalho. 
A pesquisa consolida que o treinamento aumenta a 
capacitação profissional, o rendimento e as expectativas 
individuais. 

Observou-se com a pesquisa que os treinamentos 
ofertados para os vendedores é fator de crescimento no 
desempenho e melhoria constante, e isso nos traz a 
avaliação de que a empresa oferta um suporte para a 
carência e necessidades identificadas e os níveis de reação 
para o aprendizado está sendo positivo, gerando resultados 
diretos na melhoria do trabalho. 
 
CONCLUSÕES 
É cada vez mais comum encontrar nas organizações a 
preocupação por ofertas de treinamento, o que faz com que 
o investimento em capacitação seja constante. O presente 
estudo evidência a influência do treinamento diretamente 
na execução do trabalho, comprovando através da 
pesquisa que analisou as respostas dos vendedores quanto 
as melhorias do pós-treinamento, demostrando que os 
impactos com a prática do que é ensinado, são positivos e 
trazem retornos e progressos. Devido a um número 
expressivo de funcionários (30%) responderem que não 
melhora a motivação sugere-se que sejam realizados, 
também, treinamentos como foco motivacional para estes 
colaboradores. Percebe-se ainda a necessidade de 
avaliação após os treinamentos como forma da empresa ter 
uma real avaliação do investimento. 
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INTRODUÇÃO 
A população idosa vem aumentando e muitos sofrem com 
o processo de envelhecimento que diminui suas 
capacidades físicas e fisiológicas afetando diretamente sua 
qualidade de vida (MEDEIROS et al, 2015). É de suma 
importância do exercício físico para melhoria dos efeitos do 
envelhecimento. Para tanto, o Treinamento Resistido 
Manual (TRM) tem se mostrado eficaz como meio para 
alcançar a saúde física, principalmente nesta fase. Apesar 
do TRM ser pouco estudado no Brasil, e os estudos que 
comprovem seus benefícios serem escassos, acredita-se 
que ele pode interferir positivamente nas habilidades dos 
idosos (TOKUMARU et al, 2011, DORGO et al, 2009 e 
BOEDE et al, 2017). Assim, faz-se necessário comparar os 
resultados pré e pós TRM na força muscular, composição 
corporal, flexibilidade, equilíbrio, agilidade e potência 
aeróbia dos alunos do programa Viva Melhor Idade, a fim 
de se averiguar os benefícios da prática regular deste para 
a população. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente estudo visa avaliar os efeitos do TRM com os 
alunos que frequenta o programa “Viva Melhor Idade”, da 
Rede Cidadania Melhor Idade - Centro de Referência do 
Idoso. A amostra foi composta de 16 mulheres e dez 
homens, com idade igual ou superior a 60 anos, na qual foi 
realizado avaliações físicas para quantificar os dados 
através do manual de avaliação física Senior Fitness Test 
(SFT), escala de Equilíbrio de Berg, Banco de Wells e o 
índice de massa corporal (IMC) (JONES; RIKLI, 2013). Os 
dados obtidos nas amostras foram analisados a curtose e 
assimetria, depois realizou-se análise de variância “two-way 
Anova” em todas as variáveis e aquelas significantes foi 
utilizado como post-hoc o teste de Tukey. O método de 
treinamento utilizado foi o TRM composto por quatro 
exercícios, sendo: o supino alternado, remada sentada, 
agachamento e abdominal, cada exercício com três séries 
de dez repetições e descanso de um minuto entre as séries 
e dois minutos entre os exercícios, a velocidade para 
completar cada movimento foi de sete segundos, para o 
aquecimento foi realizado uma caminhada de cinco minutos 
e para determinar o nível de esforço físico foi utilizado a 
Escala de Borg. Sendo no momento apresentado os dados 
do pré TRM e o resultado do pós treinamento e conclusão 
final serão apresentados na versão final do trabalho. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os avaliados têm em média de 75,3 anos e as avaliadas 
tem em média 68,6 anos. No teste do Banco de Wells os 
avaliados, três foram classificados como “muito bom”, três 
como “necessita melhorar”, um como “razoável”, dois como 
“Bom” e um como “excelente”. Em relação às avaliadas, 
quatro foram classificadas como “necessita melhorar”, três 
como “razoável”, duas como “excelente”, uma como “muito 
bom” e seis como “bom”. No IMC, seis avaliados foram 

classificados com “sobrepeso”, enquanto quatro se 
encontram em seu peso ideal. Já com relação as avaliadas, 
sete foram classificadas com “sobrepeso”, três com 
“obesidade” e seis em seu peso ideal. Com isto, é possível 
dizer que ambos os sexos se encontram com IMC 
preocupante principalmente levando em conta o processo 
fisiológico e cronológico. No teste de Flexão de Antebraço, 
os avaliados foram classificados, como sendo, três “muito 
fraco”, quatro “fraco” e três “regular”. Já as avaliadas como 
seis “muito bom”, seis “bom”, duas “fraco” e duas “regular”. 
Demostrando que as avaliadas apresentam ter mais força 
nos membros superiores que os avaliados. No teste de 
Levantar e Sentar na Cadeira, os avaliados foram 
classificados como quatro sendo “muito bom”, um “muito 
fraco”, um “fraco” e quatro “regular”. As avaliadas foram 
classificadas como duas “muito bom”, seis “muito fraco”, 
quatro “bom”, uma “regular” e três “fraco”. Nota-se que 
independentemente da diferença significativa de 
quantidade os avaliados conseguiram uma classificação 
mais elevado. No teste de Sentado, Caminha 2,44 m e 
Voltar a Sentar, os avaliados foram classificados como 
quatro sendo “bom”, três “muito fraco”, um “regular” e dois 
“fraco”. Nas avaliadas foram classificadas como seis sendo 
“muito fraco”, quatro “fraco”, três “bom” e três “regular”. 
Percebe-se que os avaliados obtiveram melhor 
desempenho comparado as avaliadas. No teste de 
Caminhada de seis Minutos, os avaliados apresentam 
classificação como três sendo “regular”, quatro “muito 
fraco”, dois “fraco” e um “bom”. As avaliadas como 12 sendo 
“muito fraco”, três “regular” e uma sendo “fraco”. 
Demonstrando que as avaliadas têm uma resistência 
aeróbica inferior aos avaliados. Com relação ao teste da 
Escala de Berg, ambos os sexos apresentaram estar 
classificado “fora de risco de quedas e ter segurança ao se 
locomover”, com exceção de uma avaliada que se encontra 
classificada como “fora de risco de queda, mas 
necessidade de auxílio na macha”. O TRM é seguro, eficaz 
e proporcionam efeitos crônicos parecidos ao treinamento 
de resistência tradicional, sobre composição corporal, força 
muscular e potência aeróbia e são excelentes no 
fortalecimento muscular (TEIXEIRA; GOMES, 2016). 
 
CONCLUSÕES 
Conclui-se que apesar do resultado parcial dos dados, os 
avaliados necessitam realizar exercício físico para melhorar 
sua condição física que se encontra longe do ideal para sua 
faixa etária. Portando, o método de treinamento utilizado 
será ideal para esta população.  
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INTRODUÇÃO 
Treinamento é algo que, ao longo da história, sempre 
caminhou ao lado da humanidade. Desde a pré-história, a 
pesca e a caça eram atividades treinadas e passadas de 
geração para geração como forma de sobrevivência. Com 
o passar do tempo, aconteceram diversas transformações 
e aperfeiçoamento das técnicas, sendo estas melhoradas e 
atualizadas de acordo com as necessidades. Nos dias de 
hoje, as empresas agem de forma a melhorar e atualizar os 
processos que estão se tornando obsoletos, de forma que 
tanto a empresa quanto os colaboradores ganhem tempo, 
habilidade e recursos. É nesse contexto que entra uma das 
funcionalidades do Departamento de Recursos Humanos 
(RH), que busca capacitar os colaboradores e melhorar os 
procedimentos administrativos. E o mesmo se deu na 
Universidade Estadual de Roraima (UERR). O RH 
identificou uma necessidade de treinamento dos seus 
servidores, pelo que, no dia 16/08/2019 organizou um 
treinamento especial denominado VORTEX, consistindo 
em palestras, atividades e dinâmicas motivacionais de 
grupo, tendo duração estimada de 10 horas, havendo uma 
confraternização de encerramento. O treinamento teve 
como finalidade tornar os servidores mais motivados no 
ambiente de trabalho e no particular. Foram aplicadas 
várias atividades relacionadas ao treinamento Coach. Esta 
pesquisa tem como objetivo geral a análise do treinamento 
VORTEX, realizado pela UERR. Os objetivos específicos 
consistem em saber as expectativas e opiniões dos 
servidores sobre o treinamento, determinar a importância 
de a Universidade realizar o treinamento e verificar se as 
expectativas haviam sido atendidas. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Utilizaram-se as seguintes técnicas: análise de ambiente, 
levantamento de dados estatísticos a partir de entrevistas e 
questionários apresentados aos servidores da UERR, 
estudo de material bibliográfico relacionado com as 
atividades e funções do RH, com ênfase no treinamento. A 
pesquisa foi feita em duas etapas de aplicação dos 
questionários. Uma parte do questionário foi aplicada antes 
do treinamento, cuja intenção era descobrir a motivação 
dos servidores sobre o evento e suas expectativas. A outra 
foi aplicada pós-evento, cuja finalidade era descobrir se as 
expectativas haviam sido alcançadas ou superadas e 
descobrir a importância do treinamento para a instituição e 
para os servidores. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As respostas foram classificadas em “Ótimo”, “Bom”, “Ruim” 
e “Não Responderam”. Após a aplicação e análise dos 

resultados do questionário, observou-se que: 1) O evento 
atingiu seu objetivo, pelo que alguns participantes 
sugeriram que houvesse mais atividades como esta, porém, 
nem todos tiveram sanadas suas expectativas. 2) As 
respostas foram dispersas, algumas delas bastante 
contundentes e favoráveis ao evento, contudo, a grande 
maioria foi negativa. Considerando-se todos os 
arredondamentos para melhor compreensão, pôde-se notar 
que: os participantes que acharam o treinamento “Ótimo” 
ou “Bom” somaram 70% das respostas. Os que acharam o 
evento “Ruim” ou “Não Responderam” somaram 30% do 
total, como mostra o gráfico a seguir: 

Gráfico 1: Respostas dos participantes.  

 

 

 

CONCLUSÕES 

O treinamento VORTEX foi um projeto da UERR para seus 
servidores, aplicado no dia 16/08/2019. Visava submetê-los 
a algo ainda novo à Universidade. Foi o primeiro 
treinamento. Para este fim foi contratando um profissional 
de renome para realizar o treinamento.  

Com base nos resultados, informações e observações 
obtidos, durante e após a pesquisa, percebeu-se que o 
setor de RH é de grande importância para qualquer 
organização. A este setor são atribuídas atividades 
bastante importantes para a manutenção e atualização da 
instituição.  

Dessa forma, o treinamento ajuda aos colaboradores a 
desenvolverem novas atividades e melhorar o seu 
rendimento. Este é um investimento de médio e longo prazo 
que deve ser bastante estudado antes de ser posto em 
prática.  
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INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais o treinamento é tido como peça chave no 
processo de desenvolvimento organizacional, sendo 
considerado como um fator de extrema importância para o 
crescimento de uma empresa. Este artigo tem o objetivo de 
analisar o plano de educação e treinamento adotado pela 
empresa Roraima Energia, no sentido de capacitar seu 
quadro de empregados. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A análise contou com pesquisa bibliográfica, 
disponibilização de documental com relevante conteúdo por 
parte da empresa, análise e observação dos processos de 
treinamento, estudo de caso único, e realização de 
pesquisa qualitativa por meio de entrevista com dez 
perguntas fechadas para o gestor, com o objetivo de obter, 
em detalhes, o passo a passo da elaboração do 
planejamento. Também foram analisados dados como 
avaliação de desempenho, planejamento estratégico, e os 
dados monetários da previsão de investimento em 
treinamento para o ano vigente. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O plano de educação da empresa foi atualizado em 2019, 
conforme ISO 10015, adequando as normas internas da 
empresa, empregando uma reavaliação mensal e gerando 
resultados promissores entre seus colaboradores. 
CONCLUSÕES 
Conclui-se que o objetivo da educação corporativa deve 
priorizar os meios inovadores para melhorar as habilidades 
pessoais para que o funcionário desenvolva melhor seu 
trabalho individual, mas acima de tudo, que aprimore sua 
capacidade para trabalhar em equipe, resultando em um 
melhor desempenho da empresa como um todo. No caso 
estudado, percebe-se a necessidade do feedback dos 
funcionários que participam das capacitações como 
principais referências na forma de melhoramento do plano 
de educação. 
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INTRODUÇÃO 
O crescimento populacional e o aumento do consumo 
levam ao surgimento de um número crescente de 
agroindústrias, e com elas uma grande quantidade de 
resíduos externalizados que se dispostos de forma 
inadequada acarretam impactos ambientais irreversíveis 
(PEDROSA et al., 2016). Neste sentido, é importante a 
adoção de sistemas produtivos mais eficientes, rentáveis e 
menos agressivos ao meio ambiente. Como característica 
da indústria frigorífica são gerados diversos tipos de 
resíduos em quantidades consideráveis, com destaque 
para o resíduo ruminal bovino (RRB), um dos processos 
que permite a ciclagem dos nutrientes mitigando os 
impactos ambientais é o processo de compostagem. 
A possibilidade de reutilização dos resíduos oriundos da 
agroindústria tem ampliado interesse do mercado uma vez 
que sua produção mitiga os impactos ambientais 
provocados pelo descarte inadequado e proporcionam 
receita para a indústria. Objetivo do trabalho foi avaliar o 
potencial fertilizante do composto orgânico derivado do 
resíduo ruminal bovino (RRB). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi executado em empresa privada no município 
de Rorainópolis, região sul do estado de Roraima.  Para a 
obtenção do resíduo ruminal bovino (RRB), foram 
realizadas coletas na estação de tratamento de resíduos 
sólidos do Abatedouro e Frigorífico, após a coleta do 
material foi montada a pilha de compostagem, em formato 
cônico, com diâmetro médio de 1,2 m e 1,0 m de altura, 
com camadas alternadas de RRB que possui baixa relação 
C/N (30% do volume) e camadas de palhada de alta 
relação C/N (70% do volume). A pilha de compostagem foi 
umedecida e revolvida periodicamente até o final do 
processo de compostagem, por volta dos 75 dias, avaliada 
pelo teste de maturação, descrito em Oliveira et al. (2008). 
Coletou-se amostras do composto que após secas à 
temperatura de 65ºC, foram trituradas, homogeneizadas e 
encaminhadas para análise laboratorial. No laboratório de 
solos, foram determinadas as seguintes analises: pH em 
água, acidez potencial (H+Al) foi extraída com solução 
tamponada a pH 7,0; de acetato de cálcio. Carbono 
orgânico por oxidação com dicromato de potássio (método 
Walkey Black), fósforo e potássio extraíveis pelo método 
Mehlich-1, cálcio, magnésio e alumínio trocáveis com 
extração salina de KCl (1,0 mol.L-1), os valores de soma 
de bases (SB); capacidade de troca de cátions potencial 
(T) e efetiva (t); saturação por bases (V%) e a saturação 
por alumínio (m%), foram calculados tendo como 
referência os resultados analíticos dos atributos avaliados. 
(EMBRAPA, 2017). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O ciclo de compostagem totalizou 120 dias, e possibilitou 
a redução média de 73% no volume da meda. A redução 

ocorreu devido a densidade do material utilizado, que 
atribuiu ao composto, característica bastante desejada 
para sua aplicação no solo como condicionador das 
características físicas. O composto favorece a retenção 
hídrica do solo, aumenta a porosidade e a matéria 
orgânica. 
 
Tabela 2. Análise química realizada pelo laboratório de solos 
(DEAS/FCA). 

Análise Químicas 

pH - Acidez ativa (CaCl2) 5,9 

H+Al - Acidez potencial (SMP) (cmolc.dm-3) 2,2 

P - Fósforo (Mehlich - 1) (mg.dm-3) 230 

K - Potássio (Mehlich - 1) (mg.dm-3) 2376 

Al - Alumínio (KCl) (cmolc.dm-3) 0 

Ca - Cálcio (KCl) (cmolc.dm-3) 8,9 

Mg - Magnésio (KCl) (cmolc.dm-3) 2,7 

MO - Matéria orgânica (colorimetria) (dag.kg-1) 23,8 

De acordo com a análise química (Tabela 1.), o pH (CaCl2) 
apresentou-se dentro da faixa adequada para cultivo, ou 
seja, de 5,5 a 6,5. Os altos teores de fósforo e potássio 
encontrados no composto advém do RRB e do sangue 
bovino utilizado, rico em nutrientes. Do mesmo modo, os 
teores de Cálcio, Magnésio e matéria orgânica foram 
elevados, sendo também atribuído ao material utilizado. A 
capacidade de troca de cátions total e efetiva foi de 19,89 
e 17,69 cmolc.dm-3, respectivamente. O valor de saturação 
por bases foi de 88,94% na qual é considerada alta para 
as maiorias das culturas no estado. De acordo com a 
legislação produto é classificado como Fertilizante 
Orgânico, considerando a instrução normativa nº 25, de 23 
de julho de 2009 estabelecida pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
 

CONCLUSÕES 
A avalição permitiu concluir que o composto orgânico 
produzido a partir do RRB tem uma elevada qualidade 
química sendo, portanto, recomendado para cultivo.  
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INTRODUÇÃO 
As redes sociais são espaços democráticos para o 
compartilhamento de informação. Neste sentido, a internet 
e as mídias sociais podem tornar a comunicação da 
produção científica mais rápida e simples, aproximando 
organizações e indivíduos, sendo uma excelente 
ferramenta de divulgação para as instituições de pesquisa 
e ensino. Esse tipo de comunicação, também chamada de 
popularização da ciência, permite mostrar a contribuição 
social das pesquisas realizadas e aumentar a consciência 
do cidadão comum sobre o assunto. Mas os desafios 
dessa comunicação ainda são grandes. As instituições têm 
uma inserção tímida e não acompanham a velocidade de 
surgimento e atualização das redes sociais. O Instagram é 
uma dessas mídias. Um aplicativo (app) gratuito que pode 
ser baixado e, a partir dele, é possível tirar fotos com o 
celular, aplicar efeitos nas imagens e compartilhar 
(RASMUSSEN, 2019). A ferramenta possui grande 
potencial para ser explorando positivamente como aliado 
das instituições de pesquisa e ensino na sua divulgação 
científica. Dessa forma, no presente trabalho, objetivou-se 
entender e analisar como três instituições públicas de 
ensino e pesquisa de Roraima estão utilizando a 
ferramenta app instagram para divulgação junto à 
sociedade sobre assuntos relacionados à ciência. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia utilizada é estudo de caso, com pesquisa 
descritiva e exploratória, e análise de conteúdo qualitativa. 
A amostragem envolveu o acompanhamento das 
postagens no app Instagram de três perfis oficiais de 
instituições públicas de pesquisa e ensino do Estado: 
Universidade Federal de Roraima (UFRR), Universidade 
estadual de Roraima (UERR) e Instituto federal de Roraima 
(IFRR). Foram analisadas as postagens de janeiro a maio 
de 2019 (05 meses) buscando captar hábitos de postagem 
mais recentes para identificação de padrões e frequência 
de postagem. Com a amostra, analisou-se o hábito de 
postagem dos perfis do Instagram das instituições 
selecionadas para detecção de padrões de postagens, 
contabilizando-se o quantitativo das publicações 
agrupadas nas seguintes categorias, adaptadas de 
Barbosa, (2017): a) Institucionais – relativo a instituição, 
reuniões, promoções, eventos; b) Oportunidades – relativo 
a processos seletivos, bolsas, empregos, estágios, editais; 
c) Divulgação Científica – publicação de posts sobre 
notícias referentes a pesquisas e/ou resultados de 
publicações científicas de pesquisadores da universidade; 
d) Motivacionais – relativo a comemorações “Bom dia”, 
“Bom Feriado”. As análises foram feitas de maneira 
qualitativa, baseadas em dados observacionais: hábito de 
postagens, frequência publicações, e o número de 
publicações científicas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O perfil da UFRR no Instagram é @ufrr_oficial, até 
01/06/2019 apresentava 428 publicações e 1.893 
seguidores. Segue 78 perfis do Instagram, sendo apenas 
17 ligados a outras instituições de Ciência e Tecnologia 
(C&T). No período de janeiro a maio de 2019, a UFRR 
publicou apenas um post, sendo sua frequência de 
postagem de 0,007 postagens por dia. Verifica-se que a 
UFRR não utiliza a mídia dentro do seu dinamismo 
característico, para a divulgação de pesquisa. Já o da 
UERR é @uerr_oficial, até 01/06/2019 com 74 publicações 
e 1.973 seguidores. Segue outros 39 perfis, sendo apenas 
12 ligados a outras instituições de C&T. Para o período de 
janeiro a maio de 2019, a @uerr_oficial postou 13 
publicações. A frequência de publicação foi de 0,1 por dia. 
No período houve 9 posts Institucionais, 3 posts sobre 
Oportunidades e 1 motivacional. E por último, o perfil do 
IFRR, @ifrroficial, tendo a primeira publicação em 
20/02/2019, e até 20/06/2019, a conta apresentava 28 
publicações e 1.056 seguidores. A instituição segue outros 
quatro perfis do Instagram, todos ligados ao IFRR. Para o 
período de janeiro a maio de 2019, o @ifrroficial postou 27 
publicações. A frequência de publicação foi de 0,18 por dia. 
A maioria dos posts está na categoria Motivacionais. 
Seguido de postagens de Oportunidades com publicações 
de bolsas de pesquisa, seletivos, dentre outras. Além 
disso, o IFRR publicou editais para fomento de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D). E finalmente publicações 
Institucionais. Já em relação às atividades de P&D das três 
instituições, verificou-se não houve postagens voltadas 
para a divulgação de projetos e resultados de pesquisa.  
 
CONCLUSÕES 
A utilização da mídia social Instagram pelas instituições 
Públicas de Pesquisa e Ensino em Roraima encontra-se 
ainda numa fase inicial de exploração. De modo geral, os 
posts ‘institucionais’ e ‘motivacionais’ e de ‘oportunidades’ 
são os mais utilizados pelos perfis oficiais das UFRR, 
UERR e IFRR. A frequência nas notícias publicadas é 
baixa, menos de uma ao dia, mesmo assim, com a 
interação dos usuários os perfis aparentam ser ativos e 
dinâmicos. Há reduzido referencial teórico disponível sobre 
o assunto, sendo necessário fomentar mais estudos 
voltados à compreensão do uso do Instagram e outras 
mídias digitais na divulgação de pesquisas e estudos 
científicos para disseminação e popularização da ciência 
no Brasil. 
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INTRODUÇÃO 
O maracujá (Passiflora Edulis) é uma fruta agradavelmente 
doce e ácida ao mesmo tempo. Souza (2014) diz que a fruta 
é chamada de fruto da paixão pelos americanos, seu aroma 
e sabor são únicos e inconfundíveis, assim como as suas 
propriedades nutritivas. Cunha (2012) afirma que existe 
inúmeras espécies de maracujá cultivadas nas regiões 
subtropicais da américa do sul, América Central, o Oriente 
Médio, o Mediterrâneo, e vários locais subtropicais em todo 
o mundo. Este trabalho faz parte das atividades 
desenvolvidas pelo PIBID Química da UERR na Escola 
Estadual José de Alencar no município de Rorainópolis, 
RR.  A alimentação saudável é um tema transversal que é 
pouco explorado nas escolas. Neste sentido, este trabalho 
teve como questão problema: De que maneira é possível 
sensibilizar os alunos do ensino médio no município de 
Rorainópolis/RR a se habituarem a reaproveitar os 
alimentos bem como cascas, folhas, talos e sementes? O 
objetivo do trabalho foi verificar como pode ser feito o 
reaproveitamento do maracujá para produção alimentícia, 
setor de beleza e saúde. E por meio deste tema, trazer a 
discussão de alimentação saudável e reaproveitamento de 
alimentos no ensino da Química. Para atender o objetivo 
geral foi elencado os seguintes objetivos Específicos: 
Elaborar através das cascas, folhas e sementes do 
maracujá um produto final; Avaliar possíveis 
processamentos de matérias primas do maracujá e suas 
vantagens no mercado; Observar por meio de análise 
sensorial a aceitação popular do produto final; Mostrar para 
o público alvo, através de palestra e exposição com 
recursos multimídias, alguns benefícios do maracujá, 
diversidade de alimentos e produtos que podem ser 
produzidos e como pode ser reaproveitado. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este projeto teve como público alvo os alunos do ensino 
médio da Escola Estaduais José de Alencar, no município 
de Rorainópolis no estado de Roraima. A proposta foi 
organizada em estudo e organização de palestras e 
exposição dos produtos finais e brutos. O projeto foi iniciado 
com a apresentação aos alunos de alguns benefícios do 
maracujá, diversidade de alimentos e produtos que podem 
ser produzidos através do reaproveitamento da casca, 
sementes e até as folhas. Em seguida, foi feito uma 
exposição de vídeos relatando sobre o desperdício do fruto, 
e como fazer para reaproveitar as cascas da fruta, 
sementes, folhas, que seriam depositados no lixo. 
Posteriormente foi feito um debate com os alunos para 
detectar se há desperdícios de alimentos na escola e em 
suas residências. Foi apresentado aos alunos o valor 
nutricional do produto alimentício que seria obtido da casca 
do maracujá, além de expor o produto feito, foi realizada a 
degustação e demonstração do procedimento realizado, 
não deixando de evidenciar seus benefícios para a saúde. 
Mostrou-se também, o produto final obtido da semente do 

maracujá no qual pode ser utilizado para fins estéticos, e 
por fim, a exposição do chá feito da folha do fruto no qual é 
utilizado para meios medicinais. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Através da exposição da utilização do maracujá, foi exposto 
para os alunos os benefícios do maracujá, e que a farinha 
feita das cascas desta fruta é riquíssima em fibras. Além 
das fibras, o produto também oferece outros nutrientes, os 
quais fazem com que ele seja tão benéfico à nossa saúde. 
Devido à sua grande quantidade de fibras, a farinha ajuda 
bastante na digestão por facilitar a passagem do bolo 
alimentar pelo intestino grosso, otimizando o trânsito 
intestinal. Também é altamente aconselhável que, aliado ao 
consumo da farinha de maracujá, beba-se, pelo menos, 2 
litros de água diariamente. Isso garante que todos os 
benefícios citados sejam percebidos no organismo. A 
educação alimentar é um tema transversal que na maioria 
das vezes deixa a desejar no ensino médio. Este trabalho 
trouxe como problemática esta discussão, mostrando 
resultados promissores para o conhecimento dos alunos do 
ensino médios sobre os benefícios desta fruta, além de 
proporcionar diminuição do desperdício, traduzindo-se em 
mudança de atitudes e reflexão política-cidadã.    
 
CONCLUSÕES 
Os alunos aprenderam a importância do maracujá, 
conheceram seu nome científico, e relacionaram o seu uso 
tanto na medicina popular como na medicina científica. Este 
trabalho trouxe a discussão do reaproveitamento do 
maracujá como tema para discussão de uma alimentação 
mais saudável, tema transversal, bem como a mudança de 
atitude por meio da redução de desperdício. Vários 
assuntos foram abordados nas palestras, cumprindo o 
objetivo da atividade. 
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INTRODUÇÃO 

O aumento do número de motocicletas no país e, 
consequentemente, da vulnerabilidade e exposição ao 
risco de acidentes dos usuários, tornou-se importante 
causa de incapacitação física ou morte de mais de 33 
mil pessoas e cerca de 400 mil feridas que se tornam 
inválidas em ocorrência de trânsito em nosso país. 
Dessa forma, faz-se necessária a existência de equipes 
de atendimento pré-hospitalar devidamente treinadas 
para que se possa realizar uma avaliação fisiológica 
com foco na abordagem inicial do paciente e servindo 
como instrumento de auxílio para a triagem das vítimas. 
O objetivo deste trabalho foi o analisar o índice de 
vítimas de acidentes de moto atendidos em unidade de 
emergência e a necessidade de uma equipe de 
atendimento pré-hospitalar devidamente treinada para 
os cuidados iniciais. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Esse trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica 
acerca de acidentes de motocicleta e a assistência em 
situação de emergência. É um trabalho de pesquisa de 
cunho descritivo, visto que se trata de uma revisão 
bibliográfica feita por meio de artigos eletrônicos 
extraídos das bases de dados Scielo 
(ScientificElectronic Library Online) e BVS (Biblioteca 
Virtual em Saúde). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com um sistema de transporte público deficitário a 
população recorre a um meio de transporte próprio e 
acessível. As motos foram os maiores vilões da 
retomada da violência no trânsito no Brasil, com 
crescimento de 742,5% nos últimos 15 anos de acordo 
com o Mapa da Violência de 2013, que ainda apresenta 
uma comparação que ratifica o quanto os acidentes por 
motocicletas aumentaram, haja vista em 1996, o 
número de óbitos por acidentes de moto ser de 0,9 
pessoas por 100 mil habitantes e tendo essa estatística 
aumentado para 7,6 mortes por 100 mil habitantes em 
2011. Dessa maneira, um atendimento imediato e 
adequado pela equipe de Supor Básico de Vida pode 
aumentar a sobrevida da vítima e contribuir para uma 
melhor triagem na unidade de Pronto Atendimento e 
Trauma, pois o atendimento humanizado com aspectos 
terapêuticos auxilia o pré-atendimento do motociclista 
acidentado. 

 
CONCLUSÕES 

Entende-se, portanto, que a assistência em situação de 
emergência, principalmente em vítimas de acidentes 
por motocicletas contribui para o processo de 
internação e cuidados prévios, e ainda, em situações de 
politraumatismo, onde haja necessidade de tratamento 
cirúrgico. Ademais, o profissional de saúde deve ser 
atuante e comunicativo, a fim de reduzir o trauma do 
acidentado e colaborar com sua breve recuperação. 
Assim, os profissionais da emergência têm o papel de 

amenizar a dor e o sofrimento dos familiares que estão 
ali como cuidadores diretos da vítima. 
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INTRODUÇÃO 
O descarte do lixo hoje é um desafio para as cidades, pois a todo o momento é gerado e, embora, existem 
normas tratando da alocação correta dos seus despejos não há em território nacional uma fiscalização, visto 
que, todo resíduo urbano, hospital, industrial, rural estão sendo dispostos em lixões, contradizendo toda a 
política de construção de aterros sanitários. A ausência de um tratamento de solo eficiente acarreta na 
contaminação do meio físico, tanto superficial quanto subterrâneo, implicando diretamente na poluição das 
águas subterrâneas. Dos contaminantes produzidos pela decomposição do lixo na superfície do terreno tem-
se o chorume (líquido escuro, forte odor e tóxico). E devido à movimentação dos lençóis freáticos este líquido 
pode dispersar-se para os corpos hídricos. Investigar a disposição desse contaminante é possível através de 
metodologias geofísicas, pois estas possibilitam a modelagem da pluma de contaminação quando existente. 
Dentre estas a que se destaca são os levantamentos elétricos, tendo como área foco para estudo o lixão do 
Município de Mucajaí, porção central do Estado de Roraima (Figura 1). Este possui relevo plano e fortemente 
ondulado com elevações isoladas. Geologicamente, está inserido no Domínio Guiana Central, cujas unidades 
são o Grupo Cauarane, Suíte Metamórfica Rio Urubu, Suíte Intrusiva Serra da Prata, Complexo Anauá e 
Formação Boa Vista e Areias Brancas. A presente pesquisa objetivou mapear assinaturas geofísicas em 
subsuperfície correlacionáveis a possível contaminação advinda do lixão do município referido, através de 
levantamentos eletrorresistivos a partir da execução da técnica da Sondagem Elétrica Vertical (SEV) com 
arranjo Schlumberger, permitindo obter de forma indireta o valor de resistividade elétrica (ρ) dos materiais 
geológicos e contaminantes em subsuperfície. 
 

 
Figura 1- Mapa de localização da área de estudo (Lixão de Mucajaí/RR). 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
No lixão de Mucajaí/RR foi aplicada a metodologia geofísica de Eletrorresistividade (ER). O levantamento ER 
permite obter de forma indireta o valor de resistividade elétrica (ρ) dos materiais geológicos em subsuperfície. 
E em áreas contaminadas por chorume (líquido tóxico resultante da decomposição do lixo alocado de forma 
incorreta na superfície do terreno) os valores de resistividades são extremamente baixos (Elis et al., 2002; 
Souza e Andrade, 2018). O equipamento utilizado para coleta foi o Resistivímetro GEOTEST RD-300A. Utilizou-
se a técnica da Sondagem Elétrica Vertical, com o arranjo de Schlumberger (figura 2) (Parasnis, 1971). 
Realizou-se o processamento e interpretação dos dados dos levantamentos geofísico, a partir do programa de 
inversão IPI2Win, Surfer 13 e ArcScene 10.5. Tais procedimentos versaram sobre a investigação extensão 
vertical do pacote rochoso em profundidade, levando em consideração a geologia da área. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram realizados 4 (quatro) SEV nas porções internas e externas ao lixão de Mucajaí/RR (Figura 1). Os pontos 
foram escolhidos pela proximidade ao lixão para que assim permitisse a melhor interpretação e correlação dos 
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dados geofísicos e, consequentemente, possíveis contaminações. As curvas geradas mostram quase que um 
padrão iniciando valores de resistividades próximos 100 Ωm (Figura 2), cujos valores aumentam chegando à 
casa de milhares. As altas leituras foram associadas a rochas metamórficas, pois rementem a litologia local da 
área, e as inferiores a 300 Ωm correlacionadas a possível contaminação, pois segundo, Bacellar (2010), os 
contaminantes são facilmente identificáveis por possuírem baixos valores de resistividade elétrica devido ao 
elevado teor de sais dissolvidos. A possível zona contaminada verificada ficou restrita a porção central do lixão, 
sendo as faixas condutivas com valores de 66 >ρa>386 Ωm, caracterizadas como indícios contaminantes nas 
profundidades de 7,5 m até 24 m (figura 3). 
 

 
 

Figura 2- Curvas de sondagem elétrica vertical do lixão de Mucajaí/RR. 
 

 
Figura 3- Mosaico de isópacas com 12 níveis de profundidades evidenciando a contaminação no lixão de Mucajaí/RR. 

 
CONCLUSÕES 
O método geofísico através da eletrorresistividade foi bastante útil na investigação da pluma de contaminação 
do lixão de Mucajaí/RR, onde as quatro 4 SEV foram realizadas na área. Ali foi delimitado uma possível zona 
contaminada que fica locada na porção central do lixão. As faixas condutivas com valores de 66 >ρa>386 Ω.m, 
foram caracterizadas como indícios contaminantes, que indicaram níveis de contaminação relacionados a 
profundidades variando de 7,5 m até 24 m. É válido mencionar que a contaminação, embora pontual e restrita 
a área do lixão, deve de algum modo migrar lentamente por conta dos corpos hídricos presentes na área. Logo, 
se os órgãos públicos competentes nada fizerem, teremos futuramente mais um condutor de contaminantes 
para o Rio Branco, sendo este o principal rio que corta o Estado de Roraima. 
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INTRODUÇÃO  
Segundo Reis (2002), a arte na educação infantil é um meio de trabalhar a interdisciplinaridade, integrar com 
outras áreas, pois segundo a autora “Na educação infantil os conteúdos apresentam-se interligados, assim, a 
interdisciplinaridade resulta mais fácil”.  
Quando há a interdisciplinaridade, ou seja, uma interligação nas disciplinas, o estudo ou mesmo a 
aprendizagem entre cursos para o aluno se torna mais eficaz, as disciplinas isoladas não têm um efeito 
maximizador como a disciplinas interligadas, o entendimento e aprendizagem é mais dinâmica.  
Considerando que a arte é uma linguagem e no caso das crianças, especialmente, é utilizada para apreender. 
O que ainda segundo Reis (2002) “...a criança pode observar transformações e enxergar as infinitas 
possibilidades de cada situação... a argila que se transforma em bonecos, tintas que juntas, dão origem a nova 
cor..”.  
Além do trabalho criativo, também é importante o aspecto de propiciar alegria à criança. Pois segundo Queiroz 
e Jordano (2009) a criatividade, a espontaneidade e a imaginação se manifestam quando as crianças participam 
de atividades lúdicas, prazerosas e alegres.  
Utilizar a atividade artística e lúdica envolvendo elementos do cotidiano das crianças pode ainda propiciar 
ressignificações. No caso das crianças dentro do contexto da agricultura familiar, pode propiciar descobri-lo e 
redescobri-lo de forma alegre e afetiva. Pois segundo Queiroz e Jordano (2009) “amor não é o contrário do 
conhecimento e pode tornar-se alegria, prazer de compreender”. 
O objetivo foi avaliar o tema diversidade de formas, texturas e cores no ensino infantil de uma escola rural por 
meio de elementos do cotidiano.  

 
MATERIAL E MÉTODOS  
O trabalho foi realizado na escola Municipal de ensino infantil e fundamental João Rodrigues de Souza, 
localizada na vicinal 19, km 08 Município de Rorainópolis - RR. As atividades foram elaboradoras para 10 
educandos, sendo 3 meninas e 7 meninos com idades entre 4 a 6 anos. 
As atividades ocorreram todas as terças feiras com uma hora, para não interferir nas aulas dos professores. No 
planejamento das atividades pensou-se em elementos do cotidiano das crianças, filhas e filhos de agricultores 
(as) rurais, como o solo e as sementes. E também nos legumes, os quais são produzidos pelos pais e também 
entram na alimentação saudável. Os cuidados com a higiene foram tratados nas atividades com o solo e as 
sementes. No Quadro 1 tem-se os objetivos de cada uma das atividades. Todas as atividades passaram pelas 
etapas de apresentação do tema, rodas de conversa, atividade criativa e atividade lúdica. 

 
Quadro 1. Temas e objetivos das atividades com os educandos do 1° e 2° período.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Conhecendo os legumes  
Nessa atividade procurou-se verificar se as crianças conheciam a importância de cada alimento e a sua 
variedade.  Os educandos comentaram que conheciam, pois seus pais cultivavam em sua propriedade, porém 
eles não têm o habito de comer os legumes, sendo que alguns nunca experimentaram os mesmos.  
Os educandos mostraram interesse em saber sobre as diferenças e formas dos legumes, porém ainda não 
sabiam da importância que esses alimentos têm para a saúde do corpo humano.   Foi realizada uma leitura da 
Valsa das vitaminas (BOMBANA. 2011), onde explica para cada legume, os benefícios para a saúde do corpo, 
além das mais lindas cores, deixam fortes aqueles que deles se alimentam.  
A efetivação de uma alimentação saudável pressupõe cuidado com a alimentação e este é um aspecto que 
implica em se adotar novos modos de organização do conhecimento científico para que eles possam ser 
colocados a serviço das pessoas, numa atitude de ajuda, zelo, atenção e compreensão (BOOG; 2008). 
Educar para a alimentação saudável exige: a confrontação de novas práticas com as representações sociais 
dos alimentos e com o significado simbólico deles para os sujeitos do processo educativo, e a (re) significação 
dos alimentos e a construção de novos sentidos para o ato de comer. Tudo isso deve ainda ter, como pano de 

Atividades Objetivo 
Conhecendo os legumes. Conhecer sobre os legumes, diversidade de formas, cores e textura.  

A semente. Conhecer sobre as sementes: sua forma, texturas e cores.  

O solo. Observar a areia, húmus e terra: textura e cores.  
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fundo, além da saúde, o prazer, a coerência com as práticas de comensalidade, a preocupação com a 
sustentabilidade ambiental (BOOG; 2008). 
O trabalho criativo com os legumes foi utilizado para fazer carimbos com diferentes formas (Figura 1). 

 
Figura 1. Atividade com os educandos do 1° e 2° periodo. Conhecendo os legumes. Vicinal 19, km 08 – Zona Rural do 

Município de Rorainópolis – Roraima. 

A semente 
A atividade apresentou como objetivo conhecer as sementes e suas formas. Os educandos de olhos fechados 
arriscaram distinguir as sementes conforme sua diversidade. Eles não conseguiram identificar as sementes, 
mas ficaram empolgados com as diferenças entre elas.  
As crianças fizeram desenhos das sementes, mostrando o que elas aprenderam sobre as sementes durante a 
aula.  
Em seguida foi entregue três sementes de feijão para cada educando plantar em um vaso. Discutiu-se sobre 
os hábitos de higiene e o cuidado na hora de plantá-las. Na apresentação da música “O Semeador” da cantora 
Aline Barros, as crianças puderam observar como é feita a dispersão natural das sementes.   
No jogo do lápis giratório (ALLUÉ, 2014) foram distribuídas três sementes para cada criança, quando o lápis 
apontava para uma delas, ela deveria plantar a semente no vaso (Figura 2). 

 

Figura 2. Atividade com os educandos do 1° e 2° periodo. A semente. Vicinal 19, km 08 – Zona Rural do Município de 

Rorainópolis – Roraima. 

O solo 
No terceiro e último encontro com os educandos do 1° e 2° período foi utilizado o solo como estudo em grupos. 
Saber da importância do solo desde o ensino infantil é fundamental para que as crianças aprendam a conservar 
e saber o valor do solo, já que não é um assunto tão abordado em sala de aula. 
Acredita-se que a Educação em Solos traz significado e a importância do solo à vida das pessoas e, portanto, 
a necessidade de sua conservação, uso e ocupação sustentáveis (MUGGLER; PINTO SOBRINHO; 
MACHADO, 2006).  
E o trabalho feito com os educandos foi determinante para aprenderem a importância do estudo de solos em 
todos seus níveis supracitados.  

A problemática em torno da conservação do solo tem sido na maioria dos casos, negligenciada 
pelas pessoas. A consequência disso é o crescimento contínuo dos problemas ambientais 
ligados à degradação do solo, tais como: erosão, poluição, deslizamentos, assoreamentos de 
cursos de água (MUGGLER; PINTO SOBRINHO; MACHADO; p. 734, 2006).  

 
Objetivou-se entender a importância do solo, seu valor para a sobrevivência dos diferentes seres vivos. Houve 
uma conversa com os educandos sobre o solo, eles sabiam que sem o solo fértil as plantações dos seus pais 
não teriam uma boa produção.  
A atividade do solo foi para mostrar aos educandos a diversidade e importância de cada tipo solo e como é 
fundamental para o cultivo dos alimentos. Uma atividade que seus pais realizam e eles observam no cotidiano.  
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Na figura 5 (A) mostra os educandos conhecendo os tipos de solos e a atividade criativa usando os mesmos 
em um trabalho artístico (B). 

 

 
Figura 3. Atividade com os educandos do 1°e 2° periodo.O solo. Vicinal 19, km 08 – Zona Rural do Município de 

Rorainópolis – Roraima. 

 
CONCLUSÕES 
O trabalho foi direcionado aos educandos da escola rural, porque eles estão em fase de desenvolvimento, 
esses pequenos indivíduos farão história, pois quando em idade escolar se torna mais fácil se adaptar a novos 
conhecimentos.  

A educação tem a capacidade de promover valores, não sendo somente um meio de transmitir informações, 
trata-se de transformação do sujeito que aprende a refletir sobre sua identidade e atitudes diante do mundo. 
Esses educandos entenderão desde cedo a se importar com as plantas, animais e o futuro das propriedades 
dos seus pais, saberão compreender que é preciso cuidar para ter de uma agricultura de forma sustentável.    
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INTRODUÇÃO 
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A formação de professores devidamente preparados para o exercício da função de forma satisfatória tem que 
ser uma preocupação latente em qualquer sociedade, nesse sentido no Brasil a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 
afirma que, “a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, 
trezentas horas” posteriormente acrescido mais 1̸3 de horas de estágio prático (BRASIL – LDB, LEI Nº 
9.394/96). 
O presente estágio foi realizado no Colégio Estadual Militarizado Pedro Elias Albuquerque Pereira, no município 
de Boa Vista-RR, tem por objetivo vivenciar a importância do estágio supervisionado na formação do professor 
de Geografia, temática que compõe a grade curricular do quinto semestre do curso de Licenciatura em 
Geografia da Universidade Estadual de Roraima – UERR. O Colégio está localizado na Rua Ametista, número 
631, no bairro Jóquei Clube, na zona oeste da cidade, conforme ilustra a figura 01. Militarizado mediante o 
decreto nº 24.851-E, publicado pelo Diário Oficial do Estado em 5 de Março de 2018. A instituição de ensino 
atende alunos do próprio bairro como também a discentes de bairros adjacentes. 
 

Figura 01: Localização da escola campo 

 
Fonte: Adaptado pelos autores, 2019. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

No que se refere à metodologia utilizada para o desenvolvimento do estágio, o mesmo se dividiu em três 
etapas, a primeira na academia com o levantamento do referencial teórico e aulas expositivas do professor da 
disciplina; a segunda parte foi feitas observações na estrutura física da escola para analisar a organização dos 
departamentos e instalações educacionais, no entorno para melhor entender o contexto no qual a escola se 
insere e de regência no intuito de aprender com a experiência da professora titular; a terceira foi a parte prática 
regencial em sala de aula para o cumprimento da carga horária referente às regências em duas turmas do sexto 
e uma do sétimo ano do ensino fundamental II, onde foi possível aprender com as práticas utilizadas no 
processo de ensino-aprendizagem. Além da observação usou-se a descrição, que para (GIL, 2007, p. 42), “tem 
como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, 
estabelecimento de relações entre variáveis”, desta maneira e possível um maior entendimento das 
complexidades existentes no espaço escolar. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No que se refere aos resultados e discussões destaca-se as percepções advindas de análises do entorno do 
colégio, onde o arruamento é de caráter pavimentado, em geral predominam-se estruturas humanas destinadas 
a moradias, sendo estas de alvenaria, mas existe também grandes terrenos vazios (baldios) com alta vegetação 
como o que fica logo a frente da instituição de ensino, como também o que localiza-se do lado direito da unidade 
educacional, este último sem vegetação destinado a prática esportiva como o futebol, do lado deste terreno há 
uma praça, (figura 02). 
 

Figura 02: Escola campo e o entorno próximo 
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Fonte: Google Maps, 2019. 

Seguindo este sentido é importante enfatizar que as salas de aulas assim como toda a estrutura física da escola 
estão em aceitáveis condições de uso, com os ambientes climatizados com centrais de ar e bem iluminados, 
com os móveis (cadeiras e mesas de sala de aula) em boas condições, assim como paredes sem pichações 
ou outras depredações. Ainda na área do pátio tem a cozinha ou copa, há também uma sala depósito 
bebedouros e uma grande caixa de água que fica suspensa, assim como lixeiras para descartes dos resíduos 
sólidos, (figura 03). 
 

Figura 03: Vista parcial do pátio da escola 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

No que tange a regência, destaca-se algumas em específico, como as realizadas nas turmas do sexto ano “C” 
e “D”, no primeiro bimestre onde abordou-se o assunto da mudança na paisagem, mencionando os fatores 
naturais e antrópicos para essas metamorfoses na natureza. A aula foi executada com uso de data show, 
notebook e quadro branco, onde posterior a explanação do assunto foi passado atividade aos alunos, para 
pesquisarem na internet usando celulares e computadores algumas causas e consequências tratando-se da 
interferência do homem na paisagem, no meio natural. 
Na turma do sétimo ano “H” também no primeiro bimestre, abordando o assunto deste período do ano letivo, a 
aula foi sobre a formação do território brasileiro, na metodologia explosiva utilizou-se o data show, notebook e 
quadro branco, a atividade proposta foi a formação de cinco grupos para pesquisarem na internet com o uso 
de celulares e computadores sobre diferentes configurações do território brasileiro como no período colonial, 
no império e período republicano, (figura 04). 
 

Figura 04: Regência em sala de aula 
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Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

Portanto, enfatiza-se a primordial colaboração da professora que concedeu total liberdade para trabalhar a 
metodologia adequada para a aprendizagem dos alunos. Destaca-se também a importância da bagagem 
adquirida na universidade anterior a esta experiência na escola, pois dessa forma possibilitou adentrar-se no 
estágio com mais segurança e conhecimentos para compartilhar com os alunos alvos. Dentro deste contexto, 
Josso (2004, p. 38), corrobora, “os procedimentos metodológicos ou, se preferirmos, as práticas de 
conhecimento postas em jogo numa abordagem intersubjetiva do processo de formação, sugerem a 
oportunidade de uma aprendizagem experiencial”. Partindo destes pressupostos, entende-se que o estágio 
supervisionado é uma necessária etapa na formação do licenciando em Geografia, pois viabiliza ao mesmo 
conhecer e desenvolver novos saberes que mais a frente poderá ser utilizada quando este estiver de maneira 
titular na sala de aula. 
 
CONCLUSÕES 
A experiência adquirida através do estágio supervisionado, que para Brasil (2008), “visa à preparação para o 
trabalho produtivo de educandos”, levando em conta desde as observações do entorno da escola, da estrutura 
física, da regência de aulas faz-se necessária a reflexão e compreensão sobre a importância dessa fase na 
vida acadêmica de um discente na busca da formação de docente. 
Partindo desse entendimento, o Universitário passa a assimilar sobre as demandas que essa profissão exige 
do professor, que está na sala de aula como formador de opinião é algo bem maior do que dizer simplesmente 
que é professor. 
Por fim, através dessa rica experiência prática entende-se a relevância do estágio supervisionado no percurso 
do licenciando, pois somente mediante a vivência de seu futuro lugar de atuação a formação de docente poderá 
ser completa de maneira satisfatória. 
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INTRODUÇÃO 
A visita técnica baseia-se em conhecer empresas visando a melhor compreensão das atividades exercidas em 

sala de aula, vinculando assim, os conhecimentos teóricos com a realidade prática (POSADA et al, 2016). 

Portanto, as visitas técnicas é uma metodologia que pretende promover a aproximação dos conhecimentos 

teóricos aprendidos com a realidade vivenciada nas empresas, propondo oportunizar ao aluno a vivência no 

mercado de trabalho, viabilizando o contato com os processos, produtos e serviços das entidades.  

É nessa perspectiva, que a prática das visitas se faz necessária como método capaz de ampliar os 

conhecimentos e motivar o interesse do aluno por diversos caminhos que a formação acadêmica pode ser 

direcionada, dependendo apenas da busca individual por qualificação e capacitação para atuar no mercado de 

trabalho. 

Contudo, as visitas técnicas não servem apenas para constatar a aplicação da teoria, mas contribui 

significativamente como um suporte complementar para a formação docente. Segundo Andrade (2018), é um 

recurso metodológico importantíssimo como atividade pedagógica, capaz de enriquecer a construção, as 

relações e aplicação dos conhecimentos nos espaços não formais, desta forma, garante que a aprendizagem 

seja efetivada de acordo com a prática da observação de como o conhecimento teórico é aplicado.  

Para Costa e Araújo (2012), a visita cria uma expectativa motivadora que busca instigar no aluno o anseio pelo 

conhecimento, colaborando com a formação profissional do estudante, ressignificando os conceitos teóricos e 

a sua aplicação no mercado de trabalho, sendo assim, é importante “conscientizar quanto ao papel profissional 

junto à sociedade, incentivando-o ao exercício ético e responsável da profissão e facilitando a aproximação 

com a dinâmica do exercício profissional” (COSTA; ARAÚJO 2012, p.1). Desta forma, a formação acadêmica 

se dá de maneira completa, mostrando a eficácia no ensino e aprendizagem, despertando a dedicação tanto 

para com o ensino formal em sala de aula quanto para a possibilidade de aplicação dos conhecimentos com 

que se deseja trabalhar. 

A visita técnica é o exemplo prático de como o ensino em espaços não formais permite contextualizar o ensino 

teórico e abstrato da ciência química, mostrando que a aplicação da teoria não é tão simplória como conhecido 

e apresentado nas aulas, mas abrange um sistema sistematizado, gerenciado e além de tudo demonstra como 

é feito a aplicação do conhecimento científico nas empresas, fábricas e industrias, garantindo a 

complementação do estudo para assim, efetivar o processo de ensino e aprendizagem. 

Diante da relevância da visita técnica para a formação docente, realizou-se uma pesquisa através de um 

questionário qualitativo, a fim de sintetizar como essa experiência foi significativa para os acadêmicos. Deste 

modo, foi aplicado o questionário para os 18 alunos do 6º e 8º semestre do curso de Licenciatura em Química 

da Universidade Estadual de Roraima – UERR referente as visitas técnicas realizadas na disciplina de Química 

Industrial ministrada pelo professor Dr. William Lima dos Anjos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Ao optarmos pela pesquisa qualitativa, considerou-se o método indutivo, no qual as observações dos alunos 

foram analisadas e tabuladas para assim, gerar dados estatístico sobre a importância de realizar visitas 

técnicas. Portanto, a pesquisa tem a característica de construção da realidade, por meio de teorias percebidas 

como um ato subjetivo baseada em textos, ou seja, a coleta de dados produz textos que nas diferentes técnicas 

analíticas são interpretados hermeneuticamente (GÜNTHER, 2006, p.202). 

Segundo Lima e Moreira (2015), a pesquisa qualitativa parte do pressuposto que existe uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, um vínculo indissociável entre o mundo e o objeto e a subjetividade do sujeito. 

O objeto, é sob essa perspectiva, essencialmente qualitativo. Levando em consideração o objeto de estudo 

deste trabalho, a aplicação do questionário avaliou as concepções dos discentes em relação as visitas 

realizadas. 
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As visitas técnicas fazem parte da grade curricular do curso de Licenciatura em Química, que tem como objetivo 

observar as técnicas de produção de cada empresa e também relacionar com a teoria aprendida na disciplina 

de Química Industrial. Ao todo, foram visitadas quatro empresas, sendo três localizadas em Boa Vista/RR e 

uma em Manaus/AM, estas ocorreram no primeiro semestre de 2019, ao todo, 18 alunos participaram das 

visitas, sendo seis alunos do 6º semestre e doze alunos do 8º semestre que responderam a um questionário 

contendo quatro perguntas abertas e uma fechada e por fim, deu-se a tabulação dos dados. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A pesquisa realizada considerou a opinião de cada participante em relação às visitas técnicas realizadas nas 

empresas e fábricas por meio da análise das respostas fornecidas. As empresas visitadas pelos discentes 

foram a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, a cervejaria Haus Bier, a fábrica de Ração Malta, todas 

localizadas em Boa Vista/RR, e a fábrica da Coca-Cola (Manaus-AM). 

A primeira pergunta questionava sobre a importância das visitas técnicas para os discentes, onde 13 de 18 

alunos (cerca de 72%) afirmaram que as visitas estão relacionadas com a aplicação da teoria aprendida em 

sala de aula no âmbito profissional, e cinco alunos (cerca de 28%), interligaram a importância das visitas com 

o conhecimento das suas futuras áreas de atuação após a graduação. As respostas estão apresentadas na 

figura 1. 

Figura 1: Respostas dos licenciandos em química da UERR sobre a importância das visitas técnicas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
O segundo questionamento era sobre a relação entre os conhecimentos práticos e teóricos registrados pelos 

discentes durante as visitas, mediante o mecanismo de funcionamento das empresas visitadas, onde os 18 

alunos (100%) afirmaram que foi possível enxergar essas relações, principalmente no processo de produção. 

De acordo com Tinti (2015), o conhecimento teórico é que permite dar um sentido à ação, já que a teoria incide 

sobre o significado do fazer profissional. Mediante a experiência prática, o poder da teoria é fixado através do 

conhecimento de como ela empregada. 

A terceira pergunta estava voltada para a identificação das possibilidades de trabalho na área da química, não 

somente no âmbito educacional como docente, mas também como químico, despertando a curiosidade dos 

alunos em conhecer melhor as áreas de aplicação do seu curso, visto que, os 18 alunos (100%) afirmaram que 

foi possível enxergar essas relações, principalmente o papel importante que o químico desempenha no sistema 

de produção e funcionamento das empresas e fábricas. Nessa perspectiva, tem-se a necessidade de que a 

educação profissional tenha capacidade de prover uma formação que permita inserir seus egressos no mundo 

de trabalho, atendendo suas reais necessidades, e preparando-os para permanecer em um mercado em 

constante transformação (DOMINGUES 2018). 

A quarta pergunta abrange opções de múltipla escolha sobre como as visitas técnicas contribuíram para os 

discentes no processo de aprendizagem, sendo que 16 alunos (89%) afirmaram que conseguiram relacionar 

os conhecimentos adquiridos em sala de aula, bem como conhecer as diversas formas de atuação profissional, 

um aluno declarou que às visitas o ajudou a conhecer o sistema de produção das empresas, e um aluno garantiu 

que as visitas o auxiliou na avaliação das possibilidades de carreira profissional (Figura 2).  

Figura 2: Respostas dos licenciandos em química da UERR sobre contribuição das visitas técnicas. 
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A quinta e última pergunta também abrange opções de múltipla escolha, sobre a quantidade de alunos 

que puderam visitar as empresas. Observa-se que 44% (oito alunos) visitaram todas as empresas; 33% (seis 

alunos) não visitaram a Coca-Cola em Manaus; 11% (dois alunos) não acompanharam a visita na CAERR; 6% 

(um aluno) não compareceu à visita na Fábrica de Ração Malta e 6% (um aluno) visitou apenas a CAERR.  O 

gráfico abaixo apresenta esses resultados, sendo número de alunos e porcentagem, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a metodologia ao utilizar espaços não formais como proporcionado 

pelas visitas técnicas, contribui significativamente para a consolidação dos conhecimentos teóricos ministrados 

em sala. A disciplina de química industrial tem por objetivo levar aos alunos conhecer como a química faz parte 

dos processos das fábricas e industrias, promovendo à reflexão de como os conhecimentos científicos químicos 

são de extrema relevância para o funcionamento e desenvolvimento das empresas. Desta forma, os 

acadêmicos contemplam uma formação tanto teórica como prática, podendo exercer sua profissão não apenas 

como docente, mas também atuando em empresas, reafirmando a importância do contato com a realidade do 

mercado de trabalho.  
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INTRODUÇÃO  
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem como iniciativa o aperfeiçoamento e a 
valorização da formação de professores no Curso de Licenciatura em Educação Física, sendo organizado e 
oferecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (BRASIL, 2008). É um 
dos mais importantes projetos que a Universidade Estadual de Roraima (UERR) participa, auxiliando na 
formação de seus acadêmicos e a valorização do magistério, na qual possibilita aos licenciados do curso de 
Educação Física desde o início de sua formação, experiências no campo de trabalho proporcionando aos 
bolsistas a apropriação do conhecimento para atuação docente.  
Segundo Lima (2008), a prática de atividades físicas de maneira regular e sistemática, associado à alimentação 
saudável, contribui para a promoção e manutenção da saúde, evitando o sedentarismo, que contribui para o 
surgimento de doenças crônico-degenerativas. O comportamento alimentar de uma criança reflete nos 
processos de crescimento e desenvolvimento em todos os aspectos. Com a devida atenção e cuidados pode-
se promover uma maior expectativa de vida do adulto futuro. É importante lembrar que uma criança não deve 
ficar muito tempo sem se alimentar, porque ela depende do alimento para o seu desenvolvimento, assim deve-
se estar precavido para uma alimentação balanceada (ZANCUL, 2004).  
Segundo Danelon, Danelon e Silva (2006), o ambiente escolar influencia a formação da personalidade e, 
consequentemente, nas suas preferências alimentares. Buscou-se, neste relato de experiência, apresentar os 
resultados de uma aula explicativa sobre a importância dos hábitos saudáveis, cujo objetivo do estudo foi 
identificar o conhecimento sobre alimentação, prática de exercícios físicos e esportes, cuidados com saúde 
(higiene pessoal) e a não utilização de drogas, pretendendo-se com essa ação contribuir para a reeducação 
alimentar, e conscientizando-os para uma vida com qualidade.    
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi desenvolvido no Colégio Militar Estadual Coronel PM Derly Luiz Vieira Borges em Boa 
Vista/Roraima, em uma aula com duração de aula de 50 minutos. O trabalho pedagógico foi apresentado para 
supervisora e desenvolvido na biblioteca pelos alunos pibidianos, com o uso de slides sobre o tema hábitos 
saudáveis, com estratégias de ensino expositiva e explicativa. Ao final da palestra foi realizada uma roda de 
conversa para esclarecimentos de perguntas, dúvidas e colocações dos alunos. Participaram do estudo 22 
discentes com faixa etária entre 12 e 13 anos, sendo 12 meninas e 10 meninos. Para coleta dos dados foi 
aplicado um questionário contendo seis questões fechadas com alternativas de SIM ou NÃO, e construção de 
um gráfico estatístico para o resultado e análise da pesquisa, aliado às referências teóricas, indagando sobre 
os hábitos saudáveis, destacando os tipos de alimentos mais consumidos durante suas refeições diárias, dentro 
da pirâmide alimentar; a importância do consumo de água; prática de esportes e exercícios físicos; fazer uma 
boa higiene e, o não uso de drogas sabendo de seus males e doenças conhecidas, sempre enfatizando a 
importância de uma boa alimentação. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados evidenciam que 86% (19) dos alunos tem conhecimento sobre a pirâmide alimentar. Já 14% (3) 
desconhecem esse assunto. Tem se procurado uma forma gráfica de distribuição dos alimentos para uma 
melhor compreensão por parte da população, ou seja, fazer com que haja o consumo de vários alimentos e em 
quantidade suficiente para que juntos componham uma dieta adequada nutricionalmente, (WELSH et al 1999).  
Quando foi perguntado sobre alimentação semanal dos alunos, 77% (17) dos discentes responderam que se 
alimentam com frutas, verduras e legumes, enquanto 23% (5) não consomem. Nos primeiros anos de vida, para 
que uma criança tenha um desenvolvimento e crescimento apropriado, é essencial uma alimentação qualitativa 
e quantitativamente adequada, pois ela proporciona ao organismo a energia e os nutrientes necessários para 
o bom desempenho de suas funções e para a manutenção da saúde (RODRIGUEZ, 2005). 
Com relação à importância da água, sabendo que ela é responsável pela distribuição dos nutrientes e do nosso 
corpo, observa-se a predominância das respostas positivas para 86% (19) dos estudantes e 14% (3) não 
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considera importante a ingestão de água. Segundo Narins (1991), a água é quem transporta os nutrientes e 
todas as substâncias corpóreas que cada célula precisa, fazendo o transporte dos produtos metabólicos, 
participando em várias reações químicas. Nas células a água pode ser classificada em intracelular, quando 
está no interior da célula, extracelular, quando está no sangue, na linfa, nas secreções e no líquido 
cefalorraquidiano e, ainda como intercelular, quando se encontra entre e ao redor das células. 
Verificamos que 41% (9) dos alunos disseram que praticam alguma modalidade esportiva fora do colégio, 
enquanto 59% (13) responderam que não praticam modalidades esportivas fora da escola. A prática esportiva 
escolar está presente tanto em escolas públicas como em instituições privadas, em todas as etapas de ensino. 
Caracterizada por períodos de treinamento, essa prática vem apresentando crescente consistência. Entretanto, 
o esporte, nesse contexto, não deve ser abordado sob o mesmo enfoque das aulas de Educação Física, nem 
do esporte competitivo dos clubes e centros especializados (SANTOS; SIMÕES 2007). 
Todos os alunos 100% (22) relataram que mantém sua higiene pessoal em dia, como unhas cortadas, tomar 
banho em dia, escovar os dentes após as refeições, usar roupas limpas e lavar a mão. Segundo a Organização 
Pan-Americana de Saúde (OPS, 1995), a promoção da saúde no âmbito escolar parte de uma visão integral e 
multidisciplinar do ser humano, que considera as pessoas em seu contexto familiar, comunitário, social e 
ambiental. Sendo assim, o âmbito escolar deve promover ações visando desenvolver o conhecimento de 
higiene e prevenção de doenças através de conhecimento prático e teórico. 
Constatamos que 86% (19) dos estudantes mencionaram que não tiveram nenhum contato com nenhum tipo 
de droga, enquanto 14% (3) disseram que já experimentaram algum tipo de droga. Mota (2008) afirma que 
recaem sobre quem consome substâncias psicotrópicas inúmeras e distintas representações sociais com 
consequências muitas vezes negativas no que tange à demonização de determinadas drogas e seus usuários. 

 

CONCLUSÕES 
A proposta do trabalho foi apresentar uma aula explicativa sobre a importância dos hábitos saudáveis, para os 
alunos do 6º ano de um colégio estadual militar, cujo objetivo foi identificar o conhecimento sobre a alimentação, 
prática de exercícios físicos e esportes, cuidados com saúde (higiene pessoal) e utilização de drogas. Por 
intermédio da palestra, buscamos conhecer, analisar e refletir juntamente com os discentes esses aspectos 
dos hábitos saudáveis, pretendendo-se com essas intervenções promover ações que contribuam para a 
reeducação alimentar, conscientizando-os e propondo uma alimentação saudável como princípio de uma vida 
com qualidade. 
Esta estratégia de ensino possibilita aos pibidianos, compartilharem os conhecimentos adquiridos ao longo da 
sua formação sobre os hábitos saudáveis com os alunos envolvidos, fazendo com que as atitudes aprendidas 
em relação à alimentação e cuidados com saúde sejam multiplicadas e possam melhorar a qualidade de vida 
de todos. O desenvolvimento das atividades com os alunos proporcionou momentos de discussões e reflexões 
relevantes sobre a temática. O interesse demonstrado pelos alunos sugere que, embora esta fase da vida possa 
ser muito nova, demonstra que quando os estudantes são estimulados, também são capazes de participar 
ativamente do processo de ensino-aprendizagem.  
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INTRODUÇÃO 
A geografia é uma ciência que estuda, entre outras questões, a sociedade, política e as mudanças através da 
ação antrópica que estes envolvem na paisagem natural, este trabalho surge a partir da necessidade 
metodológica. A temática central aqui é o estudo da Paisagem no livro didático com os professores do ensino 
Básico que fazem parte da rede pública no estado de Roraima. Tal abordagem, refere-se à realização de 
diagnóstico e avaliação do conhecimento e a metodologia utilizada para ministrar aula do conteúdo paisagem 
em sala de aula, bem como, mostrando a realidade espacial de forma clara e objetiva.  
Nesse sentido, a metodologia visar subsidiar os professores de Geografia de a educação básica, perceber a 
paisagem nos seus mais variados enfoques, sendo a paisagem natural como conceito chave dessa pesquisa. 
Partindo em conhecer a realidade dos professores na utilização do livro didático, bem como, as dificuldades 
dos professores na construção do saber geográfico na leitura da paisagem natural. 
Cogitando essas questões surgem a necessidade de discutir metodologicamente, quais maneiras os 
professores abordam em sala de aula o conceito de paisagem e dificuldades de perceber a paisagem no livro 
didático. Por isso optei além do estudo bibliográfico, a pesquisa em campo realizada na escola: Escola Estadual 
Militarizada Wanda David Aguiar, localizado no Bairro Raiar do Sol, no Município de Boa Vista, RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual Militarizado Wanda David Aguiar com três professores de 
Geografia que atuam na escola, fazem parte do quadro efetivo, dois ministram aula no ensino fundamental e 
médio, e um ministrar aula no ensino médio e o colégio funciona nos períodos matutino, vespertino e noturno. 
O colégio conta com os recursos didáticos, tais como: uma biblioteca, uma sala de informática com 
computadores e xerox para os alunos do colégio. A figura abaixo mostra a localização e limites com os bairros 
adjacente. 
 

Figura 1- Localização da escola pesquisada e limite geográfico do Bairro Raiar do Sol. 

 
Fonte: Autor pesquisa “in loco” 2019. 

 
Os procedimentos de coletas de dados envolveram um levantamento bibliográfico, sendo realizadas análises a 
partir de vários autores que trabalham a respeito do estudo da paisagem no livro didático, além disso foi aplicado 
questionário com os professores para ser analisado suas percepções sobre o tema em questão, que sustentam 
o uso do livro didático como recurso facilitador e ampliação do conhecimento do aluno em sala de aula. As 
metodologias adotadas neste trabalho foram organizadas por meio de questionário e entrevista que foram 
desenvolvidas em três etapas. 
Primeiramente, foram levantadas bibliografia que tratem a respeito da reflexão da paisagem no livro didático, a 
paisagem no livro didático e a paisagem no ensino de geografia e ao final da pesquisa foram aplicados e 
entrevistas com professores com objetivo de analisar o conhecimento dos professores sobre o conceito de 
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paisagem e o livro didático tem sido um recurso facilitador e ampliação de conhecimento para os alunos do 
colégio que atuam. A segunda etapa foi a coleta de dados (pesquisa in locu) foram aplicados questionários com 
os docentes de Geografia do Colégio Estadual Militarizado Wanda David Aguiar, dois ministram aulas para o 
Ensino Fundamental e um para o Ensino Médio.   
A terceira etapa da pesquisa foi a tabulação e à análise dos dados, o formato das perguntas contidas no 
questionário destinada aos professores, ponderou-se mais adequado para a pesquisa, pois são questões 
subjetivas (pessoais) assim o entrevistado ficar livre para expressar suas ideias. Através da pesquisa procurei 
compreender a opinião dos entrevistados a respeito das indagações postas nos questionários. Bem como, a 
utilização dessas informações que vão nos ajudar a refletir sobre a leitura da paisagem a partir da utilização do 
livro didático no Município de Boa Vista-RR.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para a consolidação da pesquisa foi selecionada uma escola do município de Boa Vista-RR. Nela foi aplicado 
questionário com três professores, dois professores do Ensino Fundamental e um do Ensino Médio. Figura 3 a 
entrada do Colégio na qual foi feita pesquisa. 
 

Figura 2- entrada da Colégio Militarizado Wanda David Aguiar 

 
Fonte: Autor pesquisa “in loco” 2019. 

Com a finalidade de fazer uma análise sobre o conhecimento do professor geografia em relação a paisagem a 
partir da visão do livro didático e a metodologia utilizada no ensino, apliquei questionário destinados aos 
professores de ensino fundamental e ensino médio do Colégio Estadual Militarizado Wanda David Aguiar, 
situada no Bairro Raiar do Sol, na Avenida Estrela D’alva, no Município de Boa Vista. Os dados a seguir foram 
obtidos através de questionários destinados aos docentes de geografia que lecionam na determinada escola, 
dessa forma a demonstração e a titulação de cada docente entrevistados na pesquisa.  Como demonstra a 
tabela 1. 
 

   Tabela 1- titulação profissional dos professores entrevistados. 

      Escola                                                                                  Graduação  

 
Wanda David Aguiar                                                    Licenciatura em Geografia 

 
Wanda David Aguiar                                                    Licenciatura em Geografia 

 
Wanda David Aguiar                                                     Licenciatura em Geografia 

  Fonte: do autor pesquisa “in loco”, 2019. 
 
 Diante da tabela 1, podemos observar que os professores são licenciados em geografia. Perguntamos aos professores: 
Há quanto tempo você atua nessa profissão? E obtivemos a seguinte resposta do P1. 
 
“Atuo a há mais de 20 nessa profissão” 
 
E outra pergunta ao P1, foi relacionado seu conhecimento sobre a paisagem no livro didático. Qual a sua percepção em 
relação a paisagem no ensino de Geografia? E obtivemos a seguinte resposta. 
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“As mudanças na paisagem são de fundamental importância, e as suas transformações podem ser observadas em 
nosso cotidiano” 
  
Percebemos de início com o primeiro professor de geografia em seu depoimento a utilização com frequência o conceito 
de paisagem em suas aulas ministradas na escola.  

 
RECURSOS DIDÁTICO UTILIZADOS NO ENSINO DE GEOGRAFIA PARA TRAZER A PAISAGEM A 
REALIDADE DO ALUNO 
 

Gráfico 1- tipos de recursos didáticos utilizados pelos professores de geografia 

 
Fonte: Autor pesquisa “in loco” 2019. 

 
Diante do gráfico 1, percebe-se dos três professores entrevistados, utilizam mais fotografia nas suas aulas, é 
uma gravidade no ensino de geografia, na qual os professores utilizam só a fotografia. Nesse sentido, é 
importante utilizar outros recursos metodológico, que podem mediar a aula não somente do professor de 
geografia. E a outra, recurso fundamental no ensino de geografia é a aula de campo, dependendo do professor, 
ele pode demonstrar ou realizar uma aula fora da sala, mostrando a realidade local para seus alunos. 
Ainda sobre a aula de campo Pisetta (2013) comenta a aula de campo, é importante para que os alunos, tenham 
uma maior assimilação aos conteúdos ministrado em sala de aula, saindo da teoria para pratica. 
E outra, recursos poucos utilizados foram mapas e maquete dois recursos que também não podem ficar de 
lado de uma aula, todavia, são de extrema importância para enriquecer o conhecimento da realidade local. 
Sobre o uso de maquete é uma questão abrangente, pode-se ser aplicada de forma simples, mais também se 
faz necessário uma reelaboração de conceitos e conteúdos, pois há uma deficiência de materiais cartográficos 
(PELUSO; PAGNO, 2015, p. 1060). 
Mediante o exposto (Lopes; Silva; Melo, 2015) sobre o uso de mapas, a caracterização do espaço é 
fundamental. Desse modo, a aproximação e efetividade traz muitas possibilidades de representação dos 
espaços de vivência que foram construídas ao longo do tempo, nota-se a contribuição dos mapas para 
aprendizagem do aluno e conhecimento geográfico articulado ao espaço vivido e concebido. 
 
CONCLUSÕES 
 
Diante do exposto, podemos inferir, todavia que o estudo da paisagem tem uma grande significância em relação 
as áreas sociais, no universo pesquisado, têm apresentado eficácia e resolutividade, mas diante desses fatos 
apesar de apresentar resultado positivos, sempre há necessidade de subsidiar em recursos metodológicos. 
Sendo assim, outrora os professores que estão em sala há muito tempo demonstraram uma grande dificuldade 
de trazer os alunos para realidade em que vive. 
Enfim, outros o estudo da paisagem na educação básica tem sido um grande desafio para professores que 
atuam na área, isto é, para melhoria no ensino-aprendizagem dos alunos, é importante que os professores 
podem fazer menção da paisagem no âmbito regional, mostrando as realidades socioespacias, de tal maneira, 
saindo do método tradicional, nos dias atuais ainda é utilizado por muitos professores da área de Geografia e 
outras áreas. 
 
 
____________________ 
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A PRÁTICA DE ESTÁGIO NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA: A EXPERIÊNCIA 
NA ESCOLA ESTADUAL MILITARIZADA WANDA DAVID AGUIAR, BOA VISTA-RR 
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Palavras Chave:  Prática de Estágio, Formação de Professores, Ensino de Geografia 
 

INTRODUÇÃO 
O Estágio Curricular Supervisionado permite ao acadêmico (futuro professor), o contato direto com o ambiente 
escolar, bem como a experiência que é adquirida nesse pequeno espaço de tempo, na escola campo, para que 
o professor desenvolva competência e habilidade no processo de ensino-aprendizagem. O estágio de ensino 
fundamental geralmente é encarado como desafio, a ser vencido, pelo estagiário, já que este se apresenta aos 
alunos como futuro professor, que estará por um determinado período, com intuito de aprender ser professor, 
ou seja, interagindo com os alunos. Estágio Supervisionado é uma disciplina do sexto semestre do Curso 
Licenciatura de Ensino Fundamental e Ensino Médio em Geografia, da Universidade Estadual de Roraima, 
regida pelo Projeto Político Pedagógico, vale salientar que na além de cumprir disciplinas de conteúdos, o aluno 
deve realizar um estágio supervisionado em uma escola pública ou privada. Vale lembrar que em 1996 é 
aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n. 9394 de 20/12/1996 que trouxe como 
inovação a supressão dos currículos mínimos [considerados pelo Parecer n. 776/97 como “rígidos” e 
“ineficazes”] e o estabelecimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais da educação (PCNs) para a educação 
formal, em suas distintas etapas da Educação Básica, bem como das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 
para os Cursos de Graduação. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Para realização deste trabalho foi feito um levantamento bibliográfico, como livro, artigo e sites acerca dos 
principais autores que abordam as diversas formas e conceituação sobre o tema, como deve proceder e atuar 
em relação ao Estágio Curricular Supervisionada, na sua justaposição em relação aos cursos de licenciatura, 
dependendo de cada curso é uma exigência. O estágio foi dividido em quatros momentos: a) o primeiro 
momento consistiu na entrega de uma carta de apresentação de estágio na Escola Estadual Wanda David 
Aguiar; b) foi a observação do espaço físico da escola campo; c) observação de regência, na o estagiário atua 
em sala de aula, para fazer observação, como o professor titular atua diante da sala de aula e quais as 
metodologias utiliza para avalia seus alunos; c) a regência em que o professor estagiário torna-se 
coparticipantes das atividades desenvolvida em sala pelo professor regente. É importante frisar que a referida 
escola se encontra na área periférica do Município de Boa Vista-RR, a escola faz uma importante relação 
socioespaciais, como por exemplo, materiais de construção, lojas de conserto de celular, salão de beleza, 

lanchonetes, bancos entre outros. A escola atende alunos do próprio bairro raiar do sol e adjacências. Portanto 
o bairro raiar do sol faz limites com outros bairros, como mostra a figura 1 

 
Figura 1- Localização da escola pesquisada e limite geográfico do Bairro Raiar do Sol. 
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Fonte: Autor pesquisa “in loco” 2019. 
 
O estágio foi realizado com duas turmas de 8 e 9 do Ensino Básico, dessa maneira a experiência é importante 
para formação de professores, que nos aproxima da realidade do espaço escolar. No entanto, a escola esteve 
passando por um processo de militarização para diminuir a violência dentro da mesma, desta forma o estágio 
nos mostra e dá um grande suporte pedagógico para a formação de futuros professores na Geografia e em 
outras disciplinas. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O resultado desse trabalho realizada através de apresentação de uma carta na direção da escolar para o 
começo do estágio, sendo que as primeiras dez horas foram de observação do espaço físico da escolar, nesse 
sentido para compreender os movimentos espaciais que nela existe.  Na contextualização do conteúdo dessa 
pesquisa foram incrementadas mais dez horas de observação de regência em sala de aula, para que o 
estagiário entenda a metodologia utilizada pelo professor regente, e consequentemente foram as 60 horas de 
estágio. Portanto, a pesquisa consistiu em um levantamento bibliográfico, como livro, artigos e sites que 
abarcam a respeito do tema em questão. 
 

O desafio de ensinar geografia na Educação Básica 
 
Ensinar Geografia não se constitui uma tarefa fácil, uma vez requer uma constante avaliação de suas práticas 
pedagógicas, para poder repensar suas metodologias, planejamento e formas de avaliação, considerando que 
são muitas problemáticas que apresentam no âmbito escolar e no processo ensino-aprendizagem. Como afirma 
(CARVALHO et al, p. 142, 2013) que: 
 

Os desafios de mostrar algo novo, que contribuem para o aprendizado não somente 
para desenvolvimento das aulas, mais também para o aprendizado, o importante 
também foi fazer a ligação dos assuntos com a internet e a televisão como meio já 
conhecido que pode ser aproveitado como recurso didático, que gera discussões 
positivas (CARVALHO et. al, p. 142, 2013). 

 
Portanto, com a falta de materiais pedagógicos, o livro e o quadro são os recursos que podem ser aproveitados 
na escola, então a tarefa de ensinar Geografia na educação básica, torna-se difícil, mais ao mesmo tempo fácil, 
quando há um planejamento para determinado assunto ministrado em sala de aula, sendo que, o ato de educar 
é uma da mais antiga.  
Segundo Nunes (2004), na atualidade é perceptível o avanço de alguns materiais didático, consequentemente 
a um impacto nessas mudanças, sejam elas negativas ou positivas na tarefa de trazer novos caminhos no 
ensino-aprendizagem de Geografia, partindo da realidade de cada professor e aluno. 
Para Neto (2010) a geografia é uma disciplina estratégica, dependendo da atuação do professor para 
explanação do devido assunto, na qual facilitar a diálogo entre professores e alunos, sempre considerando a 
realidade vivenciada no cotidiano para buscar diversos questionamentos para melhor compreensão da 
realidade vivenciada na escola. 
Nesse sentido, foi lançada uma proposta de seminário, por conta de imprevisto, como por exemplo, fechamento 
de notas, reuniões de pais e mestres, entre outros imprevistos, então os trabalhos não poderão ser realizados 
na data para prevista seminários. Esses problemas causados pela dinâmica escolar afetam alguns aspectos 
no ensino-aprendizagem do alunado. Como colocar Nunes (2004, p. 3): 
 

Vê-se que os problemas são muitos e não são únicos da Geografia, pois todas as 
disciplinas têm (re) pensado seu papel diante desta sociedade, que passa a exigir da 
escola uma educação voltada para a formação da cidadania, ou ainda, que 
instrumentalize o aluno para que esse tenha condições de usar coerentemente o 
aprendido, processar as informações transformando-as em conhecimento. 

 
Nessa perspectiva, de forma contundente, os materiais apresentados em sala de aula para os alunos, que 
possam trazer uma realidade diferente para aqueles alunos que estuda em uma escola particular, como 
frequência não reconhecimento desses materiais, assim podendo trazer complexidade de realizar ou ensinar a 
Geografia, como se deve ensinar. Como adverte Dezotti (2010, p. 6): 

 
Com frequência, não há reconhecimento de que muito do material apresentado aos 
alunos em sala de aula tem, para eles, a mesma qualidade desconcertante e destituída 
de significado que tem, para nós, uma lista de palavras sem sentido. Isto é verdade, 
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sobretudo para aquele aluno pouco privilegiado, a quem uma experiência do seu 
cotidiano não oferece contexto algum dentro do qual se insira o material com que se 
defronta. Para a maioria dos alunos, extensas porções do seu currículo são sem o 
menor significado. 

 
Portanto, em meio tanta transformação da educação nos dias atuais, a utilização de material pedagógico ou 
didático pode melhorar o ensino na educação básica, por conta dessa falta de materiais didáticos torna-se difícil 
encontrar um caminho de ensinar a Geografia, na escola se deparamos com grandes dificuldades de trazer 
uma aula dinâmica, por falta desses recursos didáticos. Então o professor não pode se prender a falta desses 
recursos.  (Ramos, 2012). 

                        Sobre ensinar Geografia para Ramos, 
 

[...] ensinar em sala por meio de conteúdos o professor deve estar atento em 
desenvolver habilidades que proporcionam um desenvolvimento do aluno, argumenta-
se que por meio do trabalho com conteúdos os professores devem proporcionar o 
desenvolvimento de habilidades [...] (p. 16, 2012). 

   
Contudo, ensinar na educação básica torna-se um caminho bem difícil, o professor tem que planeja a sua aula 
ministrar uma aula produtiva, através de sua inteligência e sapiência, para desenvolver certas habilidades nos 
alunos, fazer com que os alunos sejam participativos e críticos na compreensão da realidade na qual se 
encontra inseridos. 

 

Experiência de Estágio e o Currículo de Geografia no 8° ano 
O Estágio Supervisionado em Geografia é de fundamental importância para se colocar o conhecimento 
adquirido, e consequentemente as experiências subsidiará o futuro docente. Assim, o estágio configura um 
momento primordial na vida do acadêmico para compreensão e o conhecimento da real situação do ensino 
aprendizagem.  
Como ensina Paniago (2015) o estágio possibilita um momento significante para o aprendizado do futuro 
docente se aproximando com a sua futura profissão, permitindo-lhe vivência pratica de ensino, estabelecendo 
teórico-prática, e ao mesmo tempo também dos alunos, convivendo com a complexidade do cotidiano escolar 
e, sobretudo experiência de práticas de interação educacionais dos alunos. 
Sobretudo, o Estagio Supervisionado faz parte de todos os cursos de Licenciatura, esse momento traz uma 
experiência muito ampla ao conhecimento adquirido no decorrer do curso de licenciatura, portanto é necessário 
que o acadêmico esteja empenhado em desenvolver a atividades, para realizar todos os objetivos do Estagio 
Supervisionado. Como relata Santos, Tadeu e Dantas (2015),  
 

O estágio supervisionado em Geografia é o momento da vivência do graduando nesta 
em sala de aula, tem como principal fundamento a formação de futuros professores, 
para atuarem na sociedade, sobretudo, nas escolas de ensino fundamental e médio 
estes devem propor desafios e pensar na prática exercendo a função de docente para 
além do compromisso funcional. (SANTOS, TADEU e DANTAS, p. 3, 2015). 

 

O Estágio Supervisionado é regido pela Lei e Diretrizes de Educação de (n9394/96) visando consolidar o 
ensino-aprendizagem na educação básica, favorecendo ao futuro docente uma experiência muito significativa, 
utilizando o conhecimento adquirido ao tempo que está na graduação, apesar de estar no curso de ensino 
superior, ou licenciatura, pode ser um bom professor, mais é uma obrigatoriedade dos cursos superiores, se 
deparando com a realidade que o professor vai encontra ao longo de sua vida profissional. Como declara Santos 
(2015) ressalta que: 
 

Então o estágio é de responsabilidade, entre outras, propiciar condições para que os 
discentes de graduação aprendam a carreira profissional à medida que favoreça a 
convivência com os professores, a realidade escolar, incentivação para a pesquisa e o 
favorecimento ao conhecimento. (SANTOS, p. 2, 2015). 

Na pratica escolar são inúmeras as realidades, mais o currículo de Geografia do 6 ao 8 ano, existem outras 
realidades, como por exemplo, nem tudo que está no papel e realizado cem por centos de seus objetivos, e 
como se deu a sua organização de seu currículo ao longo de tantos anos. 
Então a Geografia surge como Ciência na Europa no século XVIII, organizar e interpretar do conhecimento 
geográfico, o positivismo de Augusto Camt, na qual se convencionou chamar de Geografia Tradicional entre 
outras que nos dias atuais dão suporte para entender a organização do espaço. Como está explicito nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) que: 
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Para a área de Geografia fundamentam-se numa abordagem teórica e metodológica 
que procura contemplar os principais avanços que ocorreram no interior dessa 
disciplina. Entre eles, destacam-se as contribuições dadas pela fenomenologia no 
surgimento de novas correntes teóricas do pensamento geográfico, as quais se 
convencionaram chamar de Geografia Humanista e Geografia da Percepção. Sem 
abandonar as contribuições da Geografia Tradicional, de cunho positivista, ou da 
Geografia Crítica, alicerçada no pensamento marxista, essas novas “geografias” 
permitem que os professores trabalhem as dimensões subjetivas do espaço geográfico 
e as representações simbólicas que os alunos fazem dele. (PCN’s, 1998, p. 61). 

 
A estruturação do documento encontra-se bem organizada, com objetivo de mostra a realidade para os alunos, 
sendo que o próprio documento visa valorizar atitudes e procedimentos que os alunos podem adquirir 
estudando Geografia no seu quotidiano. Vale lembrar que a Geografia é uma disciplina estratégica, que a 
organização dos conteúdos está ligada ao professor da disciplina.  

Figura 02: Lado A localização da escola em sentido ao centro e a Universidade Estadual de 
Roraima, e lado B a fachada da Escola pesquisada. 

                   
Fonte: SOBREIRA, 2017. 

 Regência no Estágio Curricular Supervisionado e sua importância na formação de professores 
Primeiro passo foi à observação, vale ressalta que é uma parte importante para conhecer o espaço escolar, e 
o alunado, assim às dez horas foram distribuídas entre quatros turmas, sendo elas em turmas de 8 e 9 anos, 
sendo essa fase inicial do estágio na apresentação do estagiário para os alunos houve boa recepção por partes 
dos discentes. 
Contudo o momento da observação é constante, pois há grandes diferenças bruscas cada aula, por conta de 
várias situações, como por exemplo, em relação ao primeiro tempo a atrasos e no ultimo tempo, pois tanto os 
alunos como o professor já se encontram saturados pela rotina cansativa.  
Ainda na observação, fica evidenciada uma grande carência no processo de ensino, pois as aulas ainda estão 
direcionadas, por uma abordagem tradicional, geralmente com auxílio dos livros didáticos. Sempre que possível 
à professora apresentava outros tipos de abordagem, usando a aula expositiva e o quadro branco, sendo que 
a escola não possui mapoteca, para direciona as aulas em seus conteúdos. 
A regência deu-se em sessenta horas entre as quatros turmas. Sendo que, nesse momento o estagiário ministra 
aula sob a supervisão do professor regente. Inicialmente houve nervosismo por conta da ansiedade e da nova 
condição de rotina. Mais ao decorrer da regência houve um maior domínio e segurança ao ministrar aula. 
Portanto, uns dos fatores fundamentais a favor do estagiário é o apoio do professor regente, pois já tem bastante 
experiência do dia-a-dia, já sabe lhe dar com diversas situações agradáveis e desagradáveis. E não podendo 
esquecer-se de outro fator importante é o planejamento das aulas, que consiste em uma sequência lógica, 
sendo este flexível à mudança, bem como a familiaridade já conquista entre o estagiário e alunos. 
No estágio, o aluno estagiário tem oportunidade de observar, coparticipar e participar das atividades 
desenvolvidas pelo professor regente, como por exemplo, (seminários), sobre os Estados Unidos da América 
como a principal potência mundial e sua formação territorial. Sendo que também foi necessária pesquisa os 
conteúdos na internet, biblioteca, o próprio livro didático, organização de trabalho, correção de exercício, forma 
de apresentação, bem como esclarecer a importância do conteúdo, tirando dúvidas e sugerindo questões 
contextualizadas dentro do conteúdo para avaliar os discentes. 
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Figura 03: Corredor e Biblioteca da escola pesquisada. 

    
Fonte: SOBREIRA, 2017. 

 

CONCLUSÕES 
O Estágio Supervisionado leva professor ou futuro professor a conhecer uma realidade totalmente 
desconhecido, saindo da teoria para pratica, sem dúvida possibilitando um aprendizado significativo dentro dos 
estudos prático e experiência construindo e/ou aprimorando o desenvolvimento profissional. 
A partir dessas experiências em sala pode-se identificar a eficácia desta disciplina no curso de licenciatura em 
geografia, pois permite ao acadêmico (futuro professor), colocar em prática os conhecimentos ao longo curso, 
trazendo para os alunos um conteúdo adequado para compreensão da realidade, na qual o aluno está inserido. 
Vale lembrar o contato com o professor que supervisiona e com os demais professores do ambiente escolar, 
proporciona uma troca de informações relevante para a formação do futuro professor, pois facilita no 
desenvolvimento do estágio, através do conhecimento no ambiente escolar, portanto a experiência foi grande 
importância, uma vez que mostra a realidade da Escola. 
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INTRODUÇÃO 
A pesquisa parte do cenário migratório vivenciado no Estado de Roraima, tendo como foco os alunos da turma 
do 9ª A e 9ªC do Colégio Militar Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena na zona Oeste de Boa Vista-RR. No dia 25 de 
agosto de 2018 foram realizadas atividades com os alunos do 9º ano A e 9º C sobre a imigração no Brasil, da 
disciplina Demografia, foram abordadas as categorias de análise: violência, os sem crise migratória, fome e 
trabalho, violência, preconceito e fronteira. Onde os alunos interpretam as suas opiniões através de 
representações em caricaturas sobre o cenário migratório vivenciado na cidade de Boa Vista. 
Segundo Damiani, (2012) a questão da emigração foi alimentada pelos países afetados pela revolução 
industrial, diante da impossibilidade permanente ou episódica de assimilar, nas diversas formas de emprego da 
nova economia, a totalidade dos efetivos postos em movimentos pelas modificações da estrutura econômica 
nacional. Devido o crescimento desordenado do fluxo migratório em Roraima, é notório o contingente diário de 
imigrantes que procura o estado para se refugiar.  O cenário atual da Capital de Boa Vista-RR é o reflexo de 
uma crise migratória da Venezuela.  Os imigrantes vieram para o estado em busca de melhoria de vida e, 
encontram-se distribuídos pela cidade principalmente nas vias públicas, sinais e praças. 
E o objetivo da pesquisa é promover a elaboração de material didático pedagógico a partir da interpretação da 
realidade migratória pelos alunos da escola, aos quais estão envolvidas no projeto de intervenção e interação. 
A universidade como epicentro de processos de integração entre a escola e comunidade, multiplica a 
possibilidade de melhoria e entendimento sobre o tema. Nesta pesquisa, foi elaborado pelos alunos desenhos 
charges e redações posteriores à intervenção mediada pelos acadêmicos, dando um suporte para subsidiar as 
discussões sobre o contexto migratório em Roraima. Quanto aos resultados, todas as atividades desenvolvidas 
e também observadas, responderam os objetivos propostos do projeto da disciplina de Demografia e atingiu o 
objetivo, pois proporcionou uma melhor compreensão em relação ao contexto migratório na cidade de Boa 
Vista-RR.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
No que se refere à metodologia aplicada na pesquisa, de caráter exploratório, que é aquela que visa “[...] 
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses” 
(GIL, 2007, p. 41) e descritiva que “[...] tem como objetivo primordial a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou, então, estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2007, p. 
42). 
LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA EM ESTUDO  
Quanto ao local, a pesquisa foi realizada no Colégio Militarizado Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena, no bairro Nova 
Cidade, zona Oeste de Boa Vista capital do estado de Roraima. Conforme a figura (1) abaixo: 

 
 

Figura 1 - Localização do Colégio Militarizado Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena 

 
Mapa: elaborado por. Josinaldo Barboza Bezerra (2018). 

Fonte: Base Cartográfica do IBGE - (Setores censitários de Boa Vista-RR) (2011). 
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Conforme figura (1) a escola está situada em região de periferia da cidade de Boa Vista, constituindo-se na 
principal escola do bairro Nova Cidade atendendo no mínimo 10 bairros, essa abrangência de tantos bairros 
assim se deu pelo fato do processo de militarização da escola, o que interfere até mesmo na caracterização 
cartográfica da região, alterando algumas configurações de ruas, e de fato a escola campo e a principal da 
região pela quantidade de alunos atendidos, seja pela estrutura, disponibilidade de salas e espaços para 
atividades extraclasses. 
Quanto aos métodos, às atividades desenvolvidas durante a pesquisa envolveu quatro etapas básicas, sendo 
elas: 1 - o levantamento bibliográfico e documental; 2 - intervenção junto aos alunos da escola selecionada para 
criação de material didático pedagógico; 3 - confecção de material didático; e 4 - apresentação dos resultados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em relação aos resultados da pesquisa no Colégio Militaritarizado Dr. Luiz Ritler Brito de Lucena, através de 
caricaturas, charges e redações foi possível analisar as percepções dos alunos. A maioria expressa em forma 
de solidariedade e a emoçâo acabam dominando, uma minoria sente raiva e preconceito com os venezuelanos. 
Percebemos que em meio dessa crise migratória os alunos buscam uma solução para amenizar o fluxo 
migratório em Roraima. As percepções evidênciadas pela pesquisa bem como da análise interpretativa das 
representações, é possível estabelecer distinções verificadas considerando os aspectos e as variáveis relativas 
a violência, a fome, o preconceito, contraversias fronteira, trabalho, família e emoções. Assim optou-se 
categoriza-las como categorias de análise a partir das interpretações e representações dos alunos.   

ALGUMAS CATEGORIAS DE ANÁLISE ANTES E DEPOIS: A partir da percepção e compreensão dos alunos 
da educação básica referente ao cenário migratório e na interpretação e representações em forma de 
caricaturas, charges e redações foram observadas que os desenhos gerados pelos alunos retratam o cenário 
atual que os venezuelanos estão vivenciando por conta da crise, mas que futuramente estarão bem.  Conforme 
a figura (2)  abaixo: 

Figura 2: Antes e Depois 

 

Fonte: trabalho de campo, 2018. 

Na figura A conforme o entendimento da aluna ela cita: 

Está representando o antes e o depois do país. Antes o país se encontrava estável, 
todos em suas casas felizes e o depois os venezuelanos se instalando em Roraima. 
Tendo que vender cheiro verde, fones de ouvidos, meias, morangos e outros, para poder 
sobreviver. Enquanto na Venezuela os que restam estão em estado de estrema 
urgência, os imigrantes trazendo doenças como sarampo, porque no país deles não 
havia cuidados médicos como Roraima tem. Se o Brasil não tomar uma atitude sobre 
esses imigrantes, Roraima vai virar um caos (ANA JANAINA, 9º C). 

É evidente que a aluna se preocupa com os venezuelanos e a situação precária em que vivem na nossa capital 
e da mesma forma com os impactos causados, sobre vários aspectos, como doenças e preconceito em Roraima 
pela crise migratória. Conforme a figura B, aluna aborda: 

Nos dias de hoje: não fica assim eu vou te ajudar. E alguns anos depois você vai estar melhor? Agora sim 
(LAYLA 9º C) 

É notório para a aluna que a situação da crise migrátoria do país vizinho é passageira e com a solidariedade 
do povo brasileiro poderão ter uma nova chance de recomeçar. 

CATEGORIA DE ANÁLISE FRONTEIRA: O fluxo migratório em nossa cidade, vem crescendo a cada dia e 
expressa um cenário em tempo real que todo dia se repete, venezuelanos que estão deixando o seu país por 

A 
B 
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conta da falta de saúde, segurança, alimentação e demais necessidades, emigram para o Brasil para uma 
melhor condição de vida e com objetivo de conseguir emprego. As bandeiras do Brasil e da Venezuela na 
fronteira são bem representadas pelos discentes para retratar a fuga dos imigrantes que foram 
desterritorializados por motivos econômicos, sociais e políticos. No desenho, os alunos representam e 
demostram toda a situação vivida pelos venezuelanos, conforme a figura (3) abaixo: 

Figura 3: Fronteira 

 
Fonte: trabalho de campo, 2018. 
Na figura 3, a aluna relata que: 

Não precisa ser tudo de bom, mais um lugar que nos receba bem Senhor, que lá tenha 
o melhor para a gente amém” (ALLYAH, 9° ano C). 

Os relatos dos alunos sobre a fronteira do Brasil com a Venezuela apresentados através dos desenhos, mostra 
o fluxo de imigrantes que atravessa esse limite territorial todos os dias em busca de alimentos, abrigos, 
empregos, e principalmente a fuga da recessão. Os alunos retratam nos desenhos a crise na Venezuela de 
forma clara, onde os imigrantes desterritorializam do seu país fugindo da fome e da miséria. Retratam os dois 
lados da fronteira, onde há uma grande mobilidade de pessoas e objetos (malas e equipamentos). São jovens, 
adultos, crianças, idosos, e mulheres grávidas que perpassam diariamente de um território a outro. Na descrição 
dos desenhos, os venezuelanos estão em grande quantidade ao cruzarem a fronteira chegando ao Brasil – 
Roraima, muitos viajam a pé e sem dinheiro, com intuito de chegar à capital Boa Vista.  

CONCLUSÕES  
Dessa forma, no decorrer do desenvolvimento do projeto buscamos construir reflexões sobre o contexto 
migratório que estar sendo vivenciado no país, utilizando estratégias didáticas para que os alunos tivessem 
uma melhor compreensão sobre o tema proposto. Foi trazido para a sala de aula, atividades significativas de 
maneiras dinâmicas e prazerosas. Nessa análise podemos ver que todas as atividades propostas e observadas 
responderam aos objetivos. e que foi mais além do esperado, pois trouxe uma melhor compreensão com 
relação ao contexto migratório.  

 
____________________ 
DAMIANI, Amélia Luísa. População e geografia. –São Paulo, 2012. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. -4. ed.- São Paulo: Altas, 2007. 
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A POSSIBILIDADE DA APLICABILIDADE DO ENSINO HÍBRIDO UTILIZANDO A PLATAFORMA 
KHAN ACADEMY 
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1 Programa de pós-graduação em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima (rosimarsantana@gmail.com). 

2 Programa de pós-graduação em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima (wender.uerr@gmail.com). 

INTRODUÇÃO 
Nos dias atuais a sociedade está vivendo a era tecnológica, estando as pessoas na maior parte do seu tempo 
conectadas à internet, sendo que para a grande maioria, a prioridade é ter um smarthphone para esse fim. 
Neste contexto a educação sente a necessidade de acompanhar essa evolução buscando novos métodos de 
ensino que estejam vinculados a esta nova realidade, já que os estudantes de hoje não aprendem da mesma 
forma que aprendiam anos atrás, pois são nativos digitais. De acordo com Prenski, (2001), isso significa dizer 
que esses jovens cresceram usando tecnologias digitais como computadores, vídeo games, tocadores de 
música digitais, câmeras de vídeo, telefones celulares além de outros brinquedos e ferramentas da era digital.  
O uso e o avanço das tecnologias em favor dos processos de desenvolvimento da sociedade contemporânea 
tornou-se uma realidade no cotidiano do ser humano, não existindo atividade diária que seja desvinculada da 
utilização dos recursos tecnológicos, pois são eles que definem a dinâmica dos afazeres individuais e coletivos 
dos setores que impulsionam o crescimento da sociedade em geral, evidenciando que o setor educacional 
também se insere neste contexto. As tecnologias digitais quando utilizadas adequadamente em prol dos 
objetivos do processo educacional, contribuem para potencializar o ensino-aprendizagem podendo 
proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências escolares, pois ampliam as possibilidades do 
professor no processo de ensinar e, ao mesmo tempo, a do estudante no processo de aprender (AGUIAR; 
CASTILHO, 2017).  
A Base Nacional Comum (BNCC) aprovada em dezembro de 2017 indica as habilidades e competências que 
são direitos das crianças e jovens para desenvolverem e viverem de maneira ativa na sociedade apreciando e 
desfrutando as possibilidades oferecidas pelo mundo. Dentre as dez competências indicadas pelo documento, 
a quinta mostra a demanda de se comunicar por diversos meios digitais e navegar por diferentes linguagens 
propondo compreender, usar e criar tecnologias de informação (PEREZ, 2018). Dessa forma, o ensino híbrido, 
que de acordo com Silva et al. (2018) pode ser compreendido como todo ensino que vai além da lousa e do 
livro buscando integrar recursos digitais online no planejamento pedagógico, não sendo apenas um método, 
mas sim um conjunto de estratégias para potencializar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, onde 
o professor passa a compreender que nem todos os estudantes aprendem da mesma forma e no mesmo 
momento, é preciso personalizar o ensino e promover formas de aprendizados diferentes. Nessa perspectiva, 
o ensino híbrido é uma das possíveis metodologias que pode atender o que está posto na BNCC, além de 
constar nas competências gerais, é também citada entre os Direitos de aprendizagem e desenvolvimento da 
Educação Infantil e nas Competências específicas de área nos Ensinos Fundamental e Médio, bem como nos 
respectivos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades (VIEGAS, 2019).   
Viegas (2019) aponta que na BNCC a compreensão e uso de tecnologias digitais são tão importantes que um 
dos pilares da BNCC é a cultura digital e como ela deve ser inserida no processo de ensino e aprendizagem. 
Logo, uma das possibilidades de metodologia a ser desenvolvida atualmente nas instituições escolares é o 
ensino híbrido no modelo de sala de aula invertida, que inverte a lógica tradicional de ensino, onde o aluno tem 
o primeiro contato com o conteúdo que irá aprender por meio de atividades extraclasse, prévias à aula como, 
por exemplo, vídeos, textos, slides, ou qualquer outro material de apoio, os quais o professor pode disponibilizar 
online, sendo necessário organizar na plataforma para que os aprendizes possam estudar em casa o tema da 
aula. Na sala, trabalham colaborativamente entre si, contam com a ajuda do professor para realizar tarefas 
associadas à resolução de problemas, levantando mais hipóteses e buscando mais informações, além de outras 
(OLIVEIRA; ARAUJO; VEIT, 2016). 
Esta abordagem pedagógica combina atividades presenciais e outras realizadas por meio das Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). Tecnologia essa, que de acordo com Bacich, Neto e Trevisani 
(2015), vem para ajudar na personalização da aprendizagem permitindo ao aluno aprender no seu ritmo em 
conformidade com os conhecimentos prévios adquiridos, podendo possibilitar que o estudante avance mais 
rapidamente. Para a implementação desta metodologia é necessário um recurso on-line, uma ferramenta que 
pode ser usada pelos professores e estudantes, sendo fundamental que a escola possua computadores e 
internet ou que o aluno tenha possibilidade de utilizar seus aparelhos celulares para acessar a internet e fazer 
pesquisa.  Pensou-se então, na plataforma Khan Academy para realização deste estudo.  A partir desta ideia 
buscou-se através de revisões bibliográficas e de informações disponibilizadas na plataforma a possível 
aplicabilidade do ensino híbrido por meio desta ferramenta. Para isto objetiva-se conhecer os recursos 
disponíveis na plataforma verificando a possibilidade de implementação do ensino híbrido. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
No primeiro momento a partir de revisões bibliográficas buscou-se conceituar ensino híbrido e suas variações 
enfatizando a sala de aula invertida e identificando as possibilidades de implementação por meio da plataforma 
adaptativa Khan Academy. Para realização desta pesquisa foram coletados dados utilizando livros, teses, 
dissertações, artigos científicos disponibilizados no Google acadêmico, bem como o acesso à Khan Academy, 
a qual disponibiliza direcionamento para utilização de seus recursos. A pesquisa é bibliográfica tendo a 
vantagem de proporcionar, sem muitos custos, o acesso do pesquisador a uma amplitude de fontes 
(DALBÉRIO; DALBÉRIO, 2009). Quanto à natureza e técnicas de análise de dados o trabalho é qualitativo, 
tendo a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados básica, não requerendo o uso de métodos 
e técnicas estatísticas. A significação do processo é o foco principal da abordagem (PRONADOV; FREITAS, 
2013). 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A tecnologia traz hoje uma incorporação entre os espaços e tempos, onde o ensinar e aprender acontece em 
ligação recíproca entre o mundo físico e digital, uma sala de aula ampliada que mescla o presencial com os 
múltiplos espaços do cotidiano, incluindo os digitais; ficando a educação formal cada vez mais misturada, 
hibridizada, o que não descarta a comunicação do professor face a face com os alunos, mas também 
digitalmente por meio de tecnologias móveis, mantendo um equilíbrio com todos e com cada um (MORAN, 
2015).   
O ensino híbrido no modelo de sala aula invertida pode proporcionar a interação e equilíbrio entre o professor 
e o estudante podendo vir a potencializar o ensino-aprendizagem, já que os jovens da sociedade 
contemporânea são nativos digitais e vivem num contexto com a presença de vários dispositivos móveis que 
permitem o acesso à informação em qualquer momento e com muita rapidez (TEZANI, 2017). 
As metodologias ativas são práticas de ensino que visam colocar o aluno no centro do processo sendo 
participante ativo do desenvolvimento de competências e habilidades. Para Trevisani (2019) o ensino híbrido é 
uma metodologia ativa caracterizada por mesclar o ensino online com o offline. No online o estudante aproveita 
o potencial da internet e estuda sozinho, podendo fazer isso a seu modo e ritmo e ainda escolher o local; o 
offline valoriza a interação e o aprendizado coletivo e colaborativo, onde o estudante estuda em grupo, com o 
professor ou com os colegas devendo ser realizada na escola, sempre conectado ao objetivo da aula.   
As diferentes modalidades de ensino híbrido foram classificadas em: inovações híbridas sustentáveis que 
corresponde em usar o que tem de melhor para criar melhores produtos; inovação híbrida disruptivas que 
oferecem uma nova definição do que é bom, criando produtos mais simples e que atraem novos clientes. Sendo 
os modelos de Rotação por Estações, Laboratório Rotacional e Sala de Aula Invertida inovações híbridas 
sustentadas, pois incorporam características tanto da sala de aula tradicional quanto do ensino on-line. 
Enquanto que os modelos Flex, A La Carte, Virtual Enriquecido e de Rotação individual estão se desenvolvendo 
de modo mais disruptivo em relação ao sistema tradicional (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013).  
A pesquisa enfatizará a sala de aula invertida, já que este estudo está voltado para esta modalidade de ensino 
híbrido. Tradicionalmente a sala de aula serve para que o aluno adquira informações transmitidas pelo professor 
e posteriormente o estudante deve estudar e realizar uma avaliação para comprovar se assimilou o assunto 
abordado em sala. Valente (2014) coloca que na abordagem de sala de aula invertida o aprendiz estuda 
previamente, e a aula passa a ser o lugar de discussões, perguntas e atividades práticas, caracterizando assim 
uma forma de aprendizagem ativa. 
O autor destaca ainda que o professor pode identificar as questões mais problemáticas e quais devem ser 
trabalhadas em sala fazendo uma abordagem do material de forma dialógica, ou ainda utilizar as Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) na intensificação do aprendizado. Isto é uma maneira dinâmica 
e interativa que direciona o estudante à busca pelo conhecimento podendo contribuir para a melhoria no 
processo ensino-aprendizagem, levando-o a ser protagonista do seu estudo e desenvolvimento.  
Para a implementação da metodologia ativa, ensino híbrido na modalidade de sala de aula invertida, é 
necessário um recurso tecnológico que proporcione a disponibilização de tarefas para o estudante acessar 
antes de chegar à escola, no espaço formal da sala de aula. Logo, uma dessas possibilidades de recursos pode 
ser a plataforma adaptativa Khan Academy. Em se tratando da terminologia de adaptação, que está 
estreitamente ligada a plataforma pesquisada, tem a personalização. Ferreira (2011) define adaptação como 
ato ou efeito de personalizar, tornar pessoal, dar caráter original a um objeto fabricado em série, e adaptar às 
preferências do usuário. Então, ao se pensar em personalizar o ensino, é importante compreender a 
necessidade de fazer mudanças com a finalidade de atender objetivos particulares focando nas necessidades 
individuais e promovendo o crescimento dos estudantes, esclarecendo que não somos iguais e todos podem e 
conseguem aprender dentro do seu tempo e com suas particularidades. Os professores podem usar a Khan 
Academy como ferramenta para possibilitar ao aluno o desenvolvimento de uma trajetória personalizada 
podendo o aprendiz praticar os materiais disponíveis em seu próprio ritmo. São disponibilizadas na plataforma 
orientações para facilitar o acesso e o modo de utilizar a mesma, direcionando o professor no momento do 
planejamento e da inclusão da metodologia que utilize como recurso. 
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Em pesquisa aplicada no Google acadêmico nota-se que a plataforma citada aparece como objeto de estudo 
nos levantamentos bibliográficos os quais foram consultados para a realização deste trabalho. Correa (2016), 
fundamentado em Khan (2013) diz que plataforma educacional Khan Academy é um ambiente virtual de ensino-
aprendizagem onde o aluno pode exercer o protagonismo com relação aos seus avanços de aprendizagem. 
Cita que a plataforma tem a proposta de oferecer “Educação gratuita de nível internacional para qualquer um, 
em qualquer lugar e para sempre” e vem sendo utilizada em vários países no mundo tendo contribuído com o 
aprendizado nas mais diversas camadas sociais, tendo funcionalidades e estratégias que tendem a atrair jovens 
e crianças, trazendo aos educadores uma visão personalizada do desenvolvimento dos alunos por meio de 
gráficos e planilhas de resultados. O uso desta ferramenta de suporte com a implementação do ensino híbrido 
propõe uma reflexão perante as possibilidades de aprendizado e personalização do ensino (DUARTE, 2018), 
já que cada aprendiz pode receber atividades individuais para sanar suas dificuldades e esclarecer suas 
dúvidas. 
No modelo de sala de aula invertida, pode-se empregar o formato on-line, por meio de leituras e vídeos, e 
posteriormente utilizar o espaço de sala de aula para discussões, resolução de atividades, considerando os 
conhecimentos prévios dos estudantes. A plataforma vem colaborar, pois o professor pode determinar quais 
conteúdos deseja que seus alunos estudem em casa e durante as aulas presenciais, podendo implementar os 
conceitos por meio de tarefas problematizadoras e esclarecimentos. Disponibiliza o acesso às atividades 
atribuídas pelo professor, possibilitando o estudante de realizar as atividades selecionadas e a que julgar 
importante para o seu aprendizado, porém, é necessário realizar cadastro que pode se dar pelo Facebook, 

Gmail ou por meio do e-mail pessoal. O educador pode criar uma turma virtual, bem como acompanhar em 

tempo real o desempenho dos educandos por meio do software disponibilizado pela ferramenta, recurso este 
que a difere de outras plataformas de e-learning (OLIVEIRA; MELO; JUNIOR, 2018).  
É possível acompanhar esse progresso na aba conclusão do curso ou em domínio de habilidades, sendo 
possível fazer novas intervenções pedagógicas para ajudá-los de forma personalizada. A Khan Academy 
disponibiliza três relatórios diferentes: domínio de curso, relatório de recomendações e de atividades. No 
domínio de curso é possível acessar um relatório que mostra o percentual de completude de um curso ou 
unidade além de visualizar o nível domínio de cada habilidade; no relatório de recomendações que são vídeos, 
tarefas ou artigos recomendados, é possível buscarmos uma recomendação específica por período ou 
visualizar todas as atividades recomendadas; e o relatório de atividades mostra tudo que os alunos fizeram na 
plataforma em cada acesso. Com isso, o professor pode estar acompanhando o desenvolvimento dos 
estudantes podendo intervir de maneira personalizada e contribuir para a melhoria do ensino-aprendizagem, 
além da possibilidade de tornar o jovem responsável pela busca do conhecimento, tornando-se protagonista do 
processo sob a ótica da personalização do ensino e da autonomia do aprendiz enquanto sujeito de seus 
conhecimentos (MORAN; BACICH, 2015).  
Portanto, a Khan Academy possibilita a aplicabilidade do ensino híbrido no modelo de sala aula invertida, devido 
apresentar recursos necessários e gratuitos para que os professor possa organizar os estudantes em classes 
virtuais realizando análise geral e individual, facilitando intervenções específicas, além da possibilidade de 
motivar esses jovens utilizando metodologias mais adequadas para o perfil da geração do século XXI, que de 
acordo com Silva et al. (2018), vive conectada a uma cultura tecnológica e boa parte da sua vida se passa 
online.    
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pensar em tecnologias digitais na educação nos leva a refletir sobre como aplicá-la de forma que venha a 
melhorar o desempenho dos estudantes e não somente utilizar o computador em sua rotina pedagógica, sem 
um planejamento adequado para esse fim. Quando utilizadas como recurso pedagógico no ensino-
aprendizagem podem permitir um ganho para a educação, possibilitando uma estratégia interativa e dinâmica, 
mas é necessário o professor se apropriar corretamente de tais recursos. A Khan Academy oferece tarefas, 
vídeos de instrução e um painel de aprendizado personalizado que habilita os estudantes a aprender no seu 
próprio ritmo dentro e fora da sala de aula e assim pode possibilitar a implementação do ensino híbrido, que de 
acordo com Camillo, Vargas e Medeiros (2018) apesar de encontrarmos diversas definições, todas concentram-
se em dois modelos de ensino-aprendizagem, o presencial e o on-line.  
Portanto, a plataforma em estudo viabiliza o desenvolvimento da metodologia híbrida no modelo de sala de 
aula invertida, tendo a possibilidade de proporcionar a aplicabilidade deste método, e possivelmente chegar a 
relevantes resultados no que se refere ao ensino-aprendizagem utilizando as tecnologias digitais na educação. 
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INTRODUÇÃO 
A contabilidade ambiental apresenta dispositivos necessários de continuidade aos negócios organizacionais, 

independente do ramo. Cabe a empresa estabelecer medidas adequadas, que possam não apenas dar 

seguimento a seus processos de fabricação, comercialização e prestação de serviço, mas também tornar-se 

necessário para unir a contabilidade com a imagem social da entidade, ao ponto de trazer bons resultados 

financeiros para organização e a contribuição que a empresa está adotando para amenizar os danos causados 

na extração de matéria-prima. Por outro lado, a contabilidade ambiental não se conceitua como uma nova 

ciência em meio de tantas outras ou mesmo apenas os registros das mutações patrimoniais. Esta pesquisa 

teve como objetivo analisar a contabilidade ambiental nas empresas madeireiras com o auxílio do Sistema de 

Gestão Ambiental, investigando o nível de competividade que a contabilidade pode trazer em conjunto da 

gestão ambiental, além de avaliar as demonstrações contábeis que são elaboradas pelas empresas 

madeireiras, identificando o papel que a contabilidade ambiental e a gestão ambiental tem no processo de 

crescimento econômico da entidade.   

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Os procedimentos metodológicos que foram utilizados na construção desta pesquisa se caracterizam como 

pesquisa bibliográfica, de campo e exploratória. A primeira utilizou-se a relação de livros e trabalhos publicados. 

Já a de campo houve o contato com objeto pesquisado, ou seja, as empresas madeireiras, onde foram 

coletados dados para o processamento assim transformando-os em informações para chegar ao objetivo da 

pesquisa. Por último, foi utilizado a exploratória, onde houve a familiarização do tema abordado, concretizando 

a finalidade e o objetivo em que foi estipulado a esta pesquisa. O universo/amostra utilizado na pesquisa foram 

4 (quatro) empresas sendo elas: As Madeireira (A), (B), (C) e (D) estas localizadas no Distrito industrial de Boa 

Vista-Roraima, logo foi aplicado um questionário onde coletou-se os dados para quantificação das informações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O objetivo principal desta pesquisa foi alcançado, se baseou na analise da contabilidade nas empresas 

madeireiras com o auxílio do Sistema de Gestão ambiental no município de Boa Vista, onde a contabilidade 

apresentada é pouca, ou mesmo, não é utilizada, não diferente do Sistema de Gestão Ambiental que deveria 

auxiliar na diminuição dos custos, e nenhum momento percebe-se a utilidade deste mecanismo para o melhor 

uso dos recursos naturais. 

Atendendo ao primeiro objetivo específico, foi possível investigar o nível de competitividade que a contabilidade 

pode trazer em conjunto da gestão ambiental, onde diversos autores abordam a importância e os benefícios da 

contabilidade e gestão ambiental, como sendo cruciais para a melhor fabricação do produto, e o papel desta 

ciência de divulgar as ações sociais tomadas pelas entidades, sendo um ponto forte durante a negociação de 

sua mercadoria, tornando a empresa competitiva em qualquer lugar do mundo. 

Com relação a avaliação de quais demonstrações contábeis são elaboradas pelas empresas, constatou-se que 

apenas 50% das empresas realizam algum tipo de demonstração, sendo elas: o Balanço Social e a 

Demonstração de Informações de natureza social e ambiental, onde preocupa bastante a falta de publicação 

das ações que são feitas pela empresa para a melhoria do meio ambiente e sua transparência com a sociedade. 

Foi possível também identificar o papel da contabilidade ambiental e a gestão ambiental no processo de 

crescimento da entidade, este se caracteriza pelos benefícios da gestão ambiental, onde alguns autores 

abordam que a empresa que programa o uso dessas duas ciências afetas diretamente ao seu crescimento 

contínuo, pois atualmente os clientes estão exigindo mais por produtos ecologicamente corretos. 

Por outro lado, o questionamento sobre a relevância da contabilidade com auxílio do Sistema de Gestão 

Ambiental nas empresas madeireiras de Boa Vista-RR, de certo modo foi possível constata-se que 100% das 

empresas não adotam a contabilidade como algo necessário para seu crescimento econômico ambiental, 



 

 148 

embora essas organizações têm dificuldade de instalar a contabilidade, ou mesmo, a falta de interesse de 

registrar os eventos ambientais. 

Cabe ressaltar que 75% das empresas pesquisadas têm até 10 anos de existência no mercado, que por vez 

beneficiam em média até 400 metros cúbicos de madeira por mês, tendo um quantitativo de, mais ou menos, 

de 19.200 m³ por ano de serragem, sendo um impacto significante nas florestas do estado de Roraima. Como 

também essas empresas apresentam ter como maior dificuldade de dar seguimento em suas atividades 

empresariais à legislação, por outro lado o refugo da madeira é 100% vendido, significando que é totalmente 

aproveitado a matéria-prima. 

Foi possível constatar que 75% das madeireiras se utilizam do Sistema de Gestão Ambiental, apresentando 

um conhecimento regular sobre a sua aplicação, o indicador ambiental elaborado por elas é o Documento de 

Origem Florestal, que em contrapartida as ações desenvolvidas por 100% das empresas é o replantio de 

árvores para a melhoria do ambiente explorado. Quando se trata de satisfazer seus clientes na venda da 

madeira essas empresas seguem a legislação. 

Além disso, sobre as empresas madeireiras 75% apresentam ter um conhecimento em contabilidade ambiental 

regular, por consequência disso somente 50% dessas empresas fazem algum tipo de demonstração contábil, 

quando se trata dos custos que ocorrem com frequência na empresa destaca a aquisição de matéria-prima. De 

certo modo, a capacidade dos colaboradores de processar as informações ambientais é de nível regular, 

eventualmente é um dos motivos de apresentar esse resultado é que 100% dos empresários tomam decisões 

baseada em sua experiência. 

 

CONCLUSÕES 

Após a realização desta pesquisa constatou-se que as empresas madeireiras têm dificuldade de utilizar dos 

mecanismos da contabilidade e a gestão ambiental, logo essas empresas apenas fazem a parte fiscal que é 

exigida pelos órgãos competentes, um dos motivos de não utilizar da contabilidade é a falta de conhecimento 

dos empresários em registrar os eventos ambientais, em alguns casos, percebe-se que as madeireiras realizam 

alguma prática contábil ambiental mais não sabem a caracterização daquele evento. 

A princípio o objetivo principal desta pesquisa foi alcançado, onde era analisar a contabilidade nas empresas 

madeireiras com o auxílio do Sistema de Gestão ambiental no município de Boa Vista, que por sua vez, as 

contabilidades nessas empesas apresentam ser pouca, ou mesmo, não é utilizada, não diferente do Sistema 

de Gestão Ambiental que deveria auxiliar na diminuição dos custos, e nenhum momento percebe-se a utilidade 

deste mecanismo para o melhor uso dos recursos naturais. 

Recomenda-se que como indicação para futuros trabalhos, a elaboração de pesquisa em um universo mais 

amplo para que tenha um resultado plenamente preciso em nível estadual, sugerindo-se também uma pesquisa 

que tenha como objetivo auxiliar diretamente a gerência da empresa com boas práticas de contabilidade 

ambiental, onde seja possível fazer um diagnóstico de como era antes e como vai ficar depois, ou seja, uma 

incubadora de práticas contábeis ambientais.   
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INTRODUÇÃO 
O número de pessoas classificadas como sedentárias cresce no mundo todo e concomitante ocorre o 

crescimento do número de enfermos, as razões que influenciam este crescimento são das mais diversas. 

Dentre elas Machado (2016) em sua pesquisa destaca o uso crescente das tecnologias, que segundo o autor 

esta intimamente ligada ao sedentarismo.  

As tecnologias atuais servem para facilitar a vida das pessoas, mas quando utilizadas sem prudência, afetam 

diretamente a qualidade de vida e bem-estar dos mesmos. (MACHADO 2016 p. 12-13). 

No Brasil vem ocorrendo uma diminuição nas taxas de desnutrição e um aumento na prevalência de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) (PANATTO, 2019, p.329). As DCNT estão relacionadas às mudanças 

profundas no modo de vida, dentre os fatores existentes pode-se destacar a redução significativa no gasto 

energético que pode está diretamente ligado ao alto uso das tecnologias (BANKOFF et al., 2017, p.41). 

A inatividade física e o baixo gasto calórico no trabalho e no lazer ocasionados pelo uso abusivo da tecnologia 

contribuem para o surgimento do sedentarismo e o desenvolvimento dos fatores de risco para as cardiopatias, 

como a obesidade, a hipertensão e o diabetes (GRZELCZAK et al., 2018, p.227), associa-se fortemente a DCNT 

ao sedentarismo, sendo portanto a prática regular de atividade física (AF) e exercícios físicos aliados a uma 

alimentação adequada fatores fundamentais de proteção contra o sedentarismo e estas doenças.  

Os benefícios da prática regular de AF estão consolidados na literatura, como o controle do peso corporal, a 

diminuição da pressão arterial, a melhora da resistência aeróbia, o aumento da densidade óssea, a melhora na 

mobilidade articular, entre outros. (SILVA et al. , 2016). 

Por essa razão a prática de atividades físicas e exercícios físicos têm sido a preocupação de políticas públicas 

em todo o País visando o incremento na prática através da criação de academias ao ar livre e a oferta de 

programas de AF e exercícios físicos gratuitos em diferente locais das cidades orientadas por um profissional 

da área. Porém a motivação em procurar estes programas e permanecer neles ainda é baixa. Objetivou-se 

investigar os motivos da adesão de mulheres adultas jovens pré- menopausais de 24 a 45 anos ao programa 

público de atividade física denominada “Academia Aberta” em Boa Vista- Roraima. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa foi transversal, descritiva de dados primários, observacional, exploratório, retrospectivo e não 

aleatório. A amostra consistiu de 24 mulheres na faixa etária de 24 a 45 anos, matriculadas e ativas no 

Programa Academia Aberta da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (FETEC) da Prefeitura 

Municipal de Boa Vista. Esta pesquisa foi submetida e aprovada na Plataforma Brasil, com CAAE: 

09607218.7.0000.5621. 

Nos horários do Programa foram feitas as visitas aos polos da Academia Aberta da Praça Mané Garrincha e 

Germano Augusto Sampaio. Cada pólo foi visitado duas vezes, em semanas e dias alternados no período de 

11 de março a 18 de abril de 2019. A cada visita com o consentimento do professor responsável pelo polo foram 

abordadas as frequentadoras e comunicado sobre o estudo, após a manifestação de todas as praticantes que 

queriam participar da pesquisa terem sido confirmados, foram colhidos os nomes e números de telefone, a 

partir daí o contato passou a ser feito por mensagens de Whatsapp ou texto. 

A ferramenta usada para a execução da pesquisa foi um questionário estruturado na plataforma formulários 

Google, o questionário continha 16 questões de caráter quantitativo relacionadas ao perfil socioeconômico, 

estilo de vida e familiar das participantes e 3 de caráter qualitativo em formato de frase com grau de 

concordância e discordância (escala de Likert). A plataforma disponibilizava um link de acesso ao questionário 

que foi enviado a cada participante da pesquisa, ao acessar o link as participantes tiveram acesso ao TCLE 
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(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e também a outros documentos referentes a pesquisa, elas 

puderam ler confirmar ou negar o aceite. A continuidade da pesquisa só pode ser dada mediante o aceite do 

termo disponibilizado na plataforma. 

Após a coleta dos dados, os resultados foram tabulados no Excel®, foram feitas análises percentuais e os 

dados pertinentes pela distribuição, análise não paramétrica do tipo chi-quadrado, foram assumidos para 

rejeição da hipótese de nulidade erro alfa de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização dos sujeitos 

   % 

 
Faixa Etária. 

 
25 a 30 anos 

  
33,3 

 31 a 35 anos  12,5 

 36 a 40 anos  25,0 

 41 a 44 anos  29,2 

Grau de 
Escolaridade. 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

 20,8 

 Ensino 
Fundamental 
completo 

 4,2 

 Ensino Médio 
completo 

 50 

 Ensino Médio 
Incompleto 

 0 

 Ensino Superior 
completo 

 12,5 

 Ensino Superior 
Incompleto 

 12,5 

 Nenhum  0 

Estado Civil Casada  45,8 

 Divorciada  4,2 

 Solteira  50 

 Separada  0 

 Viúva  0 

Quantidade 
de filhos. 

1  20,8 

 2  33,3 

 3  12,5 

 Mais de 3  25 

 Nenhum  8,3 

Idade dos 
filhos. 

1 a 5 anos  12,5 

 1 a 10 anos  29,2 

 1 a 15 anos  12,5 

 1 a 25 anos  33,3 
 Nenhuma  12,5 
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Estado 
Empregatício. 

Trabalhando  50 

 Desempregada/ Cuidando 
de casa 
 

 37,5 

 Desempregada  12,5 

Intensidade da 
profissão. 

Leve  16,7 

 Moderada  70,8 

 Intensa  8,3 

Carga Horária de 
Trabalho Semanal 

 
20 a 30 

  
20,8 

 30 a 40  29,2 

 Acima de 40  16,7 

 Até 20  16,7 

 Nenhuma  16,7 

Doença 
diagnosticada por 
médico.     

 
Diabetes 

  
4 

 Obesidade  8,3 

Tempo de 
participação no 
programa. 

 
1 a 6 meses 

  
50 

 7 a 12 meses  4,2 

 13 a 18 meses  4,2 

 Mais de 18 meses  41,7 

Frequência Semanal 
no programa 

1 Vez  0 

 2 Vezes  0 

 3 Vezes  100 

 

Entre os motivos de adesão ao programa foi identificado maior percentual na busca por saúde 91,7%, seguido 

por Bem-Estar 87,5% e Emagrecimento 83,3%. Lemos et al (2016), Machado (2016), Duarte et al (2002) e 

Ferreira (2018) também verificaram como principal motivo à adesão a prática da atividade física a melhoria da 

saúde, vindo em seguida os motivos secundários como alívio do stress (Bem- Estar) e a estética 

(Emagrecimento). Entretanto, alguns estudos apontam predominância do prazer (Bem- Estar) antes da saúde 

(MATHIAS et al, 2019; JUNIOR et al, 2016; KLAIN, 2016). 

Sobre o motivo da permanência no programa foi identificado maior percentual a fácil localização do pólo 

(87,5%); disposição adquirida após o início nas atividades (87,5%), fácil execução dos exercícios (66,7%), 

aumento na autoestima (95,8%) e melhora da Estética (83,3%). Zamai et al (2016) e Lemos et al (2016) trazem 

em seus estudos razões semelhantes da permanência dos participantes em atividade física, as razões estão 

intimamente ligadas a facilidade e benefício pessoal oferecidos pelos programa e obtidos pelos participantes 

com a prática da atividade física. 

Entre os motivos de desistência do programa mostrou-se com maior percentual a falta de tempo (16,7%), e a 

indisposição (16,7%). Klain (2016) e Lemos et al (2016) também identificaram estes motivos apontam que estas 

são as duas principais razões de desistência e que os profissionais responsáveis pelos programas devem 

adequar as atividade a necessidade dos alunos  a fim de motivá-los.  

Outros motivos apontados como contribuintes para a aderência e permanência no programa é a prática de 

atividades física quando criança: 91,7% das participantes da pesquisa eram ativas quando criança e 

permaneceram ativas quando adultas, corroborando assim com o achado de Oliveira et al (2018) que ao 

verificar as contribuições da Educação Física escolar na continuidade da prática de atividades físicas na fase 

adulta concluiu que o período da infância e adolescência é crucial para estimular e incentivar a prática de 
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atividades físicas e que nestas fases apresentam-se as maiores chances desses hábitos perdurarem na vida 

adulta.  

Silva et al (2016) concluiu que a manutenção de hábitos contrários ao sedentarismo desde a infância favorecem 

além dos benefícios à qualidade de vida, um aumento na chance de se manter hábitos saudáveis na vida adulta. 

Neste estudo verificamos que 58,4% das participantes aderiram ao programa sem recomendação médica, isto 

pode ser um indicativo do hábito e não da imposição à prática de atividade física. 

 

CONCLUSÕES 

As mulheres participantes do programa público de atividade física academia aberta aderem ao programa 

primeiramente em busca de saúde, depois em busca do bem-estar e emagrecimento. Elas permanecem no 

programa em função da facilidade de localização dos pólos e da execução dos exercícios, dos benefícios 

percebidos da prática como disposição, melhora da autoestima e melhora da estética. Outro fator fundamental 

da aderência e permanência no programa é seu histórico de prática de atividade física. 

A desistência ao programa está relacionada à falta de tempo e indisposição, algo que pode ser mitigado com 

os ajustes dos dias e horários das atividades e estratégias de motivação do profissional. 

Mais estudos devem ser desenvolvidos em parceria com o poder público para investigar fatores que possam 

aumentar a aderência e permanência de mulheres em programas públicos de atividade física. 
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INTRODUÇÃO 
De acordo com Carneiro (2014), “o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do planeta e a cada dia se torna mais 
dependente deles. Essas substâncias estão presentes em quase todos os alimentos e são a causa de diversos problemas 
de saúde”. Considerando tal preocupação e com a oportunidade de conhecer um grupo de produtores orgânicos 
denominado de Grupo Sul Orgânico (GSO), realizou-se uma pesquisa qualitativa envolvendo observação sistemática e 
participante, para acompanhar as dificuldades e as perspectivas em relação à produção das principais culturas orgânicas 
na sede do município de Rorainópolis, entre 2018 e 2019. 
Segundo a Lei n.º 10.831/03, a agricultura orgânica é uma prática agrícola que adota técnicas específicas, tendo por 
objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, à minimização dos danos ao 
ecossistema (BRASIL, 2003). Tais técnicas envolvem a elaboração dos próprios insumos, como o adubo e os defensivos. 
A agricultura orgânica no município de Rorainópolis ainda enfrenta grandes dificuldades como, falta de assistência técnica 
presente, políticas públicas (acesso a financiamento/crédito) voltadas para agricultura orgânica, logística e a pequena 
escala de produção que muitas vezes dificulta o acesso ao mercado, porém a cada dia mais pessoas estão aderindo a 
esse sistema de produção e ao consumo dos produtos orgânicos. 

Esse trabalho se justifica para auxiliar na divulgação e pela importância da iniciativa do Grupo Sul Orgânico, e 
pretende conhecer a realidade, as dificuldades, desafios e perspectivas para a produção orgânica de 
hortaliças/leguminosas em Rorainópolis. 
O produtor é a peça fundamental dentro do contexto agrícola, pois é ele que fará a escolha de qual forma de 
cultivo irá trabalhar na agricultura, seja convencional ou orgânica. A busca de formas alternativas de produção 
agrícola mais saudável tem sido desafiada por produtores que lutam por seu bem-estar, ou seja, escolher não 
serem contaminados por agrotóxicos em suas plantações.  
No entanto, segundo Pachoal (1994), a agricultura orgânica pode ser definida como sendo “um método de 
agricultura que visa o estabelecimento de sistemas agrícolas ecologicamente equilibrados e estáveis produzir 
com total harmonia com a natureza e de forma sustentável”. 
O meio de produção e a escolha por adubos também é função do produtor orgânico, dentre as adubações que 
são mais usadas nesse meio de produção são: o composto orgânico, bokashi, biofertilizantes líquidos, 
adubação verde, supermagro. 
A compostagem é o processo de transformação de materiais grosseiros como afirma Rossi (2002, p. 88-89), 

 
[...] todos os restos de alimentos, estercos animais, aparas de grama, folhas, restos de 
culturas agrícolas, todo material de origem animal ou vegetal pode entrar na produção 
do composto, [...] todas as sobras de cozinha que sejam de origem animal ou vegetal: 
sobras de comida, casca de ovo, entre outros [...]. 
 

Biofertlizantes e Supermagro líquidos, na agricultura orgânica são utilizados, por exemplo, como adubo foliar, 
nutrindo as plantas e aumentando a resistência contra pragas e doenças. Afirmado por Souza (1999, p. 52): 

 
[...] um alimento completo, contendo todos os nutrientes de a planta precisa, - ajuda a 
controlar algumas doenças, mas não é agrotóxico, - deixa a planta mais resistente 
contra insetos, - melhora o crescimento das plantas. 
 

Outra prática que facilita na produção orgânica e muito usada por produtores é a rotação de culturas, é um 
sistema que consiste em alternar, num mesmo terreno, diferentes culturas, confirmada por Miyasaka (2004, 
p.100):  

 
[...] tem o objetivo organizar melhor a distribuição das culturas na propriedade, facilitar 
o controle de ervas daninhas, proporcionar a economia de operações agrícolas, facilitar 
a manutenção de matéria orgânica e do nitrogênio no solo, diminuir as perdas do solo 
por erosão, dentre outros.  
 



 

 154 

A agricultura orgânica tem a preocupação em preservar a saúde do agricultor, do consumidor e do meio 
ambiente. Desse modo, tem se mostrado uma área produtiva, autossustentável, e procura preservar métodos 
agrícolas tradicionais e a preservação do meio ambiente. Confirmada por Mariani (2015), “sistema orgânico é 
uma metodologia de produção agrícola que dispensa o uso de insumos químicos e se caracteriza por um 
processo que leva em conta a relação solo/planta/ambiente com o intuito de preservar o meio ambiente, a 
saúde dos homens e dos animais” (Apud MEIRELLES & RUPP, 2014).   

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
De acordo com Prodanov e Freitas (2013), tratou-se de uma pesquisa qualitativa por não apresentar rigor 
estatístico no tratamento dos dados; descritiva porque pretendeu descrever as observações realizadas em um 
grupo de agricultores orgânicos; exploratória, pois, possibilitou levantar mais informações sobre a agricultura 
orgânica em Rorainópolis. 
A amostra da pesquisa envolveu um grupo de 12 produtores do Município de Rorainópolis, localizado na região 
sul do Estado de Roraima, norte do País. O Município possui 65 vicinais com várias linhas de produção agrícola, 
segundo a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA. 
Além disso, fez-se uso da pesquisa bibliográfica, de visitas quinzenais nas propriedades de cada componente 
do grupo, da observação participante, da aplicação de questionário, entrevista, anotações em diário de campo 
e registro fotográfico para a coleta dos dados.  
A identificação das dificuldades enfrentadas pelo grupo ocorreu nas reuniões que também servem para realizar 
mutirões de ajuda, conversar e trocar experiências uns com outros. O acompanhamento objetivou conhecer a 
rotina de trabalho do grupo, como enfrentam seus problemas. 
O questionário foi aplicado para todos os integrantes do GSO no horário de intervalo das atividades.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Diante as observações realizadas no GSO, foi elaborado um questionário (Quadro 1) com perguntas abertas 
visando identificar as principais dificuldades enfrentas de forma individual e do grupo.  
 

Quadro 1. Questões abertas aplicadas aos produtores. 
 

Ordem Questão 
01 Como, quando e por que surgiu o GSO? 
02 Quais as maiores dificuldades na criação do GSO? 
03 Quais as dificuldades atuais? 

04 
Como buscaram os parceiros (UERR, EMBRAPA, SEAPA, IFRR)? Ou os 
parceiros que os buscaram? 

05 Os parceiros estão auxiliando? Em que gostariam que auxiliassem mais? 
06 Quais as conquistas do GSO? 

07 
Quais os defensivos e adubos naturais que usam? Como conseguiram as 
receitas? Podem nos repassar as receitas? (pegue todas as receitas e para 
o que servem) 

08 Como está a relação custo benefício? 
09 Desafios e perspectivas do grupo? 

10 
O que já conseguiram implantar do conhecimento adquirido na visita à 
Fazenda Trigenros? 

  
O grupo surgiu com a iniciativa de duas produtoras rurais que já eram adeptas da produção orgânica. Elas 
foram buscar parcerias, primeiro na Secretaria Municipal de Agricultura, onde esta Instituição articulou parceria 
com outros órgãos, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento-MAPA e Secretaria Estadual de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento-SEAPA. Logo após a SEAPA iniciou o trabalho de acompanhamento 
técnico com os produtores envolvidos. 
Segundo os produtores rurais envolvidos, as maiores dificuldades na criação do grupo foram as pessoas 
(produtores) não acreditarem na proposta, pela desconfiança e resistência em aceitarem um novo Sistema de 
cultivo na região Sul do Estado de Roraima. Existem muitas dificuldades em inserir esse tipo de plantio, sendo 
que a maior delas está no controle das pragas, que são muitas e por não usarem defensivos químicos demora 
mais a combater, mas o grupo não desiste, as principais pragas são as lagartas, paquinha, grilo, vaquinha, 
lesma, pulgão. Outra dificuldade ocorre no verão que é o período de estiagem entre os meses de outubro a 
março. A maioria dos produtores utilizam poços do tipo amazonas (poço cavado manualmente para obtenção 
de água), dependendo da intensidade da estiagem eles secam deixando-os sem alternativa para produzir. 
Mesmo diante desses problemas, a ideia foi criando força e novos parceiros foram aderindo ao Grupo como 
UERR, IFRR, EMBRAPA. As maiores conquistas do GSO, foram as Declarações de Produtor Orgânico, emitida 
diretamente pelo MAPA, que os deixam aptos a comercializar seu produto diretamente ao consumidor final, 
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outras conquistas foi a aquisição de alguns equipamentos agrícolas como, trator, enxada rotativa, sulcador, e 
mais conhecimentos na produção orgânica. 
Os principais defensivos orgânicos usados na produção são: óleo de Neem (utilizado como inseticida natural), 
misturas de pimenta-do-reino, alho, citronela e água, urina de vaca (utilizado como repelente e inseticida), e as 
principais adubações são, a compostagem, bokashi, biofertilizante, estercos de galinha, boi, cinza de madeira, 
farinha de osso e cascas de ovos. O custo beneficio de produzir com adubação orgânica tem compensado, pois 
os adulbos são oriundos de suas propriedades e até pelo fato da consciência do próprio produtor em consumir 
um alimento livre de defensivos químicos, uma vez que, nem todas as pessoas têm o conhecimento da 
importância em está consumindo um alimento com ou sem agrotóxico. 
O GSO tem maiores perspectivas como a expansão da produção. Suas principais culturas cultivadas são 
verduras: alface, couve, rúcula, cebolinha, coentro, pimentas, feijão-vagem, repolho, brócolis, mostarda, 
almeirão e frutas são, laranja, açaí, cupuaçu, cacau, acerola e banana.  No momento eles precisam realizar 
melhoria nas estruturas de cada propriedade, necessitam de parcerias de instituições competentes para ampliar 
suas produções e melhorar a logística com uma escala de produção entre eles, pois todos produzem, 
basicamente, as mesmas culturas. 
A visita na fazenda Trigenros trouxe muito conhecimento e foi muito bom verificar de perto que a agricultura 
orgânica dá certo e mesmo com todas as suas dificuldades o grupo não desiste e não se arrepende da escolha 
de produzir hortifrúti livre de agrotóxico. 
 
CONCLUSÃO 
O cultivo orgânico é uma alternativa inovadora no Município de Rorainópolis e já está ganhando seu espaço na 
economia local. Atualmente, dos 12 participantes do Grupo Sul Orgânico, apenas cinco conseguiram o selo de 
produtores orgânicos, pelos órgãos competentes. 
O grupo tem instituições parceiras como: Instituto Federal de Roraima (IFRR), Universidade Estadual de 
Roraima (UERR), Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), e EMBRAPA. 
Comercializa seus produtos nas quintas-feiras na Feira Amazon D’alva e aos sábados na Praça da Bíblia. 
Possuem dificuldades em escalonamento de produção, organização e logística, observando que todos estão 
produzindo ao mesmo tempo a mesma cultura, deixando o consumidor final sem opção de diversidade e 
continuidade de produtos. Atualmente, estão trabalhando para sanar esses problemas.  
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INTRODUÇÃO 
A Educação Ambiental (EA) no processo educacional promove uma nova percepção das relações com o meio 

ambiente, causando mudança de atitudes e promovendo a formação de cidadãos conscientes da necessidade 

da preservação e conservação dos recursos naturais para a melhoria da qualidade de vida. 

O desenvolvimento da EA na escola deve ter o propósito de formar cidadãos com pensamento crítico, que 

colaborem para que a sociedade seja ambientalmente sustentável e justa. Nesse sentido “a educação ambiental 

deve tratar as questões globais críticas, suas causas e inter-relações em uma perspectiva sistêmica, em seu 

contexto social e histórico” (BRASIL, 2005, p.58). 

A escola pode ser considerada um dos lugares mais adequados para a formação de cidadãos críticos e 

reflexivos, um espaço propício para mudar a visão de mundo e mudar as relações dos seres humanos com o 

meio ambiente, logo as práticas pedagógicas em EA devem estar voltadas para uma prática de sensibilização 

dos alunos em relação aos problemas socioambientais e de colaboração na conservação, recuperação e 

melhoria do meio ambiente. 

[...]As práticas pedagógicas são aquelas práticas que se organizam para concretizar 
determinadas expectativas educacionais. São práticas carregadas de intencionalidade e isso 
ocorre porque o próprio sentido de práxis configura-se através do estabelecimento de uma 
intencionalidade, que dirige e dá sentido à ação, solicitando uma intervenção planejada e 
cientifica sobre o objeto, com vistas à transformação da realidade social (FRANCO, 2015, p. 
604). 

As instituições escolares possuem um papel importante e fundamental na formação de cidadãos críticos e 

conscientes quanto à necessidade de preservar o meio ambiente e utilizar os recursos da natureza de forma 

sustentável. A EA é prevista em lei desde 1981, Lei Federal Nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. A lei aponta 

a necessidade de que a Educação Ambiental seja oferecida em todos os níveis de ensino, no artigo 2º, inciso 

X, evidencia a necessidade de promover a "educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a 

educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente” 

(BRASIL, 1981). 

A Educação Ambiental proporciona o desenvolvimento de uma compreensão crítica e global do meio ambiente, 

com isso desenvolve nas pessoas valores, atitude conscientes e participativas “a respeito das questões 

relacionadas com a conservação e a adequada utilização dos recursos naturais, para a melhoria da qualidade 

de vida e a eliminação da pobreza extrema e do consumismo desenfreado” ( MEDINA, 2001, p.17-18). 

Nessa perspectiva a Educação Ambiental é um meio de possibilitar ao ser humano o desenvolvimento de um 

novo modo de perceber e se relacionar com o meio ambiente, aprendendo novos valores, habilidades e atitudes 

responsáveis e sustentáveis em relação ao meio ambiente.  

A escola é um espaço privilegiado para promover a transformação de valores prejudiciais que contribuem para 

a degradação dos recursos naturais. A educação ambiental nas escolas precisa ser uma educação permanente, 

continuada, para todos ao longo da vida (TRAJBER, 2007, p.14). 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar o desenvolvimento das práticas educativas em EA no ensino 

fundamental II em duas escolas públicas estaduais da sede do município de Rorainópolis-RR. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa caracterizou-se como pesquisa qualitativa, pois se preocupa em descobrir os valores, as crenças e 

as atitudes dos sujeitos pesquisados (MINAYO,2001; GERHARDT, 2009).  

A presente pesquisa foi realizada em duas Escolas Estaduais EEPEP e EEATS situadas em Rorainopólis/RR. 

Na pesquisa foram aplicados questionários aos coordenadores pedagógicos, professores e alunos do ensino 



 

 157 

Fundamental II, bem como foi solicitado os projetos escolares sobre as práticas educativas do ensino da EA 

desenvolvidas nas duas escolas. 

Os participantes da pesquisa foram uma coordenadora pedagógica da  EEPEP, pois a princípio seriam dois 

coordenadores, um de cada escola, porém apenas a coordenadora da EEPEP entregou o questionário 

respondido e disponibilizou cópias dos projetos desenvolvidos na escola, 12 (doze) professores da EEPEP, 10 

(dez) professores da EEATS de diferentes disciplinas, e alunos do 6º, 7º, 8º e 9º anos das duas escolas, 

totalizando 240 alunos da EEATS e 258 da EEPEP. 

Os professores responderam ao questionário com 7 (sete) perguntas sobre o modo e a frequência que os temas 

referentes à EA foram desenvolvidos em sala de aula durante o ano letivo, as metodologias utilizadas, as 

dificuldades em desenvolver a EA, a receptividade dos alunos com relação ao tema e a percepção de alguma 

mudança nos alunos com o desenvolvimento da EA.   Os alunos responderam ao questionário com 11 (onze) 

questões sobre o conhecimento e as atitudes em relação às questões ambientais. 

As turmas selecionadas para a realização da pesquisa nas duas escolas foram através de sorteio, na EEPEP 

foram 9 turmas de um total de 24 e na EEATS foram selecionadas 11 turmas de um total de 24. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na EEPEP 83% dos professores afirmaram que desenvolvem a EA através de projetos didáticos e  50% dos 

professores da EEATS trabalham com projetos no desenvolvimento da EA. Estes projetos abordam a EA: 

através da promoção da sensibilização e melhoria do próprio ambiente escolar, citado por 67%  dos professores 

da EEPEP e 80% dos professores da EEATS; através da feira de Ciências, mencionado por 58% dos 

professores da EEPEP e 60% dos professores da EEATS; pelo que consta no livro didático, respondido por 

50% dos professores da EEPEP e 40% dos professores da EEATS.  

As disciplinas de Ciências e Geografia se destacam em todas as atividades citadas na EEATS e as disciplinas 

de Português, Ciências, Geografia e Espanhol na EEPEP, percebe-se que as escolas desenvolvem atividades 

de EA a partir do envolvimento de várias disciplinas de forma interdisciplinar. 

A EEPEP desenvolveu dois projetos de EA relacionados a água e preservação do meio ambiente, sendo a 

culminância dos dois em dias pontuais como o Dia do Meio Ambiente e Dia da Água, porém de acordo com o 

questionário aplicado a coordenadora, o projeto sobre meio ambiente é desenvolvido durante o ano todo com 

orientações aos alunos sobre limpeza nos arredores da escola, cuidado com a horta e sobre a preservação do 

meio ambiente. 

Quanto aos objetivos dos projetos, eles estão voltados para o desenvolvimento de hábitos e atitudes para a 

preservação do meio ambiente local, porém o que se percebe é que os objetivos estão voltados mais para o 

cuidado com a limpeza da escola e cuidado com a horta. 

Outros objetivos previstos nos projetos foram criar e fortalecer espaços de debates na escola sobre os 

problemas sociais e ambientais locais, relacioná-los aos problemas ambientais global e implantar medidas de 

sustentabilidade na escola. Os debates foram desenvolvidos em sala de aula, juntamente com pesquisas, 

leitura e produção textual. 

A educação ambiental deve integrar conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e ações. Deve converter cada 

oportunidade em experiências educativas de sociedades sustentáveis” (BRASIL, 2005a, p. 59). Com isso os 

professores abordam a EA nas escolas, utilizando o próprio ambiente escolar para sensibilização dos alunos 

em relação ao desperdício de papel, de água, de alimento, de energia elétrica bem como a melhoria do próprio 

ambiente escolar, através do cuidado com as plantas, árvores e do prédio da escola. Utilizam também os 

conteúdos do livro didático que abordam temas relacionados a EA, Feira de Ciências e projetos didáticos para 

desenvolverem a EA nas Escolas. 

A EA vem sendo desenvolvida nas escolas pesquisadas como instrumento de sensibilização, segundo Medina 

(2001, p. 18) a sensibilização é uma etapa inicial da educação ambiental, a compreensão das relações 

ecológica e dos conteúdos de biologia é necessária nos processos da EA, porém não são suficientes para 

alcançar seus objetivos voltados para o desenvolvimento sustentável. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação ambiental abordam propostas metodológicas para o 

desenvolvimento da EA de forma crítica e tem o objetivo de possibilitar que a educação ambiental ultrapasse 

“[...] a mera distribuição de seus temas pelos componentes do currículo dos diferentes níveis de ensino, 

promovendo a formação humana completa [...]” (DITTRICH, VICENTINI 2014, p.13). Nesse sentido a EA 
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precisa superar a visão ingênua e naturalista das questões ambientais em suas práticas e ser abordada de 

forma crítica e política. 

Nas respostas dos professores das duas escolas a metodologia mais usada no desenvolvimento da EA foi 

exposição oral (83% EEPEP e 90% EEATS), seguida da produção textual ou desenho (67% EEPEP e 50% 

EEATS). Atividades práticas como (plantar árvores, produzir material reciclado, etc.) foi mencionado por 50% 

dos professores da EEPEP e 10% EEATS, apresentação de vídeo ou documentário e slides em power point 

sobre o tema (25% EEPEP e 20% EEATS). Em relação às visitas a espaços não formais 17% dos professores 

da EEPEP realizam nos locais como lixão, igarapé poluído elencando os problemas locais, e apenas 20% da 

EEATS realizam esse tipo de atividade. 

Quanto a receptividade dos alunos em relação aos trabalhos desenvolvidos de EA 83% dos professores da 

EEPEP e 100% dos professores da EEATS consideram boa, isso mostra que os alunos se interessam pela 

questão ambiental. Os professores das escolas pesquisadas, apontaram a falta de recursos materiais e 

financeiros como as maiores dificuldades no desenvolvimento da EA, seguida da falta de capacitação e outras 

tais como, a falta de interesse pelas questões ambientais e baixa aprendizagem dos alunos nas temáticas sobre 

EA. 

Em relação ao nível de interesse dos alunos pelos assuntos relacionados ao meio ambiente, (34% EEATS e 

28% EEPEP) disseram ser muito interessados, (44% EEATS e 42% EEPEP) responderam que são 

razoavelmente interessados, (16% EEATS e 22%EEPEP) são pouco interessados e (6%EEATS e 4% EEPEP) 

não souberam responder.  

Sobre o uso da água, a maioria dos alunos 73% EEATS e 71% da EEPEP, afirmaram que evitam o desperdício 

da água fechando torneiras quando encontram abertas. 

 

[...] a educação ambiental deve fazer parte do dia a dia da rotina escolar, sendo que diversas 

atitudes “dentro” da escola poderão contribuir para tornar ainda mais eficaz a formação de uma 

“sociedade sustentável”. Como exemplo, temos: não desperdiçar água ao escovar os dentes 

após o lanche, apagar as luzes da sala ao sair, usar o verso da folha como rascunho, descartar 

o lixo utilizando os cestos de coleta seletiva. Esses comportamentos farão com que as crianças 

se tornem multiplicadores “fora” da escola, transformando gradativamente as atitudes da 

comunidade onde vivem (CARMO, 2012, p. 05). 

 

Com relação à jogar os resíduos produzidos na escola dentro do lixeiro a maioria dos alunos (72% EEATS e 

70% EEPEP) têm essa prática, isso mostra a preocupação do aluno com a disposição adequada dos resíduos 

no ambiente escolar e o cuidado com o meio ambiente local, uma simples ação incentivada na escola de cuidar 

do ambiente em que o aluno vive refletirá em suas ações com o meio ambiente local e fora da escola. 

Com relação ao conhecimento que os alunos têm em relação à disposição final dos resíduos na natureza, (39% 

EEATS e 48% EEPEP) entendem que a melhor opção a fazer com o resíduo é encaminhar ao aterro sanitário, 

(38% e 26%) entendem que queimar o lixo é a melhor opção, e apenas (6% EEATS, 7% EEPEP) sabem que 

jogar resíduos em terreno baldio não é a melhor opção e atitude. 

Em relação às práticas ambientais no meio ambiente pelos alunos das escolas EEPEP e EEATS, apenas (46% 

EEATS e 32% EEPEP) dos alunos responderam que praticam a atividades ambientais como, plantar árvores, 

uma atividade utilizada nas práticas de educação ambiental que permite o desenvolvimento do sentimento de 

cuidado e responsabilidade com o meio ambiente, (28% EEATS e 38% EEPEP) responderam que não praticam 

essa atividade, (23% EEATS e 27% EEPEP) disseram que praticam ás vezes e (3% EEATS e 3% EEPEP) não 

souberam responder. 

A atividade de plantio contribuiu para que os alunos identificassem que pequenas ações podem 

colaborar para preservar e melhorar o meio ambiente e que a mudança de atitudes deve começar 

pelos ambientes mais próximos para que seja possível transmitir este comportamento para 

outras dimensões da vida (AVILA et al., 2009, p. 376). 

 

Além disso, a arborização nas cidades traz muitos benefícios para o meio ambiente local e para a população. 

Para Morais (2011, p. 21) “a arborização das cidades, além da estratégia de amenização de aspectos 

ambientais adversos, é importante sob os aspectos ecológico, histórico, cultural, social, estético e paisagístico 

[...]”, além desses benefícios que a arborização permite, ela também contribui para: 
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 A manutenção da estabilidade microclimática; O conforto térmico associado à umidade do ar e 

à sombra; A melhoria da qualidade do ar; A redução da poluição; A melhoria da infiltração da 

água no solo, evitando erosões associadas ao escoamento superficial das águas das chuvas; A 

proteção e direcionamento do vento; A proteção dos corpos d’água e do solo; A conservação 

genética da flora nativa; A melhoria da saúde física e mental da população (MORAIS, 2011, p. 

21). 

 

CONCLUSÕES 

A EA vem sendo abordada nas escolas EEPEP e EEATS como instrumento de sensibilização, sendo trabalhada 

a partir da realidade do ambiente escolar. Apesar de haver o envolvimento de várias disciplinas, a EA ainda é 

desenvolvida em algumas delas de forma pontual em datas especificas como o dia da Água e a semana do 

Meio Ambiente. 

Muitos alunos conhecem boas práticas ambientais e desenvolvem no dia-dia, se interessam pelos assuntos 

relacionados ao meio ambiente e os professores percebem mudanças no comportamento e atitudes dos alunos 

a partir do trabalhado da EA nas Escolas. 

O papel dos/as educadores/as é essencial na internalização da EA, sendo assim, é possível abrir espaço para 

a troca permanente, criativa e que perpasse a especificidade das disciplinas, no processo de inserção de novas 

metodologias. Criando condições e espaço coletivos de aprendizagem no cotidiano escolar.  

É imprescindível a formação do corpo docente permitindo-lhe espaço para capacitação e atualização 

constantes, visando o trabalho dos conteúdos de forma interdisciplinar. É necessário que a escola, assuma a 

Educação Ambiental no seu cotidiano para que a mesma passe a fazer parte do seu currículo, de tal modo que 

percorra todas as disciplinas. Pois ao se sentirem protagonistas de sua própria história, acreditam que os 

obstáculos não se eternizam (FREIRE, 1996, p. 60). 
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INTRODUÇÃO 
Na história evolutiva humana, as atividades econômicas, jamais alcançaram patamares de transparência e 
percepção sustentável, como nos tempos atuais, provavelmente em decorrência das pressões sociais, 
econômicas e ambientais. Durante décadas, questões ambientais e sociais foram preocupações secundárias 
para a sociedade, contudo, esse novo patamar tem provocado mudanças nas abordagens empresariais e de 
investimentos, pressionando à alterações nos padrões tecnológicos para considerar o impacto ambiental e 
social frente aos aspectos econômicos.  
Corroborando com esse pensamento, (GOLDSMITH; EGGERS, 2006), argumentam que os desafios do século 
XXI e os meios de enfrentá-los são mais numerosos e complexos do que nunca. Os problemas tornaram-se 
tanto mais globais quanto mais locais, à medida que o poder se dispersa e os limites (quando existem) tornam-
se mais fluidos. Soluções de tamanho único deram lugar a enfoques customizadas, considerando que os 
intricados problemas colocados por populações diversas e móveis passaram a desafiar cada vez mais as 
soluções simplistas. 
Nessa complexidade, encontra-se a bioeconomia um paradigma revolucionário ao planeta, já com ações 
estratégicas definidas e explicitadas por alguns países, a exemplo da Comissão Europeia que estabeleceu a 
bioeconomia como um plano de estratégia e ação que incide sobre três aspectos fundamentais: 
desenvolvimento de novas tecnologias e processos; desenvolvimento de mercados e competitividade nos 
setores; incentivo para que os responsáveis políticos e as partes interessadas trabalhem juntos (European 
Union, 2012), e acreditamos são será diferente ao Estado brasileiro.  
A (EMBRAPA, 2018), afirma que as últimas décadas têm sido marcadas por preocupações da população 
mundial com questões ambientais que envolvem o esgotamento de recursos fósseis e as consequências da 
poluição. A expectativa é que os inúmeros recursos da biodiversidade brasileira, quando bem caracterizados e 
racionalmente explorados pelas novas ciências, possam contribuir de forma cada vez mais efetiva com a 
pujança da bioeconomia nacional. A tendência é buscar uma economia inovadora com baixas emissões, que 
concilie as exigências para a agricultura sustentável e a pesca, a segurança alimentar e o uso sustentável dos 
recursos biológicos renováveis para fins industriais, assegurando ao mesmo tempo a biodiversidade e a 
proteção ambiental. A bioeconomia contempla não apenas setores tradicionais, como agricultura, silvicultura e 
pesca, mas também setores como as biotecnologias e bioenergias. Para participar de maneira significativa 
desse desafio, é importante garantir espaço para produtos inovadores e processos de base biológica, em 
segmentos vitais como a agricultura, a saúde e as indústrias de materiais, de energia e química. O País precisa 
adotar políticas que estimulem pesquisadores, cientistas e ambientalistas, ao mesmo tempo em que facilitem o 
acesso ao vasto patrimônio genético contido na biodiversidade de nosso território. 
Não se pode pensar em crescimento de um país como algo afeto a destino. É preciso construir as bases para 
que ele aconteça e isso depende de condições estruturas relacionadas à educação, ciência e tecnologia para 
criar um contexto de inovações que, por sua vez, constituirão a ponte para o mundo desenvolvido (NARDES; 
ALTOUNIAN; VIEIRA, 2016). 
Na interpretação de (Borges, 2011) a produção do conhecimento científico na última década é um momento 
positivo para o Brasil. O Autor observando os indicadores científicos de produção de artigos, em periódicos 
indexados, afirma que há um crescimento exponencial nos últimos dez anos. A garantia do desenvolvimento 
social e econômico sustentável no país, os mais recentes casos de sucessos que melhoraram a competitividade 
nacional têm como base políticas consistentes a valorização do trinômio ciência, tecnologia e inovação como 
um dos pilares. O autor assevera ainda que os investimentos feitos pelos estados a partir da criação de suas 
fundações de amparo à pesquisa - FAPs, contribuíram para o crescimento da produção científica nacional.  
Em oposição a esse contexto, segundo (Pavan; Bernardes Barbosa, 2017) apenas Roraima não apresentava 
uma fundação de amparo à pesquisa nos moldes dos outros Estados no momento do estudo (março de 2015). 
No mundo contemporâneo o Estado precisa estar preparado para responder a demandas de pesquisa e 
inovação cada vez mais complexas. Em qualquer sociedade o pilar básico do desenvolvimento científico e 
tecnológico está na formação de pesquisadores e cientistas (Borges, 2011). 
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O Estado de Roraima continua como a única Unidade da federação que não conta com uma Fundação de 
Aparo a Pesquisa, essa questão gera preocupação não somente na sociedade e instituições, mas 
principalmente para a comunidade científica e é considerado por pesquisadores como um fator limitante ao 
pleno desenvolvimento científico, e consequentemente ao progresso do Estado. A despeito dessa condição 
estrutural, a produção científica vem ocorrendo no Estado em variadas áreas do conhecimento.  
Diante deste cenário, pergunta-se como vem se desenvolvendo as pesquisas cientificas em e sobre Roraima? 
O objetivo do presente estudo é realizar identificação e análise das produções científicas em relação a Roraima 
nas diversas áreas do conhecimento. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo, de caráter descritivo e exploratório e, de forma a atingir os objetivos propostos nesta 
pesquisa, os seguintes procedimentos metodológicos foram adotados: coleta de dados, realizada junto a base 
de dados Scopus mantida pela Elsevier, considerando sua ampla cobertura em termos do número de periódicos 
indexados e seu caráter multidisciplinar. A estratégia adotada nessa etapa para a delimitação da pesquisa foi 
identificação de documentos publicados sobre Roraima em periódicos científicos, no período de 2009 a 2018, 
conforme busca detalhada a seguir:  
 
(TITLE-ABS-KEY ("Roraima") Article title, Abstract, Keywords)  
TITLE-ABS-KEY ("Roraima") AND ( LIMIT-TO (PUBYEAR, 2018 ) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2017) OR LIMIT-
TO (PUBYEAR,  2016) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2015) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,  2014 ) OR LIMIT-
TO (PUBYEAR, 2013) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2012) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2011) OR LIMIT-
TO (PUBYEAR, 2010) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2009))  

 
A abordagem com o emprego da palavra-chave "Roraima" possibilitou a identificação das publicações que 
abordam a pesquisa cientifica nas diversas áreas do conhecimento na base de dados online Scopus. Esses 
dados da base Scopus, foram exportados para uma planilha do Excel, visando a tabulação e análise deles, e a 
geração de gráficos. Na etapa de tabulação e análise empregou-se a bibliometria, que é uma técnica 
matemática estatística de levantamento de dados e informações que auxilia no mapeamento de pesquisas e 
resultados procedentes de um determinado assunto (PINHEIRO et al., 2017). De acordo com Morais et al. 
(2015), a análise de bibliometria é mecanismo de busca on-line que usa uma técnica quantitativa e estatística 
que mensura os índices de produções de determinadas áreas, fornecendo informações acerca do 
desenvolvimento de diversas áreas científicas. A análise de bibliometria fornece dados que mensuram a 
contribuição do conhecimento científico.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Serão apresentados dados referentes à busca na base Scopus relativos ao objeto específico da pesquisa. No 
período compreendido entre 2000 a 2018, com a abordagem Document “Roraima” e “Article title, Abstract, 
Keywords”, a busca resultou em 518 documentos registrados sob o termo “Roraima”, dos quais 93,2% foram 
são artigos publicados em periódicos e os demais foram paper em conferências, revistas, capítulos de livros, 
entre outros. A produção científica no período analisado corrobora com as observações de (Borges, 2011) sobre 
o momento positivo da produção científica no país, contudo os dados no Estado de Roraima demonstram 
inconstância nessa produção. O gráfico da figura 1 apresenta a evolução da produção científica no decorrer do 
tempo. 

Figura 1. Formas de Publicação e Documentos por ano (2009 a 2018) 

 
 

Os picos de crescimento e quedas sucessivas na produção científica no Estado de Roraima, provavelmente 
refere-se a falta de política pública consistente voltada para ciência e tecnologia, com definição clara das linhas 
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prioritárias a serem perseguidas pelo Estado.  Tais direcionamentos poderiam ser facilitado se houvesse uma 
fundação de amparo à pesquisa que orientasse e organizasse os esforços da capacidade cientifica intelectual 
do Estado para suas linhas de pesquisa estratégicas. 
A produção cientifica está concentrada basicamente em 08 áreas do conhecimento e, com uma aglutinação 
superior a 50% nas áreas de Ciências Agrárias e Biológicas. Dentre as várias instituições as quais os autores 
dessas produções estão afiliados, destaca-se a Universidade Federal de Roraima (UFRR), a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e a Universidade 
de São Paulo (USP), concentrando 36% das afiliações nos documentos produzidos. Os gráficos da figura 2 
explicitam essas informações. 

 
Figura 2. Documentos por área do conhecimento e Documentos por afiliação (2009 a 2018) 

 
 

A razão da forma de concentração dos resultados, serem mais representativos nas áreas de conhecimento das 
Ciências Agrárias e Biológicas e Ciência Ambiental, possivelmente está relacionado a atuação das entidades 
Federais (Embrapa e INPA) que possuem missão institucional e expertises nessas linhas e ainda a capilaridade 
da (UFRR) na formação de acadêmicos e pós-graduandos que provavelmente atuam nessas áreas do 
conhecimento.   
De acordo com os gráficos da figura 3, os autores que mais publicaram sobre o tema abordado, constantes na 
base de dados Scopus foram: Barbosa, R.I., com 16 publicações; seguido de Araújo, W.F., 13 publicações; 
Chagas, E.A., 12 publicações; Uchôa, S.C.P., e Zilli, J.E.  ambos com 11 publicações;  Fearnside, P.M., 
Rodrigues, R.S., e Tonini, H. todos com 10 publicações; Boldrini, R., Flores, A.S., Hamada, N., Navia, D., 
Schaefer, C.E.G.R., e Smiderle, O.J. todos com 09 publicações. Entre os meios (periódicos científicos) que 
mais divulgaram as produções científicas no período analisado, destacam-se a Zootaxa (ISSN:1175-5326) com 
53 documentos; seguida pela Acta Amazônica (ISSN:1175-5326) com 22 documentos; Check List (ISSN:1809-
127X) com 16 documentos; Phytotaxa (ISSN:1179-3155 e E-ISSN:1179-3163) com 13 documentos; e a Revista 
Ciência Agronômica (ISSN:0045-6888 e E-ISSN:1806-6690) com 09 documentos. 
 
Figura 3. Documentos por autor e periódicos (2009 a 2018) 

 
 

As publicações concentram-se nos autores supracitados, que estão vinculados às instituições federais de 
ensino, pesquisa e inovações com maior tempo de atuação no Estado, outro fato que presumidamente concorre 

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006700988&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16744312000&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14631213400&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35338920400&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55414934500&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55143102700&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8356907200&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16022771900&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506346565&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
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para o destaque desses autores, refere-se aos fatos dos mesmos estarem vinculados em grande medida a 
programas de pós-graduação, o que amplia a capilaridade para elaboração de pesquisas e consequentemente 
a publicação dos resultados em diversos periódicos. Em relação aos meios (periódicos científicos) das 
publicações evidencia-se conexão direta com as áreas de atuações dos autores e as linhas de pesquisas 
respectivas. 
A partir do levantamento realizado foi possível identificar o Top 10 principais financiadores de pesquisa, 
publicadas no período de 2009 a 2018, conforme apresentado na figura 4. 
 

Figura 4. Principais financiadores da pesquisa científica (2009 a 2018)  

 
 

Observa-se que as duas principais financiadoras da pesquisa no período analisados, foram as agências de 
fomento: o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes.  
 
CONCLUSÕES 
 

Os dados obtidos na análise de bibliometria realizada na base Scopus demonstram um aumento na produção 
cientifica no período analisado, embora tenha ocorrido oscilações na mesma, provavelmente em função da falta 
de política pública consistente voltada para ciência e tecnologia em Roraima, com definição clara das linhas 
prioritárias a serem perseguidas pelo Estado.  Caso houvesse uma estrutura de fundação de amparo à pesquisa 
que orientasse e organizasse os esforços da capacidade cientifica intelectual do Estado para suas linhas de 
pesquisa estratégicas, possivelmente o cenário explicitado da produção cientifica na análise poderia ser 
alterado, com maior incentivo e subsídios a pesquisa em Roraima, poderia haver produções que abrangessem 
e agregassem outras áreas do conhecimento provocando impacto social mais relevantes.  
Espera-se que o presente estudo possa contribuir para identificação do perfil da produção científica no contexto 
de planejamento de ações que visem a definição de estratégia e governança para a ciência, tecnologia e 
inovação do Estado de Roraima. 
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MESQUITA1*, Gabrielly Vieira, RAMOS2, Mateus Lima, FERREIRA³, Sylvio Romério Briglia, MARANHÃO4, Tatiane 
de Andrade, RIZZATTI 1, Ivanise Maria. 

1 Universidade Estadual De Roraima, (mesquita_gaby@hotmail.com) 

2 Universidade Federal de Roraima.  

³ Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

4 Universidade Federal de Santa Catarina  

Palavras Chave: Peixes contaminados, mercúrio, Roraima, AFS.  

 

INTRODUÇÃO 
O aumento da poluição ambiental por agentes químicos vem preocupando a comunidade internacional, 
principalmente quando se diz respeito à saúde pública, para isso medidas de avaliar e quantificar esses riscos 
é uma exigência da sociedade. No Brasil, entre a década de 80 e 90 a contaminação por mercúrio (Hg) ganhou 
destaque na região Amazônica, principalmente na região do Alto Rio Branco, no Estado de Roraima. Alguns 
estudos mostram elevados números de contaminação por mercúrio na região e suas consequências negativas 
à saúde da população, mesmo com os estudos divulgados, pouco se sabem sobre o que provoca essa 
contaminação (FIOCRUZ et.al., 2016). 
O mercúrio é usado para extrair ouro do minério através da formação de uma amálgama, isto é, depois desse 
processo é aquecido para purificar o ouro. Consequentemente, o mercúrio é liberado na atmosfera e nas 
condições aquáticas (VEGA et.al., 2018). Por ser um metal líquido, tem essa facilidade de estar e permanecer 
em condições aquáticas.  
Segundo Fiocruz et.al. (2016), quando ocorre o processo de evaporação o Hg se insere em solos e nos 
sedimentos de rios, lagos, baías e oceanos e por meio de um processo biológico com microrganismos esse 
produto inicial do mercúrio inorgânico se transforma em metilmercúrio (MeHg), que é uma forma mais tóxica do 
metal. 
O entendimento das concentrações de Hg orgânico e inorgânico nos peixes pode resultar em um grande avanço 
no esclarecimento dos processos dos processos e parâmetros que possam estar influenciado a 
biodisponibilidade e a absorção de Hg pela biota. (KASPER, et.al., 2007) 
Nesse processo os peixes que estão perto desses locais com sedimentos contendo mercúrio irão fomentar a 
propagação do mercúrio através de acúmulo ao longo da cadeia alimentar. Nesse contexto, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a concentração de mercúrio em amostras de peixes frescos do Rio Uraricoera no Estado de 
Roraima, por Espectrometria de Fluorescência Atômica - AFS, que apresenta uma alta sensibilidade.    
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para o estudo, foram coletados diretamente dos pescadores que praticam a pesca no Rio Uraricoera, peixes 
das seguintes espécies: Pacu (Mylossoma aureum) e outra espécie de Pacu não identificada que são peixes 
com hábito alimentar herbívoro com tendência onívora, e a Piranha (Serrasalmus ssp.) que é um peixe 
carnívoro. Segue imagens dos peixes coletados no Rio Uraricoera, Roraima.  
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

  Imagem 2: Amostra E2 - Piranha Amarela 
(Serrasalmus spilopleura Kner) 

 

Imagem 1: Amostra E1 - Piranha Preta 
(Serrasalmus rhombeus
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Tabela 1: Representação de peixes coletados no Rio Uraricoera, Roraima. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas as amostras estavam na fase adulta, foram coletados cinco peixes no Rio Uraricoera e sua Coleta foi 
realizada no mês de junho de 2019, que é um mês de chuva e coincidentemente época de piracema, que é um 
período onde os pescadores não podem usar malhadores, pois os peixes estão em período de reprodução, 
então os peixes só podem ser pescados na linha e com uma quantidade especifica por pessoa, para análise foi 
retirado de cada amostra o filé que é o produto consumido pela população, as vísceras e os rins também foram 
analisados, por serem partes que filtram o que é consumido pelos animais. 
As amostras foram coletadas e levadas para o laboratório de Química da Universidade Estadual de Roraima, e 
os peixes foram filetados e suas vísceras retiradas, todas as partes foram pesadas, identificadas e congeladas 
para serem analisadas na Universidade Federal de Santa Catarina. 
As amostras foram levadas para os laboratórios LEMA-LARES do Departamento de Química da Universidade 
Federal de Santa Catarina, para análise usando a Técnica de Espectrometria Fluorescência Atômica.  
No laboratório as amostras de tecido de peixe foram trituradas e submetidas à digestão ácida pelo bloco 
digestor, pesando 0,1000g de cada amostra, logo depois adicionados 3 mL de HNO3 e 2 mL de H2O2, depois 
aquecido a 100 ° C por 1h e 30m no bloco digestor, 30 minutos de resfriamento na capela e 1h e 30m de 
resfriamento em uma bandeja com água a temperatura ambiente, abrindo o pote a partir de uma hora de 
resfriamento, para não ocorrer perca do analito.  
As concentrações dos reagentes de geração de mercúrio a frio foram otimizadas em SnCl2 acidificado a 2% 
m/v com HCl a 2% (v/v) e HCl a 2,5% (v/v). A concentração de KMnO4 e NH3OH também foi otimizada e as 
melhores condições foram de 0,08% (m / v) e 0,04% (m / v), respectivamente. Foram feitos brancos das 
amostras e dos reagentes utilizados. Para uma maior exatidão dos dados o Material de Referência Certificado 
(CRM) foi analisado e sua taxa de recuperação estava adequada. 
Foram feitas análises nas amostras com o filé dos peixes e nas vísceras dos mesmos, onde o procedimento foi 
o mesmo para os dois.  
      
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Tabela 2: são apresentados os valores de mercúrio (Hg) encontrado nas amostras de peixe. 
 

Amostra
s 

Nome popular Habito alimentar Peso(g) Comprimento 
(cm) 

E1 Piranha Preta Carnívoro 805 30,5 

E2 Piranha 
Amarela 

Carnívoro 645 29 

E3 Pacu Herbívoro, com tendência 
onívora 

365 21 

E4 Pacu Herbívoro, com tendência 
onívora 

375 22 

E5 Pacu Herbívoro, com tendência 
onívora 

415 23 

Imagem 3 : Amostra E3- Pacu 
(Mylossoma aureum) 

 
 
 

Imagem 4 : Amostra E4- Pacu 
(Mylossoma aureum)  

 

Imagem 5 : Amostra E5- Pacu  
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Na tabela 2, podemos observar que nos peixes carnívoros o valor de Hg total foi maior nas vísceras, podemos 
comparar os valores do peixe E1 por exemplo, onde E1 foi detectada uma concentração de 175 ng/g de Hg e 
E1v que são as vísceras, uma concentração de 301 ng/g, quase o dobro. Já nos peixes que não são predadores 
os valores no filé são um pouco maiores que nas vísceras, podemos observar esses valores nos peixes E3,E4 
e E5. 
A quantidade de Hg encontrada nas amostras de peixes, tiveram um valor elevado. Porém estão dentro dos 
valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde (2013), onde o limite máximo de mercúrio que pode ser 
encontrado em peixes não predadores é de 0,50 (mg/kg) equivalente a 500 (ng/g), já em peixes predadores 
esse valor é até 1 (mg/kg) ou seja 1000 (ng/g). 
Segundo Veja et al., (2018), durante a estação chuvosa e principalmente no período de piracema, na hipótese 
do mesmo, as menores concentrações foram observadas durante a estação chuvosa (junho-setembro) e as 
mais altas na temporada de seca, (dezembro-abril). Por termos coletados esses peixes no inverno e, 
coincidentemente em período de piracema, onde o consumo de peixe é reduzido por não poder usar 
malhadores, subtendemos que os valores podem ser maiores no período não chuvoso.   
A concentração de Hg encontrada nas amostras de peixes analisadas variou de 31 a 356 ng.g-1.A análise das 
amostras de peixes indica os maiores valores de Hg são capturados em peixes carnívoros. Os peixes desse rio 
tiveram os valores bem altos, provavelmente por serem animais que já estavam em uma fase adulta e por ter 
um hábito alimentar mais estável.  
O grande questionamento é como essa grande quantidade de mercúrio está chegando nos peixes e 
consequentemente no pescado de consumo da população, principalmente, em um estado que o peixe é uma 
fonte de alimentação comum entre a população.  
 
CONCLUSÃO  
Os peixes coletados no Rio Uraricoera apresentaram altos índices de Hg, mas estão dentro dos parâmetros 
conforme o Ministério da Saúde, por mais que tenham outros estudos em Roraima em que se trata de mercúrio 
encontrado nos alimentos ou em seres humanos, não se sabe a causa certa da contaminação. Pode-se 
associar esses elevados teores de mercúrio nos peixes a ação antrópica, possivelmente de atividade ilegal de 
mineração, mas também pode ter fonte de origem natural, como o deslizamento de solo. Mesmo assim não se 
tem nenhuma afirmação, quando se questiona o que provoca esse nível elevado de Hg em animais. Sabe-se, 
porém, que compromete a cadeia alimentar, o modo de vida, bem como o desenvolvimento sustentável da 
população, principalmente, quando se fala de um estado que tem um consumo considerado de peixes de água 
doce. 
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INTRODUÇÃO 
Com o passar do tempo os rápidos avanços da tecnologia e a complexidade dos sistemas infraestruturais, 
fizeram com a construção civil evoluísse de forma acelerada, modificando seus próprios conceitos e 
modernizações mediante o desenvolvimento de novas tecnologias, novos paradigmas na área da construção 

civil como o uso o uso de tecnologias, por exemplo, BIM (Building Information Modeling – Modelagem de 

Informações da Construção), inteligência artificial, impressão 3D entre outras (NAKAMURA, 2019). De fato, 
essas tendências e evoluções impactam na construção civil e, consequentemente, o profissional de engenharia 
civil, precisa aperfeiçoar nas mudanças no mercado e nas transformações socioeconômicas e ambientais. 

Neste sentido, o autor acima relata as perspectivas positivas para a construção civil nos próximos anos, com a 

elaboração de conteúdo para ajudar o engenheiro civil a se preparar para esse novo ciclo que se inicia, dentre 

elas encontra-se as perspectivas para o setor; tendências de mercado; carreiras que terão destaque; projeções 

das construtoras para 2019. 

Por isso, pensou-se que conhecer as perspectivas e desafios que aguardam os alunos da Estácio Amazônia 
na inclusão do mercado de trabalho que é vital importância para sua carreira e sucesso. Assim, embasou-se 
no Projeto Pedagógico Matriz – 215 (2018) que aborda uma das grandes vantagens do profissional de 
engenharia é que o mesmo ergue uma carreira diversificada, o que abre as portas do mercado de trabalho para 
o profissional engenheiro. 
Conforme o autor acima é possível notar que a engenharia é das formações mais solicitadas no mercado em 
áreas como produção, vendas, infraestrutura, operação, administrativa, informática e financeira, sem esquecer 
as áreas de pesquisa: básica e aplicada. Além disso, é notável a rapidez dos avanços tecnológicos e a 
crescente informatização dos meios de produção, o que demanda a formação de um número maior de 
engenheiros qualificados para o mercado de trabalho atual. 
Acordado ao Projeto Pedagógico do Curso - PPC (2019, p. 26) o qual visa à capacidade de adaptação às 
necessidades do mercado de trabalho, desafios e possíveis soluções na formação de profissionais competentes 
e criativos. Isso significa num cenário como o atual, destaca-se com facilidade o jovem que estiver bem 
preparado. Para Marmorato (2017), o engenheiro mais valioso é aquele que detém o conhecimento e zela pelo 
bom exercício profissional, com ética e profissionalismo, ou seja, busque ampliar seus conhecimentos sempre 
que possível, investindo em estudos e especializações que estão em alta no mercado, como análise de dados 
e desenvolvimento de negócios, para conquistar empresas cada vez mais exigentes. 
Diante disso, pautado nas disciplinas de Introdução à Engenharia do SGC (2015) em apresentar os principais 
aspectos da profissão, e familiarizar o aluno com as principais competências e habilidades que devem ser 
desenvolvidas na formação do profissional. E na introdução administração (SGC 2018) em compreender as 
organizações/empresas e suas diversas necessidades diante das constantes demandas de um mercado 
globalizado e cada vez mais competitivo. 
Neste sentido Marmorato (2017), diz que houve um salto brasileiro no número de formandos, pois o setor 
privado, responsável por ampliar em quase 600% a quantidade de formandos em Engenharia entre 2000 e 
2015, acabou inundando o mercado com novos profissionais – mas nem todos são cursos bem qualificados 
pelo Ministério de Educação. 
Diante do contexto acima e pautado no PPC (2019, p. 25) que o engenheiro civil da Estácio Amazônia visa 
elaborar metodologias para a análise de cenários, pensou-se em analisar o perfil dos futuros profissionais da 
Engenharia Civil da Estácio Amazônia que serão inseridos no mercado de trabalho em Boa Vista-RR. Cujos 
objetivos específicos propôs realizar um levantamento com os egressos e alunos do 10ª semestre sobre 
conhecimento da área escolhida; realizar um levantamento nas empresas de engenharia civil do perfil dos 
profissionais contratados pelas mesmas; e diagnosticar as expectativas dos mesmos para sua inserção no 
mercado de trabalho. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
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O estudo foi realizado com alunos da engenharia civil do Centro Universitário Estácio da Amazônia, situado na 
Rua Jornalista Humberto Silva nº308, bairro União em Boa Vista/RR. 
O presente trabalho teve abordagem quali quantitativa, bibliográfico, experimental, de campo foi feito um 
levantamento das dificuldades encontradas pelos alunos no decorrer do curso, e realizou-se um levantamento 
com os egressos e alunos do 10ª semestre sobre conhecimento da área escolhida, para verificar os desafios e 
possíveis oportunidades no mercado de trabalho desses profissionais.  
E após realizou-se um levantamento nas empresas de engenharia civil sobre o perfil dos profissionais 
contratados pelas mesmas, também se aplicou questionário e entrevistas para verificar a inserção do futuro 
engenheiro civil no referido mercado de trabalho boa vistense. 
Buscando fortalecer a integração do sistema educacional com o sistema empresarial, no sentido de dar aos 
alunos de ensino superior um foco mais centrado nas necessidades das empresas da construção civil, e no 
desenvolvimento tecnológico e econômico do Estado de Roraima, aplicou-se um questionário com perguntas 
semiestruturadas para diagnosticar as expectativas dos mesmos para sua inserção no mercado de trabalho. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A fim de responder os objetivos propostos buscou-se analisar o aprendizado dos profissionais de Engenharia 
Civil da Estácio Amazônia em Boa Vista – RR. Em 2018.2 a instituição formou a 1ª turma de Engenharia Civil, 
no total de 31 alunos egressos dentre estes 10 contribuíram para a pesquisa. Bem como os alunos cursando o 
10º semestre (2019.1) totalizando 46 alunos prováveis formandos, destes todos participaram da pesquisa.  
No gráfico 1 analisou-se  quanto a pretensão do exercício profissional, e obteve-se as seguintes respostas, 
56,52% dos formandos e 20% egressos buscam emprego na área de engenharia Civil; 21,74% formandos e 
60% egressos já se encontram empregados na área de Engenharia Civil e pretendem continuar na mesma 
atividade; 21,74%  formandos e 30% egressos pretendem abrir o próprio negócio na área de construção civil e 
2,17% formandos e 10% egressos pretende começar a trabalhar ou continuar trabalhando em outra área. 

Gráfico 1: Pretensão dos recém-formados quanto ao exercício profissional 

 
                                        Fonte: Autor (2019). 
 

Apesar da crise, ter provocado uma desaceleração no mercado, a atuação do engenheiro civil continua sendo 
necessária e ainda há mercado. Assumindo o cenário de crescimento médio da economia em torno de 4% ao 
ano entre 2011 e 2020, bem como o cenário intermediário de expansão do número de concluintes de cursos 
de engenharia, estimado por Pereira, Nascimento e Araújo (2011), cerca de 45% dos engenheiros do país serão 
requeridos pelo mercado de trabalho assalariado em 2020. 
De acordo com o site Inovaconcreto (2018), para as empresas e profissionais do mercado da construção civil, 
a crise não foi grande impeditivo para números positivos. No ano de 2018 houve um crescimento considerável 
dos investimentos no setor. A tendência para 2019 é que o caminho siga mantendo essa linearidade de 
expectativas.  
Já quanto ao interesse dos novos profissionais ás diferentes áreas da Engenharia Civil, foi questionado em 
quais estes desejam atuar e os resultados estão representados no Gráfico 2, onde 47,82% formandos e 40% 
egressos optaram pela pavimentação de estradas, manutenção; 2,17% formandos e 20% egressos deseja ser 
professor e pesquisador, 17,39% formandos 10% egressos deseja ser servidor público, 8,69% Formandos 
deseja trabalhar com materiais de construção, 32,60% formandos e 60% egressos preferem a área de 
estruturas e fundações, já 4,34% formandos e 10% egressos obras hidrossanitária, 8,69%formandos e 20% 
egressos preferem obras de saneamento, 20% dos egressos a topografia e 4,34% a geotécnia/ mecânica dos 
solos. 

Gráfico 2: Interesse dos novos profissionais nos diferentes campos da Engenharia Civil. 
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                     Fonte: Autor (2019). 

 
E no Gráfico 3, para entender o perfil do profissional que o mercado vem buscando, perguntou-se as empresas 
de construção civil em Boa Vista-RR, qual a maior área de contratação dentro das mesmas, onde somente 31 
empresas responderam; sendo 40% procuram na área de edificações; 46,67% obras públicas; 23,33% em terra 
e pavimentação; 20% saneamento; 13,33% topografia, outros 13,33% em estradas; 6,67% em incorporação 
imobiliária; e 3,33% em outras áreas. 

 
Gráfico 3: Área de Contratação pelas empresas 

 
                                             Fonte: Autora (2019). 
 

Ao término do curso, os recém-formados já estão preparados para os diversos tipos de situações das mais 

amplas áreas de atuação, dentre elas: materiais de construção, geotécnica, hidráulica, saneamento, calculo 

estrutural entre outras já citadas. Neste sentido, reconhecer quais são os gargalos do mercado da construção 

civil pode se tornar áreas e/ou negócio promissor.  Visto que a maior gerador de empregos do Brasil, o setor 

da construção fechou o ano passado com um saldo de 107 024 novos postos de trabalho, de acordo com o 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) - Ministério do Trabalho e Emprego (2017).  

Já quanto à dificuldade da empresa em contratar engenheiros civis recém-formados, apresentou-se o 
resultados no Gráfico 4, onde  46,67% relatam que profissionais capacitados está em falta; 23,33%  diz que 
falta achar um bom profissional na área ofertada; 13% relatam que a falta de habilidade para trabalhar em 
equipes multidisciplinares; 6,67% diz que há ausência de profissionais na área ofertada, outros 6,67%  diz que 
não tem consciência da necessidade de aprendizagem contínua e 3,33% pela remuneração salarial acima do 
mercado.  

Gráfico 4: Dificuldade da empresa em contratar de recém-formados engenheiros. 
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                   Fonte: Autor (2019). 

Estas frustrações de campo têm muitas vezes origem na fase de desenho ou concepção da obra, em decisões 

tomadas com base na falta de conhecimentos sobre os processos e as tecnologias da construção. Nota-se que 

os desafios para o recém-formado, além da faculdade, é terem um pouco de experiência prática na área 

escolhida, comprovada em carteira, é um diferencial, pois hoje apesar do mercado oferecer boas oportunidades, 

os recém formandos não tem um currículo bem elaborado. Isso complica o trabalho de qualificação dentro de 

casa, diz Haruo Ishikawa, vice-presidente de relação capital e trabalho do Sindicato da Indústria da Construção 

Civil de São Paulo - SindusCon-SP (2019). Além disso, é importante formar um profissional tenha bagagem 

teórica sólida, mas também capaz com conhecimento prático e visão do negócio como um todo ao longo de 

sua carreira acadêmica, a fim de atender às expectativas das empresas. 

Pois isso verificou se as empresas contratariam recém-formados, obteve no Gráfico 5 os seguintes resultados 
56,67% diz que buscam profissionais de “cabeça aberta” para absorver novos conhecimentos; 16,67% 
contratariam, engenheiros que não parem no tempo, que acreditam nas mudanças que ocorrerão a todo 
instante; 13,33% contrataria, pois aumentou gradativamente na sua formação o conhecimento cientifico e 
técnico; 10% contrataria  porque solucionam problemas que aparecem quando existe um projeto em 
andamento;  já outros 13,33% não contraria pois são profissionais com pouco conhecimento técnico; e nenhuma 
delas optou por não contratar por falta de experiência ou ser imaturo para negociar com fornecedores. 

Gráfico 5: Contratação de recém formados pelas empresas 

 
                                 Fonte: Autor (2019). 

 
Nesse contexto este novo profissional deve ter caráter inovador, ou seja, deve ser capaz de “ousar”, adaptar-
se, que incorpore novas tecnologias com um olhar mais apurado para a sustentabilidade e sempre atento aos 
processos de inovação. Isso fez com que aprofundassem as necessidades de uma mão de obra cada vez mais 
qualificada com novas capacidades, competências, habilidades, conhecimentos e valores.  
Pode-se dizer que as empresas procuram engenheiros que tenham competência de inovar, focar no cliente, 
colaborar, empreender, criar, delegar, liderar equipes, relacionar-se com outras pessoas, resolver problemas, 
visualizar e analisar o sistema como um todo, lidar com situações novas, verificar tendências, isso faz com o 
engenheiro seja de sucesso em sua área e empresa que atuar. 
Para Nitz (2018), os alunos de engenharia precisão se tornar capazes de trabalhar em equipes tecnicamente 
diferenciadas, onde a sinergia surgirá a partir da diversidade de perfis. Isso concorda com os resultados obtidos 
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neste trabalho, que a maior parte das empresas esperam por profissionais que estejam sempre dispostos a 
prender sendo proativo e comunicativo, suas expectativas são grandes ao contratar um profissional. 

 
CONCLUSÕES 

Conclui-se que a construção civil vem promovendo um aumento da produtividade de diferentes nichos, 

aumentando os índices de satisfação dos clientes finais e dos lucros. Enquanto países estrangeiros já usufruem 

de muitos recursos tecnológicos em seus empreendimentos, o Brasil ainda se encontra em uma posição 

relativamente atrasada. No entanto, a expectativa é que o uso da tecnologia no país passe por um período de 

alavancagem com a chegada de 2020. 

Se fizermos uma retrospectiva das tendências da construção civil em 2018, nota-se o uso de evoluções 
tecnologias como BIM, inteligência artificial, impressão 3D. É importante lembrar que o perfil dos recém-
formados será cada vez mais exigido a conhecer os softwares e apps para engenharia civil, ou seja, isso 
significa que precisam atentar as novas tecnologias e se qualificar nestas novas áreas promissoras. 
Cabe lembrar que a inovação é um vetor de crescimento das empresas da construção civil, não é exagero dizer 
que as empresas estão cada vez mais conscientes da necessidade de serem inovadoras. Isso indica que 
oportunidades tendem a ser oferecidas aos profissionais que sejam capazes de liderar projetos de inovação. 
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INTRODUÇÃO 
A infecção pelo vírus da Hepatite B (HBV) é um sério problema de saúde pública global. O vírus HBV apresenta 
grande diversidade genética representada por 10 genótipos, sendo estes distribuídos em diferentes populações 
humanas ao redor do planeta. A doença pode causar complicações como cirrose hepática e hepatocarcinoma. 
Entende-se que o processo de carcinogênese envolve diversas mudanças celulares que vão de expansão 
celular descontrolada até a descaracterização da célula original. Torna-se necessária a avaliação de 
marcadores moleculares do indivíduo infectado pelo vírus para compreender sua relação com as possíveis 
formas de apresentação da doença, seja ela, boa resposta ao tratamento, levando o paciente a cura, a baixa 
ou nenhuma resposta ao tratamento e até os casos de cirrose e hepatocarcinoma. O TGF-β1 (fator de 
transformação do crescimento-β) é uma citocina de amplo espectro citológico, agindo em inúmeras funções 
biológicas como replicação, diferenciação, migração celular, apoptose, angiogênese e regulação do sistema 
imune (CHIN, D. et al., 2004; KUBICZKOVA L. et al., 2012). O gene TGFB1, localizado no braço longo do 
cromossomo 19, posição 13.2, é constituído de 7 éxons e 6 longas regiões intrônicas (DERYNCK et al., 1987). 
Este gene possui diversos polimorfismos de único nucleotídeo (SNPs) distribuídos entre a região reguladora, 
introns e exons, o que pode alterar o padrão de expressão da proteína, bem como sua estrutura e função 
(PERES, 2018). Com isso, o objetivo deste trabalho foi identificar a relação dos polimorfismos do gene TGFB1 
com a forma crônica da Hepatite B. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As populações do estudo foram compostas por portadores de hepatite B crônica e um grupo controle, 
representado indivíduos saudáveis não infectadas por pelo HBV. Previamente, os voluntários do estudo 
assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP-UFRR), Parecer número 1.134.366. Dessas populações foi coletado sangue total que foi acondicionado 
e encaminhado ao Laboratório de Biologia Molecular do Centro de Estudos da Biodiversidade da Universidade 
Federal de Roraima (LaBMol/CBio/UFRR). Neste as amostras foram submetidas a extração de DNA atrás do 
kit de extração Qiagen QIAamp DNA Blood Mini Kit (Quiagen®, USA). As amostras de DNA foram submetidas 
a espectrofotometria e eletroforese em gel de agarose para análise de qualidade e quantidade da extração.  
Foram identificados os polimorfismos rs1800469 (promotor G/A), rs1800472 (éxon C/T), rs11466321 (intron 
A/G), rs2241716 (intron A/G) e rs8110090 (intron A/G) do gene TGFB1 através de PCR quantitativa pela técnica 
TaqMan® SNP Genoptyping (Applied Biosystems™) em placas específicas para o equipamento 7500 Real 
Time PCR system (Applied Biosystems™, Foster City, EUA). Para análise estatística dos resultados obtidos foi 
utilizado o programa Biostat (versão 5.8) com os testes t student, exato de Fisher e Odds ratio, todos 
considerando p=0,05. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram genotipadas 240 amostras do grupo controle e 19 do grupo de estudo. O grupo controle foi composto 
por 190 homens e 50 mulheres; com uma faixa etária de 18 a 68 anos (42,77 ± 11,27). Das amostras do grupo 
HBV foram selecionadas somente as que possuíam genotipagem para o vírus visto que essa informação será 
utilizada para estudos futuros. Este grupo foi composto por 10 homens e 9 mulheres com faixa etária de 25 a 
68 anos (43,35 ± 12,99). Não houve diferença significativa entre as medias de idade entre os dois grupos (t=0,2; 
p=0,8411).  
Para o polimorfismo rs1800469, o genótipo AA foi mais frequente no grupo controle e HBV com 80,42% e 
73,68%, respectivamente. Não houve significância estatística entre os grupos (Fisher = 0,3838). Resultados 
diferentes foram encontrados por Eskandari e colaboradores (2017), o estudo também realizado com pacientes 
crônicos da Hepatite B,visto que esse estudo foi realizado na população iraniana onde os polimorfimos para o 
mesmo sítio são C/T. Além disso, no estudo de Eskandari e colaboradores (2017), o polimorfismo rs1800469 
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não foi avaliado individualmente, somente em haplótipo com os polimorfismos rs1800470 e rs1800472, onde 
apresentou aumento de risco ou efeito protetivo a depender do haplótipo. Como apresentado na tabela 1, o 
alelo G apresentou um odds ratio associado de 7,25 (p=0,0007), porém o amplo intervalo de confiança pode 
ser um sinal para a baixa representatividade amostral do grupo HBV. O genótipo AG apresentou maior odds 
ratio em condição de codominância (p=0,007) e dominância (p=0,0483), apontando uma provável relação entre 
o alelo G e a condição crônica do HBV.  

 

Tabela 1 – Frequência de alelos e genótipos nos grupos HBV e controle 

Polimorfismos Alelo/ 
Genótipo 

HBV 
(n=19) 
n (%) 

Grupo controle 
(n=240) 
n (%) 

P OR (95% IC)a 

rs1800469      

Alelos A 33 (86,9) 431 (98) Ref.  
 G 5 (13,2) 9 (2) 0,0007* 7,25 (2,3 - 22,9) 
Codominante AA 14 (73,7) 193 (80,42) Ref.  

 AG 5 (26,3) 45 (18,75) 0,007* 4,9 (1,5 - 15,6) 

 GG 0 2 (0,83) 0,624 2,67 (0,12 - 58,2) 

Dominante AA 14 (73,7) 193 (80,4) Ref.  

 GA+GG 5 (26,3) 47 (19,6) 0,0483* 1,46 (0.5 - 4,3) 

Recessivo GA+AA 19 (100) 238 (99,17) Ref.  

 GG 0 2 (0,83) 0,5681 2,44 (0,11 - 52,8 

rs1800472      

Alelos C 34 (89,5) 459 (96) Ref.  

 T 4 (10,5) 19 (4) 0,071 2,84 (0,91 - 8,82) 

Codominante CC 16 (84,2) 222 (93) Ref.  

 CT 2 (10,5) 15 (6,2) 0,4396 1,85 (0,4 - 8,8) 

 TT 1 (5,3) 2 (0,8) 0,1218 6,93 (0,6 - 80,7) 

Dominante CC 16 (84,2) 222 (93) Ref.  

 TC+TT 3 (15,8) 17 (7) 0,1863 2,45 (0,65 - 9,24) 

Recessivo TC+CC 18 (94,7) 237 (99,2) Ref.  

 TT 1 (5,3) 2 (0,8) 0,1313 6,58 (0,57 - 76,1) 

rs11466321      

Alelos A 30 (93,8) 451 (94) Ref.  

 G 2 (6,2) 29 (6) 0,048* 1,04 (0,24 - 4,55) 

Codominante AA 14 (87,5) 213 (88,75) Ref.  

 AG 2 (12,5) 25 (10,42) 0,8023 1,22 (0,26 - 5,66) 

 GG 0 2 (0,83) 0,4923 2,94 (0,13 - 64,24) 

Dominante AA 14 (87,5) 213 (88,75) Ref.  

 GA+GG 2 (2,5) 27 (11,25) 0,8787 1,12 (0,24 - 5,23) 

Recessivo GA+AA 16 (100) 238 (99,2) Ref.  

 GG 0 2 (0,8) 0,4989 2,89 (0,13 - 62,72) 

rs2241716      

Alelos G 37 (97,4) 471 (98,2) Ref.  

 A 1 (2,6) 9 (1,8) 0,7454 1.41 (0,17 - 11,47) 

Codominante GG 18 (94,7 231 (96,25) Ref.  

 GA 1 (5,3) 9 (3,25) 0,7430 1,42 (0,17 – 11,89) 

 AA 0 0 - - 

rs8110090      

Alelos G 23 (60,5) 284 (59,4) Ref.  

 A 15 (39,5) 194 (40,6) 0,8931 0,95 (0,48 - 1,87) 

Codominante GG 7 (36,8) 79 (33) Ref.  

 GA 9 (47,4) 126 (52,7) 0,6808 0,81 (0,29 - 2,25) 

 AA 3 (15,8) 34 (14,3) 0,9953 0,99 (0,24 - 4,08) 

Dominante GG 7 (36,8) 79 (33) Ref.  

 AG+AA 12 (63,2) 160 (67) 0.7363 0,85 (0,32 - 2.23) 

Recessivo AG+GG 16 (84,2) 205 (85,8) Ref.  

 AA 3 (15,8) 34 (14,2) 0,8516 1,13 (0,31 - 4,08) 

  OR = Odds ratio. IC = Intervalo de confiança. *Estatisticamente significante. 
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Na análise do polimorfismo rs1800472, o genótipo CC foi mais frequente no grupo HBV e controle com 84,21% 
e 93%, respectivamente. Não houve significância estatística entre os grupos (Fisher = 0,3415). Também 
estudado por Eskandari e colaboradores (2017) onde o genótipo CC também foi o mais prevalente em ambos 
os grupos, estes consideraram CT o genótipo de maior risco de cronificação da doença, estando também 
fortemente associado ao alelo T. Nenhuma analise de odds ratio apresentou significância estatística para este 
polimorfismo. 
Para o polimorfismo rs11466321, o genótipo AA foi mais frequente no grupo HBV e controle com 87,5% e 
88,75%, respectivamente. Não houve significância estatística entre os grupos (Fisher = 0,6818). O único estudo 
já realizado no qual este polimorfismo é destacado trata de uma análise de associação entre fatores fenotípicos 
e genotípicos de pacientes acometidos por doença pulmonar obstrutiva crônica (KIM et al., 2011). O alelo G 
apresentou um elevador odds ratio (p= 0,048), todavia os genótipos AG e GG não apresentaram significância 
estatística para o odds ratio. 
Para o polimorfismo rs2241716, o genótipo GG foi mais frequente no grupo de estudo e controle com 94,74% 
e 96,25%, respectivamente. Não houve significância estatística entre os grupos (Fisher = 0,5398). Este 
polimorfismo não teve previamente sua relação com Hepatite B crônica estudada, todavia o genótipo GG parece 
estar fortemente associado à esteatose hepática quando também associado a resistência à insulina em negros 
portadores do vírus da Hepatite C (IULIANO et al., 2010). 
Para o polimorfismo rs8110090, o genótipo AG foi mais frequente no grupo de estudo e controle com 47,37% 
e 52,50%, respectivamente. Porém o genótipo GG também se mostrou muito frequente nos grupos com 36,84% 
e 32,92%. Não houve significância estatística entre os grupos (Fisher = 0,7416). Estudo sobre este polimorfismo 
conduzido em pacientes operados para melanoma concluiu que o alelo G estava associado com uma pior 
cicatrização (WARD et al., 2012). 
 

CONCLUSÕES 
Os polimorfismos estudados não apresentaram significância estatística, caso que pode ser explicado pelo baixo 
n amostral do grupo HBV. O polimorfismo rs1800469 da população local apresentou-se divergente da 
bibliografia disponível visto que se trata de populações com diferentes características. Além disso, o alelo G 
desse polimorfismo apresentou maior probabilidade de risco.  Estudos aprofundados do genótipo GG do 
polimorfismo rs2241716 e sua relação com a Hepatite B crônica, podem elucidar melhor a existência de uma 
provável interação.  
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INTRODUÇÃO 
Na contemporaneidade o Livro Didático (LD) é reconhecido como um dos recursos mais importantes utilizado 

pelo professor, e às vezes o único recurso, sendo um material que norteia o trabalho docente nos conteúdos 

que são ministrados em sala de aula, o qual dá suporte as atividades de ensino e aprendizagem.  

O LD tem o papel de apoio à prática docente, destacando a importância de se compreender o processo de 

aquisição do conhecimento científico através da disciplina escolar, como também interfere na determinação do 

currículo escolar, cabendo ao professor ter conhecimento do papel do LD nas atividades pedagógicas e na 

formação do conhecimento científico, quando da seleção do material adequado ao contexto da escola em que 

atua (BAGANHA; GARCIA, 2009). 

Tendo em vista que a ecologia abrange assuntos relacionados ao ecossistema e as suas interações, requer 

uma complexa explicação sobre a sua definição e a sua relevância para o mundo, a ecologia assim tem um 

papel importante economicamente e para pesquisas científicas. Sendo assim esse conteúdo nos LD é 

fundamental para que o aluno seja um ser consciente e sustentável, uma vez que é corriqueiro nos LD os 

organismos não terem ênfase no seu desempenho no ecossistema, e assim acarreta ineficiências na finalidade 

do conteúdo. 

Comumente, no cotidiano, são discutidos temas da Ecologia relacionados aos problemas ambientais, mas sua 

presença nos meios de comunicação, que alerta as pessoas, não lhes assegura informações e conceitos 

científicos sobre o tema. Sendo assim, para aprender Ecologia é indispensável o entendimento de conceitos 

isolados e a articulação entre eles, e assim a compreensão das interações entre os seres vivos e o ambiente, 

e ainda o funcionamento dos diversos ecossistemas do planeta (ALBUQUERQUE, 2011). 

Com isso os conceitos de ecologia são extremamente essenciais para que o tema transversal de educação 

ambiental seja abordado de forma que sensibilize as crianças. Neste seguimento, indagou-se, qual é a 

qualidade do conteúdo de Ecologia nos Livros Didático de ciências do Ensino Fundamental? Assim, o presente 

trabalho teve como objetivo analisar o conteúdo ecologia em três LD de diferentes autores da disciplina de 

ciências do 6º ano do Ensino Fundamental, verificando a adequação e clareza dos conceitos, contextualização, 

qualidade das ilustrações e exercícios. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este estudo se caracteriza como pesquisa qualitativa de caráter descritivo, a pesquisa qualitativa preocupa-se, 
portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 
explicação da dinâmica das relações sociais (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.32). 
Foram selecionados quatro LD do 6º ano do Ensino Fundamental, usados atualmente em escolas públicas no 

município de Boa Vista/RR, conforme a escolha da escola em adotar o livro mediante aprovação do MEC. 

Entretanto foram analisados apenas três desses livros, por apresentarem o conteúdo de Ecologia sendo esses 

citados no quadro 1. 

Quadro 1. Livros Ciências do 6º ano do Ensino Fundamental II com validade 2017-2019. 

Livro Título Autores Editora/Editora 

01 Ciências - O planeta terra Fernando Gwadsznajder Ática, 6. ed. 
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02 Ciências - O meio ambiente 
Carlos Augusto da Costa Barros 

Wilson Roberto Paulino 
Ática, 2. ed. 

Continuação da tabela 1. 

03 Companhia das Ciências 

João Usberco 

José Manoel Martins 

Eduardo Schechtmann 

Luiz Carlos Ferrer 

Herick Martin Velloso 

Saraiva, 4. ed. 

 

A metodologia dividiu-se em três etapas: A primeira, pré-análise (BERGMANN; DOMINGUINI, 2015).  Durante 

a pré-análise foram localizados textos, fotos e ilustrações presentes nos capítulos dos livros.  A segunda etapa 

apresentou como descritor o foco temático, buscou-se identificar no conteúdo do livro didático os recursos 

didáticos, formação de Conceitos, estudo de caso, gráficos, quadros e tabelas. A terceira etapa foram elencados 

os critérios utilizados por Vasconcelos; Souto (2003) (Quadro 1). 

Após a leitura explanatória dos livros, os critérios foram categorizados, em Ruim, Regular, Bom e Excelente. 

Os livros que não estavam cumprindo os critérios do quadro 1, foram categorizados em Bom, Regular e Ruim, 

de acordo com a quantidade de exclusão dos critérios não atendidos.  

 

Quadro 2. Critérios avaliativos nos LD inspirados nas sugestões de alguns autores como Bandeira (2012); 

Albuquerque (2011); Vasconcelos; Souto (2003).   

Conteúdo Teórico Recursos Visuais Exercícios e Atividades 

• Deve apresentar conceitos corretamente 

empregados com informações atualizadas 

e focalizadas corretamente ao perfil do 

leitor; 

• Linguagem apropriada de analogias na 

explicação dos conceitos, teorias e 

fenômenos, havendo uma nitidez e 

coerência nos textos; 

• Haver questionamentos que movimente os 

leitores a realizarem o levantamento de 

hipóteses, pesquisas e investigação, e 

assim permitindo a exploração crítica dos 

conteúdos e; 

• Que conte com uma progressão adequada 

dos conteúdos, e assim refletindo no 

ensino aprendizagem do aluno.  

 

• Devem ser eficazes 

quando apresentarem 

qualidade na cor e 

certa nitidez; 

• Conter as 

informações conexas 

aos textos e muito 

bem contextualizada; 

• Estar bem 

representadas e 

atualizadas; 

• Legenda relacionada 

ao recurso visual.  

 

• Focar em situações que 

valorizem os diferentes 

pontos de vista; 

• Atividades práticas e os 

enunciados apresentados 

precisam constar clareza 

quanto aos procedimentos e 

metodologias que serão 

utilizadas para realização das 

atividades propostas; 

• Favorecer a formação do 

pensamento crítico e 

estimularem a observação, 

investigação, análise, síntese 

e generalização do conteúdo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise foi desenvolvida criteriosamente observando o conteúdo teórico, recursos visuais e exercícios das 

unidades referentes aos conteúdos de Ecologia nos três livros do Ensino Fundamental. 

No livro 01 e 02 a unidade que aborda Ecologia tem o título de “Os seres vivos e o ambiente” já no livro 03 o 

título é “Ecologia”. O livro 01 contêm três capítulos com 34 páginas correspondendo 12,9% de páginas no livro, 

já o livro 02 possui seis capítulos e 26,6% de páginas e por fim no livro 03 tem cinco capítulos correspondendo 

a 15,6% das páginas que abordam a temática.   

O livro 03 apresenta o conteúdo teórico sendo este classificado como Bom já que não leva o aluno a questionar 

sobre o tema, o livro 01 e 02 foi classificado como Regular, pois abordam os conceitos de forma superficiais, 

incidindo informações incompletas diante do conteúdo de Ecologia. Como exemplo, o autor do livro 01 descreve 

fatores bióticos e abióticos, no entanto não os denominam, é visto também que no livro 02 o assunto fluxo de 

energia encontra-se disperso.  
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... adicionalmente, o livro de Ciências deve propiciar ao aluno uma compreensão científica, 
filosófica e estética de sua realidade, oferecendo suporte no processo de formação dos 
indivíduos/cidadãos. Consequentemente, deve ser um instrumento capaz de promover a reflexão 
sobre os múltiplos aspectos da realidade e estimular a capacidade investigativa do aluno para 
que ele assuma a condição de agente na construção do seu conhecimento. Esta postura contribui 
para a autonomia de ação e pensamento, minimizando a “concepção bancária” da educação, 
que nega o diálogo e se opõe à problematização do que se pretende fazer conhecer 
(VASCONCELOS; SOUTO, 2003, p. 93). 

 

É de suma importância que os alunos compreendam os conceitos ecológicos e estes devem estar inseridos 

nas relações e fenômenos naturais, acentuando principalmente na sensibilização ambiental, onde possam 

buscar ações que não interfiram nas dinâmicas entre os seres vivos seus ambientes (RECH; MEGLHIORATTI, 

2013). 

No que se refere ao recurso visual, os três livros apresentaram qualidade excelente, tanto na clareza de cor e 

nitidez, quanto na coerência no texto e legenda em relação à ilustração, refletindo assim na melhor 

compreensão dos alunos sobre os conteúdos de Ecologia. Foi perceptível ainda, que grande parte das páginas 

são ocupadas por ilustrações, este tipo de formatação torna os materiais bastante ilustrativos, que facilita a 

atração dos leitores. 

O aspecto visual e as ilustrações de um livro são periodicamente recordadas como inteiramente relevantes nos 

efeitos didáticos e explicativos, pois enriquecem a aprendizagem e proporcionam contato com o conhecimento 

científico que explica um fenômeno natural. Uma vez que a qualidade gráfica de um recurso no livro didático 

facilitará a relação de abstração e compreensão do conhecimento intercedidos em sala de aula (PEREIRA; 

CARVALHO, 2013). 

As atividades de exercícios dos livros 01 e 03 obtiveram qualidade Excelente pois atendem todos os 

parâmetros. No entanto, no livro 02 foi classificado como Bom, pois os exercícios não encontram-se adequados 

ao grau de aprendizagem, por possuírem questões com grau de dificuldade muito alto em relação a série. Além 

disso, todos os LD possuem diversos tipos de atividades, como atividades em grupo e práticas, como a 

construção de um terrário e a observação de decompositores no solo. 

Questões que exigem um raciocínio mais elaborado evita que o aluno trabalhe de forma decorativa, tornando-

se necessário que os professores atuem como orientadores, de modo que indiquem aos alunos e ainda faz-se 

coerente que haja discussão em sala de aula, instruindo a maneira correta para responder as questões 

(ALBUQUERQUE, 2011), 

Durante a escolha do LD é fundamental também que haja uma classificação dos tipos de exercícios e a 

diversidade de curiosidades tratadas pela mídia e atualidades, sendo importante para que se tenha um 

crescimento gradual do nível de dificuldade do aluno (SPIASSI, 2008). Os exercícios nos LD, devem ser 

produzidos conforme o conteúdo para que o aluno consiga passar o que entendeu e também responder com 

auto crítica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os livros didáticos são essenciais para a ampliação dos conteúdos a serem ministrados pelo professor, para 

isso, precisa ser analisado conforme a qualidade das informações e os seus recursos disponíveis como 

recursos visuais e atividades propostas e ao ser apresentada, seja no ensino fundamental como no ensino 

médio devam ser inseridos a realidade local e regional do aluno para que haja excelência e possa ser eficaz a 

aula do professor.  

A partir dos resultados obtidos com a análise da qualidade do conteúdo teórico, recursos visuais e atividades 

nos três livros didáticos, pode-se perceber que apenas um livro teve excelência na qualidade dos aspectos 

analisados, tornando preocupante, já que esses livros são analisados por professores, escolhidos pela escola 

que o adota e autorizados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNDL). Por isso, o professor deve estar 

sempre atualizado cientificamente, renovar suas metodologias pedagógicas e buscar uma formação 

profissional.   
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INTRODUÇÃO 
O presente artigo aborda a temática do Parque industrial de Roraima, como objetivo de analisar o 
desenvolvimento socioespacial do Distrito Industrial de Boa Vista-RR. A Primeira Revolução Industrial ocorreu 
no final do século XVII e início do século XVIII no Reino Unido caracterizando o que se denominada de 
industrialização clássica. Nesse período o Brasil passava pelo processo de colonização e sua metrópole 
Portugal adotava a política de proibição que negava qualquer tipo de atividade comercial e industrial no território 
brasileiro temendo que o Brasil viesse se tornar independente ou desenvolver um comércio interno. Essas 
medidas contribuíram para causa cerca de quase dois séculos de atraso no processo industrial brasileiro que 
somente iniciou suas primeiras atividades industriais em meados do século XIX. Acompanhando essa dinâmica 
de desenvolvimento, na região Norte do Brasil não foi diferente, enquanto a região Sudeste do país 
deslumbrava suas indústrias fomentadas pela economia, as regiões Norte e Nordeste sofriam com o isolamento 
e falta de investimento desempenhado por uma política governamental que centralizava toda a economia e 
produção nas grandes metrópoles do país. Diante desse cenário, o presente artigo traça uma análise que 
perpassa o processo histórico de expansão da indústria no Brasil e região Norte, contextualizando as políticas 
públicas e os programas de desenvolvimento que possibilitara a expansão e descentralização da indústria 
brasileira. A pesquisa reflete sobre o processo de industrialização no Estado de Roraima, discutindo a produção 
espacial do Distrito Industrial e o desenvolvimento da economia local. A metodologia parte de uma revisão de 
literatura de caráter descritivo, fazendo uso do método análise teórico-empírica. Diante da análise percebe-se 
que diversos foram os fatores que contribuíram para a formação do Distrito Industrial na região, como a 
implantação da Zona Franca de Manaus, e que o Estado no decorrer desse processo tem buscado legalizar e 
organizar seu espaço industrial. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia utilizada caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, na qual se realiza uma revisão sistemática 
da literatura. Para a obtenção dos resultados a pesquisa faz uso do método análise teórico-empírica que 
consiste na interpretação analítica dos dados descritivos, onde os dados foram comparados e embasados em 
literaturas já publicadas sobre a temática (GIL, 2002). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O processo industrial brasileiro é caracterizado como tardio. Dessa forma, o desenvolvimento industrial da 
região Norte, não foge a essa regra e acompanha essa dinâmica, sendo considerado assim, um processo 
industrial relativamente novo. 
Diante desse contexto, o presente artigo aborda a temática do desenvolvimento industrial em Roraima, com o 
intuito de analisar a produção socioespacial do Distrito Industrial de Boa Vista-RR.  
Dessa forma, para analisar o processo de produção espacial do Distrito Industrial de Boa Vista, é importante 
considerar que a cidade de Boa Vista desde o início de sua construção foi planejada, mas durante seu processo 
de expansão urbana, foi se adequando e fugindo do planejamento inicial influenciado pelas invasões. 
O planejamento irregular da cidade findou por afetar os diversos setores da sociedade local, inclusive o setor 
industrial, que desde a implantação do polo no Estado tem buscado medidas para regularizar e organizar o 
espaço para a produção industrial. 
Para compreendermos a produção socioespacial do Parque Industrial de Roraima, é fundamental considerar o 
processo de construção histórico e urbano do Estado. A partir da criação do Estado de Roraima e 
estabelecimento de Boa Vista como sua capital, o município em função das atividades do garimpo experimentou 
seu primeiro surto de crescimento demográfico. Esse fato caracteriza a história dinamizada da região que teve 
diferentes agentes promotores do espaço, influenciados pelos aspectos políticos, econômicos, sociais e 
desenvolvimento da indústria na região (STAEVIE, 2011). 
Percebe-se assim, que cada momento histórico da cidade foi contribuindo para sua configuração espacial e 
dando novas formas em sua malha urbana, bem como no seu aspecto físico. É importante ressaltar que a 
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cidade de Boa Vista inicialmente passou por um período de tecido urbano planejado, obedecendo a uma 
configuração de padrão radial concêntrico, semelhante Paris (VERAS, 2014). 
Segundo Veras (2009), as mudanças posteriores na formação socioespacial de Boa Vista envolvem uma 
conjuntura de ordem social, econômica, política e ideológica que ocasionaram transformações significativas no 
espaço urbano através do crescimento irregular que remodelou sua malha viária em direção as áreas periféricas 
que atualmente conta com cerca de 40 bairros. 
De acordo com Staevie (2011), a expansão urbana da capital roraimense seguiu o plano político governamental 
de 1980 que visava à segurança nacional promovendo uma concentração populacional na cidade legitimada 
pela Lei n. 244, que regulamentou o Plano Diretor do município a partir de 1991, criando mais 30 bairros. 
Entretanto, em 1999 o Plano Diretor foi alterado, permitindo a redefinição dos limites de alguns bairros e 
promovendo a criação mais 18. Essa alteração impulsionou um crescimento urbano acelerado na região oeste 
do município. Essa política se intensificou e em 2000 a cidade configurava 49 bairros e em 2011, o município 
já contava com 55, entre eles os bairros São Bento criado em 2007 e Said Salomão em 2010. 
Apesar de todo esse crescimento a Rede de Avaliação e Capacitação para a Implementação dos Planos 
Diretores Participativos, desenvolvido em 2007 intitulado como “Diagnostico do Plano Diretor de Boa Vista — 
RR” aponta e considera o atual Plano Diretor, aprovado em 28/11/2006 e publicado no Diário Oficial do 
Município em 30/11/2006, como ineficiente e incompleto em vários aspectos, pois o mesmo não contempla um 
planejamento efetivo de longo prazo para a cidade, mostrando assim, no centro da cidade as marcas de um 
passado inovador que não obteve continuidade para as regiões periféricas, características do crescimento 
urbano de qualquer cidade pequena, média ou grande do Brasil (STAEVIE, 2011). 
Com relação ao papel do poder público no planejamento Veras (2014), ressalta que no início da criação do 
município o planejamento ocorre de forma coerente para atender os anseios locais, entretanto por meio de uma 
política eleitoreira o território da cidade de Boa Vista sofre as ações e influencias dos processos migratórios 
promovidos pelas autoridades políticas para criar na região os currais eleitorais onde cerca de 85% da 
população boavistense passou a residir principalmente na zona oeste da cidade contribuindo para as 
ocupações irregulares que eram constantes no município. 
Outro aspecto prejudicial para o desenvolvimento do espaço urbano de Boa Vista está atrelado ao fato de desde 
o início da criação do município a legislação vigente não passou as terras para o Estado, deixando a cidade a 
depender da homologação do Instituto Nacional de Colonização e reforma Agrária (INCRA) para decidir sobre 
a administração de seus territórios (VERAS, 2014). 
Esses entraves contribuem para a criação de áreas periféricas que surgem a partir de invasões em massa sob 
influência de políticos que visavam ganhar votos à custa de necessidades da população mais pobre. Essas 
ocupações irregulares contraria o planejamento urbano e afeta os habitantes hão de residir no local (STAEVIE, 
2011). 
Diante de cenário histórico, pode-se considerar que a produção socioespacial do Parque Industrial de Roraima, 
situado a 8 km do centro da cidade, as margens da BR-174, no Bairro Governador Aquilino Mota Duarte na 
zona Sul da cidade de Boa vista – RR, limitando com os atuais Bairros Raiar do Sol, Bela Vista, Nova Cidade, 
e área militar Marechal Rondon (OLIVEIRA, 2016). 
O Distrito Industrial de Roraima, com aproximadamente 1.161 hectares de área, apresenta as seguintes 
coordenadas geográficas 60°42’51.62’’ de longitude Oeste e 2°46’16”.04 de latitude Norte. De acordo com a 
Secretaria de Planejamento e Coordenação (SEPLAN), o Distrito Industrial está organizado e divido em Cinco 
etapas, em conformidade com o tipo de produção. A primeira etapa destina-se a produção de bens de consumo 
e para indústrias manufatureiras. A segunda e terceira etapa voltam-se para a produção de bens duráveis, 
madeireiras, olarias, usina de asfalto. A quarta etapa abriga a indústria química (tinta, Gás de cozinha). A quinta 
etapa ainda em processo de desenvolvimento é caracterizada por espaços vazios, onde foram catalogadas 
apenas duas empresas (produção de carvão e construção pesada) o restante destina-se ao processo licitatório 
(OLIVEIRA, 2016). 

 

CONCLUSÕES 
Após a análise de conteúdo é possível compreender que o Distrito Industrial de Roraima, localizada na capital 
Boa Vista, faz parte do Plano Nacional de Desenvolvimento que possibilitou a implantação da Zona Franca de 
Manaus, e consequentemente o desenvolvimento industrial na região Norte. 
Dessa forma, fica evidente que o desenvolvimento industrial de Roraima, perpassa sua própria história. No que 
tange a produção socioespacial do Estado percebe-se que o Distrito transformou a configuração espacial 
urbana de Boa Vista, elevando a capital de cunho rural para o status de metrópole regional, ofertando em maior 
amplitude serviços de produção e serviços de contratação de mão de obra. 
Outro aspecto importante está relacionado à organização do Distrito Industrial que se divide em etapas para 
melhor favorecer a produção diferenciado do polo industrial, que se desenvolve com grande potencial para o 
desenvolvimento econômico do Estado. 
 
____________________ 
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INTRODUÇÃO 
Diante das dificuldades para se ministrar alguns conteúdos de Biologia no Ensino Fundamental e Médio, surgiu 
a ideia de elaborar um jogo didático digital, que facilite a compreensão do conteúdo de uma forma divertida e 
que motive os alunos. O jogo, tem como objetivo auxiliar os professores durante os processos de ensino e 
aprendizagem dentro da sala de aula. 
Silva et al. (2018) relatam que, um jogo pode ser considerado educativo e didático. Educativo quando envolve 
ações que proporcionem no jogador alguma habilidade, como a memorização de alguma informação, e didático 
quando o jogo além de proporcionar a habilidade, transmite ao jogador a aprendizagem de um conceito. 
Nossa intenção, não é a descaracterização da escola enquanto espaço de aprendizagem mas, de repensar 
seu modo de operação de forma a atender as necessidades e demandas das culturas juvenis, uma vez que, as 
tecnologias digitais e os games estão ganhando cada vez mais apreciação entre os estudantes tornando-se um 
meio de estímulo das funções cognitivas (ALVES, 2014). 
Sobre isso, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio na área das Ciências da Natureza (BRASIL, 2006, 
p. 28) destacam que: 

Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo de apropriação do 
conhecimento. [...] pois oferece o estímulo e o ambiente propícios para o desenvolvimento 
espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor ampliar seu conhecimento de técnicas 
ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais e profissionais para estimular nos alunos a 
capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica, prazerosa 
e participativa de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação dos 
conhecimentos envolvidos. 

Neste sentido, os jogos digitais podem ser utilizados nas salas de aula como suporte para a aprendizagem dos 
estudantes, no entanto, conforme ressalta Silva e Kalhil (2017), não devem ser consideradas apenas como 
meio de comunicação ou distração, mas sim um recurso didático que venha favorecer o aluno na aquisição de 
novos conhecimentos, na busca do desenvolvimento de habilidades e competências que levem a aprendizagem 
significativa. 
Diante do exposto, o interesse em construir um jogo digital com o tema em herpetologia, surgiu do fascínio que 
esse grupo apresentada para a fauna do planeta e sua rica diversidade, como também da escassez de recursos 
didáticos digitais voltados para o ensino de anfíbios e répteis na educação básica. 
Nesse contexto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), prevê as novas relações de aprendizagem com 
o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros) 
para um desenvolvimento ativo e integrador na sala de aula. Sendo assim, é importante que o professor 
compreenda que as tecnologias digitais precisam fazer parte do ensino como componente de uma cultura 
digital. Contudo, de acordo com a BNCC, a tecnologia não deve ser utilizada como objeto de estudo, mais sim, 
como uma estratégia de ensino, que visa utiliza-la como um meio de intervenção social no conteúdo em que se 
está trabalhando (BRASIL, 2017). 
Desta maneira, o conteúdo destinado a herpetologia encontra-se alicerçado em duas habilidades da 
Competência 2 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, conforme BRASIL (2017, p. 557): 

(EM13CNT202) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis 
de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, 
com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de 
realidade virtual, entre outros). 
(EM13CNT206) Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, 
considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das 
políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta. 

A herpetologia é uma área dentro da Zoologia que se dedica ao estudo dos anfíbios e répteis. Queiroz et al. 
(2010) relatam que esses animais têm uma grande relação com a saúde humana e da natureza, pois são 
bioindicadores naturais, tornando-se sensíveis às mudanças ambientais e climáticas. Todavia, Stahnke et al. 
(2009) afirmam que estes são visto de forma negativa pela população, esboçando sentimentos e emoções 
ligados à aversão, nojo e medo, devido principalmente à existência de toxinas em algumas espécies e à 
aparência que apresentam. 
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Corroborando com os autores, Bordignon et al. (2016) relatam que a falta de conhecimento adequado sobre a 
diversidade, história natural, características e importância desses grupos agravam ainda mais as ameaças à 
conservação e a sobrevivência desses animais.  
No mundo, os Anfíbios (sapos, rãs, pererecas, cobras-cegas e salamandras) contam com mais de 6.700 
espécies conhecidas, das quais 800 ocorrem no Brasil (HADDAD, 2008). São animais sensíveis ao meio em 
que vivem. O desmatamento, por exemplo, provoca a ausência de micro hábitats frios e úmidos, condições 
essenciais ao desenvolvimento desses animais, uma vez que, apresentam um ciclo reprodutivo em ambientes 
aquáticos e terrestres, alimentam-se de insetos e servem de alimento a uma imensa gama de animais, sendo 
essenciais ao equilíbrio do ecossistema (QUEIROZ et al., 2010). 
Já os répteis (lagartos, serpentes, anfisbenas, quelônios e jacarés), ocorrem praticamente em todos os 
ecossistemas brasileiros e, por serem ectotérmicos (animais que utilizam o calor para regulação da 
temperatura), são especialmente diversos e abundantes nas regiões mais quentes do país (MARTINS; 
MOLINA, 2008). Estima-se que são conhecidas atualmente 9.084 espécies de répteis no mundo, e o Brasil 
ocupa a segunda posição em número, contabilizando 721 espécies reptilianas (SOUZA, et al., 2010). 
Queiroz et al. (2010), relatam que os répteis são considerados mais resistentes a climas mais áridos do que os 
anfíbios. No entanto, Souza et al. (2010) acrescentam que nos últimos anos, esses animais têm sido vítimas 
de um declínio global tão sério quanto o dos anfíbios. Isso pode ser explicado por vários fatores, como a perda 
e/ou degradação de hábitat adequado, às variações de temperatura, intensidade luminosa e do período de 
claridade, que interferem no comportamento desses animais, principalmente das serpentes (SOUZA et al., 
2010; QUEIROZ et al., 2010). 
Além de apresentarem papel de grande importância no funcionamento dos ecossistemas, possuem também 
importância sócio-econômica, especialmente alguns quelônios, por servir de alimento a populações humanas, 
e as serpentes peçonhentas, cujas toxinas dão origem a medicamentos utilizados amplamente no Brasil e ao 
redor do mundo (HADDAD, 2008). Já os anfíbios são importantes no controle de insetos, que podem ser vetores 
de doenças tropicais como a Dengue, a Zica e a Chikungunya, de outros animais invertebrados e servem de 
comida para muitas espécies de répteis, aves e mamíferos (WOEHL; WOEHL, 2008). 
Toda essa riqueza e potencialidade na subsistência dos ecossistemas pode ser observada nos diferentes 
biomas brasileiros com destaque para a Floresta Amazônica que abriga anuros, gimnofionas e salamandras, 
com um total de 82% das espécies endêmicas, entre os répteis destacam-se as serpentes, jacarés, lagartos e 
anfisbenas, perfazendo um total de 350 espécies, e o Cerrado e a Mata Atlântica se alternam em segundo 
lugar: o Cerrado tem a maior diversidade de lagartos e anfisbenídeos e a Mata Atlântica a maior diversidade de 
serpentes (SOUZA et al., 2010). 
Esse conhecimento, pode contribuir de forma significativa na formação estudantes mais críticos e conscientes 
da importância desses animais para o equilíbrio ambiental do planeta. Deste modo, este conteúdo pode e deve 
ser abordado pelo professor de forma que contextualize com temas como: biomas, desmatamento, impactos 
ambientais, evolução e extinção de espécies e importância destas para o equilíbrio ambiental do ecossistema. 
Portanto, por entender que o ensino sobre as formas de vida em especial os anfíbios e répteis, e, por sua vez, 
o esclarecimento da importância destes no meio ambiente podem contribuir na formação de educandos mais 
críticos e conscientes, este trabalho tem como finalidade a construção de um jogo digital utilizando a ferramenta 
power point, para auxiliar professores e alunos no ensino de Biologia sobre a temática em questão. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A confecção do jogo “Aprendendo sobre Anfíbios e Répteis”, se deu em duas etapas. Na primeira etapa foi 
realizada uma análise em bibliografias específicas para o conteúdo, como: Pough et al. (2008); Hickman et al. 
(2016) e Kardong (2011), como também bibliografias do ensino médio, tais como: Amabis e Martho (2016), 
Linhares, Gewandsznajder e Pacca (2016) e Lopes e Rosso (2016). Essa análise abrangeu os seguintes temas 
para elaboração perguntas do jogo: evolução, anatomia e fisiologia, grupos, diversidade e ecologia. 
Após elaboradas as perguntas, com base nas bibliografias específicas, o jogo foi confeccionado na ferramenta 
PowerPoint, que é um software do pacote MS Office desenvolvido pela Microsoft. Essa ferramenta destina-se 
a apresentações gráficas dinâmicas com recursos de multimídia, como sons, filmes e figuras. Para deixar o 
jogo dinâmico e versátil foi utilizada a ferramenta “Ação”, bem como outras para adicionar animação nas 
imagens e textos com informações adicionais sobre os animais. As imagens do jogo foram retiradas dos livros: 
Becker et al. (2007), Haddad (2008), Hickman et al. (2016) e Martins e Molina (2008). 

Figura 1 – Representação do jogo “Aprendendo sobre Anfíbios e Répteis” 
 
 
 
 
 
 

Fonte: a autora 
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Figura 2 – Representação da perguntas do jogo “Aprendendo sobre Anfíbios e Répteis” 
 

 
 

Fonte: a autora 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O jogo didático digital “Aprendendo sobre Anfíbios e Répteis” foi elaborado na disciplina de Tecnologias Digitais 
do Mestrado em Ensino de Ciências da UERR, com o objetivo de inovar o ensino dentro da sala de aula, a fim 
de trazer tecnologias alternativas ao estudo tradicional, acrescentando uma nova opção de abordagem ao velho 
método de ensino. Assim, o jogo contempla a disciplina de Biologia no conteúdo de Anfíbios e Répteis, para o 
2º ano do ensino médio. Com o propósito de contribuir no ensino e aprendizagem, espera-se que esse jogo 
possa servir como uma ferramenta no ensino de Biologia, proporcionando aos estudantes conhecimento sobre 
anfíbios e répteis e sua importância para manutenção dos ecossistemas terrestres e aquáticos. 
 

CONCLUSÕES 

Pretende-se aplicar o jogo para avaliar seu potencial no ensino e aprendizagem, como também adequá-lo para 
o contexto Amazônico (trazendo animais regionais para a dinâmica). 
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INTRODUÇÃO 
A castanheira-do-brasil (Bertholletia excelsa Bonpl) é uma essência florestal cuja importância da espécie é reconhecida 
em escala regional, nacional e internacional. É considerada um dos principais produtos não madeireiros de exportação da 
Amazônia, com amêndoas ricas em nutrientes e selênio (SILVA JUNIOR et al., 2017). A espécie ocorre em toda a bacia 
amazônica, em áreas não inundáveis e de forma desuniforme (YANG, 2009).  
Os fatores que determinam a ampla distribuição das castanheiras na Amazônia ainda não são completamente entendidos, 
assim como as diferenças na abundância, estrutura e produção dos castanhais. Além dessas diferenças em escala macro, 
também existem diferenças em escala média, dentro de um mesmo estado, com regiões com e sem a presença das 
castanheiras, que podem estar associadas com fatores edafoclimáticos.  
A variabilidade ou heterogeneidade de características ou propriedades do solo em um local podem auxiliar não apenas 
nas tomadas de decisão sobre as práticas sustentáveis da produtividade, mas também no conhecimento sobre 
características da floresta natural uma vez que a vegetação e o solo estão conectados (WOJCIECHOWSKI et al., 2009). 
A avaliação da variabilidade espacial dos atributos do solo tem ganhado importância à medida em que as propriedades 
edáficas são estudadas no espaço como ferramentas da geoestatística (GREGO e VIEIRA, 2005). 
Atributos físicos do solo como a densidade e a porosidade do solo são muito utilizados nas avaliações de diferentes 
sistemas de produção já que apresentam estreita relação com o crescimento das plantas e são de fácil determinação 
(LIMA et al, 2006). Tais atributos podem predizer sobre o grau de compactação ou adensamento do solo, bem como sobre 
a capacidade de infiltração de água no solo. 
Comparativamente com ambientes cultivados, em áreas naturais são observadas menores densidade do solo e maiores 
volumes total de poros (CALONEGO et al., 2012). Nesse caso, a densidade do solo tende a ter correlação positiva com a 
microporosidade e negativa com a macroporosidade e porosidade total (CUNHA et al., 2011). Todos esses fatores estão 
fortemente associados aos processos de compactação ou adensamento do solo (SILVEIRA et al., 2010).  
Atributos edáficos, como a densidade do solo, porosidade e retenção de água podem explicar, por meio de aspectos 
físicos, a maior ou menor abundância de castanheiras-do-brasil em um dado local. Isso porque tais atributos podem indicar 
impedimento físico para o crescimento radicular e o quanto o solo pode armazenar e disponibilizar água para as plantas, 
explicando, muitas vezes, o padrão de desenvolvimento dos vegetais (BRADY e WEIL, 2013). Essas características ainda 
são pouco exploradas para estudos em áreas com vegetação nativa. 
O objetivo dessa pesquisa foi a verificação de atributos físicos do solo, tais como densidade, porosidade e retenção de 
água em solo sob castanhal nativo no estado de Roraima. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi realizada com solo de duas parcelas permanente (300 m x 300 m) instaladas em área de floresta nativa, 
sendo uma no município de Caracaraí-RR e a outra em São João da Baliza. Seguindo as linhas abertas para instalação 
da parcela, a cada 50 m, foram coletadas amostras de solo indeformadas, em anéis volumétricos, de 30 em 30 m na linha, 
formando um grid regular de 50 m x 30 m e totalizando 60 amostras por parcela, na profundidade de 0-20 cm. 
As amostras foram processadas em laboratório e analisadas quanto a: densidade do solo, densidade de partícula, 
porosidade total, macro e microporosidade, de acordo com Embrapa (2017).  
Os dados foram analisados quanto a estatística descritiva, utilizando-se o programa SISVAR (Ferreira, 2008). 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os coeficientes de variação (CV) variaram de 1,83 e 1,19% para densidade de partícula (DP) a 36,43 e 24,65% para 
macroporosidade (MAP), para o solo de SJB e MVV2, respectivamente. Segundo a classificação de Warrick e Nielsen 
(1980), os CVs para densidade do solo (DS), DP e porosidade total (PT), para os dois locais, além da macroporosidade 
para MVV2 são considerados baixos (CV < 12) e os demais são considerados intermediários (12 < CV < 60). Valores 
elevados de CV indicam heterogeneidade dos dados (Frogbrook et al., 2002). Este resultado está de acordo com as 
maiores diferenças entre os valores de máximo e mínimo para MAP e MIP e as menores diferenças para DS, DP e PT.  
Ao contrário do que foi apresentado no presente trabalho, CV com valores altos podem indicar a necessidade de um maior 
número de amostras de solo para o estudo mais detalhado da variabilidade espacial dos atributos edáficos (de OLIVEIRA 
et al., 2015). Nenhum valor de CV par as variáveis estudadas ficou acima de 100%. Isso está em acordo com valores de 
desvio padrão abaixo da média. 
Ao comparar os valores da mediana com os valores da média observou-se que para todos os atributos avaliados e em 
ambos os locais, os valores foram semelhantes. Isso é um indicativo de simetria entre os dados. 
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Os valores do desvio padrão de todas as variáveis foram considerados baixos, o que indica homogeneidade da amostra. 
Observou-se também que os valores de densidade de partícula ficaram abaixo das médias, o que pode ser comprovado 
pelos valores dos CVs abaixo de 100%. 
A densidade de partícula varia de 2,60 a 2,70 kg dm-3. As médias dessa variável no presente trabalho (2,64 e 2,42) estão 
dentro dos valores esperados. Entretanto, os valores mínimo (2,53 e 2,56) e máximo (2,74) ultrapassaram os limites inferior 
(2,60) e superior (2,70 kg dm-3). 
As variáveis estudadas apresentaram heterogeneidade dentro das áreas estudadas. Estudos de geoestatísticas são 
indicados para a verificação da variabilidade espacial dessas variáveis. 

 
Tabela 1: Estatística descritiva para as variáveis densidade do solo (DS), densidade de partícula (DP), porosidade total 

(PT), macroporosidade (MAP) e microporosidade (MIP) da camada de 0-0,20 m de solo sob floresta nativa, em São João 
da Baliza (SJB) e Caracaraí (MVV2). 

 

Variáveis Média Mediana Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Coeficiente 
de Variação 

(%) 

Desvio 
Padrão 

 SJB 

DS 1,59 1,60 1,31 1,82 6,37 0,10 
DP 2,64 2,63 2,53 2,74 1,83 0,05 
PT 0,41 0,41 0,35 0,53 9,48 0,04 

MAP 0,12 0,10 0,04 0,19 36,43 0,04 
MIP 0,31 0,30 0,20 0,49 19,12 0,06 

 MVV2 

DS 1,50 1,51 1,26 1,64 5,31 0,08 
DP 2,62 2,63 2,56 2,70 1,19 0,03 
PT 0,42 0,43 0,38 0,46 5,05 0,02 

MAP 0,11 0,11 0,05 0,15 24,65 0,03 
MIP 0,32 0,31 0,25 0,38 9,10 0,03 

 
 

CONCLUSÕES 
As variáveis estudadas apresentaram heterogeneidade dentro das áreas estudadas. 
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INTRODUÇÃO 
Em olericultura grande parte das culturas não são semeadas ou plantadas no local definitivo, exigindo assim a 
produção de mudas, e que dessas dependem o desempenho final das plantas, por isso é etapa fundamental 
do cultivo, o sucesso depende de sementes e substratos de ótima qualidade. Na produção de mudas muitos 
compostos orgânicos atuam como substrato, existindo diversas formulações, porém às vezes se torna limitada 
pelo custo e qualidade, por isso a utilização de resíduos orgânicos agroindustriais é uma alternativa viável 
(RODRIGUES et al. 2010). Produtores de hortaliças atualmente estão usando bastante os substratos orgânicos, 
pois além de atenderem as necessidades dos vegetais, são de baixo custo e não são poluentes contribuindo 
assim para a preservação do meio ambiente, exigências do público defensor da agroecologia.  
Esses substratos orgânicos são constituídos por materiais orgânicos que contribuem na retenção de umidade, 
fornecimento de alguns nutrientes, ajuda no transporte de oxigênios para as raízes, regula o pH, colabora na 
capacidade de troca de cátions (CTC), além da sustentação física da planta, ainda influencia a germinação, o 
enraizamento e o crescimento das mudas, consequentemente o tempo necessário para se produzir 
(CAMARGO et al., 2011). Para termos uma indicação da forma como estão os materiais orgânicos no final da 
compostagem, podemos levar em consideração a relação C/N, que não pode ultrapassar a 20 e o teor de 
nitrogênio total deve ser no mínimo de 5,0 g kg–1 (SANTOS et al. 2016). 
O uso de substratos orgânicos pode ser uma alternativa viável na produção de mudas de tomate, conferindo 
maior sustentabilidade do sistema orgânico de produção de mudas (SANTOS et al., 2015), para dar uma 
fortalecida ou melhorada no substrato, são adicionadas algumas matérias orgânicas, que podem contribuir com 
as características físicas além de fornecimento de nutrientes, como exemplo a casca de arroz carbonizada 
CAC, bagaço de cana, húmus (MEDEIROS et al., 2013). A casca de arroz carbonizada apresenta porosidade 
adequada, troca gasosa na base das raízes, boa drenagem, firmeza para fixar a muda, volume constante 
quando seca ou úmida e isenção de plantas daninhas e patógenos (SANTOS et al 2016). 
Para avaliar se um composto é um bom substrato na produção de mudas devemos levar em consideração a 
qualidade da muda, que pode ser mensurada. Variáveis como diâmetro caulinar e altura das mudas podem ser 
levadas em consideração, pois são importantes parâmetros morfológicos que podem influenciar o 
desenvolvimento da planta pós plantio no local definitivo (SANTOS SANDY 2016).  
Este trabalho tem como objetivo avaliar a produção de mudas utilizando substratos oriundos de compostagem 
com diferentes relações (C/N) e enriquecimentos, de fontes de N animais e vegetais e subprodutos advindos 
de atividades agroindustriais, sob o desenvolvimento vegetal. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado no município de Boa Vista RR, na EAGRO/UFRR. As mudas foram cultivadas em 
casa de vegetação de 50x7m, sendo do tipo “Arco”. A semeadura ocorreu no mês de junho de 2018, a cultivar 
utilizada foi do grupo cereja. Os compostos em teste nesta pesquisa resulta de outra, que tratava 
especificamente da produção e caracterização de compostos orgânicos, produzidos com subprodutos oriundos 
do complexo agroindustrial de Boa Vista/RR. 
Delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), 4 compostos (Feijão Guandu e Casca de Arroz 
(GCA); Feijão Guandu e Serragem (GS); Esterco de Galinha Poedeira e Casca de Arroz (PCA); Esterco de 
Galinha Poedeira e Serragem (PS)), dois fatores (relação C/N Rel (5 níveis) e enriquecimento Enr (4 níveis)). 
A tabela 1 demonstra como ficou as bandejas preenchidas com os compostos. A bandeja foi dividida em 4 
partes iguais para que comportasse os 4 compostos (GCA; GS; PCA; PS), para cada nível do fator 1 foi 
preenchida uma bandeja, cada bandeja além de comportar o fator 1, comportava o fator 2, ficando assim 
distribuído: 1 sessão com 5 bandejas ( 1 nível cada do fator 1) todas enriquecidas com Enr (0); 1 sessão com 
5 bandejas ( 1 nível cada do fator 1) todas enriquecidas com Enr (1); 1 sessão com 5 bandejas ( 1 nível cada 
do fator 1) todas enriquecidas com Enr (2); 1 sessão com 5 bandejas ( 1 nível cada do fator 1) todas enriquecidas 
com Enr (3). Entende-se por: (Enr.0) Somente o composto; (Enr.1) Composto + Fosfato natural, 20% de (P 
2O5), na proporção de 200g/ton; (Enr.2) Enr. 1 + cinzas de casca de arroz na proporção de 300g/ton e (Enr.3) 
Enr. 1 + Enr. 2 + calcário na proporção de 500g/ton. Cada bandeja continha 128 células de 33ml, cada célula 
uma repetição. Para fins de comparar os resultados da pesquisa, foi feito uma bandeja de mudas de tomate 
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com substrato comercial da empresa Vida Verde, chamado Tropstrato, contendo material humificado feito a 
partir de esterco de curral e pinus. 
Com 26 dias após a emergência das plantas foram feitas as leituras das variáveis, diâmetro caulinar (mm); 
altura (cm) e comprimento radicular (cm), as medidas foram através de leitura de 10 repetições de cada 
tratamento. Após o cultivo das mudas de tomate, foi realizado o processamento e avaliação dos dados através 
do software estatístico Sisvar (Ferreira, 2014).  

Tabela 1: Distribuição dos tratamentos em cada bandeja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Tanto para o composto GCA quanto para o GS, houve diferença significativa para relação C/N e mistura, ao 
nível 5% de probabilidade, para as variáveis diâmetro caulinar, altura da planta, e comprimento da raiz. O 
aumento da relação C/N causa resposta inversa nas variáveis diâmetro do colo e altura das plantas, ou seja, 
quanto maior a relação C/N menor as médias observadas. Para o composto GCA, cada aumento unitário de 
relação C/N diminui em 0,1038 mm o diâmetro caulinar e 0.3185 cm a altura das plantas. Para as variáveis 
diâmetro caulinar e altura das plantas as médias se ajustaram ao modelo de regressão linear, com diâmetro e 
altura máximos de 3,66 mm e 9,46 cm, respectivamente, na relação C/N 17,92 (figura 1: A e B). No composto 
GCA nas variáveis diâmetro caulinar e altura das plantas, o nível 5 (Rel 17,92) teve o melhor resultado para 
diâmetro caulinar, e para altura da planta ficou semelhante a média do nível 3 (Rel 26.19) (figura 1: A e B). No 
composto GS as variáveis diâmetro caulinar e altura das plantas, se ajustaram no modelo de regressão linear, 
com diâmetro máximo de 2,67 mm e altura máxima de 6,42 cm. O aumento da relação C/N, fez tanto o diâmetro 
caulinar quanto a altura das plantas diminuíssem, a cada aumento unitário de relação C/N, diminui 0,0284 mm 
para o diâmetro caulinar e 0,0778 cm para a altura da planta (figura 1: C e D). Santos et al. (2015) ao produzirem 
mudas de tomateiro cv. Drica sob substratos alternativos, teve seu melhor resultado de 3.02 mm e 11.5 cm, 
para diâmetro do colo e altura da planta respectivamente, com o substrato comercial Plant Hort II + 50% CAC.  
Na avaliação do comprimento de raiz nenhum modelo de regressão testado (linear e quadrática) foi significativo 
ao nível de 5%. A média geral do comprimento das raízes foi de 6.5 cm e 7.31 cm, para GCA e GS 
respectivamente; Silva et al. (2014) ao avaliar a qualidade de mudas de pepino em função de substratos a base 
se esterco bovino observou diferenças significativas, na variável comprimento de raiz entre as mudas 
produzidas com substrato comercial e as produzidas com substratos orgânicos. Silva Júnior et al. (2014) 
avaliando materiais alternativos na produção de mudas de tomateiro sob adubação foliar, destaca a importância 
do espaço de aeração no desenvolvimento do sistema radicular, pois em seu experimento as raízes de 
substratos com menor espaço de aeração tiveram volume inferior das demais, já o comprimento aproximou se 
em média dos demais, mas destaca que as reações envolvidas no processo de desenvolvimento do sistema 
radicular não são totalmente conhecidas, pois cada espécie trás diferentes respostas. Santos et al. (2016) ao 
produzirem mudas de tomateiro cv. Drica sob substratos alternativos, observou que as médias do comprimento 
das raízes vão aumentando à medida em que se aumenta a proporção de CAC nos substratos, atribui o fato a 

Fator Composto   

  

Fator Composto   

2 1 GCA GS PCA PS 2 1 GCA GS PCA PS 

Nível 
Nível Relação C/N 

Nível 
Nível Relação C/N 

1 1 

Enri.(0) 

N1 39,27 85,39 20,31 16,95 

Enri.(1) 

N1 39,27 85,39 20,31 16,95 

N2 28,17 61,01 15,48 14,12 N2 28,17 61,01 15,48 14,12 

N3 26,19 48,14 11,65 13 N3 26,19 48,14 11,65 13 

N4 23,46 27,85 16 14,04 N4 23,46 27,85 16 14,04 

N5 17,92 18,07 14,22 14,02 N5 17,92 18,07 14,22 14,02 

    

Fator Composto   Fator Composto   

2 1 GCA GS PCA PS 2 1 GCA GS PCA PS 

Nível 
Nível Relação C/N 

Nível 
Nível Relação C/N 

1 1 

Enri.(2) 

N1 39,27 85,39 20,31 16,95 

Enri.(3) 

N1 39,27 85,39 20,31 16,95 

N2 28,17 61,01 15,48 14,12 N2 28,17 61,01 15,48 14,12 

N3 26,19 48,14 11,65 13 N3 26,19 48,14 11,65 13 

N4 23,46 27,85 16 14,04 N4 23,46 27,85 16 14,04 

N5 17,92 18,07 14,22 14,02 N5 17,92 18,07 14,22 14,02 
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uma maior porosidade e diluição do substrato, no qual as raízes são estimuladas a crescer em busca de 
nutrientes. 
O aumento da relação C/N proporciona redução na disponibilidade de alguns elementos essenciais (N, P e S). 
Esses resultados corroboram com os registrados por Costa et al. (2013) ao avaliarem a Produção de berinjela 
a partir de mudas produzidas em diferentes substratos com diferentes relações C/N constataram que a alta 
relação C/N, do substrato para produção de mudas não proporciona desenvolvimento adequado das plântulas. 
Ros et al. (2015) ao avaliar o Uso de Substrato na Produção de mudas de Eucalyptus dunnii e Cordia trichotoma 
justificam que a menor relação C/N encontrada em um de seus tratamentos, contribuiu para o maior crescimento 
das mudas de E. dunnii, devido dispor de maior nitrogênio proveniente da mineralização da fração orgânica; 
completam que há relação inversa entre a relação C/N e a disponibilidade de nitrogênio, nos compostos quais 
as relações C/N são elevadas é devido pouca disponibilidade de nitrogênio, consequência da imobilização do 
nutriente pelos microrganismos no processo de decomposição dos resíduos, isso pode ter sido o que afetou o 
crescimento das mudas de E. dunnii. 
Nos tratamentos dos compostos GCA e GS enriquecidos com outros componentes, temos no nível 1 (Enr.0) as 
menores médias para as variáveis diâmetros caulinar, altura das plantas, exceto para comprimento da raiz do 
GCA. O nível 2 (Enr.1) com o aumento das doses de P e Ca, devido o acréscimo de fosfato natural (20% de 
P2O5), em comparação com a Enr.0, melhorou as médias analisadas das variáveis, exceto comprimento de 
raiz no composto GCA, porém no composto GS até a variável comprimento de raiz melhorou no nível 2 (Enr.1), 
todas as variáveis cresceram na mesma proporção no nível 2 (Enr.1) no composto GS. Segundo Filgueira 
(2012) o P é o quinto nutriente em ordem de extração, mas é o primeiro em resposta à adubação, além de que 
o Ca é nutriente mais consumido depois do K e N respectivamente.  
No nível 3 (Enr.2) a adição de CCA ocupa entorno de 6% do volume na bandeja de plantio, o que torna o 
material mais dissolvido e com maiores  concentração de nutrientes, pois a CCA também tem nutrientes (Ca, 
K, Na, Si e P) em sua composição, além de deixar o material menos permeável, o que pode ter colaborado para 
que as médias das variáveis analisadas (diâmetro caulinar, a altura das plantas e comprimento da raiz) serem 
maiores no nível 3 (Enr.2), apesar de serem estatisticamente iguais ao nível 2 (Enr.1) no composto GS, e 
estatisticamente igual ao nível 4 (Enr.3) do composto GA, exceto para comprimento de raiz.  
O nível 4 (Enr.3) no composto GCA teve resultado estatisticamente igual ao nível 3 (Enr.2), exceto para a 
variável comprimento de raiz (tabela 2). Para o composto GS o nível 4 (Enr.3) teve as médias das variáveis 
estudadas abaixo do nível 3 (Enr.2) (tabela 2). A “Lei do Máximo” explica que o excesso de um nutriente reduz 
a eficácia de outros afetando no rendimento da cultura, Camargos (2005). O nível 4 (Enr.3) é o enriquecimento 
que tem maiores doses de Ca em g/kg em relação aos demais, se levarmos em consideração as doses de 
nutrientes por composto o Ca é o nutriente com maiores quantidades, nesse sentido pode interferir com a 
absorção de magnésio e de Potássio.  
Para o composto PCA e PS houve diferença significativa para o fator relação C/N ao nível de 5%, para as 
variáveis diâmetro do colo e altura da planta, ambos os tratamentos dos compostos se ajustaram no modelo de 
regressão linear, no qual cada aumento unitário de relação C/N diminui em 0,094 mm o diâmetro caulinar para 
PCA e 0,395 mm para PS e 0,206 cm a altura das plantas para PCA e 1,014 cm para PS, visto que o composto 
PS foi o que mais se destacou (figura 2: C 
A e B). Porém a variável comprimento de raiz se ajustou no modelo de regressão quadrático tanto no PA quanto 
no PS, com comprimento máximo de 8,9 cm para uma relação C/N estimada de 17,47 para PCA e comprimento 
máximo de 8,65cm para uma relação C/N estimada de 15,7 para PS. No composto PCA os melhores resultados 
para as variáveis diâmetro caulinar e altura das plantas foram na menor relação C/N, nível 3 (Rel. 11.6) (figura 
2: C e D). Na variável comprimento da raiz do composto PA, os tratamentos tiveram uma ordem inversa ao 
comportamento das variáveis diâmetro caulinar e altura da planta, quanto melhor os resultados para estas 
últimas duas variáveis pior o resultado para o comprimento da raiz, completando a ideia de que se o composto 
tiver menos nutriente disponível vai forçar suas raízes irem em busca. O composto PS teve a melhor média das 
variáveis diâmetro caulinar e altura das plantas no nível 3(Rel. 13). Na variável comprimento da raiz, os 
tratamentos manteram a ordem inversa ao comportamento das variáveis diâmetro caulinar e altura da planta, 
quando melhor os resultados para estas últimas duas variáveis pior o resultado para o comprimento da raiz. 
Para o composto PCA, variável diâmetro caulinar, todos os enriquecimentos foram estatisticamente iguais 
(tabela 2), e variável altura, exceto o enriquecimento zero (0), também todos os enriquecimentos foram 
estatisticamente iguais. A respeito do comprimento raiz, percebe-se que nos enriquecimentos onde tem menos 
nutrientes foram os quais as raízes mais desenvolveram-se. Para este composto, exceto o enriquecimento zero 
(0), qualquer enriquecimento trás bons resultados. 
Para o composto PS os enriquecimentos foram significativos ao nível de 5% (tabela 2) a Enr.0 e a Enr.1 são 
estatisticamente iguais, exceto para o comprimento de raiz, porém ainda com isso o Enr.0 foi a mistura que 
teve a menor média para as variáveis diâmetro caulinar e altura da planta, provavelmente devido as menores 
doses de P e Ca em relação a Enr.1. O Enr.2 é estatísticamente igual a Enr.3 (tabela 2). Para o comprimento 
de raiz o Enr.0 ficou estatisticamente igual ao Enr.3, considerando que o Enr.0 não foi adicionado P, e que o 
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Enr.3 tem Ca e Mg. Tanto Enr. 2 quanto Enr. 3 melhoram os resultados nas variáveis diâmetro caulinar e altura 
das plantas no composto PS. 
Com o substrato comercial Tropstrato composto por material humificado, oriundo de compostagem, contendo 
esterco de curral e pinus, da Empresa Vida Verde, as médias das variáveis foram 2,68 mm para colo, 7,74 cm 
para altura e 3 cm para comprimento de raiz, em um teste de média ao nível de 5%, ficou estatisticamente igual 
ao composto GA e GS para variável colo e estatisticamente igual ao GCA para variável altura, e o pior resultado 
para comprimento raiz;  

Figura 1: Diâmetro caulinar: A(GCA); C(GS); Altura da Planta: B(GCA); D(GS); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Diâmetro caulinar: A (PCA) e C(PS); Altura da Planta: B(PCA) e D(PS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2: Resultado do Teste de média do fator 2. 

Nível 
GCA GS PCA PS 

Diâmetro caulinar/ Altura 

Enr(0) a3/a3 a3/a3 a1/a2 a2/a2 

Enr(1) a2/a2 a1/a1 a1/a1 a2/a2 

Enr(2) a1/a1 a1/a1 a1/a1 a1/a1 

A 

C 

B 

D 

C 

A B 

D 
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Médias seguidas da mesma letra e número não diferem estatisticamente, segundo o teste de Scott-Knott a 5% 
de probabilidade. 
 
CONCLUSÕES 
Como fonte de N vegetal o composto com melhores resultados nas variáveis diâmetro caulinar e altura das 
plantas é o composto GCA nível 5 (Rel.17,92); para a fonte de N vegetal, é o composto PS nível 3(Rel.13,00). 
Para o fator enriquecimento, por terem ficados estatisticamente iguais, os melhores foram o Enr. 2 e o Enr. 3. 
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INTRODUÇÃO 
A falta de conhecimentos científicos de espécies nativas, endêmicas da região amazônica e de interesse 
econômico, abre espaço para o uso indiscriminado de espécies exóticas. As implicações deste fato podem ser 
exemplificadas no uso indiscriminado, em Roraima, da espécie Acacia Mangium, para projetos de 
compensação de emissões de gases de efeito estufa pela indústria madeireira e que apresenta alto grau de 
poder invasivo e deletério para a biodiversidade local (AGUIAR Jr. et al., 2013).  Por outro lado, o desmatamento 
na Amazônia produz milhares de hectares de áreas degradadas todos os anos (ALMEIDA et al., 2016; Em 
Roraima essas áreas abandonadas representavam aproximadamente 3.670,0 km2 ou cerca de 40,8% das 
áreas desmatadas no Estado até 2014 (TERRACLASS, 2018) a partir da perda de nutrientes do solo, 
geralmente, muito pobre. Em virtude desse processo o plantio de mogno pode servir para recuperar essas 
áreas degradadas que, após abandonadas pelos proprietários vão se transformando em capoeiras (áreas de 
regeneração natural). Entre outras técnicas de recuperação de áreas degradadas o enriquecimento de 
capoeiras, que consiste em adicionar espécies de valor comercial às espécies já existentes naturalmente no 
local, pode ser uma opção promissora (BARNI & MARTINS, 2018). Dessa forma, estudo objetivou a avaliação 
da i. emergência de sementes (n); ii. crescimento em altura (cm) e; iii.  crescimento em diâmetro (mm) de mogno 
(Swietenia macrophylla King), sob diferentes composições de substratos, em casa de vegetação, na Região 
Sul do Estado de Roraima. 
 

MATERIAL E MÉTODOS  
Área de estudo 
O estudo foi conduzido em casa de vegetação nas dependências da Universidade Estadual de Roraima – 
UERR, Campus Rorainópolis, Região Sul do Estado de Roraima, entre dezembro de 2018 a 30/06/2019. A 
vegetação original que recobria toda a área da sede municipal era formada por Floresta Ombrófila Densa (MMA 
2012). Os solos predominantes são do tipo Argissolo Vermelho–Amarelo  (PVA)  e  Latossolo  Vermelho–
Amarelo  (LVA) (SEPLAN  2010). O clima, corroborando Koppen,  é o Am (tropical  chuvoso), apresentando 
curto  período  de  seca e precipitação  média  variando  entre  1.700–2.000  mm (BARBOSA  1997)  e  
temperatura  média  anual  em  torno  de  27°C (SEPLAN 2010).  
Fase 1: Semeadura e monitoramento da emergência  
A semeadura (Figura 1) de 190 sementes foi realizada em um canteiro construído com estrutura de madeira 
medindo 1,60 x 0,60m (0,87 m2 de área). Utilizou-se como substrato apenas areia lavada (camada com ~10 cm 
de espessura) e esterilizada aplicando-se água fervente. Após a semeadura o canteiro com as sementes foi 
submetido à irrigação mecânica por aspersão por duas (2) horas uma (1) vez ao dia durante toda essa fase. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 1. Semeadura das sementes no canteiro. Em (A) e (B) abertura de sulcos para receber as sementes. 
Em (C) semeadura e em (D) as sementes dispostas nos sulcos antes do recobrimento das mesmas.  
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O monitoramento da emergência das sementes consistiu-se do acompanhamento ou visita diária ao canteiro, 
sempre entre 9 e 10 horas da manhã onde foram anotadas as emergências em uma planilha apropriada para 
isso. Esse monitoramento se estendeu até o trigésimo primeiro Dia Após a Semeadura – DAS. Essa fase foi 
avaliada através da obtenção do Índice de Velocidade de Emergência – IVE das sementes através da equação 
de Maguire (1962): IVG= N1/DQ +N2/D2 + .... + Nn/Dn. Onde: IVE = índice de velocidade de emergência; N = 
números de plântulas verificadas no dia da contagem; D = números de dias após a semeadura em que foi 
realizada a contagem. 
Fase 2: Transplante e monitoramento do crescimento das mudas 
O transplante das mudas do canteiro para saquinhos plásticos com capacidade para 1kg de substrato, em 4 
(quatro) tratamentos, com diferentes dosagens: tratamento 1 (T1), mistura com 80% de areia lavada e 20% de 
latossolo vermelho-amarelo (horizonte B); tratamento 2 (T2), com 75% da mistura anterior e 25% de esterco de 
gado curado e seco; tratamento 3 (T3), contendo 50% da mistura areia + solo (80% de areia e 20% de solo) e 
50% de esterco de gado e; tratamento 4 (T4), com 25% da mistura areia + solo e 75% de esterco de gado. O 
monitoramento do crescimento em altura (cm: obtido com régua escolar) e crescimento em diâmetro (mm: 
obtido com paquímetro) do coleto foi realizado nas cinco (5) mudas internas ou centrais de cada tratamento 
para minimizar o efeito de bordadura (DIAS et al., 2013). (Figura 2). O monitoramento se estendeu de 12 de 
Janeiro de 2019 a 12 de julho de 2019.  

 
Figura 2. Disposição dos quatro tratamentos na segunda semana (15 DAT) de monitoramento do crescimento 
das plântulas, a 39 DAS. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
A curva de emergência acumulada apresentou forma sigmoide (Figura 3), característico dessa fase. Ou seja, 
sem emergência no início (fase inicial), forte emergência observada a partir da segunda semana após a 
semeadura (fase média) com estabilização da curva a partir do vigésimo DAS, sendo monitorado até o trigésimo 
primeiro DAS (final). Nesse intervalo de 12 dias emergiram 167 sementes, correspondendo a 87,9% das 
sementes totais semeadas. Resultado semelhante ao encontrado por Barni e Martins (2018), que alcançou 
83,5% de emergência de sementes de mogno obtido em casa de vegetação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Curva emergência acumulada das sementes de mogno aos 32 dias após semeadura – DAS. 

Resultado da avaliação da altura (cm) e diâmetro (mm) 
Na primeira avaliação dos tratamentos as mudas mediram, em média, 14,9 cm de altura e 2,5 mm de diâmetro. 
Na ocasião a maior altura média e o maior diâmetro médio foi apresentado pelo tratamento 3. Considerando o 
final do experimento, aos 180 DAT das mudas, as plantas apresentaram altura e diâmetro médios de 34,1 cm 
e 5,7 mm, respectivamente (Tabela 1). Nesse período houve um crescimento médio de 129,1 e 129,5% para a 
altura e o diâmetro, respectivamente. O tratamento testemunha (T1) apresentou o menor crescimento médio 
(94,4%) e o tratamento 4 (T4) apresentou o maior crescimento médio em altura, registrando 168,0% de 
crescimento no período da análise. Considerando o diâmetro do coleto o tratamento 3 (T3) apresentou o menor 
crescimento com 101,8% e os tratamentos 2 e 4 (T2 e T4) apresentaram o maior índice, registrando 144,0% 
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de crescimento no período (Figura 4). Durante o monitoramento morreram algumas mudas que foram 
prontamente substituídas. No entanto não foi possível determinar a causa da mortalidade das mesmas. 

Tabela 1. Crescimento em altura (cm) e diâmetro (mm) das plantas 8 Dias Após o Transplante – DAT (Média 
1) e a 180 DAT (Média 2) no final do experimento, considerando os quatro tratamentos. 

  TRAT_1 TRAT_2 TRAT_3 TRAT_4 

n cm mm cm mm cm mm cm mm 

1 14,5 2,3 15,4 2,2 15,0 3,0 14,0 2,4 

2 15,0 2,1 15,0 2,7 16,5 2,4 14,0 2,4 

3 13,0 2,2 13,5 2,6 16,5 2,5 15,0 2,5 

4 15,1 2,8 13,6 2,2 15,0 2,7 14,2 2,6 

5 14,5 2,5 15,5 2,6 16,0 2,3 16,5 2,7 

Média 1 14,4 2,4 14,6 2,5 15,8 2,6 14,7 2,5 

Dp 0,8 0,3 1,0 0,3 0,8 0,3 1,1 0,1 

1 27,5 5,6 35,0 6,4 23,0 4,6 43,0 5,7 

2 32,3 5,7 36,8 6,1 22,5 5,3 41,5 7,2 

3 29,1 5,1 30,5 5,5 36,1 6,6 43,3 6,8 

4 26,4 5,3 37,0 5,9 31,3 4,9 33,0 5,4 

5 24,6 5,7 44,8 6,6 47,7 4,8 36,0 5,5 

Média 2 28,0 5,5 36,8 6,1 32,1 5,2 39,4 6,1 

Dp 2,9 0,3 6,0 0,5 10,4 0,8 4,6 0,8 

 

 
Figura 4. Crescimento em altura (cm) e diâmetro (mm) das plantas a 8 Dias Após o Transplante – DAT e a 180 
DAT, ao final do experimento. 

Resultado da análise estatística  
Os tratamentos T2 e T4 obtiveram os melhores resultados para a altura das mudas a 180 DAT. Estes dois 
tratamentos se diferenciaram estatísticamente do tratamento testemunha (p-valor = 0,02 e 0,0001, 
respectivamente) e não diferenciaram entre si (Figura 5A).  A análise estatística do crescimento do diâmetro 
das mudas (Figura 5B) apresentou diferença significativa (p-valor= 0,0037) apenas entre o tratamento T2 e a 
testemunha (T1), não se diferenciando dos outros tratamentos a 180 DAT. No entanto os tratamentos T3 e T4 
se diferenciaram estatísticamente neste quesito (p-valor= 0,0401). 

 
Figura 5. Gráfico de Box plot apresentando os resultados da análise de variância (ANOVA) para o crescimento 
em (A) altura (cm) e em (B) o diametro do coleto aos 180 DAT. As barras verticais indicam os valores extremos 
das amostras. A linha central representa a média e as linhas fechando o box delimitam o início do segundo e o 
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final do terceiro quartil, respectivamente. Letras minusculas diferentes indicam diferença significativa entre os 
tratamentos a 95% de confiança estatística (α=0,05). 
 
 
CONCLUSÃO 
A fase de semeadura e monitoramento da emergência das plântulas ocorreu dentro do esperado. Ou seja, de 
acordo com o observado pela literatura. No entanto, na segunda fase do experimento houve alguns problemas, 
como por exemplo, a mortalidade de mudas, o ressecamento de folhas nos tratamentos. Como não foi 
observado esse problema no tratamento testemunha (T1), provavelmente isto pode estar relacionado com o 
excesso de nutrientes contido nos outros tratamentos.  
Os resultados do estudo indicam que as melhores proporções de substratos para a produção de mudas de 
mogno foram os tratamentos T2 e T4. Estes tratamentos foram compostos com 25% e 75% de esterco de gado, 
respectivamente, na composição do substrato para a produção das mudas. 
Estudos semelhantes a este são importantes ferramentas para o aprimoramento das técnicas de produção de 
mudas em viveiros florestais ou casas de vegetação e contribuem significativamente para a redução e 
recuperação de áreas degradadas pelo desmatamento da floresta na Amazônia.  
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INTRODUÇÃO 
Pode-se definir qualidade do solo como a capacidade deste em desempenhar funções dentro dos 
ecossistemas, como meio de suporte e desenvolvimento vegetal, atuando ainda como compartimento em ciclos 
biogeoquímicos importantes, tais como o ciclo da água e do carbono e como meio de descarte e retenção de 
elementos e resíduos (DORAN & PARKIN, 1994).  
Para avaliação da qualidade do solo o uso de bioindicadores são extremamente importantes, pois são 
integrantes das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, exercendo funções que interferem na 
produtividade de plantas, animais e no ambiente, podendo ter alterações com o passar do tempo devido a 
eventos naturais ou por antropização (LIMA et al., 2007). Além de serem muito abundantes, representam a 
maior parte da biodiversidade global e possuem amplas relações ecológicas, fato que os inclui como 
organismos indispensáveis para a caracterização de sistemas biológicos, e consequentemente com grande 
potencial para a bioindicação (HUTCHESON et al., 1999) 
A definição de um bioindicador é relacionado com a condição ambiental de uma dada área quando se faz 
presente ou ausente na mesma, independentemente de sua espécie (CORDEIRO et al., 2004).  
A macrofauna invertebrada do solo desempenha um papel chave no funcionamento do ecossistema, pois ocupa 
diversos níveis tróficos dentro da cadeia alimentar do solo e afeta a produção primária de maneira direta e 
indireta, (DA SILVA et al., 2006).  
O solo que possui vida biológica ativa realizando processos como, a ciclagem de nutrientes, o controle biológico 
de pragas e de doenças, a decomposição de resíduos tóxicos, a purificação da água e a produção de alimentos, 
mediados pelos organismos do solo são de extrema importância para o equilíbrio de ciclos vitalícios e para as 
plantas que sobre ele habitam (RIBEIRO et al., 2018 e KORASAKI et al., 2013). 
Levantamento de informações sobre a biota do solo em ambientes submetidos a diferentes condições 
edafoclimáticas podem auxiliar no planejamento para a melhoria das características edáficas, pois além de 
avaliar as transformações exercidas pela intervenção antrópica, o estudo da macrofauna edáfica serve para 
monitorar as modificações que ocorrem nos ambientes fornecendo também, informações sobre a conservação 
e manutenção do equilíbrio dos agroecossistemas (SOUSA et al., 2016). Estudos dessa natureza no sul de 
Roraima são escassos ou inexistentes. Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a diversidade e a 
ocorrência da macrofauna edáfica em diferentes ambientes e períodos (seco e chuvoso). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado no ano de 2019, no sítio Guaianases km 14, localizado na vicinal 14, (0°44’57’’N, 
6°20’21’’O) no município de Rorainópolis, região sul do Estado de Roraima. Rorainópolis-RR possui dois tipos 
climáticos de acordo com a classificação de koppen, o clima Am (tropical de monção), com pequeno período 
de estiagem e precipitação média variando entre 1.700 – 2.000 mm e o clima do tipo Af (tropical úmido) que 
está presente em toda a extensão das posições central e sul do município (SILVA, 2018). 
O estudo foi realizado em quatro ambientes: Floresta Primária (FP); Pastagem Recém-Queimada (PQ); 
Monocultivo de Citros (MC) e Pastagem Degradada (PD). 
Foram realizadas duas coletas da macrofauna edáfica, a primeira coleta no mês de abril e a segunda no mês 
de junho, caracterizando o verão (período seco) e o inverno (período chuvoso), respectivamente. Em cada área 
foram retirados três monólitos simples de 20x20 cm de comprimento e largura e 20 cm de profundidade ao 
acaso. A serra pilheria foi avaliada junto ao monólito sem que houvesse avaliação independente. 
A triagem foi realizada com o auxílio de pinças e bandejas plásticas, onde foi efetuada a catação manual dos 
organismos, e posto em uma solução de álcool 70%, facilitando a contagem e a identificação dos indivíduos 
por meio de manuais entomológicos (DE CAMARGO et al.,2015 e FARIAS, 2013). 
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) que corresponde às áreas sendo os quatro 
tratamentos e três repetições por área. A avaliação da macrofauna se deu a partir da ocorrência de indivíduos 
por ordem em cada área e a avaliação comparativa do índice de diversidade de Shannon. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A ocorrência da macrofauna edáfica no período seco foi de 74,00 indivíduos e no período chuvoso foram 23,33 
indivíduos, que totalizaram 97,33 indivíduos (tabela 1), que estão divididos em oito grupos taxonômicos e um 
grupo de indivíduos que não é definido (OUTROS). 
O grupo Isoptera esteve presente em quase todas as áreas de coleta exceto em PQ durante o período seco, 
foi o grupo taxonômico com maior número de indivíduos (tabela 1) e bem representado também pela (figura 1 
A, B e C), analisando por área FP foi muito mais abundante em relação às demais em estudo e justamente o 
grupo com maior número de indivíduos nessa área foi o dos cupins (Isoptera). Moreira et al. (2013), relata que 
os cupins são os insetos mais abundantes em florestas e savanas tropicais. Batista (2011) define que os cupins 
possuem preferência por áreas com elevado teor de matéria orgânica e são mais abundantes nos períodos 
secos do ano. 
 

Tabela 1. Somatória dos indivíduos nos dois períodos, seco e chuvoso. 

Total de indivíduos por área 

Grupo 
Taxonômico 

FP MC PQ PD Total 

Haplotaxida 5,67 2,67 3,67 - 12,00 
Scolopendrida 2,33 0,33 - - 2,67 
Hymenoptera 3,67 3,67 0,33 2,00 9,67 
Isoptera 60,00 4,33 0,33 0,33 65,00 
Thysanoptera 0,33 - - - 0,33 
Araneae - 0,33 - - 0,33 
Orthoptera 0,33 0,33 - - 0,67 
Coleoptera - - - 0,67 0,67 
OUTROS 2,00 3,00 1,0 - 6,00 

TOTAL 74,33 14,67 5,33 3,00 97,33 
 

Ao analisar o índice de Shannon a diferenciando os períodos de coleta, seco e chuvoso e suas respectivas 
áreas de coleta FP, MC, PQ e PD. O período mais diverso (H’) foi o chuvoso (tabela 2). A abundância e riqueza 
de espécies dos grupos taxonômicos da macrofauna edáfica varia com a época de coleta, e são favorecidas 
na época chuvosa, além disso, os sistemas de manejo e de preparo do solo também podem afetar a estrutura 
dos grupos taxonômicos dominantes da macrofauna edáfica (LIMA et al., 2011).  
O período seco tem menor diversidade, no entanto a área de MC se estabelece com o melhor índice (H’) no 
período de coleta (figura 1, B). Marchão (2007), define que alterações causadas pela atividade agrícola podem 
ocorrer indiretamente, pela melhoria na fertilidade do solo e aumento da qualidade nutricional dos resíduos, que 
possibilitariam colonização de habitats antes desfavoráveis.  
Apesar da utilização de defensivos agrícolas em monocultivo (MC), a área apresenta elevados índices de 
biodiversidade (H’), nos diferentes períodos de coleta seco e chuvoso (tabela 2), demostrando capacidade para 
manter as comunidades entomológicas e seu poder regenerativo. 
 

Tabela 2. Índice de Shannon (H’), variando em dois períodos, seco e chuvoso. 

  
Período 

Seco 
Período 
Chuvoso 

Áreas H’ H’ 

FP 0,471 1,517 
MC 1,209 1,258 
PQ 0 1,075 
PD 1,040 0 

FP - Floresta Primaria, MC - Monocultivo, PQ - Pastagem Queimada, PD - Pastagem Degradada. 
 
O que acarreta na diferenciação de diversidade (H’) no período chuvoso entre FP e MC (tabela 2), segundo 
Lima et al., (2011), é que  a  redução  na  frequência de organismos e diversidade da fauna edáfica, é resultado 
das práticas agrícolas. Aquino et al., (2008), também relata que os integrantes específicos da comunidade da 
macrofauna podem sofrer alterações devido à utilização de fungicidas, fertilizantes minerais e herbicidas no 
solo e exposição ao sol.  
A menor biodiversidade (H’), em Floresta Primaria (FP), no período seco, em comparação com as demais áreas 
foi devido aos organismos se concentrarem dentro de um único grupo taxonômico (Isóptera), ocasionando neste 
ambiente uma acentuada queda no índice de biodiversidade (H’). 
PQ no período seco tem seu índice de diversidade (H’), zerado, (tabela 2) e (figura 1), que corresponde à 
agressividade do fogo a macrofauna edáfica do solo, de acordo com Araújo e Ribeiro (2005) os efeitos do fogo 
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sobre a fauna do solo, são mais intensos logo após a queima. Esses fatores podem ter influenciado nos 
resultados, pois a coleta foi realizada uma semana depois da queimada do pasto.  
O período chuvoso se caracteriza com as melhores taxas de diversidade, mais assim como o período seco em 
uma das áreas foi possível observar (H’) zerado (tabela 2), em PD (figura 2). Ocorrendo o inverso da coleta 
realizada no período seco, segundo Batey e Mckenzie 2006, o processo de compactação do solo pode alterar 
a estrutura do solo, aumentar a sua densidade, diminuir a porosidade e diminuir a permeabilidade (ar e água). 
Um solo compactado pode influenciar na macrofauna do solo, podemos relacionar isso à área de pastagens 
degradada onde o solo estava muito compactado e por isso teve essa diminuição da macrofauna em relação 
às outras áreas.  
Em PQ houve diferenciação entre períodos, o período chuvoso teve um incremento de H’ significativo ao 
anterior (figura 2, C), que trouxe consigo a ordem Haplotaxida que tem valor expressivo de indivíduos em 
relação às outras ordens. Organismos invertebrados de solo como minhocas, térmitas e protozoários, têm sido 
utilizados como bioindicadores e com menor ou maior sensibilidade, demonstram o estado da qualidade do solo 
ante as ações antrópicas (TURCO e BLUME, 1999), dessa forma é possível observar á força de mudança no 
ambiente através do fogo sobre PQ e que no período chuvoso se recuperando da intensidade da queimada 
demostrado pelo H’, muito superior ao anterior. 
O grupo taxonômico das minhocas (Haplotaxida) que pertence há subclasse Oligochaeta, em FP, MC e PQ 
(figura 2), tem expressivos valores em relação aos demais grupos taxonômicos assim como Marques (2014), 
que encontrou o grupo taxonômico Oligochaeta em diferentes coberturas vegetais, nos dois períodos estudados 
verão (período seco) e inverno (período chuvoso), em diferentes sistemas de manejo cafeicultura, cultura do 
eucalipto e mata ciliar realizado no Sítio Pedro Gonçalves, localizado no município de Campos Gerais – MG. 
 

Figura 4. Frequência de indivíduos (%) durante o período seco. 

 

 
A) FP, Floresta Primaria; B) MC, Monocultivo; C) PD, Pastagem Degradada. 

 
Em FP durante o período chuvoso (figura 2 A), é possível observar o crescente índice de diversidade (H’) do 
grupo de indivíduos que não tem grupo taxonômico definido, outros (tabela 2), segundo Giracca et al. (2002), 
na área de floresta primária é possível observar maior diversidade e um maior número de organismos em 
relação às outras áreas, isso está relacionado à maior quantidade de matéria orgânica presente no solo.  
 

 
Figura 5. Frequência de Indivíduos (%) durante o Período Chuvoso 
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A) FP, Floresta Primaria; B) MC, Monocultivo; C) PQ, Pastagem Queimada. 

 
O grupo taxonômico das formigas (Hymenoptera), apresentou número significativo de indivíduos nos dois 
períodos de coleta (figura 1 e 2), dentre todas as áreas apesar do seu não surgimento em PQ no período seco, 
os resultados foram semelhantes aos de Ribeiro et al., que observaram maior predominância pela ordem nos 
quatro diferentes ambientes estudados área de savana natural (SN), área de frutíferas consorciada com uso de 
práticas agroecológicas (AF), área de produção de hortaliças convencional (HC) e área degradada (AD) no 
município de Boa Vista-RR. 
Andrade (2010) comenta que, as formigas desempenham importância ecológica na manutenção dos processos 
ecossistêmicos, por interagirem com vários organismos, influenciando na ciclagem de nutrientes em florestas. 
As formigas também são fundamentais na investigação do impacto ambiental resultante de práticas do manejo 
do solo.  
Elas mantêm e conservam a qualidade do solo e contribuem para a redistribuição das partículas, nutrientes, 
matéria orgânica e melhoram a infiltração de água e aeração no solo pelo aumento da porosidade do solo 
(TESSARO et al., 2013). 
 
CONCLUSÕES 
A macrofauna edáfica mostrou se sensível às alterações edafoclimaticas servindo como bons indicadores para 
o monitoramento da qualidade do solo. 
Houve influencia da sazonalidade na ocorrência da macrofauna edáfica, sendo o período chuvoso aquele mais 
propicio para a maior ocorrência destes organismos. 
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INTRODUÇÃO 
Desde 2009, a Embrapa Roraima vem desenvolvendo trabalhos que buscam o melhoramento e domesticação 
de fruteiras nativas (CHAGAS et al., 2015), visto que o Estado, apresenta regiões adequadas para o 
estabelecimento da fruticultura, com destaque para dois ecossistemas: as áreas de lavrados ou savanas 
(cerrados), com 1,5 milhões de hectares e as áreas de floresta tropical, com disponibilidade aproximada de 
700.000 hectares já alterados, que podem ser incorporados ao processo produtivo, sem haver necessidade de 
novos desmatamentos (OLIVEIRA, 2006). 
O caçari ou camu-camu [Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh] é uma espécie que ocorre naturalmente em rios e 
lagos da região amazônica e tem despertado interesse de pesquisadores, produtores e consumidores por 
apresentar propriedades farmacológicas e nutracêuticas em seus frutos, tais como: capacidade antioxidante, 
atividade anticancerígena e por possuir o maior teor de vitaminca C conforme relatado por Gonçalves et al. 
(2012), Grigio et al. (2013).Sendo assim, estudos buscando o melhor método de propagação; potencial de 
produção de vitamina C, além de tecnologias de cultivo em terra firme e avaliação de adaptação de genótipos 
superiores em diferentes condições edafoclimáticas no Estado de Roraima, estão sendo desenvolvidos visando 
o avanço na obtenção de tecnologias para cultivo de genótipos melhorados e para futura exploração econômica 
da espécie. Segundo Almeida et al. (2014), o desenvolvimento do cultivo de material genético melhorado do 
caçari tem sido um desafio em função da grande variabilidade genética das populações e do nível de 
conhecimento sobre técnicas de cultivo que ainda são incipientes. Diante disto, objetivou-se avaliar a qualidade 
da produção inicial de seis genótipos superiores de caçari selecionados no Programa de Melhoramento 
Genético do INPA, cultivados em terra firme, nas condições de mata de transição no Estado de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A área experimental foi implantada em julho de 2011 no Campo Experimental de Serra da Prata pertencente a 

Embrapa Roraima que fica localizado no município de Mucajaí à 62 km de Boa Vista, situado nas coordenadas 

geográficas de referência W 60o 58’40”; N 2o 23’49” e, executado em parceria com a Universidade Federal de 

Roraima. As plantas de caçari estavam com 7 anos de idade e foram plantadas com o espaçamento de 5m x 3 

m. Os tratos culturas das plantas foram realizadas conforme Almeida et al. (2014). O experimento possuía 

irrigação por sistema de gotejamento acionado por motobomba. A vazão do sistema era linear de 6,8 L h-1 (3,4 

L h-1 por cada gotejador espaçados a cada 3 m).  

O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso com 6 tratamentos constituídos pelas cultivares 

(UAT 1596-7, UAT 1096-5, UAT 0796-3, UAT 1896-7, UAT 1796-7 e URUBU-2), com quatro repetições, sendo 

a parcela experimental constituída por quatro plantas.Foram avaliadas as seguintes variáveis: produção (kg) e 

produtividade (kg ha-1). Para produção os frutos maduros foram coletados semanalmente, e a massa dos frutos 

aferida por meio de balança digital. Os resultados foram expressos em kg planta -1. A produtividade foi calculada 

admitindo o espaçamento utilizado, sendo está convertida em kg ha-1.  

Os dados obtidos para as variáveis foram submetidos à análise de variância. E as médias testadas pelo Teste 

de Tukey (p<0,05), com auxílio do programa computacional SISVAR (FERREIRA, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com os resultados obtidos e o quadro de análise de variância, foi possível observar que todas as 
variáveis estudadas apresentaram efeito significativo, ou seja, os diferentes clones testados apresentaram 
comportamentos distintos com relação as variáveis estudadas nas condições testadas (Tabelas 1). 

 
Tabela 1. Resumo da análise de variância de Produção (kg), Produtividade (kg ha-1) de diferentes clones de caçari, 

em área de mata de transição no Estado de Roraima. 
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**significativo a 1% de probabilidade pelo teste ‘F’ (P<0,01). 
 

O clone UAT 1796-7 apresentou a maior média de produção de frutos e produtividade (Tabela 2), diferindo 
estatisticamente dos outros clones. Possivelmente os fatores genéticos estejam influenciando 
significativamente o comportamento dos clones, demonstrando que o clone UAT 1796-7 apresenta boa 
adaptabilidade ao estado de Roraima nas condições testadas. De acordo com Corrêa et al. (2011), o cultivo de 
caçari em terra firme na microrregião do alto Solimões alcançou produtividade média de 427,50 kg ha-1, sendo 
esse resultado inferior à produtividade média observada no presente estudo, onde o clone UAT 1796-7 
proporcionou produtividade média de 9353,137 kg ha-1. 
Ribeiro et. al. (2002), cita que pomares de camucamuzeiro implantados em condições de terra firme, no 
espaçamento de 3m x 3m podem colher produções iniciais de até 6 kg de frutos por planta, que corresponde a 
6700 kg ha-1. 

 
Tabela 2. Valores médios de Produção (P), Produtividade (PR), diferentes clones de caçari, em área de mata de 

transição no Estado de Roraima, 2019. 
 

 

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

 
CONCLUSÕES 
O clone UAT 1796-7 apresentou melhor média para produção de 14,043 (kg) e produtividade de 9353,137 (kg), 
sendo assim considerado um clone de boa adaptação ao estado de Roraima, sob as condições testadas. 
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FV GL Produção 
(kg) 

Produtividade 
(kg ha-1) 

Clones 5 69,17** 30682779,29** 

Bloco 3 0,133 59139,53 

Resíduo 15 0,155 68814,27 

CV (%)  5,07 5,07 

Clones Produção (kg) Produtividade (kg ha-1) 

URUBU 1,899 e 1264,900 e 

UAT0796-3 10,231 b 6814,012 b 

UAT1096-5 6,265 d 4172,825 d 

UAT1596-7 8,370 c 5574,587 c 

UAT1796-7 14,043 a 9353,137 a 

UAT1896-7 5,770 d 3849,312 d 

CV% 5,07 5,07 
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Palavras Chave: Amazônia, Antioxidante, Camu-camu, Fruteira Nativa,  Vitamina C. 
 

INTRODUÇÃO 
Desde 2009, a Embrapa Roraima vem desenvolvendo trabalhos que buscam o melhoramento e domesticação 
de fruteiras nativas (CHAGAS et al., 2015), visto que o Estado de Roraima, apresenta regiões adequadas para 
o estabelecimento da fruticultura, com destaque para dois ecossistemas, as áreas de lavrados ou savanas 
(cerrados), com 1,5 milhões de hectares e as áreas de floresta tropical, com disponibilidade aproximada de 
700.000 hectares já alterados, que podem ser incorporados ao processo produtivo, sem haver necessidade de 
novos desmatamentos (OLIVEIRA, 2006). 
O caçari ou camu-camu [Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh] é uma espécie que tem despertado interesse de 

pesquisadores, produtores e consumidores por apresentar propriedades farmacológicas e nutracêuticas, tais 

como: capacidade antioxidante e atividade anticancerígena. Essa importância foi depositada nessa espécie, 

pois ocorre naturalmente em abundância em rios e lagos da região Amazônica e por possuir o fruto mais rico 

em vitamina C Gonçalves et al. (2012), Grigio et al. (2013).  

O cultivo em solo de terra firme é uma alternativa para aumentar a oferta de frutos. Segundo Almeida et al. 

(2014), o desenvolvimento do cultivo de material genético melhorado do caçari tem sido um desafio em função 

da grande variabilidade genética das populações e do nível de conhecimento sobre técnicas de cultivo que 

ainda são incipientes. Diante disto, objetivou-se avaliar a qualidade física dos frutos de seis clones superiores 

de caçari selecionados no Programa de Melhoramento Genético do INPA, cultivados em terra firme, nas 

condições de mata de transição no Estado de Roraima. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho vem sendo executado no Campo Experimental da Embrapa-RR, município de Mucajaí-RR. O 

delineamento experimental foi em blocos ao acaso com seis tratamentos (clones: UAT 1596-7, UAT 1096-5, 

UAT 0796-3, UAT 1896-7, UAT 1796-7 e URUBU-2), com quatro repetições, e cada parcela experimental 

constituída por quatro plantas. Os clones testados foram selecionados pelo Instituto Nacional de Pesquisa da 

Amazônia (INPA) por meio de uma seleção de clones mais promissores e instalados em Roraima. As plantas 

de caçari estão com aproximadamente sete anos de idade. Foram avaliadas as seguintes variáveis: massa total 

do fruto, casca e da semente (g); diâmetro e comprimento dos frutos (mm). 

Os frutos serão selecionados, quanto à ausência danos físicos e de ataques de pragas, e com desenvolvimento 

fisiológico completo. A higienização foi realizada com a imersão dos frutos em solução de hipoclorito de sódio 

(NaClO) à 0,02% por 30 minutos. Massa total do fruto, da casca e da semente – foram determinadas as massas 

de cada amostra de material por gravimetria em balança eletrônica, calculando-se a sua massa média. Diâmetro 

e comprimento dos frutos – foi determinado com auxílio de paquímetro digital.  

Os dados obtidos para as variáveis foram submetidos à análise de variância. E as médias testadas pelo Teste 

de Tukey (p<0,05), com auxílio do programa computacional SISVAR (FERREIRA, 2011). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com os resultados obtidos e o quadro de análise de variância, foi possível observar que todas as 

variáveis estudadas apresentaram efeito significativo, ou seja os diferentes clones testados apresentaram 

comportamentos distintos com relação as variáveis estudadas (Tabela 1). 

Tabela 1. Resumo da análise de variância de Massa do Fruto (g), Massa da Casca (g), Massa da Semente (g), Massa da 
Polpa (g), Comprimento (mm) e Diâmetro (mm) do fruto, de diferentes clones de caçari, em área de mata de transição no 
Estado de Roraima. 

FV GL Massa do 
Fruto (g) 

Massa da 
Casca (g) 

Massa da 
Semente (g) 

Comprimento 
(mm) 

Diâmetro 
(mm) 

Clones 5 9,556** 1,593** 0,182ns 7,472** 8,358** 
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                          **significativo a 1% de probabilidade pelo teste ‘F’ (P<0,01). 

Ao analisar a variável massa do fruto observou-se que a cultivar UAT1896-7 apresentou frutos estatisticamente 

superiores em massa que os demais, diferindo significativamente das demais cultivares (Tabela 2). Resultados 

inferiores  referente a massa dos frutos, foram apresentados por Pinto (2011). O autor utilizou adubação 

orgânica e mineral no cultivo de plantas de caçari, e quando aplicou o tratamento adubo torta de filtro mais 

composto orgânico, obteve  maior média para massa dos frutos de (8,91 g) e o  tratamento sem adubação 

apresentou média inferior (7,54 g). Sendo que no presente estudo, apenas foi disponibilizado adubação de 

manutenção para o desenvolvimento das plantas. 

Tabela 2. Valores médios de Massa do Fruto (g), Massa da Casca (g), Massa da Semente (g), Comprimento (mm) e 
Diâmetro (mm) do fruto, de diferentes clones de caçari, no Estado de Roraima. 

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

Para massa da casca, as cultivares UAT1096-5 e UAT1896-7 obtiveram maior médias, sendo estatisticamente 

superior aos demais clones. Enquanto que para a massa das sementes os clones não houve diferença 

estatística entre os clones.  

O comprimento e diâmentro médio dos frutos da cultivar UAT 1896-7, UAT1796-7 e  UAT 1096-5 apresentaram 

maiores médias respectivamente, demonstrando-se estatisticamente superior aos demais clones. Segundo 

Chagas et al. (2015) ao trabalhar com populações do igarapé Açai Tuba, no Rio Branco, encontrou valores 

médios de comprimento do fruto de 24,99 mm, sendo estes valores superiores aos observados no presente 

estudo. Pinto (2011) estudando produção e qualidade do fruto de camu-camu sob efeito de adubação orgânica 

e mineral, apresentou resultados também superiores (24,2 mm), quando comparados aos observados no 

presente estudo. 

 
CONCLUSÕES 
O clone UAT1896-7 apresentou boas características fisicas, sempre se destacando em todas as variaveis 

analisadas  sendo assim considerado um clone de boa adaptação ao estado de Roraima, sob as condições 

testadas. 
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Bloco 3 0,263 0,174 0,141 0,398 0,525 

Resíduo 15 0,269 0,171 0,133 0,873 0,783 

CV (%)  7,67 20,86 21,66 4,32 3,86 

Clones Massa do 
Fruto (g) 

Massa da 
Casca (g) 

Massa da 
Semente 

(g) 

Comprimento 
(mm) 

Diâmetro  
(mm) 

URUBU 5,28 c 1,39 c 1,44 ns 21,25 bc 22,19 b 

UAT0796-3 5,46 bc 1,61 bc 1,72 ns 20,79 c 22,00 b 

UAT1096-5 6,85 c 3,03 a 1,70 ns 21,52 abc 23,02 ab 
UAT1596-7 6,33 b 1,51 bc 1,65 ns 19,86 c 21,06 b 

UAT1796-7 7,16 b 1,95 bc 1,54 ns 23,49 a 24,66 a 
UAT1896-7 9,53 a 2,40 ab 2,06 ns 23,00 ab 24,53 a 
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Palavras Chave: camu-camu, marcador molecular, DNA vegetal, matriz, progênie.  

INTRODUÇÃO  

O camu-camu é uma fruteira nativa do estado de Roraima que é pouco conhecido na região devido sua 
exploração ter-se iniciado recentemente no Brasil, chamando a atenção pelo alto potencial comercial, sendo 
utilizada para fabricação de produtos alimentícios como sorvetes, bebidas fermentadas e gaseificadas, 
cosméticos e fármacos mundo a fora. O teor de vitamina C é a característica mais atraente do camu-camu já 
que a fruta se destaca por possuir até 20 vezes mais vitamina C que o limão.  
Diante disso, formas de propagação da espécie têm sido analisadas com o intuito de dominar técnicas de 
manejo para produção de mudas e uniformizar a variação presente nas culturas implantadas. Definir como a 
diversidade genética está estruturada no espaço geográfico, bem como as relações entre os indivíduos e os 
níveis atuais de fluxo gênico, é o primeiro passo para implementar programas de melhoramento (VAISHALI & 
SHARMA, 2010; SMID et al., 2017). 
Sendo assim, os marcadores moleculares são ferramentas capazes de avaliar a diversidade genética mesmo 
entre indivíduos morfologicamente iguais (SILVA, 2017). Entre os vários tipos de marcadores moleculares 
baseados na reação em cadeia da polimerase, os ISSR (Inter simple sequence repeat) tem se demonstrado 
eficientes em revelar a diversidade genética entre e dentro de plantas que apresentam importância econômica. 
Entre as vantagens de usar esse marcador é que ele não exige conhecimento prévio do genoma da espécie, é 
fácil de manusear, detecta um elevado grau de polimorfismo e requer apenas pequenas quantidades de DNA 
(WANG et al., 2009). 
O objetivo deste estudo foi de avaliar a variabilidade adquirida em progênies de diferentes matrizes de camu-
camu através de marcadores moleculares ISSR.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Prospecção e coleta de plantas matrizes: Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram utilizados 7 
clones de camu-camu selecionados como promissores, oriundos do Amazonas, Rondônia e Peru (Figura 1) 
que foram doados em 2012 pelo Programa de Melhoramento Genético do INPA e foram selecionados pela alta 
concentração de ácido ascórbico nos frutos, alta produção de frutos e copa com grande quantidade de ramos 
plagiotrópicos (ALMEIDA, 2014). Os clones foram implantados no Campo Experimental Serra da Prata, Vicinal 
da Pratinha, km 07, município de Mucajaí (02º 22’ 36” Norte, 60º59’ 48,5” Oeste) sob condições de irrigação 
controlada, compondo a Coleção de germoplama de camu-camu da Embrapa Roraima. 

 
Figura 1 - Localização georreferenciada das 5 populações de camu-camu analisadas. 
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Prospecção e coleta da progênie: De cada planta matriz foi coletado material para a análise com marcador 
molecular (ISSR) visando à comparação entre a progênie e sua planta-matriz. Foram coletadas 10 sementes 
de frutos diferentes de cada um dos nove clones analisados. As sementes foram separadas da mucilagem ou 
resíduo de polpa manualmente, por meio de fricção em peneira de malha fina. Após a remoção, as sementes 
foram lavadas em água corrente e tratadas com solução de hipoclorito de sódio a 10% por 5 minutos e não 
foram submetidas à secagem artificial sendo armazenadas por 15 dias em câmara fria a 10 ºC no interior de 
sacos de polipropileno e a umidade relativa do ar foi mantida em 50%. Em seguida, foram semeadas em 
canteiro contendo como substrato areia e serragem na proporção 1:1. O canteiro estava disposto em câmera 
de nebulização, com intervalos de irrigação de quatro vezes por dia, por um período de 10 minutos. As sementes 
foram distribuídas a uma distância de 2 cm entre as fileiras e 1 cm nas linhas, a 1,5 cm de profundidade 
(LOZANO et al., 2016). 
Análise molecular: Para a avaliação do status genético do camu-camu foram coletadas folhas jovens dos 9 
acessos presentes na Coleção de germoplama da Embrapa Roraima e das plântulas oriundas da germinação 
das sementes das plantas matrizes, permanecendo com a mesma identificação de implementação na Coleção. 
Extração de DNA: O DNA de cada acesso foi extraído a partir das folhas jovens, utilizando o método de 
Rodrigues et al. (in press) descrito para camu-camu. A qualidade e quantidade do DNA presente nas amostras 
foi analisado por meio de eletroforese em gel agarose 0,8% e por espectrofotometria no aparelho CIRRUS 80 
MB (FEMTO). 
Amplificação com marcadores ISSR: Os acessos de camu-camu foram analisados molecularmente por meio 
de marcadores ISSR pelo método de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR). Foram utilizados 2 iniciadores 
(UBC811 e UBC814) desenvolvidos pelo Laboratório de Biotecnologia da Columbia Britânica (coleção n°9). As 
temperaturas de anelamento variaram de 50 à 60ºC. O termociclador utilizado foi o GenCycler (BYOSISTEMS). 
O volume inicial da reação foi de 25 μl, constituído por 100 ng DNA genômico, 1x de buffer, 2 μM de cada 
iniciador, 0,2 mM de dNTPs, 1,0 mM de MgCl2 e 0,75U de Taq DNA polimerase. Os produtos da amplificação 
(bandas) foram analisados por meio de eletroforese em gel de agarose 1,5%. A observação das amostras foi 
realizada com excitação por luz ultravioleta (302nm) e através do registro fotográfico pelo fotodocumentador 
digital EasyDoc 200.  
Análise dos dados: Os acessos foram genotipados com base na presença (=1) e ausência (=0) dos 
fragmentos amplificados. A distância entre os genótipos foi estimada pelo complemento do coeficiente de 
similaridade de Nei & Li (1979). A matriz de distância genética foi utilizada para realizar o agrupamento pelo 
método hierárquico UPGMA (Método de média aritimética não ponderada) possibilitando verificar a relação 
genética da matriz com a progênie. A determinação do número de grupos foi realizada de acordo com Mojema 
(1977). Todas as análises foram realizadas com auxílio do Programa Computacional em Genética e Estatística 
GENES, versão 2017.3.25 (CRUZ, 2006) e pelo programa estatístico R versão 2017.3.4.0 utilizando o pacote 
de dados vegan. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As extrações de DNA permitiram obter materiais genéticos com concentrações que variaram 222 ng/μl a 973,76 
ng/μl. A razão de pureza estava dentro do esperado com médias de 1,70 à 2,0. A análise visual das extrações 
de DNA corroboraram com os dados encontrados através do espectofotômetro (Figura 2) mostrando um 
material genético em boa qualidade e quantidade.  
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Os dois iniciadores utilizados geraram um total de 30 locús polimórficos. A análise de agrupamento pelo método 
UPGMA com o ponte de corte em 92%, separou as matrizes e progênies em três grupos (Grupo I, II e III) e o 
coeficiente de correlação cofenética (CCC) calculado para testar o padrão de adequação do agrupamento foi 
de 90% de dissimilaridade, distorção de 1,85 e 13,63 de estresse.  
As matrizes do Amazonas e de Roraima formam o grupo I do dendograma ficando separadas de suas progênies 
que se unem aos indivíduos de Rondônia e da fronteira Brasil-Peru formando o grupo II. O grupo III é formado 
pelas matrizes CAN e JAV que continuam se diferenciando dos demais acessos.  Nas análises de KOSHIKENE 
(2010) essas duas populações não ficaram próximas.  
Podemos notar que há uma menor diversidade genética entre as progênies das diferentes matrizes analisadas. 
Esse processo de erosão genética acaba resultando em indivíduos mais uniformes com perfis moleculares 
semelhantes. A perda de alelos leva a redução, na capacidade das espécies, de responder a adversidades 
ambientais em gerações futuras; reduzindo sua adaptabilidade a novas condições (YOUNG et al., 1996). Porém 
do ponto de vista agronômico, a existência de monocultivares possibilita a exploração comercial desta cultura.  

 
 
Figura 2 - Extração de DNA de amostras de camu-camu do Rio Urubu (RR). P = Padrão de peso molecular. P1=Progênie 1. P2=Progênie 
2. P3=Progênie 3. P4=Progênie 4. P5=Progênie 5.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 - Agrupamento das matrizes e progênies de M. dubia pelo método UPGMA a partir da matriz de distância obtida pelo 
complemento do coeficiente de similaridade de Nei e LI (1979). Rio Urubu - RR (Urubu), Rio Araçá - AM (Ara), Rio Uatumã - AM (UAT 
0796, UAT 1596 e UAT 1796), Rio Candeias - RO (Candeias) e área de fronteira Brasil - Peru no Rio Javari (JAV)  
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Os acessos que apresentaram maior divergência genética foram os de Rondônia e do Peru. Podemos concluir 
que o uso de marcadores moleculares é eficiente na distinção de materiais e na obtenção de distância genética 
existindo variabilidade entre as plantas matrizes e suas progênies. 
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INTRODUÇÃO 
O camu-camu (Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh) pertence à família Myrtaceae, ocorre principalmente nas 
margens de rios e lagos da Amazônia e tem despertado grande interesse em diversos países pelo seu potencial 
de produção de ácido ascórbico, que varia de 845 a 6.100 mg em 100 g de polpa integral (YUYAMA et al., 
2002). 
O camu-camu é tido como fruto com maior teor de vitamina C até hoje conhecido e possui boa estabilidade 
desta vitamina. O fruto maduro apresenta polpa na coloração róseo-avermelhada, sendo bastante acentuada 
na forma de suco devido à presença de antocianina, poderoso antioxidante. A concentração de antocianinas 
em camu-camu é superior quando comparada a outras frutas como açaí, mirtilo, maçã e laranja (YUYAMA, 
2011). No entanto, devido a sua elevada acidez, dificilmente são consumidos in natura, fato que pode ser 
contornado com o processamento dos frutos em produtos de maior aceitação, além da extração dos 
componentes de interesse nutricional/funcional (SILVA, V. 2012) 
Bombom é o produto constituído por massa de chocolate e por um núcleo formado de recheios diversos que 

podem ser elaborados com frutas, pedaços de frutas, sementes oleaginosas, açúcar, leite, manteiga, cacau, 

licores e outras substâncias alimentícias, sendo, então, recobertos por uma camada de chocolate (BRASIL, 

2005). 

Bombom é atualmente o produto de chocolate mais comercializado. Sendo encontrado nas mais diversas 
formas e sabores, seja feito de chocolate maçico ou recheado (MIQUELIN, 2006). Nas diversas regiões 
brasileiras, a comercialização de bombons (dos mais variados sabores) produzidos em escala artesanal e/ou 
industrial, é crescente e constante, movimentando o mercado formal e informal durante todo o ano (MEDEIROS 
et al., 2012). Na região Amazônica existe uma grande exploração desses produtos com recheio contendo os 
mais diversos frutos e até mesmo com frutos regionais como castanha do Brasil e cupuaçu (SOUSA et al., 
2010). 
Deste modo, este trabalho teve como objetivo formular e avalizar aceitabilidade por meio de testes sensoriais, 
verificando qual ou quais formulações obtiveram maior aceitabilidade e manutenção do seu potencial 
nutracêutico.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os frutos de camu-camu, foram coletados em área plantada, no campo experimental da Serra da Prata em 

Mucajaí-RR, durante a coloração vermelho-escuro, no seu período de maturação. 

Após a colheita, os frutos foram lados ao Laboratório de Pós-colheita, Agroindústria e Cultura de Tecido da 

Embrapa-RR, logo foram limpos e higienizados com hipoclorito de sódio (NaClO) a 0,02%, por 30 minutos, 

seguindo as recomendações da ANVISA. Onde parte deles foi devidamente despolpados em despolpadora 

industrial, sem adição de água, e a polpa separada da casca e das sementes. E parte dos frutos foi retirada 

somente a semente e deixada a polpa+casca para confecção dos frutos em calda.  

O experimento foi conduzido no Laboratório de Pós-Colheita, Agroindústria e Cultural de Tecidos da Embrapa 

Roraima. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, contendo seis tratamentos, 

possuindo diferentes formulações de bombom de camu-camu, e quatro repetições por tratamento:  

F1- bombom recoberto com chocolate branco e recheada com doce de camu-camu; 

F2- bombom recoberto com chocolate branco e recheada com doce de camu-camu + geleia de camu-camu;  

F3- bombom recoberto com chocolate branco e recheada com doce de camu-camu + camu-camu em calda;  

F4- bombom recoberto com chocolate ao leite e recheada com doce de camu-camu;  

F5- bombom recoberto com chocolate ao leite e recheada com doce de camu-camu + geleia de camu-camu; 

F6- bombom recoberto com chocolate ao leite e recheada com doce de camu-camu + camu-camu em calda.  

A formulação da geleia de camu-camu é à base de polpa e açúcar, levadas ao fogo médio até possuir a textura 

levemente consistente, quanto ao camu-camu em calda é realizado uma calda de água, açúcar e o fruto, 

finalizando quando o fruto estiver inteiramente cozido. No preparo do doce é trabalhada a polpa e leite 

condensado, levados ao fogo médio até possuir uma textura levemente firme e bem homogênea. 

Os bombons foram logo embalados em papel alumínio com diferentes colorações que indicavam os diferentes 

tratamentos, para que pudesse ser feita a análise sensorial dos produtos.  
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Análise sensorial: está devidamente registrado e aprovado junto ao comitê de ética em pesquisa, sob o número 

41734015.0.0000.5302, e as análises sensoriais foram realizadas na Embrapa Roraima-RR, com a participação 

de 40 provadores não treinados. Cada avaliador receberam as seis formulações de bombons e uma folha 

contendo um questionário e uma escala hedônica para avaliar aparência, cor, sabor e textura variando de 9 a 

1 (9- Gostei extremamente, 8- Gostei muito, 7- Gostei regularmente, 6- Gostei ligeiramente, 5- Indiferente, não 

gostei nem desgoste, 4- Desgostei ligeiramente, 3- Desgostei regularmente, 2- Desgostei moderadamente e 1- 

Desgostei extremamente), e outra escala para avaliar a intenção de compra (1- Decididamente compraria, 2- 

Provavelmente compraria, 3- Talvez sim/ talvez não, 4- Provavelmente não compraria, 5- Decididamente não 

compraria). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ao observamos as diferentes formulações de bombom testadas (Figura 2) pela análise sensorial, nota-se que 

os tratamentos 5 e 6, feitos com chocolate ao leite, não obtiveram boa aceitabilidade geral, principalmente com 

relação a textura, com valores abaixo de 70%. Segundo Baú et al. (2010), Valores abaixo desta porcentagem 

são considerados de baixa aceitabilidade. 

Verificou-se que o índice de aceitabilidade para o quesito sabor, o tratamento 4 destacou-se com 79,4% de 

aprovação. Enquanto que o tratamento 1, obteve maiores notas quesito textura, com 79,2%. Então pode se 

observar que os tratamentos 1 e 4 estão em ênfase de agrado dos provadores e também obtiveram uma boa 

aceitabilidade nos quesitos aparência e cor. A preferência dos provadores foi nos ambos tratamentos devido 

que o mercado já trabalha com texturas de doces de frutas regionais, assim resultando na sua alta 

aceitabilidade. 

Levando em consideração que o material utilizado para produção dos bombons é pouco conhecido e 

subutilizado na alimentação humana, foi obtido índice de aceitabilidade superior a 70%, em média, para todas 

as formulações e atributos testados. Este fato sugere boas possibilidades para inserção comercial dos produtos, 

com aceitação considerada ótima, variando pouco e de acordo com preferências pessoais de cada consumidor. 

Segundo Carvalho et al. (2006), a análise sensorial é de suma importância e eficácia para conhecer a opinião 

dos consumidores e sua intenção de compra em relação a um determinado produto. É considerado fator 

importantíssimo a verificação junto aos provadores a real intenção de compra de novos produtos testados, para 

uma possível inserção e aceitação no mercado. 

Ao avaliarmos a intenção de compra dos bombons e camu-camu, observa-se uma maior aceitação pelas 

formulações que possuem o doce de camu-camu sendo a formulação 2, 3, 4 e 5 a de maior preferência dentre 

as demais, onde mais de 30% dos provadores disseram que provavelmente compraria o produto (Figura 1). 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Figura 1: Índice de aceitabilidade das diferentes formulações de bombom de camu-camu testadas. Formulação 1: 

chocolate branco e recheada com doce de camu-camu; Formulação 2: chocolate branco e recheada com doce de 

camu-camu + geleia de camu-camu; Formulação 3: branco e recheada com doce de camu-camu + camu-camu em 

calda; Formulação 4: chocolate ao leite e recheada com doce de camu-camu; Formulação 5: chocolate ao leite e 

recheada com doce de camu-camu + geleia de camu-camu; e chocolate ao leite e recheada com doce de camu-camu 

+ camu-camu em calda. 

Figura 2: Intenção de compra das diferentes formulações de bombons de camu-camu testadas. Formulação 1: chocolate 

branco e recheada com doce de camu-camu; Formulação 2: chocolate branco e recheada com doce de camu-camu + 

geleia de camu-camu; Formulação 3: branco e recheada com doce de camu-camu + camu-camu em calda; Formulação 

4: chocolate ao leite e recheada com doce de camu-camu; Formulação 5: chocolate ao leite e recheada com doce de 

camu-camu + geleia de camu-camu; e chocolate ao leite e recheada com doce de camu-camu + camu-camu em calda. 
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CONCLUSÕES 
Diante dos testes apresentados recomenda-se as formulações 1 (chocolate branco recheado com doce de camu-camu) e 
4 (chocolate ao leite recheado com doce de camu-camu), pois obtiveram boa aceitabilidade. Logo também a formulação 
4, esteve com mais de 30% na intenção de compras; assim podendo ser agregado no mercado regional, para pequenos 
produtores aumentando a renda familiar. Mais estudos podem ser desenvolvidos no intuito de melhorar aceitabilidade dos 
produtos testados. 
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 INTRODUÇÃO 
Dentre as espécies de fruteira nativa da Amazônia com potencial promissor destacam-se as da família 
Myrtaceae, a qual pertence o camu-camu (Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh), devido ao seu grande potencial 
científico, biotecnológico, econômico, nutricional e funcional. O crescente interesse pelos frutos de camu-camu 
é principalmente em função do seu notável conteúdo de vitamina C, com até 7.355 mg 100 g-1 de polpa fresca 
(CHAGAS et al. 2015). 
Uma alternativa viável para o aproveitamento econômico desses frutos é a industrialização. As geleias são 
produtos que podem ser processados com ingredientes de fácil acesso, usando polpa de frutos nativos da 
região amazônica, possibilitando a agregação de valor e melhorando o potencial exploratório do camu-camu. 
Desse modo, com a enorme variedade de frutas produzidas no Brasil, surge a possibilidade de associação de 
sabores, para confecção de geleias mistas, com a utilização de frutos já cultivados, como o mamão (Carica 
papaya), maracujá (Passiflora edulis), acerola (Malpighia emarginata), jabuticaba (Myrciaria jaboticaba) a 
goiaba (Psidium guajava L), e frutas potenciais, mas ainda pouco conhecidas, como é o caso do camu-camu. 
Neste caso, a mistura de materiais na confecção de geleias, tem por finalidade acrescentar mais sabor e 
aceitabilidade as geleias. Portanto, este estudo tem como objetivo formular e avaliar a aceitação sensorial de 
diferentes formulações de geleias de caçari com e sem a mistura com outros frutos (mistas), por meio de testes 
sensoriais pós-processamento. 
   
MATERIAL E MÉTODOS 
Para realização do experimento foram coletados frutos de camu-camu em estádio maturo durante a safra de 
2017, mês de março, em área de vegetação nativa, as margens do Rio Cachorro, no município do Cantá-
Roraima, Brasil. Após a colheita, os frutos foram levados ao Laboratório de Pós-colheita da Embrapa-RR, onde 
foram higienizados e despolpados em despolpadora industrial, sem adição de água, onde a polpa foi separada 
da casca e das sementes.  
Para confecção dos tratamentos foram utilizados polpa de camu-camu, e polpa de outros frutos, como 
jabuticaba, mamão, goiaba, acerola e maracujá, cujas polpas foram adquiridas no mercado local de Boa Vista- 
RR, Brasil. O ensaio experimental foi conduzido com os seguintes tratamentos: T1: Geleia de camu-camu pura 
(51 % de polpa de camu-camu; 49 % de açúcar e 0,005 de pectina); T2: Geleia de camu-camu com jabuticaba 
(38,5 % de polpa de camu-camu; 12,5 % de polpa de jabuticaba; 49 % de açúcar e 0,005 de pectina); T3: Geleia 
de camu-camu com goiaba (38,5 % de polpa de camu-camu; 12,5 % de polpa de goiaba; 49 % de açúcar e 
0,005 de pectina); T4: Geleia de camu-camu com acerola (38,5 % de polpa de camu-camu; 12,5 % de polpa de 
acerola; 49 % de açúcar e 0,005 de pectina); T5: Geleia de camu-camu com maracujá (38,5 % de polpa de 
camu-camu; 12,5 % de polpa de maracujá; 49 % de açúcar e 0,005 de pectina); T6: Geleia de camu-camu com 
mamão (38,5 % de polpa de camu-camu; 12,5 % de polpa de mamão; 49 % de açúcar e 0,005 de pectina).  
O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, onde os tratamentos foram constituídos 
de seis diferentes formulações de geleia de camu-camu, pura ou mistas com outros frutos, e cada tratamento 
composto por quatro repetições. Para confecção das geleias, seguiu-se a composição de acordo com cada 
tratamento. Onde o material foi levado ao fogo médio de 100 °C, para cocção até atingir o ponto de geleia. A 
geleia obtida foi colocada em frascos esterilizados de vidro, ainda quente. Estes frascos foram imediatamente 
lacrados e armazenados a temperatura ambiente, aproximadamente 25 °C.  
Análise sensorial: O presente estudo foi devidamente registrado e aprovado junto ao comitê de ética em 
pesquisa, sob o número 39610114.0.0000.5302, e as análises sensoriais realizadas na Embrapa Roraima-RR, 
com a participação de 40 provadores não treinados. As amostras foram colocadas em copinhos descartáveis e 
codificadas com números aleatórios. Cada avaliador recebeu as seis formulações de geleia e uma folha 
contendo um questionário e uma escala hedônica para avaliar aparência, cor, sabor e textura variando de 9 a 
1 (9- Gostei extremamente, 8- Gostei muito, 7- Gostei regularmente, 6- Gostei ligeiramente, 5- Indiferente, não 
gostei nem desgoste, 4- Desgostei ligeiramente, 3- Desgostei regularmente, 2- Desgostei moderadamente e 1- 
Desgostei extremamente), e outra escala para avaliar a intenção de compra (1- Decididamente compraria, 2- 
Provavelmente compraria, 3- Talvez sim/ talvez não, 4- Provavelmente não compraria, 5- Decididamente não 
compraria). Entre uma avaliação e outra, os avaliadores bebiam água para que não houvesse interferências 
entre as formulações analisadas.  
Os dados foram submetidos a analise de variância e as medias testadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade, por meio do programa computacional SISVAR (FERREIRA, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com relação ao sabor, exceto pela geleia pura de camu-camu, todos atributos sensoriais de qualidade, 
em todas as geleias testadas, apresentaram valores superiores ao recomendado por Baú et al. (2010), que é 
de 70% (Figura 1). 
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Figura 1. Índice de aceitabilidade das geleias de camu-camu pura e mistas com outros frutos. 

 
Ao observarmos o quesito aparência, nota-se que a geleia de camu-camu apresentou menor aceitabilidade 
quando comparada as demais. Maior aceitabilidade foi observada no quesito aparência quando esta 
apresentava-se mista com outros frutos, onde o índice de aceitabilidade apresentou valores médios próximos 
a 85 %.  
Quanto a cor, todas as formulações apresentaram boa aceitabilidade, com valores próximos a 85 %. Nos 
atributos sensoriais sabor e textura, a geleia de camu-camu pura apresentou os menores índices de 
aceitabilidade. Esses resultados possivelmente são devido ao sabor acentuado do camu-camu (PEUCKERT et 
al., 2010), os quais denotam uma maior preferência por geleias utilizadas nas formulações com outros frutos, 
melhorando o sabor do produto, aumentando sua aceitabilidade. Estes fatores provavelmente foram afetados 
pela elevada acidez presente na polpa de camu-camu (AKTER et al., 2011; GRIGIO et al., 2016) assim como, 
consequentemente, os produtos desenvolvidos a partir desta.  
Segundo Carvalho et al. (2006), a análise sensorial é de suma importância e reconhecidamente eficaz para 
melhor conhecer a opinião dos consumidores e sua intenção de compra em relação a um determinado produto. 
É considerado fator importantíssimo a verificação junto aos avaliadores da real intenção de compra do novo 
produto testado, para uma possível inserção deste no mercado.  
Ao avaliarmos a intenção de compra das geleias de camu-camu, observa-se uma maior aceitação pelas 
formulações mistas com outros frutos, sendo a formulação 3 a de maior preferência dentre as demais, onde 
mais de 50% dos provadores disseram que decididamente comprariam o produto (Figura 2). Araujo et al.  (2012) 
ao avaliar a combinação da geleia de pimenta com acerola, observou que as mesmas obtiveram uma boa 
aceitação e intenção de compra. 

 

 
Figura 2. Intenção de compra das geleias de camu-camu pura e mistas com outros frutos. 

 
 

CONCLUSÕES 
Com base nos resultados obtidos, conclui que a geleia de camu-camu pura não obteve boa aceitação quando 
comparada as demais. A geleia de camu-camu com goiaba foi a que obteve a maior aceitação. No entanto, na 
análise sensorial podemos concluir que mais estudos devem ser desenvolvidos.  
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INTRODUÇÃO 
O percevejo-das-gramíneas, Blissus pulchellus Montandon, 1893 (Hemiptera: Lygaeoidea: Blissidae) é uma 
praga que vem causando severos danos em pastagens em Roraima desde 2015. Ataques de B. pulchellus 
foram reportados em Honduras em Panicum sp. e Brachiaria mutica, na Guatemala em gramas em campos de 
golf (espécie de planta não especificada) e no Panamá em Panicum purpureum Ruiz & Pav. (Merrill & Sweet, 
2000).  
Adultos e ninfas do percevejo-das-gramíneas se alimentam da seiva, tanto do floema como do xilema, dos 
colmos e da base das touceiras de gramíneas. Quando em altas densidades populacionais, causam 
amarelecimento e murchamento das folhas, seguido de necrose e morte da planta. Os sintomas dos danos 
podem ser confundidos com sintomas de seca (Valério, 2015). 
Não existem informações sobre a biologia desta espécie em nenhuma condição ambiental. Portanto, este 
trabalho objetiva determinar o ciclo de vida e a capacidade reprodutiva de B. pulchellus em diferentes espécies 
de pastagens da família Poaceae comumente cultivadas no Brasil. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Criação massal do percevejo 
Este experimento foi conduzido entre o período de agosto de 2018 a junho de 2019, no Laboratório de 
Entomologia da Embrapa Roraima. Os Insetos adultos foram capturados em cultivo de Urochloa ruziziensis 
(Poaceae), localizado na Estação Experimental Água Boa em Boa Vista, Roraima. Plantas infestadas com o 
percevejo foram colocadas em sacos e encaminhados para sala de criação do Laboratório.  
No laboratório os percevejos foram mantidos em caixas plásticas transparentes (30,7 x 30,5 x 42,5 cm) com 
plantas de Urochloa ruziziensis, que foram trocadas a cada três dias. As caixas com a criação do percevejo 
foram mantidas em BOD a 27ºC, 60% de umidade relativa e 12 horas de luz e 12 de escuro. O experimento foi 
realizado nessas mesmas condições.  
 
Biologia do percevejo em diferentes Poaceae 
Foram obtidos os parâmetros da biologia de B. pulchellus alimentados em folhas de oito variedades de capins 
(Poaceae): Urochloa ruziziensis (ruziziensis), Urochloa humidicola (quicuio), Andropogon gayanus, Panicum 
maximum cvs. Mombaça e Zuri, Urochloa brizantha cvs. Marandú, Piatã e Paiguás.  
Quinze casais de B. pulchellus obtidos da criação massal foram transferidos para placas de Petri de acrílico 
(6,0 cm de diâmetro x 1,0 cm de altura) contendo folhas das respectivas variedades de capins. Para cada 
capim, foram utilizadas 15 placas. 24 horas depois, para cada variedade, 100 ovos obtidos por esses casais 
foram retirados e individualizados em placas de Petri contendo folhas das respectivas variedades de capins. 
Foram anotadas a fase e a sobrevivência dos indivíduos. Na fase adulta, para cada variedade, foram formados 
20 casais e diariamente, os ovos foram contados e transferidos para uma placa de Petri com papel filtro 
umedecido e acompanhados até a emergência das ninfas.  
Em todas as etapas, as folhas dos capins foram substituídas diariamente. As observações foram feitas 
utilizando microscópio estereoscópio com aumento de 40 vezes. 

 
Análise dos dados 
Os dados de longevidade e mortalidade em cada espécie de Poaceae foram submetidos a análise de variância 
considerando um nível de significância de 5% pelo teste F. Quando significativo, foi feito o teste de Tukey a 5%. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A longevidade de machos de B. pulchellus foi menor no capim A. gayanus (55,78 dias) seguido dos capins U. 
brizantha cv. Piatã (58,1 dias), P. maximum cv. Zuri (61,14 dias), U. brizantha cv. Marandú (62,75 dias), 
respectivamente (Tabela 1).  
Já a longevidade das fêmeas foi menor no capim P. maximum cv. Zuri (61,17 dias), seguido dos capins A. 
gayanus (61,57 dias), U. brizantha cv. Piatã (71,65 dias) e U. brizantha cv. Paiguas (72,6 dias), respectivamente 
não diferindo pelo teste de Tukey (Tabela 1).  
A duração média das fases dos machos e para as fêmeas foi menor duração nos capins A. gayanus (15,67 e 
24,29 dias, respectivamente) e P. maximum cv. Zuri (19 e 18,33 dias, respectivamente) (Tabela 1).  
 
Tabela 1 – Longevidade e duração em dias (média ± erro padrão) de machos e fêmeas de Blissus pulchellus 
em diferentes hospedeiros. 

Capim Longevidade Duração das fases 

Adulto macho Adulto fêmea Adulto macho Adulto fêmea 
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Andropogon 
gayanus 55,78 ± 1,7 a (9) 61,57 ± 2,64 a (7) 15,67 ± 1,58 a (9) 24,29 ± 2,73 a (7) 

Urochloa 
brizantha cv. 
Marandú 

62,75 ± 1,29 ab 
(19) 

75,42 ± 1,18 b 
(19) 

32,38 ± 1,13 b 
(16) 45,32 ± 1,2 b (19) 

Panicum 
maximum cv. 
Mombaça 

65,53 ± 1,21 bc 
(15) 

75,53 ± 1,33 bc 
(15) 

31,33 ± 1,24 bc 
(15) 

41,73 ± 1,36 bc 
(15) 

Urochloa 
brizantha cv. 
Paiguas 66 ± 1,97 bcd (20) 

72,6 ± 1,89 abcd 
(20) 

36,95 ± 1,98 bcd 
(20) 

44,15 ± 1,85 bcd 
(20) 

Urochloa 
brizantha cv. 
Piatã 

58,1 ± 0,79 abe 
(20) 

71,65 ± 0,78 
abcde (20) 

31,25 ± 0,77 bcde 
(20) 

45,6 ± 0,83 bcde 
(20) 

Urochloa 
humidicola 
Quicuia 72,69 ± 1,33 f (14) 

81,14 ± 3,22 bcdf 
(14) 

32 ± 1,36 bcdef 
(13) 

40,21 ± 3,26 bcdef 
(14) 

Urochloa 
ruziziensis 

64,5 ± 1,15 bcd 
(21) 

74,71 ± 2,35 bcdef 
(21) 

34,2 ± 0,99 bcdef 
(20) 

44,9 ± 2,42 bcdef 
(21) 

Panicum 
maximum cv. Zuri 

61,14 ± 1,87 
abcde (6) 

61,17 ± 5,04 ade 
(6) 19 ± 2 a (7) 18,33 ± 5,07 a (6) 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferiram pelo teste de Tukey a 95% de probabilidade. 
Valor entre parênteses é o número de observações. 

 

De modo geral, as taxas de mortalidade foram maiores no primeiro instar, sendo que a sobrevivência nos capins 
A. gayanus e P. maximum cv. Zuri foram maiores. De ovo a adulto, as maiores taxas de sobrevivência foram 
nos capins U. brizantha cv. Piatã com 80%, U. ruziziensis com 79%, U. brizantha cv. Paiguas com 72% e U. 
brizantha cv. Marandú com 69%. E os que se apresentaram inferiores foram os capins P. maximum cv. Zuri 
com 13% e A. gayanus com 17% da taxa de sobrevivência (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Taxas de sobrevivência (%) obtida em cada instar e mediana por tratamento do percevejo (Blissus 

pulchellus) em diferentes hospedeiros (condições do teste) 
 

Capim Ovo 1º instar 2º instar 3º instar 4º instar 5º instar Ovo a adulto 

Panicum maximum 
cvs. Zuri 39% 53% 36% 11% 13% 1% 13% 

Andropogon gayanus  55% 33% 40% 0% 6% 1% 17% 

Urochloa humidicola 
Quicuia 37% 11% 9% 4% 0% 58% 45% 

Panicum maximum 
cvs. Mombaça 24% 13% 3% 11% 4% 55% 55% 

Urochloa brizantha 
cvs. Marandú  9% 8% 12% 4% 1% 52% 69% 

Urochloa brizantha 
cvs. Paiguas 14% 6% 7% 3% 1% 56% 72% 

Urochloa ruziziensis 9% 5% 1% 0% 2% 49% 79% 

Urochloa brizantha 
cvs. Piatã 13% 2% 0% 4% 1% 51% 80% 

 
 

Considerando a longevidade e a sobrevivência, dentre os capins testados, os melhores hospedeiros de B. 
puchellus são A. gayanus, P. maximum cv. Zuri, U. brizantha cv. Piatã, U. brizantha cv. Paiguas e U. ruziziensis. 
No Brasil os percevejos do gênero Blissus só haviam sido reportados em espécies de capim Tanner grass 
(Urochloa arrecta), capim-angola (U. mutica) e tangola (híbrido natural entre estes dois capins) (VALÉRIO; 
REIS; LIMA, 2015). No entanto, em Roraima, desde 2015, ataques severos causados por B. pulchellus têm 
sido observados em pastagens de U. brizantha e P. maximum cv. Mombaça (SILVA, 2018) e também constitui 
uma ameaça para esses outros capins acima citados. 
Em estudos com Blissus insularis, Congdon (2004) observou que estes percevejos apresentam maior 
sobrevivência em regiões mais secas, com altas temperaturas e luminosidade. Considerando esses fatores e 
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a presença de hospedeiros, Roraima caracteriza-se como uma região favorável ao desenvolvimento desse 
percevejo. 

 
 

CONCLUSÕES 
Dentre os capins testados, os melhores hospedeiros de B. puchellus são A. gayanus, P. maximum cv. Zuri, U. 
brizantha cv. Piatã, U. brizantha cv. Paiguas e U. ruziziensis. 
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INTRODUÇÃO 
O interesse na propagação de espécies florestais nativas tem se intensificado devido à ênfase aos problemas 
ambientais atuais, bem como desmatamento e mudanças climáticas, com destaque para recuperação de áreas 
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degradadas, recomposição da paisagem e regularização ambiental, diante disso, informações e técnicas das 
essências florestais, principalmente das amazônicas, torna-se um entrave para a utilização em larga escala 
(CARVALHO et al., 2016). 
Mogno africano (Khaya ivorensis) é uma espécie da família Meliaceae, nativa do continente africano, uma 
espécie heliófila, introduzida no Brasil para ser produzido em cultivos silviculturais. Possui madeira nobre de 
grande potencial econômico para comercialização interna e externa, podendo ser empregada na indústria 
moveleira, naval, construção civil, painéis e laminados, entre outros usos (PINHEIRO et al., 2011). 
No Brasil, a espécie foi introduzida inicialmente no norte do país por meio de sementes doadas para pesquisa 
em 1976, porém apenas em 1989 as árvores oriundas do plantio dessas sementes se reproduziram e 
permitiram a difusão da espécie no país (RIBEIRO et al., 2017). 
O gênero Khaya pode ser uma alternativa, uma vez que vem se tornando de grande importância na Região 
Amazônica, pode ser utilizada na conservação ambiental, principalmente no que se refere à devastação das 
áreas de florestas nativas. As espécies desse gênero apresentam rápido crescimento, chegando a atingir 45 
metros de altura e 20 cm de diâmetro aos 4 anos de idade e cresce sobre grande variedade de solos. 
As sementes, em geral, apresentam desempenho variável, quanto a germinação, em diferentes temperaturas 
e substratos (MONDO et al., 2008). Estes são componentes básicos do teste de germinação, assim, o 
conhecimento da influência desses componentes na germinação de cada espécie é importante para produção 
de mudas de qualidade (COIMBRA et al., 2007). Neste sentido, Smiderle et al. (2019) evidenciam a 
necessidade de utilizar sementes de qualidade para obtenção de plantios com plântulas vigorosas, para atingir 
altas produtividades e padrões de qualidade exigidos pelo mercado. 
Sementes de alta qualidade apresentam elevada qualidade genética e fisiológica, altas taxas de germinação e 
vigor, que sempre devem estar associadas à pureza física e sanitária. Sementes vigorosas conferem a planta 
melhores condições de desenvolvimento e apresentam maior capacidade de resistir a condições adversas. Já 
sementes de menor vigor apresentam menores porcentagens e velocidade de emergência, o que compromete 
o estabelecimento da cultura. 
A rapidez e uniformidade, seguida por imediata emergência das plântulas são características desejáveis na 
formação de mudas, pois quanto mais tempo à plântula permanece nos estádios iniciais, maior período fica 
sujeita às condições adversas do ambiente (MARTINS et al., 1999). A germinação lenta, por sua vez pode 
contribuir para o aumento dos custos de produção, sendo necessários maior número de sementes e tempo de 
permanência na sementeira para a obtenção de determinado estande. 
A profundidade de semeadura é específica para cada espécie e quando adequada, propicia germinação e 
emergência de plântulas uniformes (SOUSA et al., 2007). Conforme Marcos Filho (2005) as semeaduras muito 
profundas podem também aumentar o período de suscetibilidade a patógenos. Contudo, se as semeaduras 
forem superficiais as sementes ficarão expostas a qualquer alteração ambiental, como excesso ou déficit hídrico 
ou térmico, podendo originar plântulas pequenas e fracas (TILLMANN et al., 1994). 
Assim como a profundidade, há posições da semente na semeadura que são ideais para a germinação, a 
emergência e o desenvolvimento das plântulas (MARTINS; CARVALHO, 1993; SILVA e SILVA et al., 2007). 
A posição da semente no substrato pode reduzir a germinação e/ou afetar negativamente o desenvolvimento 
inicial da plântula (MARTINS et al., 1999). Pode também não influenciar o processo germinativo (SOUSA et 
al., 2007). 
Objetivou-se neste trabalho estabelecer classes de tamanho de sementes e verificar o efeito de diferentes 
posições da semente em relação a características morfológicas de plântulas de K. ivorensis. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Os experimentos foram conduzidos entre agosto de 2018 e maio 2019, um para estabelecer as classes de 
tamanhos das sementes pela massa, outro para verificar a emergência em relação a posição da semente na 
semeadura e obter plântulas, para num terceiro experimento monitorar o crescimento das plântulas por 90 
dias. Todos conduzidos em viveiro telado (sombrite 50%) da Embrapa Roraima. As sementes utilizadas para 
estudos foram obtidas de frutos coletados de árvores produtivas em Roraima. 
Assim, sementes foram retiradas de frutos obtidos de plantas estabelecidas em campo experimental na 
Confiança II, pertencente a Embrapa Roraima. O experimento foi realizado no Laboratório de Análises de 
Sementes da Embrapa Roraima, as sementes intactas de Khaya ivorensis foram separadas visualmente em 
três classes de massa (pequenas 0,20 g, médias 0,25 g e grandes 0,30 g). As medidas biométricas das 
sementes foram realizadas individualmente em balança de precisão (0,001 g) para a determinação de massa, 
com auxilio de paquímetro digital para determinar comprimento, largura e espessura em quatro repetições de 
50 sementes, totalizando 200 sementes para cada classe de massa. 
Estas sementes foram semeadas em areia média a 2 cm de profundidade, em três posições: a) 0°- as sementes 
foram semeadas com o poro germinativo voltado para cima (PGC); b) 90°- sementes com o poro germinativo 
voltado para o lado (PGL); c) 180°- sementes com o poro germinativo voltado para baixo (PGB). 
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Após a semeadura em bandejas plásticas em casa de vegetação, as sementes foram cobertas com areia média 
de modo que o poro germinativo ficasse a 2 cm de profundidade. A emergência foi monitorada diariamente 
após o surgimento das primeiras plântulas até estabilização para obter a emergência percentual, bem como os 
índices de velocidade de emergência de plântulas obtidos conforme Maguire (1962). 
Estas plântulas ao finalizar as medições foram transplantadas para sacolas plásticas de polietileno (2,2 L) em 
viveiro telado (sombrite 50%) e monitoradas até completar 90 dias. A altura das plântulas e o diâmetro de caule 
foram registrados em intervalos de 30 dias. Altura da plântula (cm): com auxílio de régua graduada, a altura foi 
medida, considerando-se da base, ao nível do substrato até a gema apical. Diâmetro do colo (mm): o diâmetro 
das mudas foi medido, com auxílio de paquímetro digital (precisão de 0,01 mm), a 01 centímetro do nível do 
substrato. 
Os valores médios das variáveis foram submetidos à análise estatística utilizando o software Sisvar 

(FERREIRA, 2014), com análise de variância e o teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro, para as 

comparações entre as médias das variáveis. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os dados obtidos e confirmados através da realização da biometria, realizada com auxilio de paquímetro digital, 
indicou que as sementes pequenas, médias e grandes apresentavam comprimentos de 2,69, 3,44 e 4,04 cm, 
largura de 1,71, 2,09 e 2,24 cm e massa de 0,20, 0,27 e 0, 33 g por semente, respectivamente. Quanto aos 
resultados de qualidade fisiológica não houve diferenças significativas quanto a posição das sementes. A 
percentagem média para a emergência de plântulas, em areia média, foi de 70%, 89% e 84% para sementes 
classificadas como pequenas, médias e grandes, respectivamente, bem como estabelecidas as velocidades de 
emergência de plântulas com índices médios de 4,9; 6,2 e 5,5. 

As plântulas, assim obtidas, apresentaram altura média de 10,09, 11,15 e 11,28 cm, enquanto o diâmetro de 
colo foi de 1,15, 1,36 e 1,37 cm, já as raízes apresentavam 9,08, 9,69 e 10,81 cm de comprimento e média de 
2,22, 2,32 e 2,58 folhas por plântula, para sementes pequenas, médias e grandes, respectivamente quando 
foram transplantadas para sacolas plásticas aos 30 dias após a emergência. 
Plântulas oriundas de sementes grandes, obtiveram maior crescimento em diâmetro do colo e altura de 
plântulas, em relação as obtidas de sementes médias e pequenas (Figura 1). 

    
 

Figura 1. Curvas com valores médios de crescimento em diâmetro do colo de plântulas de K. ivorensis em 
relação ao tamanho das sementes pequenas, médias e grandes (P, M e G) independente da posição de 
semeadura. yG, yM, yP= equações das sementes grandes, médias e pequenas. 
 

Plântulas emergidas de sementes médias e pequenas obtiveram crescimento em altura similar até os 
75 dias. Porém, quando avaliado aos 90 dias, observou-se que sementes médias se sobressaíram 
em relação as pequenas. Verificou-se ainda, que nos 90 dias, as plântulas obtidas de sementes 
grandes obtiveram os melhores resultados em relação as plântulas oriundas dos demais tamanhos de 
sementes (Figura 2). 

yG= 1,924 + 0,0512x + 0,0004x2 R²= 0,98
yM= 1,388 + 0,0653x +0,0002x2 R²= 0,99
yP= 1,197 + 0,058x +0,0003x2 R² = 0,99
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Figura 2. Curvas com valores médios de crescimento em altura de plântula de K. ivorensis em relação ao 
tamanho das sementes pequenas, médias e grandes (P, M e G) independente da posição de semeadura. yG, 
yM, yP= equações das sementes grande, médias e pequenas. 
 

As plântulas de Mogno africano obtidas de sementes grandes tiveram, ao longo dos 90 dias de avaliações,  
crescimento com tendência quadrática. As plântulas obtidas de sementes médias tiveram respostas similares 
para o diâmetro de colo em relação as posições avaliadas, com resposta quadrática até 90 dias. A mesma 
tendência foi verificada para a altura das plântulas, independente da posição de semeadura. No entanto, as 
sementes postas para germinar com poro germinativo voltado para baixo tiveram médias inferiores, em relação 
as outras. Sementes pequenas com o poro germinativo voltado para baixo e deitadas obtiveram as melhores 
médias quando comparadas com as sementes com o poro germinativo voltado para cima. 

 

CONCLUSÃO 

As classes de sementes do Mogno africano, estabelecidas de forma visual, apresentam valores biométricos 
distintos. 
A posição da semente na semeadura não interfere na percentagem de emergência de plântulas de Khaya 
ivorensis, em areia média classificadas em três tamanhos. 
As plântulas de Khaya ivorensis obtidas de classes de sementes grandes são indicadas para a produção de 
mudas. 
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A água é um recurso finito e não tão abundante quanto pode parecer; por isso deve ser economizada. Essa é uma 

noção que só começa a ser difundido nos últimos anos, à medida que os racionamentos se tornaram urgentes e 

necessários, até mesmo no Brasil, que é um dos países com maior quantidade de reservas hídricas cerca de 15% 

do total da água doce do planeta. Para não se chegar a tal ponto, a saída é poupar, e o esforço tem de ser coletivo. 

São questões de comportamento e atitude que se encontram no centro da crise, diz o relatório da ONU sobre a água 

no mundo. Muitas vezes as crianças e os jovens tem maior consciência do problema, graças às escolas. Os alunos 

da escola Estadual Professor Geraldo da Silva Pinto buscará informações de como fazer uma bomba hidráulica 

ecológica sem energia elétrica, juntos com agricultores do município de Alto Alegre, mostrar a importância ambiental 

e econômica e benefícios para agricultura local. O projeto foi dividido em duas etapas sendo a primeira pesquisa 

com os agricultores para saber se existe alguma bomba ecológica, na segunda etapa; fabricação da bomba hídrica 

ecológica além de montagem e teste com os agricultores de como fazer para utilizar uma bomba ecológica.  

MATERIAL E MÉTODOS 

A escolha do tema aconteceu através dos alunos do 1º A ano aceleração turno vespertino, que ao tratar-se da 

feira de ciências veio alguns temas abordado pelos alunos então o tema escolhido foi Bomba hidráulica 

ecológica, mais aceito pelo fato de termos grandes plantações em nosso município e os alunos serem filhos de 

agricultores de nossa região. Então a partir deste ponto começou vários levantamentos bibliográficos sobre o 

assunto juntamente com a turma 1º A, logo depois foi colocado em pratica o estudo sobre o assunto feito um 

levantamento, onde se produzia mais verduras e legumes e também frutas. E utilização de bombas tanto 

ecológica que não precisa de energia quanto precisa de energia. Foi elaborado um questionário para aplicarmos 

junto aos agricultores da nossa região, abordando e indagando sobre culturas plantadas, tipos de bombas e 

quantidade de agua utilizadas em cada chácara ao derredor do município. O trabalho se deu em forma de 

pesquisa bibliográfica, aplicação de questionários, aplicados com agricultores da região. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa feita com quatro agricultores de nossa região com o objetivo de descobrir sobre tipos de culturas 

plantadas, quantidade de litros água retirados todos os dias para regar o plantio, se existem nas propriedades 

alguma bomba ecológica sem utilização de energia, de qual manancial e retirada à água das chácaras. Vicinal 

01 do Raimundão e vicinal 08 no município de Alto Alegre – RR. 

 

 

 

 

 

Resultado da vazão da bomba e diâmetro da bomba. 

 V = Volume 200 litros  

          Q.V = Vazão Volumétrica = V/T  

   QV 

 1M  

         1m 

1x.1x.1x = 1m³ =1000L 
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Volume = π. r². h  

π = 3,14 

r = Raio 

h = altura 

v = m³ 

CIRCONFERÊNCIA  

V= 3,14.(28,5²).8  

V=3,14.812,5.8 

V=214,23ml 

V = 200L 

 

 

CONCLUSÕES 

Pesquisa feita com agricultores das chácaras de Alto Alegre apenas um dos quatro não utiliza bomba de agua 

de forma alguma, já os demais utilizam mais bomba hídrica com energia, no questionário nem um camponês 

utiliza bomba hídrica ecológica sem o uso de energia elétrica. Culturas plantadas que utiliza aguas todos os 

dias foram tomate, laranja abobora quiabo, maxixe, maracujá e mamão. Já os litros de água utilizados pelos 

agricultores apenas um não foi exorbitante apena com 20 litros de água os demais 4.0000 mil 5.0000 mil e 

1.0000 mil litros de água por dia. Já na autorização de licença ambiental para o funcionamento  da 

atividade apenas duas não tinha licença para as atividades. A fabricação da bomba hídrica ecologia foi um 

sucesso em seu funcionamento que seria a primeira etapa do projeto, apenas com pouca pressão, na segunda 

etapa será acoplado um carneiro hidráulico ecológico para melhorar a pressão da água. O teste de vazão da 

água foi feito com os alunos do projeto. Ficou claro que e viável a utilização já que uma vez que a  
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Em meados dos anos 2000, quando comecei a militar no movimento indígena organizado, falava-se na 
necessidade de construir currículos diferenciados, específicos e interculturais como forma de contrapor a escola 
integracionista que se tinha. No atual momento, passados quase vinte anos desde que estive, pela primeira 
vez, em uma Assembleia Indígena, ainda se ouve o discurso sobre a necessidade de uma Escola Indígena com 
currículo específico, diferenciado e intercultural, que supere a realidade de outrora.  
Parece obvio que palavras como diferença, especificidade e interculturalidade são a chave dessa mudança no 
âmbito da educação escolar e, por isso, são utilizadas em muitos dos discursos proferidos em reuniões, 
assembleias e também em textos escritos sobre educação escolar indígena na atualidade. A 
diferenciação/diferenciada é uma categoria importante da educação escolar indígena da atualidade.  
O Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, publicado no ano de 1998, destaca como 
fundamentos da escola indígena a diferença, a interculturalidade e a especificidade. Pesquisadores indígenas 
(JULIÃO, 2011, 2017; RAMOS, 2013; SILVA, G. 2013; CUNHA, 2013) vêm destacando, em suas pesquisas, a 
importância desses fundamentos.  
Concordamos com a ideia de que é preciso ter uma educação escolar com um currículo diferenciado e uma 
prática pedagógica diferenciada e intercultural. Porém, a pergunta de pesquisa que deu origem a esse texto é 
como construir currículos diferenciados, específicos e interculturais em um sistema que gera desigualdade 
econômica e exclusão cultural indígena?  
  
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente texto é parte de uma pesquisa bem maior realizada para o doutoramento do autor e consta na parte 
introdutória do terceiro capitulo da tese. Das etapas percorridas durante o estudo, três devem ser descritas 
nesse texto. A primeira etapa é a de estudos teóricos no Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo, 
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A segunda etapa ocorreu na Licenciatura Intercultural da 
Universidade Federal de Roraima. Na ocasião, participei de encontros em grupo de pesquisa, lecionei alguns 
temas contextuais como professor colaborador, ministrei palestras, participei de seminários, debates etc. A 
outra etapa, a fase conclusiva se deu a partir da ocasião da qualificação e a defesa da tese de doutorado 
ocorrido em novembro de 2017. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para responder ao questionamento levantado anteriormente faz-se necessário compreender os conceitos de 
desigualdade e exclusão, bem como as situações de inclusão/exclusão produzidas no decorrer dos tempos 
pelo Estado colonialista, de economia capitalista. Depois, será preciso entender o sentido intercultural da 
igualdade e da diferença a partir de uma perspectiva crítica e pós-colonialista. Em primeiro lugar, é 
indispensável entender que a desigualdade e a exclusão são dois sistemas de pertença hierarquizada, criados 
pelo Estado colonialista de economia capitalista. A desigualdade é um fenômeno socioeconômico comum em 
países de economia capitalista, enquanto que a exclusão é um fenômeno cultural e social característicos em 
países multiculturais, como o Brasil. Segundo o professor Boaventura Souza Santos (2010), a desigualdade 
possui alguns dispositivos que geram hierarquização, dentre os quais se destaca o sexismo. Por outro lado, a 
exclusão tem como principal dispositivo de hierarquização o racismo, dispositivo que gera a exclusão do outro 
cultural. Em segundo lugar, é necessário entender que o conceito de exclusão utilizado no texto aqui 
empreendido não é, obviamente, o mesmo conceito de inclusão/exclusão sociais muito presente no contexto 
das políticas sociais implementadas pelo Estado brasileiro, na medida em que, neste último caso, a 
exclusão/inclusão sociais está intimamente ligada à desigualdade socioeconômica e, portanto, ligada ao 
sistema econômico capitalista. Desta forma, a exclusão é conceituada neste texto como “[...] um processo 
histórico através do qual uma cultura, por via de um discurso de verdade cria interditos [...]” (SANTOS, 2010, 
p. 281), com fins de assimilação e homogeneização.  

Para este autor, a exclusão cultural é gerada quando uma cultura “dominante” cria e impõe proibições e 
censuras a outras. Neste caso, os interditos qualificam e desqualificam as práticas culturais da cultura 
“dominada”. Dessa forma, se determinada prática cultural está em acordo com as regras hegemônicas, então 
é permitida, entendida como natural; no entanto, se não se inscreve em tais regras, não é permitida, é 
marginalizada, está fora.Dessa forma, no Brasil, é impossível pensar uma educação escolar indígena e um 
currículo realmente diferenciado, especifico e intercultural se não romper com a realidade brasileira atual, em 
que se entende a existência de uma “cultura superior”, que criou e impôs um sistema de proibições e censuras 
às culturas indígenas, excluindo-as (JULIÃO, 2017). Essa realidade, por muitos séculos, ditou as regras do 
Sistema Nacional de Educação no Brasil e ainda não foi superada totalmente.  
No caso da desigualdade econômica é bom saber que em qualquer sistema de economia capitalista, a pertença 
se dá pela integração subordinada às regras do capitalismo. A desigualdade implica um sistema hierárquico de 
integração social e, neste caso, mesmo quem está “embaixo” – naquilo que se refere à estratificação 
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socioeconômica – está dentro, no interior do tal sistema, e a sua pertença é indispensável, principalmente por 
causa do consumo.  
O Brasil possui um sistema econômico de base capitalista, fato que gera estratificações e seguimentos sociais. 
O que precisa ser destacado, neste caso, é o fato de os índios brasileiros, mesmo estando “embaixo”, por não 
possuírem bens financeiros, estão dentro, pertencem ao sistema, estão sendo “integrados socialmente” por 
meio de políticas de inclusão social, mesmo vivendo em situação de desigualdade financeira e exclusão cultural. 
Essa é a lógica adotada pelos estados e municípios brasileiros no que diz respeito a oferta da educação escolar 
aos índios. Para as secretarias de educação, tanto dos estados quanto dos municípios, é interessante 
integrar/matricular alunos indígenas ao sistema, visto que, quanto maior o número de alunos matriculados, 
maior é a verba recebida via Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB).  
No entanto, não vemos o mesmo interesse desses órgãos em resolver o problema da exclusão cultural presente 
no currículo escolar integracionista, pois isso exigiria transformar/revolucionar totalmente a forma como o 
sistema concebe e faz educação escolar indígena na atualidade.  
Essa transformação é necessária visto que a exclusão cultural indígena tem como base um sistema igualmente 
hierárquico, dominado pelo princípio da segregação. Nesse caso, pertence-se pela forma como se é excluído 
e, por esse motivo, “quem está embaixo, está fora” visto que há uma cultura dita hegemônica e, para pertencer 
a essa cultura, é preciso, primeiramente, excluir-se culturalmente. 
Não é sem motivo que até pouco tempo falava-se em índios integrados, índios em via de integração e índios 
isolados (BRASIL, 1973). O índio integrado era aceito no interior da cultura dominante, desde que negasse total 
ou parcialmente sua cultura (excluía-se para poder pertencer à comunhão nacional, ou seja, para ser “incluído”). 
O índio isolado, por sua vez, era (e é) aquele que resolvia não se excluir culturalmente nem negar a sua cultura, 
o que resultava em não ter o “direito” de pertencer à comunhão nacional e, por este motivo, estava/é excluído. 
Diante disso, como construir currículos interculturais, específicos e diferenciados para a Educação Escolar 
Indígena brasileira em um sistema que gera desigualdade econômica e exclusão cultural indígena? Neste texto 
aponto algumas possíveis alternativas a serem seguidas.  
Em primeiro lugar, não se pode pensar em formação de professores numa perspectiva intercultural, Políticas 
Curriculares Interculturais e Diferenciadas, Práticas Pedagógicas Interculturais e Especificas em Educação 
Escolar Indígena tendo como base conceitual para o currículo a mesma perspectiva colonial de outrora ou a 
perspectiva econômica e cultural hegemônica da atualidade. Para mudar essa forma de pensar e fazer 
educação no contexto indígena é fundamental pensar o currículo em outra perspectiva, qual seja: numa 
perspectiva crítica e pós-colonialista da educação.  
Em segundo lugar, é preciso entender que termos como igualdade, identidade e diferença ganham outro sentido 
conceitual em um contexto pós-colonial, onde são reconhecidos como princípios emancipatórios da vida social.  
Há uma frase do professor Boaventura S. Santos que reflete bem esse novo sentido conceitual. Na referida 
frase, ele adverte: “As pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, 
e o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza [...]” (SANTOS, 2001, p. 10). O autor afirma 
que há diferenças inferiorizadoras, quando é preciso lutar pela igualdade. Sabe-se que a educação escolar 
indígena é diferenciada; entretanto, deve-se perguntar se essa é uma “diferença que inferioriza” e, se assim o 
for, é preciso lutar pela igualdade.  
A outra situação é quando uma igualdade descaracteriza e, se assim o for, então se tem o direito de ser 
diferente. Por exemplo, voltemos aos anos anteriores a 1988, quando no Brasil, para ser brasileiro e, portanto, 
igual aos demais brasileiros, era inevitável ao índio negar-se culturalmente. Isso é um tipo de “igualdade 
descaracterizadora” e, neste caso, tem-se o direito de ser diferente.  
Da mesma forma, se a categoria diferenciada gera segregação e, consequentemente, torna a escola indígena 
inferior às demais instituições de ensino que formam o Sistema de Ensino Brasileiro; neste caso, é fundamental 
buscar a igualdade, transformando, por inteiro, não a escola diferenciada, especifica e intercultural, mas, todo 
esse Sistema que segrega. 
Para que não caiamos na armadilha teórica de uma diferença que inferioriza, por um lado, ou, por outro, em 
uma igualdade que descaracteriza, compreende-se como indispensável firmar uma tese importante para a 
Educação Escolar Indígena nos dias atuais, qual seja: é preciso construir ou reconhecer diferenças não 
inferiorizadoras e igualdades não descaracterizadoras.  
É necessário construirmos Políticas Curriculares e Práticas Pedagógicas Diferenciadas em Educação Escolar 
Indígena em que o conceito de interculturalidade seja sinônimo de “articulação horizontal entre identidades 
discrepantes e entre as diferenças em que elas se assentam”. Essa recomendação precisa nortear todos os 
projetos ditos inovadores, interculturais, específicos e diferenciados, em Educação Escolar Indígena, desde a 
formação diferenciada dos professores até a construção de currículos específicos e interculturais. 

 

CONCLUSÕES 
Concluo afirmando que a construção de currículos interculturais, específicos e diferenciados para as escolas 
indígenas está condicionada a transformação/adequação das instituições de Estado, principalmente aquelas 
que geram desigualdade econômica e exclusão do outro cultural. No Estado de Roraima, por exemplo, temos 
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o Conselho Estadual de Educação, órgão que aprova as Propostas Pedagógicas e autoriza o funcionamento 
das Escolas, inclusive as escolas indígenas. O grande problema desse órgão é o modelo único de Proposta e 
Organização Curricular imposto a todas as escolas estaduais. Nesse modelo único, os diferentes currículos 
realizados nas/pelas diferentes populações são obrigados a adequar-se ao modelo único e hegemônico de 
currículo ditado pelo Estado através do Conselho Estadual de Educação.   
No entanto, para construir e implementar currículos interculturais, específicos e diferenciados seria preciso 
transformar a estrutura do Conselho Estadual de Educação de Roraima. Essa nova estrutura que pudesse dar 
conta das diferentes Propostas Curriculares oriundas das diferentes realidades culturais existentes em nosso 
Estado. Nesse caso, é o Conselho Estadual de Educação, enquanto instituição governamental, que precisaria 
adequar-se as diferentes Propostas Curriculares e não as Propostas Curriculares que devem adequar-se ao 
Conselho.  
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O camu-camuzeiro (Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh) é uma das fruteiras tipicamente amazônicas, que 
crescem na beira dos rios e lagos de toda a bacia Amazônica. O seu habitat varia desde solos férteis da 
várzea do Peru, onde há influência direta dos Andes, até solos paupérrimos da praia de areia branca do Rio 
Negro (YUYAMA, 2011). Apresenta boas características agronômicas, tecnológicas e nutricionais, mostra-se 
com grande potencial econômico capaz de colocá-lo no mesmo nível de importância de outras frutas 
tradicionais da região amazônica, como o açaí e o cupuaçu (Vieira et al., 2010). 
O camu-camu é conhecido como fruto mais rico em vitamina c, que varia de 800 a 6.100 mg/100 g de polpa, e 
sua estabilidade é muito boa. O fruto maduro tem maior teor do que o fruto verde, ao contrário da acerola. 
Sendo assim, tem potencial para alimentação rica em vitamina C (suco, néctar, refrigerante gaseificado, geleia, 
sorvetes, bombons, balas), cosméticos (creme facial, xampu e condicionador) e fármacos (comprimido, tablete, 
microcapsulado) (YUYAMA, 2011). Segundo Chirinos et al. (2010), a capacidade antioxidante de frutos de 
camu-camu se deve principalmente a vitamina C, seguida da atividade de compostos fenólicos como 
catequinas e seus derivados, antocianinas, flavanóis e flavononas. A utilização de sucos de frutas para 
elaboração de bebidas alcoólicas é uma forma de aproveitamento com o intuito de evitar o desperdício quando 
não se tem um consumo imediato, também agregando valor às bebidas regionais (ASQUIERI et al., 2009).  
A legislação brasileira (BRASIL, 2009) descreve bebida alcoólica como uma bebida com graduação alcoólica 
acima de meio por cento em volume até cinquenta e quatro por cento em volume. As bebidas alcoólicas são 
classificadas em: bebida alcoólica fermentada; bebida alcoólica destilada; bebida alcoólica retificada; ou bebida 
alcoólica por mistura. Ainda de acordo com a legislação citada o licor se enquadra na categoria de bebida 
alcoólica de mistura e é definido como: bebida com graduação alcoólica de quinze a cinquenta e quatro por 
cento em volume, a vinte graus Celsius, com percentual de açúcar superior a trinta gramas por litro, elaborada 
com: álcool etílico potável de origem agrícola, destilado alcoólico simples de origem agrícola, bebida alcoólica, 
ou mistura de um ou mais destes produtos; adicionada de extrato ou substância de origem vegetal, extrato ou 
substância de origem animal, ou da mistura de um ou mais produtos anteriormente definidos.  
Maeda e Andrade (2003) ao utilizar o camu-camu na elaboração de bebidas alcoólicas fermentadas observaram 
que a polpa incorporada de casca apresentou rendimento elevado, refletindo no valor tecnológico, e 
consequentemente, no valor econômico do fruto, pois como a casca apresenta maior concentração de ácido 
ascórbico, pigmentos e compostos fenólicos, sua utilização no preparo de licor e bebida alcoólica fermentada 
é desejável, pois enriquece nutricionalmente o produto, dando-lhes maior concentração desses componentes, 
sem alterar as características das bebidas.  
Vieira et al., (2010) observou que o fruto de camu-camu apresenta boas características físico-químicas e alto 
teor de ácido ascórbico, mostrando- se viável ao processamento de licor, com pH baixo, alta acidez e boa 
aceitabilidade pelos provadores. Portanto, pode ser um produto promissor ao mercado e à agroindústria pelo 
seu potencial tecnológico e nutricional.  
Apesar do aumento da demanda pelo camu-camu, o sabor amargo e elevada acidez da polpa restringe o 
consumo, justificando o desenvolvimento de tecnologias para minimizar esse sabor e desenvolver formas de 
aproveitamento industrial (Maeda e Andrade, 2003). O que nos faz tentar buscar tecnologias para minimizar 
estes fatores desfavoráveis e tentar maximizar o consumo de produtos à base de camu-camu, que apresentem 
grande potencial nutracêutico. Entretanto ainda fazem-se necessárias investigações cientificas acerca do 
assunto, para verificar uma formulação que tenha melhor aceitabilidade pelo consumidor e que consiga 
conservar o seu valor tecnológico.   
Assim os licores de camu-camu podem ser processados com ingredientes de fácil acesso as regiões 
amazônicas com o uso de polpa ou mesmo dos frutos nativos possibilitando a agregação de valor e melhorando 
o potencial exploratório do camu-camu. Porém devido a variabilidade de formulações e interações entre os 
ingredientes utilizados, faz-se necessário a avaliação sensorial para se obter maiores informações sobre o 
potencial dos produtos resultantes. Portanto, este estudo tem como objetivo formular e avaliar a sua aceitação 
por meio de testes sensoriais das diferentes formulações de licor de camu-camu, verificando qual ou quais 
formulações obtiveram maior aceitabilidade. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para a produção dos licores, foi realizado um ensaio experimental com frutos colhidos de área plantada do 
campo experimental do Serra da Prata (CESP) localizado no município de Mucajaí. Após a colheita, os frutos 
foram levados ao Laboratório de Pós-colheita, Agroindústria e Cultura de Tecido da Embrapa-RR, onde, foram 
higienizados com solução hipoclorito de sódio a 2,5% por 10 minutos. Após a higienização os frutos foram 
devidamente preparados e separados para a produção dos licores, onde ficou em descanso por 24 dias.  
Logo após, foi montado o ensaio experimental contando com as seguintes formulações: F1: licor de camu-camu 
feito com 500 g de fruto inteiro, 180 g de açúcar e 1 L de cachaça ou bebida destilada; F2- licor de camu-camu 
feito com 500 g fruto sem semente, 180 g de açúcar e 1 L de bebida destilada; F3- licor de camu-camu feito 
com 500 g de polpa, 180 g de açúcar e 1 L de bebida destilada; F4- licor de camu-camu feito com 1 kg de fruto 
inteiro, 300 g de açúcar e 1 L de bebida destilada; F5- licor de camu-camu feito com 1 kg de fruto sem semente, 
300 g de açúcar e 1 L de bebida destilada; e F6- licor de camu-camu feito com 1 kg de polpa, 300 g de açúcar 
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e 1 L de bebida destilada. O ensaio experimental foi em delineamento inteiramente casualizado (DIC), composto 
por seis tratamentos e quatro repetições. E os dados coletados foram submetidos a análise de variância.  
Análise sensorial: O presente estudo está devidamente registrado e aprovado junto ao comitê de ética em 
pesquisa, sob o número 41733915.6.0000.5302, e as análises sensoriais foram realizadas na Embrapa 
Roraima-RR, com a participação de 40 provadores não treinados. Onde cada avaliador recebeu as seis 
formulações de licor e uma folha contendo um questionário e uma escala hedônica para avaliar aparência, cor, 
sabor e textura variando de 9 a 1 (9- Gostei extremamente, 8- Gostei muito, 7- Gostei regularmente, 6- Gostei 
ligeiramente, 5- Indiferente, não gostei nem desgoste, 4- Desgostei ligeiramente, 3- Desgostei regularmente, 2- 
Desgostei moderadamente e 1- Desgostei extremamente), e outra escala para avaliar a intenção de compra 
(1- Decididamente compraria, 2- Provavelmente compraria, 3- Talvez sim/ talvez não, 4- Provavelmente não 
compraria, 5- Decididamente não compraria). O convite para a participação do teste sensorial foi realizado 
através de e-mail enviado aos funcionários e estagiários da unidade da Embrapa-RR, onde o trabalho foi 
desenvolvido. Das pessoas que consentiram livremente que iriam participar, foram selecionado um total de 40 
pessoas, as quais participaram da avaliações dos produtos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para o índice de aceitabilidade, as formulações 4 e 5, contendo nas formulação 4, 1 kg de fruto inteiro, 300 g 
de açúcar e 1 L de bebida destilada e na formulação 5 com 1 kg de fruto sem semente, 300 g de açúcar e 1 L 
de bebida destilada, receberam maiores notas nos atributos aparência, cor e sabor, comparada as outras 
formulações (Figura 1). Esse comportamento pode ser atribuído devido aos avaliadores terem maior preferência 
por produtos mais açucarados. 
Ao observarmos o quesito aparência, cor e sabor, nota-se que a formulação 6 do licor de camu-camu 
apresentou menor aceitabilidade quando comparada com as demais formulações. Onde podemos analisar, que 
a formulação 6, obteve um sabor menos acentuado do fruto, devido ter em sua formulação apenas a polpa do 
fruto, e também deixando assim, uma coloração mais clara comparada com as demais formulações e 
consequentemente, não sendo tão atrativa na aparência para os avaliadores. 

 
Figura 1: Índice de aceitabilidade das diferentes formulações de licor camu-camu. Formulação 1- ( 500 g de fruto inteiro, 
180 g de açúcar e 1 L de bebida destilada); Formulação 2- (500 g fruto sem semente, 180 g de açúcar e 1 L de bebida 

destilada); Formulação 3- (500 g de polpa, 180 g de açúcar e 1 L de bebida destilada); Formulação 4- (1 kg de fruto 
inteiro, 300 g de açúcar e 1 L de bebida destilada); Formulação 5- (1 kg de fruto sem semente, 300 g de açúcar e 1 L de 

bebida destilada); e Formulação 6- (1 kg de polpa, 300 g de açúcar e 1 L de bebida destilada). 

Ao analisar o teste de intenção de compra (Figura 2) das formulações de licor de camu-camu, nota-se que as 
formulações obtiveram uma boa aceitabilidade de compras dos provadores, onde pode ser observado que as 
formulações apresentam bom potencial para consumo. As formulações 4 e 5 receberam maiores quantidades 
de açúcar e álcool, em comparação as outras formulações, onde possivelmente pode interferir na avaliação 
sensorial, denotando assim que os avaliadores preferiram os licores com altos teores alcoólicos e mais doces. 



 

 230 

Também mostra que as formulações 4 e 5 obtiveram maior aceitabilidade dos provadores, com intenção de 
compras, comparada as outras formulações. 

 
 

 
Figura 2: Intenção de compras para as diferentes formulações de licor camu-camu. Formulação 1- ( 500 g de fruto 

inteiro, 180 g de açúcar e 1 L de bebida destilada); Formulação 2- (500 g fruto sem semente, 180 g de açúcar e 1 L de 
bebida destilada); Formulação 3- (500 g de polpa, 180 g de açúcar e 1 L de bebida destilada); Formulação 4- (1 kg de 

fruto inteiro, 300 g de açúcar e 1 L de bebida destilada); Formulação 5- (1 kg de fruto sem semente, 300 g de açúcar e 1 
L de bebida destilada); e Formulação 6- (1 kg de polpa, 300 g de açúcar e 1 L de bebida destilada). 

  

CONCLUSÕES 
Com base nos resultados obtidos, os atributos avaliados indicam boa aceitação dos avaliadores, principalmente 
as formulações 4 e 5 podendo assim o produto ser comercialmente viável, agregando assim valores para o 
fruto (camu-camu). Onde, mais estudos podem ser desenvolvidos no intuito de melhorar a aceitabilidade dos 
produtos testados. 
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INTRODUÇÃO 
As palmeiras nativas são recursos vegetais importantes na região Amazônica não somente por sua diversidade, 
mas também por seu grande potencial alimentício (SANTOS et al., 2017).  Em meio a essa riqueza natural tem-
se o tucumã (Astrocaryum aculeatum) uma espécie típica da região e pertencente à família das Arecaceae, 
muito resistente a solos degradados, que se desenvolve geralmente em florestas de terra firme, em áreas de 
vegetação secundária e pastagens (KAHN; MOUSSA, 1997). É uma palmeira de grande relevância 
socioeconômica para os povos amazônicos, amplamente distribuída no Estado do Amazonas, estando presente 
também nos Estados do Acre, Pará, Rondônia, Roraima e Mato Grosso, além de ser encontrada em países 
como Bolívia, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname (KAHN, 2008; FERRAZ; DIDONET, 2014;). 
Tendo em vista esses aspectos, estudos realizados comprovam que palmeiras do gênero Astrocaryum 

possuem grande importância nutricional e potencial para produção de biocombustíveis (LIRA,2012; LIRA,2018; 
SANTOS, 2018). No entanto, seu potencial ainda consiste apenas na exploração extrativista (LOPES et al., 
2009), extraindo-se principalmente os frutos, no caso do Astrocaryum aculeatum, que são consumidos ao 
natural ou processados e atualmente muito comercializado por produtores rurais em feiras de agricultores 
familiares. Além disso, o estipe pode ser usado na construção de cercas vivas, currais e casas rústicas. As 
fibras das folhas são empregadas artesanalmente na fabricação de redes de pescar e de dormir, linhas para 
arco de flecha, cestos e balaios; o endocarpo é usado na confecção de brincos, anéis, pulseiras e colares 
(SOUZA et al., 1996).  
Estudos realizados no Estado do Amazonas em populações de A.aculeatum através de plantas selecionadas 
pela qualidade dos frutos confirmam alta diversidade genética dentro de populações (RAMOS, 2014). Portanto, 
diante de sua ampla distribuição e imensa diversidade genética na Amazônia, faz-se necessário ampliar os 
estudos sobre a espécie incluindo a caracterização morfológica, avaliação e análise da qualidade dos frutos 
para auxiliar no processo de domesticação, na criação de banco de germoplasma e em futuros programas de 
melhoramento da espécie. Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo caracterizar morfologicamente 
frutos de tucumã provenientes de uma população de ocorrência natural no município de Rorainópolis – RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A coleta dos frutos foi realizada em uma propriedade localizada as margens da BR 174 a 37 km da sede de 
Rorainópolis-RR (N 00°38’ 05.2”; W 060°27’ 20.2”) nas proximidades da Vila Nova Colina.  
Foram selecionadas 30 palmeiras, com frutos em pleno desenvolvimento, oriundas de uma população de 
ocorrência natural em área de pastagem. Para identificação das palmeiras utilizou-se plaquinhas de alumínio 
enumeradas de 1 a 30 que foram fixadas em cada indivíduo com prego e auxílio de martelo, fitas vermelhas de 
TNT foram atadas a estipe para facilitar a visualização das plantas.  Para o mapeamento da área de pesquisa 
utilizou-se o GPS.   
O período de colheita ocorreu entre os meses de fevereiro a abril de 2018, quando se observou o 
desprendimento natural dos frutos e coloração do mesocarpo de amarelo a alaranjado. Coletou-se, portanto, 
um cacho de cada palmeira de onde foram selecionados aleatoriamente, 20 frutos aparentemente sem danos 
físicos e saudáveis. Após a coleta foram acondicionados em sacos de polipropileno, encaminhados ao 
Laboratório da Universidade Estadual de Roraima - campus Rorainópolis. Antes das análises procedeu-se a 
lavagem e secagem dos frutos e em seguida o seu acondicionamento em sacolas de polietileno identificadas 
com numeração da respectiva palmeira e armazenamento em ambiente refrigerado.  
A biometria dos frutos foi realizada tendo como material de suporte uma balança analítica, paquímetro e facas 
para despolpa manual. As avaliações seguiram sequencialmente em doze caracteres: massa fresca do fruto 
(MFF), diâmetro longitudinal (DLF) e transversal do fruto (DTF), espessura do epicarpo (EEP) e do mesocarpo 
(EM), massa do mesocarpo (MME), massa do epicarpo (MEP), massa do pirênio (MP), diâmetro longitudinal 
(DLP) e transversal do pirênio (DTP), índice do formato do fruto (IFF=DLF/DTF) e índice do formato do pirênio 
(IFP=DLP/DTP).Os dados mensurados dos doze caracteres foram analisados por meio de estatística descritiva 
e obtidos média, valores máximos e mínimos, desvio padrão e Coeficiente de Variação. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Massa fresca do Fruto variou de 28,63g a 74,80g, com média de 51,31g e os diâmetros do fruto variaram de 
36,60mm a 58,25mm para o longitudinal e de 35,72mm a 48,89mm para o transversal (Tabela 1), indicando 
que há variabilidade para tamanho e peso de frutos, como, também, pode ser observado na Figura 1. Dionisio 
et al.(2017) avaliando frutos de palmeiras de tucumã do Amazonas oriundos do município de São João da 
Baliza- RR  verificaram média de peso do fruto de 57,54g,  equivalente a MFF próxima aos resultados obtidos 



 

 232 

nesta pesquisa, valores que estão dentro das estimativas de Santos (2018) o qual afirma para A.aculeatum um 
peso de fruto variando de 20 a 100 gramas. 
A espessura média do epicarpo foi de 1,21mm com mínimo de 0,93mm e máximo de 1,39mm e massa média 
de 7,84g variando em mínimo e máximo de 3,97g a 11,13g, respectivamente, enquanto o mesocarpo atingiu 
em média 2.90mm de espessura, sendo o valor mínimo de 2,11mm atingindo máximo de 4,22mm, a MME 
apresentou média de 13.80g  (Tabela 1). Para os mesmos caracteres Dionísio, et al. (2017) encontrou média 
para espessura do epicarpo de 2,91mm e massa de 8g, mesocarpo 6,17mm de espessura e 19,85g de massa. 
Quanto ao formato do fruto a média do DLF (46,98mm) é maior em relação ao DTF(42,62) conferindo um IFF 
com média de 1,10mm. Sobre o formato do pirênio a média do DLP (37,54mm) também foi superior ao 
DTP(34,78mm)  resultando em IFP com 1,08mm de média. Esses resultados indicam formato de fruto do tipo 
oval, segundo a classificação de Leitão (2008), em que o IFF quanto mais próximos de 1,0mm sua forma 
apresenta-se mais esférica e quando o diâmetro longitudinal e diâmetro transversal (DL/DT) encontra-se entre 
1,01mm e 1,19mm são ovalados e DL/DT entre 0,96mm e 1,00mm são redondo-achatados aplicando-se 
também ao IFP. 
  
Tabela 3 - Estatísticas descritivas obtidas para doze caracteres morfométricos avaliados em frutos de 30 
palmeiras de tucumã (Astrocaryum aculeatum Meyer). 

  Caracteres Média Mínimo Máximo Desvio Padrão CV% 

  MFF (g) 51.31 28.63 74.80 12.58 24.52 

  DLF (mm) 46.98 36.60 58.25 4.98 10.60 

  DTF (mm) 42.62 35.72 48.89 3.59 8.42 

  EEP (mm) 1.21 0.93 1.39 0.12 9.82 

  EM (mm) 2.90 2.11 4.22 0.50 17.13 

  MME (g) 13.80 6.81 23.11 4.30 31.14 

  MEP (g) 7.84 3.97 11.13 1.73 22.12 

  MP (g) 28.95 17.26 41.91 7.22 24.96 

  DLP (mm) 37.54 29.36 44.82 3.43 9.14 

  DTP (mm) 34.78 28.99 39.68 2.96 8.52 

  IFF (mm) 1.10 0.98 1.24 0.06 5.89 
  IFP (mm) 1.08 0.97 1.21 0.05 4.93 

Massa fresca do fruto (MFF), Diâmetro longitudinal (DLF), Diâmetro transversal do fruto (DTF), Espessura do epicarpo 
(EEP), Espessura mesocarpo (EM), Massa do mesocarpo (MME), Massa do epicarpo (MEP), Massa do pirênio (MP), 
Diâmetro longitudinal (DLP),Diâmetro transversal do pirênio (DTP), Índice do formato do fruto (IFF) e Índice do formato do 
pirênio (IFP), Coeficiente de Variação (CV%). 

A MFF, MP, MEP, MME e EM foram os cinco caracteres de maior coeficiente de variação entre os quais a MME 
apresentou a maior variação (31,14%) evidenciando alta heterogeneidade dos dados e MFF, MP e MEP tiveram 
alta variação (PIMENTEL,2000). No entanto, o coeficiente de variação também serve para indicar que existe 
variabilidade para todos os caracteres mensurados na população. Parte dessa variabilidade pode ser verificada 
visualmente na figura 1, em que pode ser observado algumas diferenças físicas como cores, tamanho e formato 
dos frutos da população avaliada. O epicarpo apresenta variação nas cores desde verde ao verde-amarelado 
e mesocarpo desde cores verde claro com variações nas tonalidades chegando ao alaranjado intenso (Figura 
1A e 1B). 
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 Figura 1. Frutos 

de tucumã: Pirênio (i), mesocarpo (ii) e epicarpo (iii). Frutos das palmeiras (A e B); 
                  Frutos de diferentes palmeiras de tucumã (C). 

 
Analisando a MEP, 50% apresentaram de 7,98g a 9,97g e 2 (6,6%) de 9,98 e 11,97g, de todos os valores 
observados para esta variável apenas 16,6 % foram inferiores à média populacional (7,84g) (Tabela 1) enquanto 
Corrêa (2017) encontrou (44%) com MEP inferior à média geral de 7,94g. Para MME 56,6% tiveram rendimento 
de 9,82g a 15,81g, isto é, 17 palmeiras do total da população avaliada. 
Um total de 76.6% dos frutos apresentou variação de massa entre 36,64g a 68,63g e pirênio (semente) 
observou-se que 90% possui valores de massa entre 17,26g a 37,26g (Gráfico 1C e 1D). Esses resultados 
foram inferiores aos avaliados para a mesma espécie no município de Caracaraí-RR, (CORRÊA,2017).    

 
Gráfico 1 - Distribuição de Frequência de Massa do epicarpo (A), Massa do mesocarpo (B), Massa do Pirênio 
(C), Massa fresca do Fruto (D).  
 
Os índices de formato do fruto e do pirênio apresentaram resultados semelhantes. Quanto ao seu percentual 
os frutos estão com 66,6% em intervalos de 1,04mm a 1,18mm (Gráfico 2A ) e pirênio, 83,3% com índices de 
1,03mm a 1,17mm do total das avaliações e 13 palmeiras estão com formatos de pirênio nos intervalos de 
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1,03mm a 1,07mm (Gráfico 2B), estes resultados são próximos aos obtidos para as mesmas variáveis avaliadas 
em frutos de A.aculeatum no município de Caracaraí-RR aos quais 90% de frutos com índices de formato de 
1,06mm a 1,26mm e 82% com índices de formato de pirênio medindo 1,01mm a 1,13mm ( CORRÊA, 2017). 
Com base nos resultados demonstrados no gráfico 2, segundo a classificação de Leitão (2008), podemos 
confirmar que os frutos e pirênio possuem formato oval. 

 
Gráfico 2-Distribuição de Frequência de Índice do formato do fruto (A) e Índice do formato do pirênio (B). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os frutos apresentam variabilidade para todas as características morfológicas avaliadas principalmente quanto 
a espessura do mesocarpo, pois influencia no rendimento de polpa, sendo perceptível também variação na cor 
do epicarpo e mesocarpo. Tanto o fruto quanto o pirênio possuem forma oval.  
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INTRODUÇÃO 
A Zika é uma doença transmitida durante a hematofagia de fêmeas do mosquito do gênero Aedes, pertencente 
à família Culicidae. O arbovírus Zika (ZIKV) pertence à família Flaviviridae, do gênero Flavivirus, assim como o 
vírus da dengue (DENV). A presença de um quadro clínico assintomático é frequente, porém o ZIKV pode 
causar também uma ampla variação de sintomas semelhantes às outras arboviroses. Estes sintomas comuns 
são artralgia, edemas periféricos, febre, dor de cabeça, dor retro orbital, hiperemia conjuntival, exantema 
maculopapular, vertigem, mialgia e inclusive distúrbios digestivos. Com o passar dos anos, o vírus dispersou-
se mundialmente, chegando a atingir as Américas (FAUCI; MORENS, 2016). No Brasil, eventos envolvendo 
uma grande movimentação em massa de pessoas, principalmente decorrentes de imigração e turismo como 
na Copa do Mundo FIFA de junho a julho em 2014 no Brasil podem ter contribuído para a emergência e 
reemergência das arboviroses (FIGUEIREDO, 2015), o que corrobora com o primeiro relato de um surto de 
ZIKV no estado do Rio de Janeiro em 2015 (BRASIL et al., 2016). Todavia, não houve participação de nenhum 
país endêmico para Zika na Copa do Mundo sediada no Brasil, o que levou ao estabelecimento de duas outras 
possíveis explicações para a entrada do vírus no país. Desta forma, uma segunda hipótese corresponde ao 
ZIKV ter sido introduzido durante um campeonato mundial de canoagem ocorrido no estado do Rio de Janeiro 
em agosto de 2014, uma vez que parte dos times eram oriundos de países do Pacífico com relatos de epidemia 
de Zika (Polinésia Francesa, Nova Caledônia, Ilhas Cook e Ilha de Páscoa)(MUSSO, 2015). A terceira hipótese 
acerca dessa entrada é mais plausível, visto que se baseia no estudo do genoma do ZIKV, cuja análise 
filogenética e molecular demonstrou uma única entrada do vírus no país possivelmente no período entre maio 
e dezembro de 2013. Inclusive, esta data estimada não somente coincide com a Copa das Confederações que 
teve a equipe do Taiti (Polinésia Francesa) jogando na Arena Pernambuco em junho de 2013, mas também 
com o aumento da circulação de passageiros no transporte aéreo vindos da Polinésia Francesa, local este onde 
ocorria o auge da epidemia pelo ZIKV (FARIA et al., 2016). Portanto, o vírus logo rapidamente se espalhou pelo 
país, sendo estimados mais de 400 mil a 1.3 milhão de casos, evidenciados assim em relatos na literatura de 
casos autóctones de ZIKV até 2016 ocorrentes em 21 unidades da federação distribuídos nas diferentes regiões 
inclusive detecção no estado de Roraima (LIMA-CAMARA, 2016). A presença recente do estado de Roraima 
nos dados de incidência de Zika fornecidos pelo Ministério da Saúde e Coordenadoria Geral de Vigilância em 
Saúde (CGVS) demonstra uma preocupação com a necessidade da caracterização da dinâmica de circulação 
do vírus Zika no estado, fato evidenciado quando se verifica os números de casos notificados e confirmados de 
arboviroses nessa região ao longo dos últimos quatro anos, principalmente se notando no estado um maior 
número de casos de Chikungunya comparados ao número de casos de Zika diferentemente da dinâmica de 
circulação das arboviroses encontradas nas outras regiões do país. Entretanto, ainda se tem pouco 
conhecimento sobre a doença e principalmente informações do seu comportamento epidemiológico no estado 
de Roraima, esse trabalho é de grande relevância para aumentarmos o conhecimento acerca da mesma e 
assim buscarmos alternativas efetivas de combate e monitoramento da doença. O objetivo deste trabalho foi 
analisar as características epidemiológicas das fichas de notificação para Zika vírus e caracterizar 
molecularmente as amostras positivas durante o período de janeiro de 2018 a julho de 2019. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
ASPECTOS ÉTICOS E LOCAL DE ESTUDO  
Os estudos foram realizados em parcerias entre o Laboratório de Biologia Molecular do Centro de Estudos da 
Biodiversidade (LaBMol/CBio) da Universidade Federal de Roraima (UFRR) e o Laboratório Central do Estado 
(LACEN/RR). Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 
Roraima (COEP-UFRR) sob o parecer: n º 2.881.239 de 09 de Setembro de 2018. O estudo foi realizado no 
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Estado de Roraima, localizado no extremo Norte do Brasil e apresenta extensão territorial de 224.273,831 km², 
sendo o único estado brasileiro cuja capital encontra-se acima da linha do Equador. Roraima faz fronteiras 
nacionais com os estados do Amazonas (Sul e Sudoeste) e Pará (Sudeste), e fronteiras internacionais com a 
Venezuela (Norte e Noroeste) e Guiana Inglesa (Leste e Nordeste). Destaca-se que nestas fronteiras evidencia-
se uma intensa troca comercial e continuo fluxo migratório de pessoas. 
 
ANÁLISE DAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO  
Primeiramente foi realizado um processo de análise das fichas de notificação de arboviroses para então ser 
realizado a etapa de triagem das fichas de notificação aptas a serem incluídas neste estudo e posterior análise 
molecular das amostras positivas.  As fichas de notificações foram disponibilizadas pelo LACEN e 
correspondiam a todos os casos notificados para suspeita de arboviroses no estado de Roraima no período de 
janeiro de 2018 a julho de 2019. Ressalta-se que em geral as fichas de notificação compulsória para arbovirose 
podem apresentar dados clínicos e pessoais do paciente como também informações acerca dos testes 
moleculares solicitados. Primeiramente realizou-se a triagem por meio do levantamento e a seleção das fichas 
de notificações de pacientes com síndromes febris notificados para Zika com ao menos um dos seguintes 
sintomas: febre baixa, artralgia, mialgia, exantema e hiperemia conjuntival. Em seguida, efetuou-se o 
levantamento das informações do quadro clínico, dados pessoais do paciente e solicitação dos testes 
moleculares presentes nestas fichas selecionadas através do uso de um ‘’Protocolo de análise dos casos 
notificados para Zika (01/2019)’’ produzido para facilitar o levantamento dos dados do projeto.  Este protocolo 
para Zika foi adaptado de um protocolo interno já utilizado no LabMol cuja finalidade corresponde ao registro 
dos dados das fichas de notificações e das amostras de arboviroses adquiridas e armazenadas no laboratório. 
Desta forma, com o uso deste protocolo foi possível obter de cada ficha apta a ser incluída no estudo dados 
sobre o quadro clínico do paciente e coletadas as seguintes informações: tipo de agravo notificado, data da 
coleta da amostra, munícipio e unidade notificadora, tipo de ficha de notificação, período de viremia, idade, 
sexo, histórico de viagem, bairro residente, sintomatologia, raça/cor, entre outras. Seguiu-se então para a 
análise quantitativa dos dados obtidos na etapa anterior por meio da criação de um formulário online (ferramenta 
disponível na plataforma Google Forms) que resultou na organização e tabulação numa planilha de fácil acesso 
e geração dos gráficos a partir dos dados. A análise estatística dos resultados foi realizada usando o teste qui 
–quadrado (x2) com intervalo de confiança de 95% e valor de p < 0,05 como valor limite para significância 
através do programa BIOESTAT 5.0. Destaca-se que os dados do bairro de residência do paciente foi a única 
variável analisada por teste não paramétrico.  
 
AMOSTRAS E O DIAGNÓSTICO MOLECULAR NO LACEN 
Ressaltando que todas as amostras dos pacientes com suspeita de arbovirose recebidas pelo Laboratório 
Central de Roraima (LACEN) são testadas para outras arboviroses como Dengue, Chikungunya, Mayaro, 
Oropuche e Zika através da técnica de RT PCR em tempo real (qRT-PCR) independentemente do tipo de 
agravo notificado. Tão logo, após a etapa da análise das fichas de notificação cedidas pelo LACEN, as amostras 
de pacientes notificados para Zika com pelo menos um dos seguintes sintomas: febre baixa, artralgia, mialgia, 
exantema e hiperemia conjuntival que fossem confirmadas pela qRT-PCR realizada pelo LACEN seguiriam 
para a análise molecular no LabMol, onde as amostras seriam sequenciadas.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No período de janeiro de 2018 a julho de 2019, um total de 439 notificações de pacientes com sintomatologia 
sugestivas para arbovirose foram registradas no LACEN. Deste total de notificações, foram obtidas 81 fichas 
de pacientes aptas para análise neste estudo, incluindo fichas de notificação que solicitaram testes moleculares 
somente para arbovirose Zika, assim como fichas solicitando testes moleculares para Zika e outras arboviroses 
simultaneamente. Evidenciou-se assim um percentual de notificação para Zika de 18,45% (81/439) do total de 
casos notificados para arbovirose no LACEN. Estas fichas de notificação aptas para inclusão no período do 
estudo continham informações como: idade, sexo, histórico de viagem e sintomatologia, entre outras.  
AMOSTRAS E O DIAGNÓSTICO MOLECULAR 
Todas as amostras apresentaram negatividade para ZIKA por qRT-PCR realizada pelo LACEN, fato que 
implicou na impossibilidade de prosseguir com a realização das técnicas de amplificação do gene do envelope 
e posterior sequenciamento para a caracterização molecular durante o período do estudo. Esta negatividade 
em 100% dos casos suspeitos analisados evidenciada neste trabalho pode ser justificada provavelmente devido 
ao tempo de coleta das amostras do paciente, assim como casos de Zika podem estar sendo subnotificadas 
devido às dificuldades de identificar e realizar um diagnóstico diferencial do tipo de agravo nos órgãos de saúde 
pública e privada, uma vez que o ZIKV pode causar uma ampla variação de sintomas semelhantes às outras 
arboviroses. (IOOS, et al., 2014). Esta dificuldade de diferenciação somente pelo diagnóstico clínico pode ser 
demonstrada inclusive nesse estudo, onde se observou que apesar da maioria dos casos notificados 
corresponderem significativamente somente para ZIKA (48,1%), houve relato de fichas solicitando testes 
moleculares simultaneamente para ZIKA e CHIKUNGUNYA (16,0%), ZIKA e DENGUE (12,3%) e ZIKA, 
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CHIKUNGUNYA e DENGUE (19,0 %). Tão logo, evidencia-se que a confirmação pelo uso de inúmeras técnicas 
moleculares mais sensíveis como PCR convencional ou PCR em Tempo real (qRT-PCR) aliadas ao correto 
diagnóstico clínico das arboviroses permitirá uma obtenção de resultados mais confiáveis a fim de estabelecer 
um melhor monitoramento e combate de arboviroses pelos órgãos de saúde. 
ANALISE DAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO – DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL 
Na análise da distribuição temporal por semestre de estudo, houve diferença significativa entre o número de 
notificações de Zika por semestre de estudo com predominância do semestre 2019.1 (39,51%), seguindo-se 
então dos semestre 2018.2 (30,86%) e 2018.1(29,63%) (x2= 1.407, p=0.4947). Na analise da distribuição 
mensal durante o período de jan/2018 a junho/2019, notou-se que os meses com maior frequência de 
notificações corresponderam a maio/2018 (5/81), junho/2018 (9/81), agosto/2018 (6/81), dezembro/2018 (7/81), 
janeiro/2019 (5/81), fevereiro/2019 (7/81), março/2019 (8/81) e abril/2019 (9/81)(x2= 37.417, p = 0.0030). Tão 
logo, observa-se que neste estudo não houve diferença da distribuição temporal das notificações entre os 
períodos de seca e chuva no estado.  

 
ANALISE DAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO – PERFIL EPIDEMIÓLOGICO 
Com o auxílio das fichas de notificação compulsória de arboviroses e mediante o preenchimento do protocolo 
de análise dos casos notificados para Zika foi possível traçar alguns perfis epidemiológicos relacionados às 
fichas de notificação coletadas. Observou-se que em relação ao período de viremia, a coleta das amostras 
ocorreu predominantemente entre os dias 2 a 6 do período do início dos sintomas (x2 = 59.864, p <0.0001). 
Lembramos que após o 5° dia aumenta a dificuldade de detecção da partícula viral, o que pode ter 
impossibilitado a detecção dos casos positivos por qRT-PCR. A maioria dos casos notificados foram autóctones 
correspondendo a 87,7%, todavia obtivemos 4 pacientes que relataram estar em outro país, sendo Venezuela 
(2) e Guiana Inglesa (2) (x2 = 41.327, p < 0.0001). A auto declaração de raça parda (61,76%) e branca (29,41%) 
é predominante em relação às raças amarela, indígena e preta (x2=93.029, p <0.0001), corroborando com 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2015) que indica que a maior parte da população 
de Roraima declara-se pardas (61,5%). Pode-se observar ainda diferença significativa entre as idades, onde 
se notou um número maior de notificações associadas a pacientes presentes nas faixas etárias de 0 a 39 anos 
de idade, sendo assim estas idades foram significativamente mais afetadas que as > que 40 anos (X2= 54.975, 
p<0.0001). Em relação ao sexo, houve predominância do sexo feminino (64,2%) sobre o masculino (33,3%) (x2 
= 7.911, p=0.0049). Esta predominância de infecção em mulheres detectada nesta pesquisa corrobora com 
estudo realizado por Coelho et al (2016) que também obteve predominância de casos de Zika em pacientes do 
sexo feminino, afirmando que esta maior incidência em mulheres pode ser explicado devido a dois fatores: (1) 
mulheres serem mais propensas a ficar em casa e assim estarem mais expostas ao vetor e (2) ao 
comportamento das mulheres em procurarem mais o serviços de saúde que homens. Com relação ao grupo 
de pacientes mulheres estudado (52/81), ressalta-se que apenas uma das pacientes não apresentou 
informação sobre gravidez. Logo, neste grupo de 51 mulheres foi evidenciando a predominância de notificações 
de mulheres não gestantes (66,67%) em detrimento das gestantes (33,33%) (x2 = 5.667, p = 0,0173).  Wang e 
Ling (2016) e Chang et al. (2016) evidenciam que infecções de Zika no primeiro trimestre de gravidez conferem 
maior risco de microcefalia em recém – nascidos comparados com infecções durante o segundo e terceiro 
trimestre de gravidez. Foi possível estabelecer que neste trabalho a maior parte das mulheres gestantes (17/51) 
encontrava-se no 1º trimestre de gestação representando 47,1% (8/17) (x2 = 9.051, p =0,0108). Além disso, 
durante o período de estudo foi relatado um caso suspeito de microcefalia associada ao vírus Zika de um recém-
nascido (RN) em fevereiro de 2018, cuja mãe apresentou febre leve e exantema no primeiro trimestre de 
gravidez e ao realizar na gestação exame para detecção de Chikungunya apresentou resultado negativo. No 
entanto, este caso suspeito do RN foi negativo para Zika pela qRT-PCR realizado pelo LACEN. Todavia, 
mulheres gravidas devem evitar a infecção do Zika em todos os trimestres de gravidez pois infecções no 
primeiro trimestre podem gerar alterações patológicas durante o período da embriogênese, assim como no 
segundo e terceiro trimestre podem levar a anormalidades no sistema nervoso central dos fetos (WANG; LING, 
2016). 
 
ANALISE DAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO – DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁGICA 
Em relação à distribuição geográfica, foi possível analisar a presença de dois pacientes (2/81) com procedência 
de residência no exterior (Venezuela e Guiana Inglesa) em detrimento da maioria dos pacientes que residiam 
no estado de Roraima (79/81) com 97,53% de representatividade dos casos suspeitos. O estado de Roraima é 
dividido em 15 municípios, onde foi verificado que 79 (setenta e nove) pacientes residentes no estado 
distribuíam –se em apenas 9 (nove) destes municípios: Alto Alegre (1/79), Boa Vista (63/79), Canta (3/79), 
Caroebe (1/79), Iracema (1/79), Mucajaí (4/79), Pacaraima (3/79), São João da Baliza (1/79) e Uiramutã (2/79). 
Notou-se predominância de residência na capital Boa Vista com 79,75% dos casos, local de maior concentração 
urbana e populacional do estado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), a 
capital Boa Vista possui uma população estimada de 375.374 habitantes e apresenta 59 bairros, distribuídos 
em quatro zonas a partir do Bairro Centro: Zona Norte (31 de Março, Aeroporto, Aparecida, Bairro dos Estados, 
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Paraviana, São Francisco); Zona Sul (13 de Setembro, Calungá, Governador Aquilino Mota Duarte, Marechal 
Rondon, São Vicente);  Zona Leste (Caçari, Canarinho, São Pedro, 05 de Outubro) e  Zona Oeste (Asa Branca, 
Alvorada, Professora Araceli Souto Maior, Bela Vista, Buritis, Caimbé, Cambará, Caranã, Cauamé, Centenário, 
Cinturão Verde, Jardim Equatorial, Senador Hélio Campos, Jardim Caranã, Jardim Primavera, Jardim Floresta, 
Jardim Tropical, Jóquei Clube, Liberdade, Mecejana, Nova Canaã, Nova Cidade, Operário, Pintolândia, 
Piscicultura, Pricumã, Raiar do Sol, Doutor Silvio Botelho, Doutor Airton Rocha, Doutor Silvio Leite, Santa Luzia, 
Santa Tereza, Tancredo Neves, União, Olímpico, Laura Pinheiro, Murilo Teixeira, Said Salomão, São Bento, 
Cidade Satélite e mais recentemente Conjunto Cidadão, Cruviana e Pérola).  Em relação aos bairros de 
procedência dos pacientes, bairros localizados na Zona Oeste da cidade tiveram 79,66% de representatividade 
nas infecções (47/63), seguido da Zona norte com 10,17% (6/63) (x2 = 53.699, p<0.0001). Ressalta-se que a 
Zona Oeste é composta por bairros onde estão concentrados 75% da população total da Capital. 
 
ANALISE DAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO – SINTOMATOLOGIA 
Do total das 81 fichas de notificações utilizadas, somente 63 fichas apresentarem dados acerca dos sintomas 
dos pacientes (78,0%) em detrimento das 18 fichas sem informações dos sintomas (22,0%) (x2 = 31.36, p 
<0.0001). Lembramos que a falta de um completo preenchimento das fichas de notificação nos impede: de 
termos dados reais a respeito das diferentes patologias; de estudarmos e termos dados reais sobre os principais 
sinais e sintomas referentes a mesmas doenças, principalmente as síndromes febris que possuem sintomas 
muito semelhantes o que torna muito difícil o diagnóstico diferencial, precisando recorrer aos diagnósticos 
moleculares que também possuem datas especificas para coleta. Desta forma, em relação à sintomatologia, 
foram analisados 25 sintomas mais frequentemente relatados em casos de suspeita de arbovirose. Destes 25 
sintomas gerais, foi encontrado que a maioria das notificações possuía de 1 a 6 ou 8 destes sintomas (x2 = 
23.079, p =0.0105), destacando-se assim que grandes partes das notificações apresentaram mais de um dos 
sintomas o que novamente nos mostra a dificuldade de um diagnóstico clínico diferencial.  Notou-se que os 
sintomas febre, exantema, hiperemia conjuntival, artralgia, mialgia, cefaleia, náusea, vomito, dor retro orbital e 
dor nas costas como os mais frequentes em relação aos demais sintomas gerais relatados dentre as fichas de 
notificação avaliadas (x2 = 367.058, p <0.0001).  Ainda em relação à sintomatologia, ao se verificar a frequência 
e predominância dos sintomas principais utilizados como critérios primordiais para inclusão neste estudo, os 
que estão relacionados ao Zika vírus sendo febre, exantema, hiperemia conjutival, artralgia e mialgia, obteve-
se que as maiorias das notificações apresentaram de 1 a 3 dos cinco sintomas descritos acima (x2 = 22.317, p 
=0.0002).Em relação à predominância dos principais sintomas, foi observado um maior número de notificações 
com relato de sintomas febre (46/63) e exantema (33/63) em detrimento dos três demais sintomas principais 
(x2 = 21.732, p =0.0002). Destaca –se que ambos os sintomas prevalentes febre e exantema que foram 
encontrados neste estudo são utilizados como critérios de diagnóstico clínico diferencial entre Zika e outras 
arboviroses no ambiente de saúde pública (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015b; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016; 
JAVED et al., 2017). 

       

CONCLUSÕES 
Todas as amostras apresentaram negatividade para ZIKA por qRT-PCR realizada pelo LACEN e implicou na 
impossibilidade de realização das técnicas moleculares provavelmente devido ao tempo de coleta ou 
similaridade com outras arboviroses. Nesse estudo pode-se traçar um perfil epidemiológico dos pacientes 
notificados com suspeita para Zika: prevalência da população criança, jovem e adulta presentes nas faixas 
etárias de 0-39 anos de idade; prevalência de mulheres, predominância de auto declaração de raça parda. 
Além disso, no grupo das pacientes mulheres foi evidenciando a predominância de notificações de mulheres 
não gestantes e entre as gestantes a maior parte encontravam-se no 1º trimestre de gestação. Houve maior 
ocorrência de registro de notificações suspeitas para Zika no primeiro semestre de 2019. A maioria dos 
pacientes não apresentou relato de viagem, evidenciando predominância de casos notificados com transmissão 
autóctone, mas obtivemos 4 pacientes que relataram estar em outro país, sendo Venezuela e Guiana Inglesa. 
A capital Boa vista foi o local de prevalência residencial dos pacientes em relação aos outros municípios do 
estado. Em relação aos bairros de procedência dos pacientes, bairros localizados na Zona Oeste da cidade 
tiveram maior representatividade nas infecções. Neste estudo houve prevalência dos sintomas febre, exantema, 
hiperemia conjuntival, artralgia, mialgia, cefaleia, náusea, vomito, dor retro orbital e dor nas costas nos 
pacientes, mas com relação aos sintomas característicos de Zika foi somente a febre e exantema. Esses 
resultados demonstram a necessidade de mais estudos epidemiológicos das arboviroses junto com a 
implementação de métodos diagnósticos e laboratoriais mais sensíveis, em especial na Amazônia, região 
brasileira mais endêmica para arboviroses. Destacamos também que se deve realizar mais estudos sobre a 
temática deste estudo em Roraima por ser região de fronteiras e uma possível rota de transmissão e dispersão 
para todo o país, principalmente agora com o intenso e crescente processo migratório atual.  
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INTRODUÇÃO 

Ao mesmo tempo em que é um dos setores que mais gera riqueza e postos de trabalho no Brasil, a construção 

civil é também uma das principais geradoras de resíduos, devido ao alto nível de perdas da atividade. No 

entanto, nem toda perda gera rejeitos (já que uma parte dela fica na obra), dados da Associação Brasileira para 

Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição - Abrecon (2014), apontam que os resíduos chegam 

a representar 50% do material desperdiçado no segmento. Quantitativo que dá uma boa ideia da quantidade 

de materiais de construção descartados todos os dias nas obras civis. 

A estimativa da quantidade gerada ao longo do tempo, considerando eventual sazonalidade, é de extrema 
importância na hora de gerir o processo e na reutilização e/ou reciclagem dos resíduos. Por isso, deve-se 
estimular a geração futura no processo de reciclagem, visto que este processo caminha em pequenos passos, 
devido à falta de incentivo as empresas de construções civis em Roraima. 
Ao analisar o cenário da construção civil em Boa Vista/RR, identificou-se a necessidade de minimizar o 
desperdício de materiais no decorrer da construção de edificações. Assim, traçou-se como objetivo classificar, 
quantificar e buscar alternativas de reutilização dos resíduos oriundos da construção de uma residência 
unifamiliar, focando numa perspectiva que valoriza a integração das questões socioeconômicas e ambientais. 
E os objetivos específicos propostos serão verificar a quantidade do volume total de resíduos gerados dentro 
de uma obra de construção de residência unifamiliar; realizar a classificação dos resíduos de acordo com as 
leis vigentes; e propor alternativas das sobras desses resíduos, para melhor reaproveitamento da empresa. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado em uma obra desenvolvida por uma microempresa da construção civil situada no 
município de Boa Vista/Roraima, visando desenvolver uma pesquisa aplicada, onde se espera que seus 
resultados sejam utilizados na prática pela empresa, buscando minimizar os impactos a ela causados 
agregando ao seu crescimento.  
A pesquisa aplicada é realizada por questões imediatas, de características práticas e busca soluções para 
problemas concretos (RAMOS, 2009). A referida pesquisa foi realizada em uma residência de 50,13m² de área 
construída. 

A pesquisa será de caráter bibliográfico, descritiva e quantitativa, onde a coleta de dados será por meio de 
visitas e observações participativa in loco, entrevistas aos funcionários da obra e registro fotográfico. Seguindo 
o trabalho, dividiu-se em 4 etapas posteriores: na primeira etapa, buscou-se realizar o levantamento dos 
resíduos gerados do início ao término da obra da residência unifamiliar, possibilitando a classificação destes 
através da Resolução nº 307 do CONAMA. Para a obtenção dos dados, realizou-se reuniões com os sócios-
proprietários da empresa e visitas in loco na obra analisada. 

Para verificar a quantidade do volume total de resíduos gerados dentro da construção de uma residência 
unifamiliar, realizou-se a segunda etapa, na qual foi quantificado os materiais resultantes. Para o 
desenvolvimento desta etapa, em primeiro momento ocorreu a separação dos materiais resultantes e em 
seguida realizou-se a pesagem deles. 

Na terceira etapa, efetuou-se a apresentação de alternativas de reutilização dos resíduos aos sócios-
proprietários, a fim de minimizar os custos e impactos ambientais causados pela construção da residência. Tal 
apresentação aconteceu no escritório da empresa, e almejou-se a possibilidade de direcionamento dos 
resíduos resultantes para construção de novas residências unifamiliares e/ou para outros locais conforme a 
empresa desejar. Opções que estão em estudo pelos sócios-proprietários para implementação em breve. 

Por fim, foi aplicado um questionário à algumas empresas do ramo da construção civil de diversos portes, 
localizadas no munícipio de Boa Vista/RR, com o intuído de obter informações sobre o descarte final dos 
resíduos gerados durante a execução de obras sob responsabilidade destas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em decorrência do número de resíduos sólidos gerados na obra estudada, e a fim de verificar a quantidade do 
volume total de resíduos gerados, para permitir que à empresa estabelecer controle e parâmetros da quantidade 
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e tipo de resíduo gerado, realizou-se o levantamento e listagem deste, onde encontrou-se tijolos, sacos de 
cimento, material plástico, cerâmicas, madeiras, telhas, areia, barro, brita, cimento, metais, entre outros. 

Os resultados obtidos neste estudo estão em consonância com Fernandes et al. (2017) relata que os custos 
extras com consumo de blocos e argamassa são comumente frequentes, podendo acarretar acréscimos de 
18,5% e 106%, respectivamente, no orçamento inicial do projeto. E já Lucena (2005) constatou que mais 
encontrados foram tijolos, areias e argamassas (em torno de 80%). Numa menor proporção foram encontrados 
ainda restos de concreto (9%), pedras (6%), cerâmica (3%), gesso (2%) e madeira (1%). Ainda os resíduos de 
tijolo, argamassa e areia são os mais gerados, independentemente do tipo de obra considerada. 

Na Tabela 1 foram representadas as informações a respeito da classificação e caracterização dos resíduos 
listados acima. 

 

Tabela 1 – Classificação e caracterização dos resíduos na área de estudo. 

Resíduos Massa (kg) % 
Classificação 

(Resolução n° 307 
do CONAMA) 

1 – Argamassa, finos de argamassa, concreto 302,4 26,09 A 

2 – Cerâmica 286,2 24,70 A 

3 – Madeira 128,6 11,10 B 

4 - Metal, arames 3,8 0,33 B 

5 - Papel, plástico e isopor, vidro 32,4 2,80 B 

6 – Tijolo + Finos de Tijolos 154,2 13,31 A 

7 – Gesso 15,7 1,35 B 

8 – Pedras 88,8 7,66 A 

9 - Terra Bruta 146,8 12,67 A 

Total 1158,9 100,00 - 

             Fonte: Autora (2019) 

 

Os resultados obtidos neste estudo estão em consonância com Fernandes et al. (2017) relata que os custos 
extras com consumo de blocos e argamassa são comumente frequentes, podendo acarretar acréscimos de 
18,5% e 106%, respectivamente, no orçamento inicial do projeto.  
A Tabela 2 demonstra o quantitativo total e as porcentagens correspondentes às classes dos resíduos oriundos da 
construção da residência, conforme a Resolução do CONAMA. 
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Tabela 2 – Classificação conforme a Resolução n° 307 do CONAMA dos resíduos resultantes da construção 
da residência analisada. 

Classes de resíduos Massa (kg) % 

Classe A 978,4 84,42 

Classe B 180,5 15,58 

Total 1158,9 100 

                       Fonte: Autora (2019). 

 

Notou-se uma grande heterogeneidade de resíduos, sendo que os resíduos da Classe A apresentaram maior 
representatividade, sendo 84,42% da massa total quantificada. Em seguida observou-se, com 15,58%, a 
presença dos resíduos da Classe B resultantes da construção da residência. E de acordo com Rosa (2011, p. 
91), salienta ainda que, o tipo de resíduo presente nas áreas de deposição de RCD, são o da classe A. Na 
pesquisa realizada por Bernardes et al. (2008), a classificação predominante ocorreu na Classe A.  

No Gráfico 1 observa-se que 64% das empresas depositam resíduos de argamassa, concreto, cerâmica, tijolo 
e pedras em aterro sanitário, enquanto o ideal seria seu depósito em área de transbordo e triagem, reciclagem, 
aterros de construção civil; 22% declara não ter conhecimento da destinação realizada pela empresa de coleta; 
e 14% acaba doando a requisitantes. Destaca-se que resíduos da Classe A podem ser reciclados para uso em 
pavimentos e concretos não-estruturais. 

Gráfico 1 - Qual a destinação realizada pela empresa para os resíduos de argamassa, concreto, cerâmica, 
tijolo e pedras. 

 

    Fonte: Autora (2019). 

 

Vieira (2017), afirma que o agregado que é produzido na britagem das sobras de concreto endurecido é 
conhecido como agregado reciclado e que está normalizado pela NBR 15116 para uso em concretos não 
estruturais, e pode ser empregado como sub-base de pavimento. Ele relata que fez um trabalho com a 
Universidade de São Paulo para uso em pavimento e, cada vez mais, o concreto reciclado é utilizado para a 
execução de elementos estruturais de 30 até 40 MPa, e que basta ter tecnologia.   

 
Destinação sugerida aos resíduos encontrados no local de estudo 

 
Com base nas experiências estudadas, verificou-se que há benefícios econômicos e ambientais decorrentes 
da prática da reciclagem em canteiros de obras, do qual sugere-se incentivos fiscais para implantação de usina 
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de reciclagem que realizam a triagem e o beneficiamento do material das construtoras roraimenses. Para que 
as empresas possam com os resíduos de Classe A (bloco cerâmico, piso cerâmico e restos de argamassa) 
fazer a reciclagem desses materiais e depois a destinação correta, para Áreas de Reciclagem ou Aterros de 
resíduos da construção civil licenciados pelos órgãos competentes. 
Por fim, os resultados obtidos neste estudo podem servir de orientação às empresas da construção civil na 
busca de novos métodos de utilização destes resíduos, tanto no reaproveitamento como na reciclagem. Por 
outro lado, seria muito importante incentivo do setor público com as empresas que realizassem 
reaproveitamento dos resíduos, por meio de incentivos fiscais, que influenciaria no surgimento de novas 
empresas no estado de Roraima. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que dos 09 tipos de resíduos identificados, os que representaram os maiores percentuais foram os 
provenientes de argamassa, cerâmica e tijolos, que, somados, chegaram a aproximadamente 64,1% dos 
resíduos gerados; esses resíduos são passíveis de reaproveitamento e reciclagem, fatores que causam 
menores impactos ambientais. 

Na classificação dos resíduos gerados da construção da residência unifamiliar, de acordo com a Resolução nº 
307 do CONAMA, observou-se que do total coletado o maior percentual foi o Classe A, com 84,42%; depois, o 
Classe B, com 15,58%; sendo que maior parte da totalidade pode ser reutilizada ou reciclada. Isso pode elevar 
o custo da empresa, quanto for calculado m3 de entulho para destinação final, caso não tenha prévio e 
adequado planejamento técnico-econômico. 
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INTRODUÇÃO  
A alface (Lactuca sativa L.), pertencente à família Asteraceae, é originária do leste do mediterrâneo, sendo, 
atualmente, uma das olerícolas folhosas mais consumidas no Brasil. Seu largo consumo se dá principalmente 
in natura, em saladas, em função de suas características nutricionais, pois é rica em vitaminas A, B1, B2 e C, 
além de apresentar boa concentração de Ferro, Cálcio e Fósforo (RESENDE et al., 2007; SALA e COSTA 
2012). 
Entre as técnicas que visa minimizar os efeitos danosos das elevadas temperaturas e de outros fatores que 
afetam o cultivo da alface, destacam-se o cultivo em ambientes protegidos (FERREIRA et al., 2009) e a 
utilização de coberturas do solo com plásticos e com restos vegetais visando manter as características 
agronômicas desejáveis da planta (ANDRADE JUNIOR et al., 2005; VERDIAL et al., 2001). A proteção do solo 
no cultivo da alface tem se mostrado muito importante para produção dessa olerícola. De acordo com Maggi e 
Mendes (2019), a utilização de folhas e caules de mandioca como cobertura morta proporciona a proteção e 
manutenção da umidade do solo. 
Outra forma de manter a umidade do solo é através da utilização do hidrogel. Este é um polímero 
hidroabsorvente que absorve e retém uma grande quantidade de água. Dentre as principais características no 
uso de hidrogel, destacam-se: melhor disponibilidade e capacidade de retenção de água e nutrientes às plantas 
de forma controlada (MARQUES et al., 2013). Ainda segundo este autor, o hidrogel aumenta a porosidade total, 
não afetando a disponibilidade hídrica e proporciona aumento do volume de água de reserva do substrato, 
favorecendo o melhor desempenho da parte aérea das plantas, além de reduzir a frequência da irrigação nos 
campos de cultivo (MENDONÇA et al., 2015). 
Nesse sentido, objetivou-se com este trabalho avaliar a combinação entre a cobertura do solo, hidrogel e 
manejo da irrigação sobre a biomassa da produção da alface Crespa cv. Verônica. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimente foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrária da Universidade Federal de 
Roraima - CCA/UFRR, em Boa Vista-RR, no período correspondente aos meses de abril e maio de 2019. A 
instalação do ensaio foi feita em um telado com malha fotoconversora de cor prateada com 50% de 
sombreamento (ChromatiNet® Silver) que apresentava estrutura de madeira com dimensões de 17 m de 
comprimento, 4 m de largura e 2,5 m de pé direito.  
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x2x2, com quatro 
repetições e duas plantas por unidade experimental. Foram testados associadamente dois níveis de cobertura 
do solo (solo descoberto e cobertura com casca de arroz), dois níveis de hidrogel (presença e ausência) e duas 
frequências de rega (1 - diariamente e 2 - dias alternado). A casca de arroz foi aplicada na quantidade em 
volume de 200 ml por vaso, a quantidade de hidrogel usada foi de 10 g.L-1 de substrato e a irrigação foi realizada 
com o auxílio de um regador, aplicando entre 300 a 400 ml de água em cada frequência de rega. 
Cada unidade experimental foi constituída por duas plantas transplantadas em vasos de polietileno com 
capacidade de 2,8 L, preenchidos pela combinação entre os substratos [OrganoAmazon® + PuroHumus® + 
Casca de arroz carbonizada + Casca de arroz in natura + Esterco (1:1:1:0,5:0,25 v/v) ]. A base de cada vaso 
foi preenchida com brita tipo 0 (4,8 a 9,5 mm) para contenção das perdas de substrato e drenagem de água, 
conforme Monteiro Neto et al. (2016). 
O composto OrganoAmazon® e o PuroHumus® foram adquiridos no comércio local especializado de Boa Vista-
RR.  A casca de arroz carbonizada foi adquirida de unidades de beneficiamento de arroz em Boa Vista, e 
carbonizada no Centro de Ciências Agrárias da UFRR. Foi utilizado o hidrogel da marca Hidroterragel®, 
adquirido no comércio especializado. O polímero foi pesado e em seguida incorporado diretamente ao 
substrato. Após esse processo, os substratos foram irrigados continuamente até a expansão máxima do 
hidrogel. 
A alface utilizada foi a do tipo Crespa cv. “Verônica”, adquirida de produtores especializados no município de 
Boa Vista, RR. O transplantio ocorreu quando as mudas apresentavam de três a quatro folhas expandidas, 
aproximadamente aos sete dias após a semeadura. Os recipientes contendo as mudas foram irrigados 
manualmente uma vez ao dia, durante 7 dias (período de estabilização das mudas). Após esse período, foram 
adotadas as frequências de rega estabelecidos como tratamento. Não houve a necessidade de tratos 
fitossanitários contra ação patógenos. No entanto, procedeu-se o arranquio manual de plantas espontâneas 
quando necessário. 
Aos 43 dias após o transplantio (DAT) foram avaliadas as variáveis: número de folhas (NF), pela contagem de 
folhas totalmente expandidas; comprimento da maior folha (CMF), medindo da base até o ápice, com ajuda de 
uma régua graduada; largura da maior folha (LMF), medindo a maior largura da folha, com ajuda de uma régua 
graduada, e a massa seca da parte aérea (MSPA), foi realizado com o auxílio de uma balança de precisão de 
0,01 g. 
Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade dos erros. Para 
determinar os efeitos dos tratamentos sob os componentes de produção da alface, os resultados obtidos foram 
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submetidos à análise de variância aplicando-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade. As análises foram 
realizadas com o auxílio do programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com os resultados obtidos na análise de variância (Tabela 1) observa-se que houve efeito significativo isolado 
da cobertura do solo e do hidrogel para as variáveis número de folhas (NF). Já para as variáveis largura da 
maior folha (LMF), (cm) ocorreu a interação conjunta entre os três fatores avaliados (CxHxR).  
A massa seca da parte aérea (MSPA), (g) apresenta efeito significativo para a interação entre hidrogel e turno 
de rega (HxR). 
  
Tabela 1 - Resumo da análise de variância para as variáveis: número de folhas (NF), comprimento da maior 
folha (CMF), (cm), largura da maior folha (LMF), (cm), massa seca da parte aérea (MSPA), (g) de plantas da 
alface crespa cv. Verônica produzidas em resposta à cobertura do solo, hidrogel e turnos de rega. Boa Vista, 
RR, 2019. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

NS, **, *, - não significativo, significativo a 5% e significativo a 1%, respectivamente, pelo teste F. 
 

Na Tabela 2 são apresentados os valores de NF quanto aos níveis de cobertura de solo, onde o solo descoberto 
mostrou ser mais eficiente no aumento dessa variável. Esse resultado pode estar associado à quantidade de 
palha de arroz de utilizada, tanto na confecção do substrato casca de arroz carbonizada, quanto na cobertura 
do solo, casca de arroz in natura fato que deve ter acarretado à alta relação entre Carbono e Nitrogênio, (C/N) 
inibindo assim alguns nutrientes para o desenvolvimento da planta. Este fato pode ser confirmado por Almeida 
et al. (2018) que ao utilizarem uma proporção acima de 33% de casca de arroz e serragem misturados no 
substrato constataram reduções significativa do teor de N total. Além disso, algumas cinzas no substrato podem 
induzir os microrganismos à imobilizarem o nitrogênio (ZAVALLONI et al., 2011). 
    
Tabela 2 - Valores médios de números de folhas (NF) de plantas de alface Crespa cv. “Verônica”, submetidos 
com presença e ausência de cobertura do solo. Boa Vista, RR, 2019. 
 
 

Tratamento Número de folhas 

Solo com Cobertura 6,82 b 

Solo Descoberto 7,92 a 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).  

 
Os resultados de largura da maior folha (LMF) são apresentados na Tabela 3, em que, após o desdobramento 
dos fatores entre si, observa-se que a ausência do hidrogel associado a ausência de cobertura do solo e 
irrigação em dias alternados promoveu os melhores valores da largura da maior folha. Não foi observado 
diferença significativa para o efeito da cobertura do solo combinado com hidrogel e rega. Entretanto, houve 
efeito significativo para o desdobramento da frequência de irrigação combinado com cobertura do solo e 
hidrogel. De maneira geral, a irrigação em dias alternados foi superior a irrigação diária (Tabela 3). 
 
Tabela 3 - Valores médios da largura da maior folha (cm), de alface crespa cv. “Verônica” submetidos a 
presença e ausência de hidrogel e cobertura do solo sobre os turnos de irrigação. Boa Vista, RR, 2019. 
 

Tratamentos Largura da maior folha (cm) 

FV GL 
Quadrados médios 

NF CMF LMF MSPA 

Cobertura (C) 1 9,57** 5,97ns 1,60ns 0,008ns 

Hidrogel (H) 1 2,62ns 15.85ns 0,005ns 0,003ns 

Rega (R) 1 0,25ns 17,79ns 5,87** 0,001ns 

CxH 1 0,07ns 0,57ns 0,0004ns 0,032ns 

CxR 1 0,20ns 10,60ns 0,12ns 0,037* 

HxR 1 0,001ns 1,41ns 0,0038ns 0,071** 

CxHxR 1 0,20ns 1,14ns 4,24** 0,024ns 

Resíduo 24 16,02 5,82 0,58 0,009 

CV (%)  11,09 16,2 8,67 20,21 

Média  7,37 14,89 25,97 0,46 
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Irrigação diária 
Média 

Irrigação alternada 
Média 

Com Cobertura Sem Cobertura Com Cobertura Sem Cobertura 

Com Hidrogel 7,87 Aya 8,93 Axa 8,4 9,35 Axa 9,20 Axa 9,28 

Sem Hidrogel 8,65 Axa 8,24 Aya 8,5 8,63 Axb 9,93 Axa 9,28 

Média 8,26 8,64  8,99 9,57  

Médias seguidas de mesma letra, maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas, não diferem entre si, e ‘x’ e ‘y’ comparam a frequência 
de rega (x>y*), ambos pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 
Para a massa seca da parte aérea (g), (Tabela 4), os níveis de cobertura do solo não se diferiram da frequência. 
Entretanto, a irrigação em dias alternados promoveu maiores médias dessa variável quando combinado ao solo 
coberto com a casca de arroz in natura. Quanto observa-se a resposta das plantas de alface para o 
desdobramento do hidrogel dentro do manejo da irrigação, nota-se que a presença do polímero se destaca com 
a maior média de MSPA quando submetido a irrigação em dias alternados. Além disso, houve efeito positivo 
da irrigação diária quando associado a ausência de hidrogel, indicando que o polímero foi eficiente na redução 
da frequência de rega.    
Esses resultados demostram a importância da cobertura do solo e a utilização do hidrogel para manutenção da 
umidade do solo, uma vez que mesmo adotando uma frequência de rega em dias alternados houve maior 
acúmulo da parte aérea quando as plantas de alface estavam com o solo coberto e com a presença de hidrogel.   
A importância da cobertura do solo também foi relatado por Maggi e Mendes (2019), em que utilizaram as folhas 
e caule de mandioca como cobertura do solo e encontraram respostas positivas para a massa fresca a parte 
aérea da alface e do coentro.  
 
 Tabela 4 - Valores médios de massa seca da parte aérea (MSPA), (g) da planta de alface crespa cv. “Verônica”, 
submetidos a dois manejos de cobertura do solo, dois níveis de hidrogel. Boa Vista, RR, 2019. 
 

Tratamentos Irrigação diária Irrigação alternada Média 

Solo com Cobertura 0,45 Aa 0,50 Aa 0,48 

Solo Descoberto 0,49 Aa 0,40 Ba 0,44 

Média 0,47 0,45  

Presença de Hidrogel 0,43 Aa 0,51 Aa 0,47 

Ausência de Hidrogel 0,50 Aa 0,40 Bb 0,50 

Média 0,47 0,46  

Médias seguidas de mesma letra, maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 
Os resultados aqui encontrados dão suporte técnico-científico quanto à utilização de palha de arroz como 
cobertura do solo, uso de hidrogel e as frequências de irrigação para produção de alface crespa cv. “Verônica”, 
nas condições do experimento, porém, ressalte-se a necessidade de estudos mais detalhados quando a 
viabilidade econômica do uso do hidrogel para produção dessa folhosa, uma vez que o hidrogel é um polímero 
que pode elevar custo de produção para o produtor. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A interação entre os fatores: cobertura, hidrogel e irrigação mostraram-se variantes quanto as variáveis de 
biomassa das plantas de alface. 
O uso de hidrogel pode ser uma alternativa à irrigação convencional, reduzindo os turnos de rega diários para 
dias alternados.  
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INTRODUÇÃO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei 9.394/96) dispõe a educação infantil (EI) como 
primeira etapa da educação básica. A educação infantil é extremamente importante para o desenvolvimento 
integral do ser humano, além de ter como finalidade o desenvolvimento da criança de zero a seis anos, 
complementando a ação da família e da comunidade (MEC, 2005). Nesse caso a educação da criança pequena 
envolve simultaneamente dois processos complementares e indissociáveis: o cuidar e o educar (BRASIL, 
2019). 
Como parte desse processo a educação ambiental dentro da escola, espaço dinâmico e diverso, tem sido 
apontada como uma das ações capazes de contribuir na mudança do grave cenário de degradação 
socioambiental observado na atualidade (LIMA & RONCAGLIO, 2001). É interessante ressaltar que a 
responsabilidade de se buscar soluções para os problemas ambientais não se restringe apenas à comunidade 
escolar, embora formadores de opinião por excelência, necessitam da colaboração da comunidade local para 
que as informações tenham impacto e transformem a sociedade. Neste sentido a feira de ciência vem como 
possibilidade para divulgar e compartilhar conhecimentos e saberes que tragam inovação, qualidade de vida e 
sustentabilidade ambiental para a comunidade em geral. Portanto, o estudo teve como objetivo realizar a 
segunda feira de ciências da Creche Municipal Boneca Emília, em Rorainópolis, Região Sul do Estado de 
Roraima, com o tema: bioeconomia para gerar desenvolvimento sustentável.  

MATERIAL E MÉTODOS 
Área de Estudo 
A Creche municipal Boneca Emília foi à primeira creche a ser criada no município de Rorainópolis, em 26 de 
julho de 2002 e atende atualmente 152 crianças de dois (2) e três (3) anos de idade nos maternais I e II. Para 
atender esse quantitativo de alunos conta com uma equipe de 10 professoras, distribuídas em 10 salas de aulas 
nos turnos matutino e vespertino (Figura 1).   

 
Figura 1. Equipe de professoras da Creche Municipal Boneca Emília, em Rorainópolis, Região Sul do Estado de 

Roraima. 

Métodos 
Fóruns e retornos pedagógicos 
Para a realização da primeira feira de ciências da Creche Municipal Boneca Emília alguns passos iniciais foram 
de suma importância para a sua materialização, como: 1. Participação das professoras no primeiro fórum, 
realizado na Igreja Assembleia de Deus e organizado pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto – 
SEMED, para o lançamento do projeto em escala municipal abrangendo todas as escolas e com a participação 
e colaboração de professores doutores do Campus Rorainópolis da Universidade Estadual de Roraima – UERR; 
2. Na sequência foram organizados, pela gestão da creche, 11 retornos pedagógicos (para estudos e formação 
continuada); 3. Orientação das professoras da creche pela coordenadora geral da feira de ciências do município 
e; 4. Participação das professoras da creche numa Roda de Conversa com todas as creches do município 
realizada na Sede da SEMED e com a colaboração de professores doutores do Campus Rorainópolis da 
Universidade Estadual de Roraima – UERR. Todas essas reuniões serviram para orientar e fundamentar os 
projetos propostos pelas escolas e ajudar na construção dos mesmos junto às crianças. 
Desenvolvendo os projetos com as crianças 
Inicialmente (1), em sala de aula, as professoras trabalharam com as crianças orientando e falando sobre cada 
projeto em particular. Essas ações serviram para que as crianças tivessem contato direto com os objetos de 
estudo de cada projeto e interagissem com ele (CHIZZOTTI, 2009).  
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Por exemplo, a equipe que trabalhou com a construção da horta suspensa utilizando Garrafas PET (polietileno 
tereftalato) apresentou para os alunos em sala de aula sementes e mudas de hortaliças. Deram oportunidade 
para que os alunos manuseassem essas sementes e mudas enquanto explicavam os processos envolvidos na 
semeadura e posterior plantio das mudas em canteiros. Para isso também foi apresentado às crianças o 
substrato feito de esterco de gado que também foi manuseado pelas crianças. Na sequencia (2), para reforçar 
o aprendizado, as crianças foram visitar uma horta de um proprietário particular localizada na zona urbana de 
Rorainópolis (Figura 2).     

 
Figura 2. Vista técnica para ambientação das crianças. Em (A) apresentação do substrato (esterco de gado) e em (B) 
horta com plantio de alface (Lactuca sativa).   

Num terceiro momento (3) as professoras trabalharam com as garrafas PET junto com as crianças num espaço 
externo da escola. Essas garrafas foram devidamente higienizadas e preparadas pelas professoras para que 
as crianças pudessem enchê-las com o substrato (terra preta + esterco de gado) utilizando ferramentas 
apropriadas (Figura 3). Após o preparo da terra, as crianças encheram as garrafas pet, e semearam sementes 
de alface (Lactuca sativa) (Figura 4). 

Todo esse processo serviu para que os alunos fossem preparados para fazer uma boa apresentação dos 
resultados no dia da feira de ciências da instituição. Para isso foram escolhidos os cinco (5) alunos que mais 
se destacaram, de cada turma, para apresentar o projeto diretamente para os visitantes.  

Essa metodologia ilustrada acima, de modo geral, foi seguida por todas as equipes que apresentaram projetos 
na feira de ciências da escola. Os projetos trabalhados e apresentados foram: 1. “A casca da banana e seus 
benefícios na bioeconomia”; 2. “A horta suspensa com PET e a bioeconomia”; 3. “A borra do café e a 
bioeconomia”; 4. “Compostagem orgânica doméstica e bioeconomia”; 5. “Os benefícios da hortelã para o 
tratamento da gripe”; 6. “O óleo de coco e seus benefícios para a saúde da pele e dos cabelos”; 7. “Os benefícios 
da Aloe Vera no tratamento das inflamações e infecções da pele”.  

Uma equipe de professores da Universidade Estadual de Roraima – UERR participaram da avaliação dos 
trabalhos no dia da feira atribuindo notas de 0 a 10 para cada quesito delimitado em uma ficha apropriada.    

 
Figura 3. Em (A) apresentação do substrato e em (B) manuseio da terra pelas crianças. 
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Figura 4. Em (A) e em (B) semeadura das sementes de alface (Lactuca sativa) pelas crianças. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com os relatos das professoras que colaboraram com a segunda Feira de Ciências da Creche 
Municipal Boneca Emília, realizada em 22 de julho de 2019, o tema trabalhado (bioeconomia para gerar 
desenvolvimento sustentável) foi bem recebido e de fácil compreensão por toda a comunidade escolar. Esse 
entendimento facilitou o desempenho dos alunos ao apresentar os trabalhos. É importante destacar que 
Rorainópolis foi o único município do Estado de Roraima que aceitou o desafio de realizar uma feira de ciências 
organizada inteiramente para crianças frequentando creches. Ou seja, para crianças de dois (2) a três (3) anos 
de idade e que representou um desafio e ao mesmo tempo um ganho enorme. 
O alcance da segunda Feira de Ciências da Creche Municipal Boneca Emília pode ser medido pelo quantitativo 
de pessoas que visitaram a feira no dia do evento. De acordo com informações fornecidas pela gestão da 
instituição cerca de 800 pessoas da comunidade escolar e da comunidade local prestigiaram a feira durante o 
dia das apresentações dos projetos. Foi calculado que desse total, 718 pessoas (~90,0%) foram provenientes 
de nove (9) escolas do município. A escola que enviou maior número de visitantes foi a Ordália Araújo de Lima 
com 126 pessoas (17,5%). A Escola Possamai enviou apenas um representante (Tabela 1). 

Tabela 1. Quantidade e percentual de visitantes por escola na segunda feira de ciências da Creche Municipal Boneca 
Emília, Sede Municipal de Rorainópolis, Roraima.    

 
Considerando as 

apresentações 
no dia da feira de 

ciências foram 
registrados 625 

visitantes 
distribuídos 

pelos sete (7) projetos 
apresentados 

(Tabela 2). Os 
projetos que 

obtiveram maior visitação foram “A casca da banana e seus benefícios na bioeconomia”, com 123 visitantes 
(19,7%) e “Compostagem orgânica doméstica e bioeconomia”, com 121 visitantes (19,4%). É importante 
mencionar que nem todos os visitantes se registraram em todas as bancas dos projetos visitados. Isto explica 
as discrepâncias observadas entre os totais relatados entre as tabelas 1 e 2. 
 
Tabela 2. Número de visitantes por projeto e por turno (matutino e vespertino) da segunda feira de ciências da Creche 
Municipal Boneca Emília, Sede Municipal de Rorainópolis, Roraima.  

No. Escola Visitantes Percentual (%) 

1 Antônia Tavares da Silva  125 17,4 
2 José de Alencar 6 0,8 
3 Joselma Lima de Souza 120 16,7 
4 Hildemar Pereira de Figueiredo 40 5,6 
5 Jean de Sousa da Silva 120 16,7 
6 Padre Eugênio Possamai 1 0,1 
7 Andreza Rufino  90 12,5 
8 Marlene Alves 90 12,5 
9 Ordália Araújo de Lima 126 17,5 

 Total 718 100,0 

No.  Projeto Manhã Tarde Total Percentual (%) 

1 A casca da banana e seus benefícios na bioeconomia 73 50 123 19,7 
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CONCLUSÕES 
Rorainópolis foi o único município do Estado de Roraima que aceitou o desafio de realizar uma feira de ciências 
organizada inteiramente para crianças (dois (2) a três (3) anos de idade) frequentando creches. A segunda 
Feira de Ciências da Creche Municipal Boneca Emília superou todas as expectativas quanto à elaboração dos 
projetos, à participação da comunidade escolar e local, na aceitação da temática trabalhada pelas professoras 
e educandos. Os resultados dos projetos e suas temáticas foram de suma importância e trouxeram 
conhecimentos novos e utilizáveis para todos da comunidade que, de comum acordo, entenderam que a ciência 
é o melhor caminho a seguir no rumo da sustentabilidade e preservação do planeta e a sua biodiversidade. 
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INTRODUÇÃO 
A carne bovina é a terceira proteína animal mais consumida no mundo. Sua demanda cresce em relação direta 
ao crescimento populacional e a renda desta população, entretanto a produção de bovinos para corte possui 
alguns entraves quanto à área de criação e meio ambiente, impondo que o aumento na produção seja em 
menor tempo e espaço. No estado de Roraima a produção de bovinos de corte é, em grande parte, em sistema 
extensivo e isso se deve a grande quantidade de terras disponíveis, com baixo custo. Entretanto, esse sistema 
possui como desvantagem o maior tempo para engorda dos animais. A principal estratégia para reduzir esse 
tempo é o uso de tecnologia na formação de pastagens de boa qualidade e seu correto manejo nas diferentes 
épocas do ano. A formação de uma boa pastagem é fundamental para todos os sistemas de produção de 

2 A horta suspensa com PET e a bioeconomia - 47 47 7,5 
3 A borra do café e a bioeconomia - 59 59 9,4 
4 Compostagem orgânica doméstica e bioeconomia 68 53 121 19,4 
5 Os benefícios da hortelã para o tratamento da gripe 73 45 118 18,9 
6 O óleo de coco e seus benefícios para a saúde da pele e dos 

cabelos 
68 - 68 10,9 

7 Os benefícios da Aloe Vera no tratamento das inflamações e 
infecções da pele 

89 - 89 14,2 

 Total  371 254 625 100,0 
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bovinos, onde a boa fertilidade do solo tem efeito em cadeia, resultando em animais bem nutridos, terminados 
em menor tempo e com bom aproveitamento de carcaça. O uso de pastagem nativa na produção extensiva 
vem sendo estudado com o objetivo de diminuir a introdução de espécies exóticas no ecossistema lavrado, 
fazendo assim, que seja preservado o bioma local e atendendo a crescente preocupação com o meio ambiente, 
sem que a produção de alimentos seja drasticamente afetada. O presente trabalho teve como objetivo 
determinar as composições de matéria seca total, matéria orgânica, material mineral e fibra em detergente 
neutro da pastagem nativa do lavrado de Roraima após ser submetida a diferentes tratos culturais, a fim de 
melhorar sua produção e seus níveis nutricionais em condições de campo na região do Monte Cristo, município 
de Boa Vista – RR. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima - CCA/UFRR, 
no Campus do Cauamé (2°52'26.1"N 60°42'33.0"W), no município de Boa Vista, Roraima – Brasil. A região 
apresenta precipitação média anual de 1.678 mm, umidade relativa do ar de 70% e temperatura diária entre 20 
a 38 ºC. Segundo VALLE et al (2013), o clima da região é do tipo Awi (tropical) de acordo com a classificação 
de Köppen, com duas estações climáticas bem definidas, uma chuvosa entre os meses de abril a setembro e 
a outra é seca, nos meses de outubro a março. BENEDETTI et al. (2011) identificaram o solo da área 
experimental como latossolo amarelo, profundos, bem drenados e ausência de pedregosidade e/ou 
rochosidade, com vegetação predominante do tipo savana. A pastagem nativa na área experimental foi 
manejada com adubação de 800 kg/ha de gesso, e 200 kg/ha de nitrogênio, na forma de ureia, 80 kg/ha de 
fósforo na forma de superfosfato simples e 80 kg/ha de potássio na forma de cloreto de potássio. Esses tratos 
culturais foram realizados em 21 de junho de 2017. Em seguida foi realizado o corte de uniformização a 5 cm 
do solo, sendo que metade dos tratamentos tiveram o material cortado e acomodado no solo. Os tratamentos 
analisados (Tabela 1) foram: com gesso e sem gesso, com resíduo no solo ou sem resíduo no solo, em 
diferentes níveis da adubação recomendada (0, 50, 100 e 150%). Totalizando 10 tratamentos com 4 repetições 
cada, com delineamento inteiramente casualizado.  

Tabela 1. Discrição dos tratamentos analisados. 

Tratamentos 

T1 0% de adubação; Sem Resíduo; Sem Gesso 
T2 0% de adubação; Com Resíduo; Sem Gesso 
T3 0% de adubação; Sem Resíduo; Com Gesso 
T4 50% de adubação; Sem Resíduo; Com Gesso 
T5 100% de adubação; Sem Resíduo; Com Gesso 
T6 150% de adubação; Sem Resíduo; Com Gesso 
T7 0% de adubação; Com Resíduo; Com Gesso 
T8 50% de adubação; Com Resíduo; Com Gesso 
T9 100% de adubação; Com Resíduo; Com Gesso 
T10 150% de adubação; Com Resíduo; Com Gesso 

 

Foram coletadas amostras da planta inteira em simulação de pastejo conforme descrito por PROHMANN et al. 
(2012) para análises bromatológicas, em dezembro de 2017. As amostras foram pré-secas em estufa de 
ventilação forçada 65ºC por 72 horas e posteriormente moídas a 2 mm, em moinho tipo Willey. Nas amostras 
foram realizadas análises para determinação da matéria seca (MS) em estufa a 105 °C, matéria mineral (MM) 
por incineração a 600°C por quatro horas, matéria orgânica (MO) por diferença (% MO = 100 - MM). A fibra em 
detergente neutro (FDN) foi determinada pelo método sequencial segundo BERCHIELLI (2001), sem a 
utilização de α-amilase e sulfito de sódio, utilizando o analisador de fibra TE-149 (TECNAL®). As análises 
foram realizadas no Núcleo de Pesquisa em Nutrição Animal (NUPENA) e no Núcleo de Recursos Naturais 
(NUREN). Os dados foram analisados estatisticamente utilizando o delineamento inteiramente casualizado 
(DIC), 10 tratamentos, com 4 repetições. Os dados foram submetidos a análise de variância (P<0,05), e as 
médias comparadas por teste Tukey. Foram realizados contrastes para avaliação dos efeitos principais 
(resíduo, gesso e adubação), efeito da adubação com ou sem resíduo e efeito do resíduo com e sem gesso. 
Para o efeito do nível de adubação foi utilizado análise de regressão por tratamentos de fator quantitativo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi observada diferença significativa (P<0,05) entre as médias de matéria mineral (MM) (Tabela 2) com 
destaque ao tratamento T1 (0% de adubação; Sem Resíduo; Sem Gesso) com valores superiores aos demais, 
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porém estatisticamente similares às médias T3 (0% de adubação; Sem Resíduo; Com Gesso) e T6 (150% de 
adubação; Sem Resíduo; Com Gesso).  

 

Tabela 2. Composição química em pastejo simulado da pastagem nativa com ou sem gesso, com ou sem 
resíduo de matéria morta e diferentes porcentagens de adubação.  

Tratamento 
Medias g/kg 

MST MM MO FDN 

T1: 0% de adubação; S/ Resíduo; S/ Gesso 770 a 85 a 915 b 764 a b 

T2: 0% de adubação; C/ Resíduo; S/ Gesso 646 a 48 b 952 a 756 a b 

T3: 0% de adubação; S/ Resíduo; C/ Gesso 710 a 54 a b 946 a b 764 a b 

T4: 50% de adubação; S/ Resíduo; C/ Gesso 660 a 38 b 962 a 757 a b 

T5: 100% de adubação; S/ Resíduo; C/ Gesso 640 a 38 b 962 a 716 c 

T6: 150% de adubação; S/ Resíduo; C/ Gesso 651 a 53 a b 947 a b 729 b c 

T7: 0% de adubação; C/ Resíduo; C/ Gesso 694 a 47 b 953 a 768 a 

T8: 50% de adubação; C/ Resíduo; C/ Gesso 665 a 38 b 962 a 750 a b c 

T9: 100% de adubação; C/ Resíduo; C/ Gesso 673 a 30 b 970 a 736 a b c 

T10: 150% de adubação; C/ Resíduo; C/ Gesso 684 a 39 b 961 a 748 a b c 

Valor P 0,3513 0,004 0,004 0,006 

CV (%) 10,57 28,8 1,41 2,07 

 Contrastes Regressão 

Parâmetros 
do modelo 

Efeitos principais 

Efeito da 
adubação 
com ou 

sem 
resíduo 

Efeito do resíduo 
Efeito do 
nível de 

adubação 

Resíduo Gesso Adubação  Sem gesso Com gesso  

MM P=0,0252 ns P=0,0415 ns P=0,0243 ns ns 

MO P=0,0252 ns P=0,0415 ns P=0,0243 ns ns 

FDN ns ns P<0,0001 ns ns ns P<0,051 

MST: matéria seca total; MM: matéria mineral; MO: matéria orgânica; FDN: fibra em detergente neutro;  
1Regressão FDN: y= 755 – 0,1832x, onde x= nível de adubação; S/: sem; C/: com. 
 

A similaridade de valores entre distintos tratamentos demonstra que seis meses após a adubação, a 
disponibilidade de minerais para a planta é baixa, corroborando com a hipótese de que no período seco ocorre 
uma grande diminuição de resíduos minerais da adubação, em superfície de pastagem nativa. As médias de 
matéria seca total (MST) entre os tratamentos não apresentaram diferenças significativas (P>0,05), entretanto, 
os elevados valores médios são indicativos de longo período de seca e baixo valor nutritivo, no momento em 
que as amostras foram coletadas. Para as médias de matéria orgânica (MO) foram encontradas diferenças 
significativas entre os tratamentos (P<0,05), valores menores aos demais tratamentos foram observados no 
tratamento T1 (0% de adubação; Sem Resíduo; Sem Gesso). Os valores de MO e de MM são inversamente 
proporcionais, portanto o comportamento das diferenças das médias de entre os tratamentos de MO foram 
antagônicos aos das médias de MM. A análise de fibra em detergente neutro (FDN) para a composição química 
apresentou diferenças significativas entre os tratamentos, com maior variação para T7 (0% de adubação; Com 
Resíduo; Com Gesso) e T5 (100% de adubação; Sem Resíduo; Com Gesso). Para o tratamento T5 foi 
observado menor valor de FDN, comportamento esperado devido a diminuição da fração lentamente 
degradada, com o incremento de nutrientes, devido ao aumento da porcentagem de adubação. Analisando os 
contrastes para os efeitos principais, foram observadas significâncias para MM e MO para o uso de resíduo e 
de MM, MO e FDN para adubação. Para os efeitos do resíduo foram encontradas diferenças para MM e MO 
para os tratamentos sem gesso. Em análise de regressão para os efeitos do nível de adubação foi observada 
significância para valores de FDN. Esses resultados dos contrastes corroboram com os resultados do teste de 
médias. Analisando a produtividade de forragem e composição química de Trachypogon plumosus sob níveis 
de correção da fertilidade do solo e desfolhação, De Lucena Costa et al. (2014) observaram que os rendimentos 
de matéria seca verde (MSV) e material morto (MM) foram afetados pelos tratamentos, com maiores valores 
de MSV no período chuvoso com 50% de desfolhação e aplicação de calagem + adubação (6.607 kg ha-1) e de 
MM no período chuvoso com 75% de desfolhação e aplicação de calagem + adubação (2.433 kg ha-1). Os 
autores observaram que com a aplicação de calagem + adubação ou apenas adubação as forragens se 
desenvolveram com menores concentrações de FDN (72,60% e 72,52%, respectivamente), valores similares 
aos encontrados no presente estudo (média geral para FDN: 74,9%), e ao comparar as médias do período 
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chuvoso (73,49%) e do período seco (75,55%), foi observado que os teores de FDN foram maiores no período 
seco, em situação climática parecida com a deste estudo. Costa et al. (2012b) obtiveram maiores rendimentos 
de MS com a aplicação de 3.200 kg/ha de calcário, proporcionando incrementos de 178%, em relação ao 
rendimento fornecido pela testemunha, na resposta da Brachiaria brizantha cv. Xaraés a diferentes níveis de 
calagem no estado de Roraima. De Almeida et al. (2014) avaliaram a produtividade do capim braquiária 
(Brachiaria brizantha) estabelecida em região de cerrado do estado de Goiás em função de doses de gesso e 
observaram maiores acúmulos de MS com as doses estimadas de 2.186 e 2.025 e 2.685 kg ha-1 de gesso, no 
primeiro, segundo e terceiro corte, respectivamente, quando comparados com a adubação química, e 
verificaram que houve incremento de 30 e 23% quando aplicadas as doses de 1.800 e 3.600 kg ha-1 de gesso. 
De Lucena Costa et al. (2016) estudando a dinâmica de crescimento e produtividade de forragem de 
Trachypogon plumosus  em pastagem nativa no estado de Roraima, sob níveis de correção da fertilidade do 
solo e idades de rebrota, obtiveram maiores valores de MS com o uso de calagem+adubação (1.934 kg ha-1) e 
adubação (1.661 kg ha-1), e em pastagens de Axonopus purpusii, a aplicação conjunta de nitrogênio (100 kg de 
N ha-1), fósforo (36 kg de P2O5 ha-1) e potássio (60 kg de K2O ha-1) resultou em aumento de 460% no rendimento 
de forragem. Os autores concluíram que o uso de calagem+adubação pode antecipar o período de utilização 
da pastagem e indicaram o uso da pastagem nativa durante o período chuvoso, aproximadamente 60 dias após 
a adubação. Barros et al. (2018) notaram maiores resultados de MO para o tratamento com biomassa morta 
(resíduo vegetal) no período de inverno comparado ao verão, porém não obtiveram diferença quando 
compararam adubação verde (consórcio de espécies) e a biomassa morta, ao avaliar os efeitos de níveis de 
adubação na composição florística e na cobertura de uma pastagem nativa. Corroborando com o presente 
estudo, onde o contraste do efeito do resíduo apresentou melhores teores de MO. 

 

CONCLUSÕES 

A presença de resíduo e a adubação influenciaram positivamente na composição nutricional da planta, 
particularmente reduzindo os valores de FDN. Com base nos resultados obtidos recomenda-se a utilização de 
resíduo para proteção do solo, e de outros manejos conservacionistas, como a adubação verde e o consórcio 
com leguminosas. 
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INTRODUÇÃO 
A avicultura de postura no Brasil é uma atividade que vem investindo cada vez mais em conhecimentos sobre 
produção, incluindo manejo, sanidade e nutrição (ALBINO et al., 2014). Na região norte do país, o Estado de 
Roraima ocupou a quarta posição na produção de ovos de galinha poedeira (IBGE, 2019) e entre os municípios 
do Estado, Boa Vista é responsável por 70% da produção de ovos de galinha, seguida do município do Cantá 
com 7,6%, Bonfim 5,3%, Iracema 3,3% e Rorainópolis 3,0% (IBGE, 2018). Para o sucesso na criação das aves, 
a nutrição se torna imprescindível, correspondendo a aproximadamente 80% do custo de produção. Dentre os 
ingredientes mais utilizados na ração dos não ruminantes temos o milho, chegando a ocupar cerca de 60% da 
composição final da ração. Devido à importância do milho, ocorreu a necessidade de melhorar a qualidade do 
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produto ofertado, pois implica diretamente no desenvolvimento das aves e aumentando assim o retorno 
econômico do produtor. Mantovani et al. (2015) e Stringhini et al. (2000) citam que são registradas perdas 
significativas decorrentes dos ataques de insetos, fungos e até mesmo de roedores. O consumo de rações com 
impurezas e ingredientes avariados por pragas e contaminados com micotoxinas poderão levar danos no 
desempenho zootécnico do animal. Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo averiguar se é 
realizado o tratamento contra micotoxinas e pragas em grãos de milho de rações de galinhas poedeiras nas 
granjas em Boa Vista/RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os dados foram coletados em seis granjas de galinhas poedeiras localizadas na zona rural do município de 
Boa Vista-RR. Todas as granjas tinham como atividade principal a criação de aves poedeiras.  A pesquisa foi 
conduzida entre os meses de março a junho de 2019. Foram realizadas entrevistas com os proprietários das 
granjas para avaliar o nível de conhecimento sobre a qualidade do milho que utilizam na fabricação de ração 
utilizada em suas granjas. As perguntas foram baseadas no livro intitulado: Informação Tecnológica - 500 
perguntas, 500 respostas, que tem como tema: “Milho: o produtor pergunta, a Embrapa responde” dos autores 
Cruz et al. (2011). O questionário foi composto por perguntas relacionadas a ataque/presença de pragas e 
micotoxinas que acometem os grãos. As perguntas realizadas foram: A frequência de aquisição do milho; Se é 
observada a presença de impurezas; Qual o teor de umidade do milho e como é feito seu controle no 
armazenamento; Se é feito algum controle de pragas; Quais as principais pragas que acometem os grãos; Se 
é feito algum controle de fungos; Se conhece sobre as micotoxinas e seus efeitos no desempenho do animal. 
Ao início de cada entrevista foi entregue aos participantes um termo de consentimento, onde os proprietários 
autorizavam o uso e divulgação das informações coletadas. Após as entrevistas com proprietários ou 
responsáveis técnicos das granjas foram feitos a análise e comparação das informações obtidas com a 
literatura. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A capital de Roraima, Boa Vista, concentra mais da metade da população do Estado, o que aumenta a 
necessidade de produtos primários de qualidade. Atualmente, há no município sete granjas de galinhas 
poedeiras e a maioria se concentra na região do bairro Monte Cristo próximo ao mercado consumidor, 
facilitando o escoamento da produção e também favorece a aquisição das pintainhas e insumos pelos 
granjeiros. As respostas fornecidas pelos seis proprietários das granjas encontram-se descritas a seguir.  
De acordo com os proprietários das granjas, o milho utilizado é proveniente dos municípios do próprio Estado, 
sendo eles: Alto Alegre, Bonfim, Caracaraí e Amajari. Na Figura 1 são descritos as frequências de compra dos 
grãos de milho pelas granjas entrevistadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1- Frequência de aquisição do milho pelas granjas do município de Boa Vista/RR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos observar pela Figura 1 que 50% dos entrevistados relataram que a compra é realizada anualmente e 
o milho é armazenado em silos de empresas terceirizadas; em 40% das granjas a aquisição é a cada três 
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meses e em somente 10% das propriedades adquirem os grãos na frequência de duas em duas semanas. Na 
chegada dos entrepostos na propriedade esses grãos ficam estocados em pequenos silos ou em sacarias, 
porém não chega a ser um tempo significativo ao ponto de ter algum problema relacionado ao tempo de 
armazenagem, pois mesmo 50% comprando anualmente, a chegada dos grãos na propriedade é feito a partir 
da demanda e necessidade do produtor.  
Ao serem questionados sobre a presença de impurezas, todos os entrevistados relataram que dificilmente 
encontram impurezas e que quando ocorrem são encontrados pedras ou restos de culturas; a confiança na 
empresa que fornece o milho faz com que 40% não realizem o procedimento de limpeza e o produto segue 
direto para a fabricação da ração, porém 60% dos entrevistados disseram realizar a pré-limpeza nos grãos 
recebidos, concordando com Cruz et al. (2011) os quais citam que deve ser realizado a pré-limpeza na 
fabricação de ração uma vez que diminui a presença de impurezas e melhora a qualidade do grão. A pré-
limpeza é um processo realizado em equipamentos nas quais possuem peneiras vibratórias com diferentes 
perfurações que separam os grãos por tamanho e forma e diversos materiais que compõe o lote (COUTO, 
2012). Já Butolo (2010) cita a importância do controle dos alimentos que chegam às indústrias de ração, pois 
impede a entrada de produtos de baixa qualidade, sendo assim deve ser feito a amostragem de todo material 
que chega antes de descarregar e deve ser levado para análise, impedindo a entrada de grãos que possam 
ocasionar algum prejuízo.  
Em relação ao controle de umidade, este manejo não é realizado em quatro das seis granjas entrevistadas, 
pois o milho não é armazenado na propriedade; assim que os grãos chegam na propriedade, os produtores 
utilizam. Os produtores que adquirem o milho anualmente e a cada duas semanas acreditam que nos 
entrepostos são feitos os controles necessários; somente em duas granjas é realizado o controle e é mantido 
abaixo de 14%. Conforme Couto (2012) o percentual adotado está adequado uma vez que os grãos devem ser 
mantidos entre 12% e 13% de umidade. Vale ressaltar que a temperatura média anual da região de Boa Vista 
é de 27,2 °C, com variação de 2,2 °C nas temperaturas médias durante o ano e a média anual de pluviosidade 
é de 1.534 mm, o que torna os grãos propensos à presença de fungos se não manejados corretamente. 
Quando questionados sobre o controle de pragas, todos os produtores expuseram que não fazem nenhum 
controle contra pragas, pois a frequência da chegada dos grãos e a confiança no entreposto fazem com que 
não sintam a necessidade deste procedimento. Barbosa (2007) cita a importância de manter o controle nos 
locais de fabricação e que deve ser locais limpos e adequados para o armazenamento dos grãos que serão 
recebidos, concordando Stringhini et al. (2000), diz que o armazenamento correto, diminui as possibilidades de 
ataques de pragas e evitam prejuízos posteriores. Somente três dos produtores visitados afirmam que as 
pragas que acometem os grãos na região de plantio é o gorgulho (Sitophilus zeamais), mas que não se tem 
notícias da incidência desta praga em suas granjas. Mantovani (2015) afirma que o gorgulho é a praga que 
mais afeta os grãos armazenados ocorrendo perdas significativas pela ação das mesmas. Já Lima (2012) diz 
que, essas pragas quando acometem o grão na fase inicial reduz o nível de amido e quando a infestação está 
em nível elevado, reduz o teor de proteína bruta e óleo. 
Ao se tratar de fungos, as granjas consultadas não realizam o seu controle durante o armazenamento dos 
grãos, por confiarem nas empresas que disponibilizam os grãos. Conforme mencionado anteriormente, a falta 
de cuidados com os grãos pode acarretar no estabelecimento dos fungos e consequentemente das micotoxinas. 
As micotoxinas são substâncias tóxicas oriundas do metabolismo dos fungos e os grãos de cereais podendo 
ser contaminados na própria lavoura ou nas fábricas de ração, estando ligadas diretamente a danos à saúde 
tanto animal quanto humana, além de grandes prejuízos econômicos acarretados (AMARAL et al., 2006). As 
mais encontradas em grãos de milho são conhecidas como aflatoxina, produzida pelo fungo Aspergillus flavus, 
que mais prejudica a produção (STRINGHINI et al. 2000). Os entrevistados relatam saber sobre micotoxinas e 
seus efeitos, alguns citaram efeitos como: queda na produção, diarreia e até mesmo a morte de aves, mas 
mesmo sabendo das consequências e prejuízos que pode ocorrer, nenhum dos entrevistados faz controle de 
fungos. Jobim; Gonçalves; Santos (2001) enfatizam que a presença das mesmas nos produtos recebidos deve 
ser fator preocupante para os produtores, que não só causam danos para a saúde animal como reduz a 
produtividade. 

 

CONCLUSÕES 
Os produtores entrevistados adquirem o milho frequentemente, pois mesmo 50% comprando anualmente, a 
chegada dos grãos na propriedade é feito a partir da necessidade do produtor. Os entrevistados têm ciência do 
quanto é importante manter o teor de umidade dos grãos para evitar a presença de fungos e interferir no 
desempenho dos animais, porém 67% das empresas não realizam tal prática. Quanto à qualidade dos grãos 
sabem da importância para obter uma produção de qualidade, mas não fazem controle de pragas e fungos por 
acreditarem e confiarem que as empresas que disponibilizam o milho mantém o padrão de qualidade exigido. 
Os mesmos conhecem os prejuízos que as micotoxinas podem acarretar no sistema de produção, inclusive 
citam que reflete diretamente no desempenho do animal, causando queda na produção, diarréia e morte. 
____________________ 
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As Florestas monodominantes são caracterizadas por uma única espécie com grande abundância de indivíduos 
que geralmente representa mais de 50% da área basal (VELDEN et al., 2014). Na Amazônia, um estudo de 
caso interessante é a monodominância de Peltogyne gracilipes Ducke (Leguminosae), que ocorre em florestas 
sazonais deciduais e semideciduais no interior e entorno da Ilha de Maracá, localizada no centro-norte do 
Estado de Roraima, sendo uma espécie endêmica regional. Nas florestas da Ilha de Maracá, P. gracilipes 
parece ser a única espécie com potencial de atingir uma biomassa elevada. Nascimento et al. (2017) verificaram 
que esta foi a única espécie que representou mais de 50% da área basal em algumas parcelas pesquisadas.  
Devido a monodominância de P. gracilipes vir sendo creditada a condições topográficas, hidrológicas e 
pedológicas específicas, alguns estudos pretéritos foram realizados em Roraima considerando esses fatores 
apenas na microescala espacial (NASCIMENTO et al., 2017; VILLACORTA, 2017). Diante disso, estudos 
realizados por técnicas de Sensoriamento Remoto e Sistema de Informação Geográfica (SIG) são opções de 
interesse com o intuito de modelar os estoques de carbono dessa espécie na meso e macroesclada em 
Roraima.  
A biomassa pode ser quantificada através da associação entre as características estruturais e funcionais (e.g. 
biomassa, produtividade, fenologia e diversidade) da floresta com as medidas geradas pelos sensores remotos, 
como por exemplo, os índices de vegetação (MALHI et al., 2002; NAGENDRA, 2001). O NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index) é o índice de vegetação mais usado na literatura, o qual baseia-se no princípio 
oposto da refletância da vegetação na faixa do visível, indicando que áreas com maior densidade vegetal 
apresentam menor refletância devido a absorção da radiação pelos pigmentos fotossintetizantes, enquanto que 
áreas com vegetação menos densas exibem maior refletância em razão do espalhamento nas distintas 
camadas das folhas (RODRIGUES; RODRIGUES, 2012; BORATTO; GOMIDE, 2013). Esse índice pode ser 
um indicador para monitoramento e quantificação da biomassa florestal por unidade de área (PACHECO; 
FREIRE; BORGES, 2006), tendo em vista que pode representar as características estruturais e fenológicas da 
vegetação (FREITAS; SHIMABUKURO, 2007). 
Perante o exposto, o estudo teve como objetivo modelar a distribuição espacial dos estoques de carbono 
arbóreo acima do solo de florestas monodominantes de P. gracilipes do norte de Roraima a partir de distinções 
nas condicionantes ao longo do gradiente topográfico, através de técnicas de sensoriamento remoto e 
geoestatística.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A área de estudo foi a Estação Ecológica de Maracá (ESEC Maracá) e seu entorno, englobando uma área de 
~ 450.000 ha (77% dessa área é floresta, o restante é particionado entre áreas de savana, desmatamento (até 
2007) e hidrografia), no norte do Estado de Roraima (Figura 1). A ESEC Maracá é uma unidade de conservação 
(proteção integral) federal situada entre os Municípios de Alto Alegre e Amajari (3°15’ - 3°35’ N e 61°22’ - 61°58’ 
W), distante cerca de 150 km de Boa Vista, capital de Roraima (CARVALHO, 2014). A Ilha de Maracá é 
caracterizada por formações de ecótono que envolvem florestas ombrófilas e estacionais deciduais e 
semideciduais (CARVALHO et al., 2018). O clima é caracterizado por uma zona de transição entre os tipos 
“Am” (tipo monção; no norte) e “Aw” (tipo savana; no nordeste) segundo a classificação de Köppen (BARBOSA; 
CAMPOS 2011). O período chuvoso acontece do mês de abril até setembro (140-420 mm mensal), e o período 
seco de outubro até março (40-130 mm mensal), com temperatura média anual de 26°C (COUTO-SANTOS; 
LUIZÃO; CARNEIRO-FILHO, 2014). 
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Figura 1. Localização da área de estudo e a disposição das 129 parcelas permanentes utilizadas como bases 
observacionais na grade de pesquisa do PPBio-Maracá. O anexo ao mapa com as parcelas foi elaborado por Villacorta 

(2017). 

Estimativa de carbono 
Os estoques de carbono (acima do solo) que representam as florestas monodominantes foram estimados com 
base em dados do inventário florestal realizado em 129 parcelas permanentes dispersas nas trilhas de 
caminhamento da grade de pesquisa do PPBio, leste da Ilha de Maracá (VILLACORTA, 2017). Essas parcelas 
comportam mais de 2.900 indivíduos arbóreos com DAP (Diâmetro à Altura do Peito) ≥ 10 cm dispersos em 
uma formação florestal ecotonal que compreende tipos florestais estacionais e ombrófilos distintos por 
características topográficas (altitude e relevo) e de drenagem (CARVALHO et al., 2018). A estimativa do 
carbono foi com base no cálculo da biomassa arbórea acima do solo utilizando o modelo alométrico geral de 
Chave et al. (2014), que foi aplicado em cada árvore individualmente do banco de dados. Após obter os 
resultados de biomassa, estes foram submetidos a aplicação da equação de Soares; Neto; Souza (2011), para 
estimar os estoques de carbono, a qual indica que o carbono representa 50% da biomassa. Os valores de 
carbono encontrados no nível de indivíduo foram somados dentro da classe P. gracilipes por parcelas (129 
parcelas), para serem usados como variável resposta na modelagem. 
Variáveis espaciais de entrada 
Os dados espaciais de entrada foram mapas de variáveis topográficas, selecionadas como potenciais 
condicionantes da ocorrência de P. gracilipes na área de estudo. Além disso, foi utilizado o NDVI como variável 
preditora: 
1) Altitude (m); (BRASIL-INPE: TOPODATA, 2008) 
2) Declividade (°); (Derivado de dados TOPODATA) 
3) Distância da drenagem (m); (Derivado de dados TOPODATA)  
4) Normalized Difference Vegetation Index - NDVI (-1; 1). (bandas 3 e 4 de Imagens Landsat TM5 das órbitas 
232 (pontos 57 (20/03/2007) e 58 (04/03/2007)) e 233 (pontos 57 e 58 (11/03/2007)) 
O NDVI foi calculado usando a fórmula de Jensen (1996), que representa a razão normalizada entre a diferença 
e soma das refletividades das bandas do infravermelho próximo e do vermelho. 
Modelagem espacial dos estoques de carbono das florestas monodominantes de P. gracilipes  
Para avaliar a relação entre essas condicionantes ambientais e a ocorrência (carbono) dessa espécie foram 
realizados testes de regressão simples. Após verificar relação entre as variáveis, os conglomerados foram 
espacializados com a ajuda dos mapas referentes aos preditores (altitude, declividade, distância da drenagem 
e NDVI) no software ArcGIS 10.0. A modelagem espacial de carbono de P. gracilipes no norte de Roraima, foi 
realizada em duas fases: Fase I. Extração dos coeficientes (betas) da Regressão Espacial Múltipla – REM ou 
Regressão Linear Múltipla (RLM) abrangendo apenas a Ilha de Maracá e, Fase II. Execução do modelo RLM 
abrangendo a Ilha e seus arredores. Essas Fases foram executadas a partir de dois conjuntos de variáveis 
explicativas (mapas) da mesma natureza, um contendo a ilha (Fase I) e o outro abrangendo toda a área de 
estudo (Fase II). Os mapas foram construídos com o uso do software ArcGIS 10.0 e DINÂMICA-EGO 4.0.11. 
Na Fase I, o conjunto de mapas relacionados com o carbono de P. gracilipes na Ilha foi utilizado para extrair os 
valores das variáveis independentes nos pontos amostrais georreferenciados (129 parcelas), os quais foram 
usados para calcular os betas da RLM pelo Método dos Mínimos Quadrados (MMQ). Na Fase II, o conjunto de 
dados contendo tanto a área da Ilha quanto os seus entornos compuseram o modelo de RLM. Esse modelo foi 
executado na calculadora raster do ArcGIS para aplicar os valores dos betas obtidos pelo MMQ na Fase I 
(Equação 1). Com a execução do modelo, as características observadas na Ilha foram extrapoladas para os 
seus arredores, obtendo-se o mapa de carbono de P. gracillipes para toda área de estudo. 

Y = 352,6054 - 0,2401 × A + 4,3056 × D - 0,0482 × Dist. - 556,4719 × N+ ε (Eq. 1) 

Onde: Y = Estimativa do carbono acima do solo (kg). Mapas das variáveis independentes: A = Altitude; D = 
Declividade; Dist. = Distância da drenagem; N = NDVI. Valores (β betas) = coeficientes de inclinação do modelo 
e representa o quanto a variação da variável X influencia na variação da variável resposta Y. ε (símbolo épsilon) 
= erro associado a regressão, ou seja, a parte não explicada pelas variáveis independentes do modelo de 
regressão (CARVALHO et al., 2004). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As variáveis ambientais altitude e declividade apresentaram, respectivamente, relação negativa (R2=0,15; p < 
0,0000) e positiva, muito fraca, (R2=0,04; p = 0.0179) com o carbono de P. gracilipes (Mg ha-1) amostrado nas 
129 parcelas permanentes. Do mesmo modo, a variável independente distância da drenagem mostrou efeito 
significativo, mas fraco e com baixo poder de previsibilidade (R2=0,07; p = 0,0019), dentro de um relacionamento 
de direção negativa. Esses resultados indicam que a variação nos estoques de carbono de P. gracilipes (Mg 
ha-1) está significativamente relacionada com as condicionantes ambientais ao longo do gradiente topográfico 
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da grade, sendo que altitude se apresentou mais fortemente associada com a variável resposta (Figura 2A). 
Essa relação causa - efeito (altitude - P. gracilipes) havia sido indicada como significativa por Nascimento et al. 
(2017) e Villacorta (2017) na mesma grade de estudo (meso e microescala), onde os conglomerados de P. 
gracilipes distribuem-se preferencialmente em áreas de baixa altitude. 
O NDVI apresentou a relação (negativa) de maior poder explicativo (R2=0,33; p < 0,0000) com a variável 
resposta (carbono de P. gracilipes). Essa relação indica que quanto maior o NDVI menor a quantidade de 
carbono de P. gracilipes, remetendo que as áreas monodominadas pela espécie estudada apresentam menores 
índices de vegetação (Figura 2B). Nesse caso, cabe ressaltar que P. gracilipes possui caráter decíduo, 
emergente no dossel e de grande porte (até 400 cm de CAP e 40 m de altura), perdendo todas as folhas no 
pico do período seco da região (janeiro-fevereiro). Nessa estação P. gracilipes pode aumentar as modificações 
anuais no regime hidrológico do solo devido ao clima sazonal, provocando maior mortalidade de outras espécies 
mais vulneráveis às secas, o que pode impulsionar sua monodominância como uma espécie leguminosa 
tolerante a deficiência hídrica (CARVALHO, 2014; GEI et al., 2018).  Isso pode ter favorecido a associação 
entre carbono de P. gracilipes e NDVI na área de estudo, considerando que o índice de vegetação foi extraído 
de imagens adquiridas na estação seca, o que possibilitou detectar as variações do dossel e identificar a 
mudança estacional fenológica das florestas dominadas pela espécie estudada. Tendo em vista que segundo 
Silva et al. (2017) dados de NDVI podem representar a variação da fenologia vegetal durante o ano. Portanto, 
esses resultados indicam que NDVI tem maior efeito associativo com estoques de carbono quando a espécie 
em questão possui atributos dendrológicos e fenológicos marcantes, podendo ser usado como preditor na 
modelagem espacial dessas espécies. 

 
Figura 2. Relação entre altitude e carbono de P. gracilipes (A) e Relação entre NDVI e carbono de P. gracilipes (B) amostrados ao 

longo do gradiente topográfico no leste da ESEC Maracá. 

 

O mapa de carbono de P. gracilipes apresentou R² ajustado de 0,35 e p-valor <0,0000 (Figuras 3). Esse 
resultado indica que 35% da variação no carbono de P. gracilipes é explicada pelos preditores (altitude, 
declividade, distância da drenagem e NDVI). O estoque de carbono total foi de 16,4 × 106 Mg para toda área 
de estudo (Ilha de Maracá e adjacências) e média de 47,3 (Mg ha-1). As florestas monodominantes de P. 
gracilipes não foram especificadas na espacialização da biomassa do estado de Roraima em estudos anteriores 
(e.g., NOGUEIRA et al., 2008; BARBOSA; KEIZER; PINTO, 2010; BARNI et al., 2016). Dessa forma, o mapa 
de carbono de P. gracilipes gerado pelo modelo RLM deve ser visto como um avanço na redução das incertezas 
quanto a distribuição espacial dos estoques de carbono dessa espécie, mesmo considerando que as variáveis 
topográficas e NDVI apresentaram 35% de poder explicativo. Assim sendo, o mapa de estoque de carbono 
pode subsidiar políticas e tomadas de decisão quanto a conservação da biodiversidade, ações de mitigação 
das emissões de gases de efeito estufa e adaptação às mudanças do clima na escala local e regional 
(CASTANHO et al., 2013). 



 

 261 

 
Figura 3. Mapa de carbono de P. gracilipes (Mg ha-1) da Ilha de Maracá e adjacências. 

 

CONCLUSÕES 
A variável explicativa altitude é a principal condicionante do gradiente topográfico que determina a distribuição 
espacial do carbono das florestas monodominantes de P. gracilipes na Ilha de Maracá e adjacências, sendo 
que o NDVI foi o preditor que apresentou o maior poder explicativo na modelagem dos estoques de carbono. 
O mapa produzido nesse estudo serve de apoio para reduzir as incertezas relacionadas a espacialização dos 
estoques de biomassa/carbono apresentados nos relatórios do Inventário Nacional Brasileiro de Emissões de 
Gases de Efeito Estufa, emitidos temporalmente em função de novas e importantes informações geradas por 
toda a Amazônia e demais biomas brasileiros. Essa melhora significativa está relacionada à capacidade de 
predição dos estoques de carbono derivados das florestas monodominantes de P. gracilipes distribuídas no 
norte da Amazônia brasileira. 
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INTRODUÇÃO 
A divulgação científica – DC é um tema bastante abordado nesse momento em que se fala sobre quais 
habilidades tem que desenvolver os jovens do século XXI. Está diretamente relacionado às novas tecnologias 
e as Ciências. De acordo com Rocha (2012), numa sociedade permeada pela ciência e tecnologia, o acesso 
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aos conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos é um elemento essencial para o exercício da 
cidadania. Por isso é importante que a sociedade em geral esteja em contato constante com o conhecimento 
científico e perceba a interferência deste em sua vida. Corroborando com esse pensamento, Oliveira (2015) 
afirma que toda população deve estar inserida nesse processo de disseminação do saber cientifico, ou seja, o 
conhecimento produzido por especialistas deve ser divulgado para o público em geral, para que possam inteirar-
se dos conhecimentos científicos e de situações que surgem a partir dele. 
A Base Nacional Curricular Comum (2017) afirma que a sociedade contemporânea está fortemente organizada 
com base no desenvolvimento científico e tecnológico, ou seja, a ciência e a tecnologia vêm se desenvolvendo 
de forma integrada com os modos de vida que as diversas sociedades humanas organizaram ao longo da 
história. 
É perceptível que a Ciência está presente em vários momentos do nosso dia a dia. Dentro do contexto do 
processo ensino-aprendizagem, é interessante que os estudantes desenvolvam uma percepção mais apurada 
sobre os aspectos das ciências na sua vida e a influência dela em determinadas situações, percebendo as 
mudanças frequentes que ocorrem no mundo. Para tanto, necessitam dos conhecimentos científicos. 
 Nesse sentido a BNCC (2017) traz em sua proposta que o Ensino de Ciências deva estimular o 
desenvolvimento de um conjunto de atitudes e capacidades no aluno, para que ele investigue, questione, 
construa conhecimentos, utilize novos meios tecnológicos disponíveis, buscando sua autonomia ao longo da 
aprendizagem. Portanto, a área de Ciências da Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do 
letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e 
tecnológico), bem como de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências (BNCC, 
2017). 
Borges (2012), em uma visão crítica sobre o ensino de Ciências, assegura que este deve superar o caráter 
enciclopedista de memorização de termos e conceitos, que muitas vezes, foram e ainda são apresentados e 
expostos de forma descontextualizada. Buscando modificar esse caráter, pesquisadores da área de Ensino de 
Ciências têm se dedicado a compreender o funcionamento da Divulgação Cientifica em situações formais de 
ensino, evidenciando as potencialidades do uso da DC em sala de aula, e o alcance de objetivos educacionais 
por meio da inclusão desse suporte nas práticas de ensino (LIMA; GIORDAN, 2017).  
Rossi (2015) afirma que a divulgação científica é uma das linhas temáticas abordadas no Ensino de Ciências 
que tem se destacado nas discussões e pesquisas da área, promovendo a popularização da ciência e, 
consequentemente, da alfabetização científica, que acontece por meio da comunicação em espaços formais e 
não formais. 
Buscando fortalecer a educação cientifica junto aos estudantes, Torak (2008) argumenta que isso deve 
acontecer não só nos espaços formais, mas também através dos espaços informais, por meio de museus, 
centros de ciências, jornais, revistas, programas de televisão, sites da internet e programas de divulgação 
cientifica, ou seja, meios de divulgação que sejam atrativos e de qualidade para o público infantil, para que este 
seja capaz de compreender e interferir de maneira consciente na resolução de problemas e desafios locais. 
Diante do exposto, o objetivo geral do estudo é discutir de que forma a DC pode contribuir para o Ensino de 
Ciências, mais especificamente no componente curricular das Ciências Naturais.   
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Com o objetivo de analisar as contribuições da Divulgação Cientifica para o Ensino de Ciências, este estudo 
apresenta uma abordagem metodológica qualitativa, que se baseia em métodos de coleta de dados sem 
medição numérica, como as descrições e as observações (SAMPIERI et al. 2013), e caráter bibliográfico que 
segundo Pizzani et al. (2012), consiste em uma revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam o 
trabalho científico, a qual pode ser realizada em livros, periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre outras 
fontes. 
Esta investigação foi realizada por meio da busca bibliográfica em sites que divulgam produções científicas, 
tais como, Google Acadêmico, Scielo, Portal Capes, Banco de Teses e dissertações, sobre o assunto da 
pesquisa com o intuito de coletar material bibliográfico e informações que serviram de base para a elaboração 
deste trabalho. Na pesquisa foram incluídos trabalhos originais desenvolvidos no Brasil. Para facilitar a pesquisa 
na web, foram utilizadas palavras-chaves relacionadas ao tema: divulgação cientifica, ensino de ciências, sala 
de aula. Na revisão de literatura (bibliográfica) foi possível ‘conversar’ com os teóricos, selecionar aqueles que 
melhor fundamentam e dar consistência à pesquisa.  

 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Podemos iniciar essa discussão abordando os motivos pelos quais justifica-se o Ensino de Ciências nas 
escolas. Borges (2012) aponta a forte presença da Ciência em nosso dia a dia e as analogias que a mesma 
estabelece com outras áreas de conhecimento. Ainda segundo o autor, o ensino de ciências nas escolas 
favorece a produção de conhecimento científico através de temas relacionados a saúde, ecologia, natureza, 



 

 264 

desenvolvimento sustentável, alimentação saudável, entre outros, resultando na formação de cidadãos com 
capacidade de analisar criticamente a realidade em que está inserido, a partir de aspectos dos conhecimentos 
científicos e tecnológicos.  
Para a área de Ciências da Natureza, a BNCC(2017) define que a ciência deve ser usada como ferramenta de 
atuação no e sobre o mundo e  propõe o letramento científico baseado em oito competências  específicas, entre 
elas “avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias 
para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do 
trabalho” e “agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões 
científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios 
éticos, democráticos, sustentáveis e solidários”. (BNCC, 2017 p 324). 
As aulas de ciências muitas vezes são apenas expositivas e ensina apenas um amontoado de conhecimentos 
e conceitos (BORGES, 2012). Em busca de um ensino mais atrativo para os estudantes, com a perspectiva de 
envolvê-los na construção de seu conhecimento e desenvolver uma visão crítica da realidade em que está 
inserido e da própria Ciência, alguns autores propõem o uso de materiais de divulgação cientifica em situações 
de ensino. 
De acordo com autores como (LIMA; GIORDANI, 2017; FILHO et al., 2015), a DC poderá fornecer um caminho 
para melhorar o ensino de Ciências. Barbosa (2018) esclarece que a “Divulgação Científica extrapola o nível 
da comunidade científica e se destina a um público alheio a esta comunidade, ou seja, aos leigos; aparece 
como uma forma de democratização ou humanização da ciência.  Trata-se de uma   recodificação   de   
linguagens, em   que   o   conhecimento   científico –construído em uma linguagem especializada –é 
apresentado à comunidade não científica por meio de uma linguagem não especializada.” 
Contribuindo para esse pensamento, Moreira (2004) coloca que a divulgação científica tem um papel importante 
na formação permanente de cada pessoa, no aumento da qualificação geral científico-tecnológica e na criação 
de uma cultura científica no âmbito maior da sociedade. Tem, ainda, um papel complementar ao ensino formal 
de ciências, reconhecidamente deficiente em nosso país. A DC tem alcançado diferentes espaços sociais 
promovendo a democratização do conhecimento cientifico propagando os saberes produzidos pela ciência 
(OLIVEIRA,2015).  
De acordo com Lima; Giordan (2017) a DC pode ser produzida por diversos veículos de comunicação, tais 
como televisão, rádio, jornais, revistas, dentre outros, os quais eles chamam de suportes para divulgação 
cientifica.  
Porém, a divulgação científica não se dá somente no espaço formal da escola e nem pode ficar restrita à sala 
de aula. Ela pode e deve acontecer em outros momentos e espaços, como programas culturais veiculados pela 
mídia, museus, centros culturais, eventos (OLIVEIRA, 2015). 
Nessa perspectiva, diversos autores pontuam como positivo o uso da DC em contexto da sala de aula. Lima 
(2015), fala que a DC é uma “modalidade de comunicação que pode compor e contribuir com o contexto de 
ensino e aprendizagem, atuando como elemento mediador entre o conhecimento, o educando e os novos 
sentidos produzidos”. Pereira (2014) aborda o uso da DC através dos textos de divulgação cientifica e enfatiza 
que uso deles, tendo o cuidado quanto à sua seleção e aplicação, pode fornecer possibilidades para melhorar 
o ensino de Ciências, aproximando os conteúdos do cotidiano dos estudantes despertando mais efetivamente 
seu interesse. Para Lima (2015) “O uso da DC em situações de ensino determina novas formas de interação 
comunicativa em sala de aula, pois ao levar esses suportes para a sala de aula, o professor insere ao menos 
mais um sujeito no processo comunicativo. Muitos professores reconhecem as potencialidades de materiais 
dessa natureza, se apropriaram e utilizam os mesmos para o desenvolvimento de atividades de ensino.” 
Porém, as atividades que envolvem o uso de DC em situações de ensino apresentam alguns desafios. Lima; 
Giordan (2017) apontam a necessidade de o professor se apropriar da DC para o uso desta ferramenta em sala 
de aula. Os autores acrescentam que a reflexão a respeito do ensino de ciências passa pela revisão da postura 
em relação à forma de se ensinar. Pereira (2014) lembra sobre o cuidado que o professor tem que ter em 
relação a natureza dos textos de divulgação científica, a seleção e a incorporação no estudo e na prática 
pedagógica. Uma vez que a divulgação científica está relacionada à forma como é construído o conhecimento 
científico, sua formulação e circulação na sociedade (FILHO, 2015) 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste estudo é apresentada uma discussão sobre as possíveis contribuições da DC para o Ensino de Ciências. 
É destacado como o ensino de ciências se apresenta na BNCC e as possibilidades de uso da Divulgação 
Cientifica em situações de ensino da Ciências da natureza, bem como algumas características e concepções 
sobre DC.  
Entendemos que é possível o uso da DC como forma colaborativa no processo ensino-aprendizado 
demostrando possuir um  potencial positivo para o ensino de ciências, uma vez que promove novas formas de 
interação comunicativa em sala de aula, favorece a democratização do conhecimento cientifico aproximando a 
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realidade do estudante aos conteúdos curriculares através de uma perspectiva cientifica, favorecendo o alcance 
das inovações científicas e tecnológicas a todos envolvidos no processo. 
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Palavras Chave: Bertholletia excelsa, cultivo, enxertia.  

INTRODUÇÃO  

Bertholletia excelsa (castanheira-do-brasil) é uma espécie mundialmente reconhecida pelo seu elevado valor 
social, econômico e ambiental. Fornece um dos principais produtos geradores de renda para milhares de 
trabalhadores rurais e urbanos da região Amazônica (SANTOS et al., 2001; SOUSA e FERREIRA, 2006; 
MACIEL e REYDON, 2008; TONINI, 2011). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2015), a castanha-do-brasil é o segundo produto florestal não madeireiro em termos de importância comercial 
na região Norte do Brasil, perdendo somente para o açaí fruto (Euterpe spp.).  
A perda de competitividade da castanha extraída no Brasil observada nas últimas décadas, reforçada pelo 
grande potencial de crescimento do produto, tanto no mercado doméstico quanto no externo (HOMMA et al., 
2014), justificam a introdução de castanhais cultivados (monocultivos ou em sistemas agroflorestais) em áreas 
desmatadas e/ou degradadas. 
Estudos básicos visando o plantio racional da castanheira foram iniciados na década de 80, por várias 
instituições de pesquisa localizadas na Região Norte do Brasil, com destaque para a Embrapa Amazônia 
Oriental (CPATU). O foco destes estudos se resumia na melhoria da capacidade de germinação das sementes, 
das técnicas de cultivo e enxerto para obtenção de plantas baixas, precoces e mais produtivas (LOCATELLI e 
SOUZA, 1990; MOREIRA, 1994; MÜLLER et al., 1995; NASCIMENTO et al., 2010).  
Em relação ao melhoramento da castanheira, até o presente momento, não existem variedades recomendadas 
para a espécie. A recomendação de clones com menor tempo de juvenilidade e maior produtividade, via 
melhoramento genético, permitirá uma boa viabilidade econômica do monocultivo comercial para a produção 
de castanhas (PIMENTEL et al., 2007). 
Estudos voltados ao melhoramento da castanheira são recentes, tendo sido iniciados nos anos 2000, pelo 
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), no Peru, e, mais recentemente, com a aprovação, 
no Brasil, de projetos liderados pela Embrapa. Nestes projetos, um dos objetivos é a instalação de jardins 
clonais contendo plantas matrizes selecionadas, visando, além da conservação, a disponibilização de material 
propagativo para a produção de mudas e melhoramento genético. Neste caso, a prática da enxertia, realizada 
de forma eficiente, se faz necessária.  
O objetivo do presente estudo será avaliar o crescimento de enxertos de castanheira-do-brasil provenientes de 
diferentes clones, dos 19 meses aos 31 meses após a enxertia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
Um jardim clonal contendo genótipos selecionados está sendo instalado no campo Experimental Serra da Prata, 
pertencente à Embrapa Roraima e localizado no Município de Mucajaí - RR.  
Mudas de aproximadamente seis meses, produzidas pela Embrapa Roraima, foram implantadas no campo 
experimental no período chuvoso de 2014, em covas circulares de 40 cm x 40 cm e adubadas com 100 g de 
superfosfato triplo e 5 l de esterco bovino curtido. 
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro blocos, com os tratamentos 
arranjados em esquema de parcela subdivida no tempo, onde as parcelas foram constituídas por 6 clones e as 
sub-parcelas por 3 épocas de avaliação (19, 25 e 31 meses após a enxertia). Cada parcela experimental foi 
constituída por uma planta enxertada. 
O método de enxertia utilizado foi o da borbulhia de placa, de acordo com metodologia descrita por Müller et al. 
(1995) e adaptada em Corvera-Gomringer et al. (2010). A coleta de gemas das matrizes foi realizada em 
novembro/dezembro de 2016, onde as mesmas foram devidamente tratadas e embaladas para transporte até 
à Unidade da Embrapa, onde foram enxertadas. Os tratos culturais considerados subsequentemente à enxertia 
compreenderam roçagem, adubação, podas para formação da copa, coroamento e controle de pragas e 
doenças.  
Aos 19, 25 e 31 meses após a enxertia, as plantas enxertadas foram avaliadas quanto às seguintes variáveis: 
comprimento da brotação principal (CBP, m), diâmetro da brotação principal a 10 cm da base do enxerto (DBP), 
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número de brotações secundários (NBS) e número de brotações terciários (NBT). O tipo de copa e tipo de 
tronco também foram avaliados aos 19 meses após a enxertia.  
A análise dos dados relacionados aos tipos de copa e tronco foi descritiva. Os dados das demais variáveis 
foram inicialmente avaliados quanto à normalidade pelo método de Shapiro-Wilk sendo, posteriormente, 
submetidos à análise de variância. As médias dos clones foram agrupadas pelo teste de Skott-Knott, em nível 
de 5% de significância, enquanto que, para as médias das épocas de avaliação foi realizada análise de 
regressão linear. O Programa Sisvar (FERREIRA, 2011) foi utilizado nas análises estatísticas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Tanto a variável diâmetro da brotação principal (DBP, cm), quanto comprimento da brotação principal (CBP, m) 
apresentaram distribuição normal dos dados, não sendo necessária transformação estatística dos mesmos. As 
variáveis número de brotações secundários (NBS) e número de brotações terciários (NBT) foram transformadas 

para √𝑥 + 0,5
2

. A análise de variância para as variáveis permitiu constatar que houve significância (p < 0,05) 

para o fator tempo e para a interação tempo x clone para 3 variáveis (DBP, NBS e NBT). Para CBP apenas o 
fator tempo foi significativo. A presença de efeito significativo para a interação tempo x clone indica dependência 
entre estes fatores. 
A média geral das variáveis DBP, CBP, NBS E NST foi de 4,65 cm; 2,10 m; 10 brotações e 10 brotações, 
respectivamente. Os coeficientes de variação (CV) foram elevados para clones e baixos a moderados para o 
fator tempo e para a interação. Os elevados coeficientes de variação observados para clones podem ser 
explicados pelas diferenças genotípicas dos porta-enxertos dentro de cada clones enxertado, os quais podem 
ter interagido com o genótipo dos enxertos e influenciado no crescimento destes. 
Os enxertos apresentaram crescimento linear crescente e significativo para CBP ao longo do tempo de 
avaliação (Figura 1), com as maiores médias observadas aos 31 meses após a enxertia. 92,3% da variação 
dessa variável foi explicada pela idade dos porta-enxertos. 

 

 

Figura 1. Comprimento da brotação principal de enxertos de clones de castanheira-do-brasil em função de 3 
épocas de avaliação (19, 25 e 31 meses após a enxertia). 

 
Como pode ser observado nas Figuras 2, 3 e 4, todos os clones avaliados apresentaram crescimento linear 
significativo (p < 0,05) para DBP, NBS e NBT. Pelos elevados valores (acima de 80%) dos coeficientes de 
determinação (R2) obtidos nestes casos, pode se concluir que grande parte da variação dos diferentes clones 
é explicada pelas épocas de avaliação. Os valores máximos para as três variáveis foram obtidos na última 
época de avaliação (31 meses após a enxertia).  
O crescimento das plantas enxertadas é um bom indicativo da adaptação dos clones às condições de cultivo, 
indicando, caso seja confirmado sua superioridade produtiva, potencial de utilização para fornecimento de 
material propagativo e estudos de melhoramento. Desta forma, é importante que sejam realizadas avaliações 
futuras de crescimento, fenológicas e da produção. De forma geral, os clones SJB-136 e ITAP2-42 
apresentaram bom desenvolvimento ao longo do tempo. 
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Figura 2. Diâmetro da brotação principal de enxertos de clones de castanheira-do-brasil em função de 3 épocas 
de avaliação (19, 25 e 36 meses após a enxertia). ITA-P02108:  y = 0,9113x + 3,0308 e R² =0,8436; SJB-119: 
y = 0,8425x + 2,32 e R² = 0,9862; SJB-136: y = 1,0413x + 3,4508 e R² = 0,9903; ITA-P0104: y = 0,885x + 2,2133 
e R² = 0,9570; ITA-P0128: y = 0,865x + 2,4108 e R² = 0,9521; ITA-P0242: y = 1,1963x + 3,0117 e R² = 0,9866. 

 

 

Figura 3. Número de brotações secundárias de enxertos de clones de castanheira-do-brasil em função de 3 
épocas de avaliação (19, 25 e 31 meses após a enxertia). ITA-P02108:   y = 0,2277x + 2,2628 e R² =0,8819; 
SJB-119: y = 0,547x + 1,6822 e R² = 0,8470; SJB-136: y = 0,2105x + 3,1125 e R² = 0,9353; ITA-P0104:  y = 
0,547x + 1,6822 e R² = 0,9746; ITA-P0128:  y = 0,2269x + 2,4058e R² = 0,8733; ITA-P0242: y = 0,4126x + 
2,7349 e R² = 0,8199. 
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Figura 4. Número de brotações terciários de enxertos de clones de castanheira-do-brasil em função de 3 
épocas de avaliação (19, 25 e 36 meses após a enxertia). ITA-P02108: y = 1,1106x + 0,8061 
R² = 0,9187; SJB-119: y = 1,134x - 0,0095 
R² = 0,9446 
; SJB-136: y = 1,9566x - 0,751 
R² = 0,9998; ITA-P0104: y = 0,5278x + 2,3127 
R² = 0,9991; ITA-P0128: y = 1,3735x - 0,1195 
R² = 0,9588 
; ITA-P0242: y = 1,0643x + 1,2571 
R² = 0,9122. 
 
Os tipos de copa e tronco predominantes foram boas e ligeiramente torcidos, respectivamente. Em relação ao 
tipo de tronco, de todas as plantas avaliadas apenas uma apresentou tronco regular, todas as demais foram 
ligeiramente torcidos. As matrizes que se destacaram em relação ao tipo de copa foram JLP02-108 e JF-163. 

 

CONCLUSÕES 
Foi observada variabilidade para as variáveis quantitativas e qualitativas dos enxertos avaliados, sendo que os 
clones SJB-136 e ITA-P242 os que apresentaram, no geral, bom desenvolvimento ao longo do tempo. 
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INTRODUÇÃO  

A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida pelo mosquito Aedes aegypti infectado, 

transmissor da Zika Vírus, Febre Amarela Urbana e Chikungunya. “Tem como agente transmissor um arbovírus 

do gênero Flavivírus da família Flaviviridae, no qual existem quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4” 

(FUNASA, 2001, p. 9). Segundo dados da Funasa (op. cit), quando se adquiri um dos sorotipos à pessoa fica 

imune ao sorotipo adquirido e imunidade, parcialmente e temporariamente, contra os outros três sorotipos. 

Seus sintomas são: febre, dores no corpo e articulações, estes sintomas duram em média 05 a 10 dias.  Até o 

momento não existe um medicamento específico ao tratamento da dengue, é recomendado somente o uso do 

paracetamol para aliviar a febre e as dores. 

A dengue é uma doença tipicamente de áreas tropicais e subtropicais, nestas regiões as condições do ambiente 
podem beneficiar a proliferação dos vetores. Propiciando a ocorrência de várias espécies de mosquitos do 
gênero Aedes. No Brasil, há, até o momento, o registro de duas delas: Aedes aegypti e a Aedes albopictus. 
A  A. aegypti possui um poder ofensivo muito superior ao A. albopictus na região sul do estado de Roraima, 
dentre todas as áreas em que ele se encontra a A. aegypti domina o ambiente. Já a A. albopictus não é tão 
conhecido apesar de estar presente em três vilas do município: Jundiá, Equador e Nova Colina, mesmo assim 
até o momento não foi detectada nenhuma doença que esteja relacionado à A. albopictus, sendo assim 
considerado inofensivo até o momento. 
Diante dos vários casos de dengue, que vem surgindo constantemente em nossa cidade e o fato de ser uma 
doença grave e que pode causar mortes, fica evidente que precisa ser feito mudanças com urgência para 
combater tal avanço. Com isso, surge a importância de esclarecer e educar os alunos para que possam tomar 
conhecimento de quão grave é essa batalha contra a dengue. Demostrando que com atitudes simples pode-se 
evitar maiores problemas no futuro. 
A partir deste contexto, este trabalho visa analisar o grau de conhecimento sobre a biologia do vetor, modo de 
transmissão da doença e seus sintomas, junto aos alunos da Escola Hildemar Pereira de Figueiredo, do 4º e 
5° ano. 
 

MATERIAL E MÉTODOS  

Segundo o Ministério de Desenvolvimento Agrário (2010), o Município de Rorainópolis nasceu com 

denominação de Vila do INCRA, numa referência ao Projeto de Assentamento Dirigido Anauá PAD/ANAUA, 

possui sede nesta localidade, desde 1975. Sendo transformado em município no dia 17 de outubro de 1995 

através da Lei nº 100. Distante 291 km da capital Boa Vista (MDA, 2010). O município é formado por cinco vilas: 

Martins Pereira, Nova Colina, Equador, Jundiá e Santa Maria do Boi Açu. Possui uma área territorial de 33.740,0 

km2 que corresponde a 14,99% do território de Roraima (IBGE, 2000). Conforme IBGE (2019) o município 

apresenta, aproximadamente, 30.163 habitantes.  

Na tabela 01 apresenta-se as características da espécie A. aegypti.  

Tamanho Entre 0,5 e 1 cm; 

Cor Possui cor preta e riscos brancos nas patas, cabeças e corpo; 

Asas Possui 02 pares de asas translúcidas; 

Patas Possui três pares de patas; 
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Tabela 01. Características físicas da espécie A. aegypti. 

Fonte: https://blog.abramge.com.br e ministério da saúde (2009, p.16) 

Na figura 01 observa-se a imagem do mosquito A. aegypti e na figura 02 ciclos de vida do mosquito A. 

aegypti. 

Figura 01. Mosquito A. aegypti                        Figura.02. Ciclo de Vida do A. aegypti 

 Fonte: http://www.ioc.fiocruz.br  Fonte:  http://www.itapolis.sp.gov.br  

 

Os dados foram obtidos por meio de uma sondagem, que constou de um questionário de 13 perguntas 

fechadas, como respostas sim ou não e múltipla escolha, realizada com 27 alunos do 4° ano C e 20 alunos do 

5° ano A, da escola municipal Hildemar Pereira de Figueiredo. O questionário foi aplicado para verificar o grau 

de conhecimento em relação ao assunto abordado. Esses dados obtidos foram tabulados com o auxílio do 

Excel para a montagem das tabelas e dos gráficos. Após a montagem das tabelas e gráficos, os dados foram 

analisados e discutidos, verificado o nível das informações as quais os alunos detinham. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Aos alunos do 4° e 5° ano, foram realizadas as seguintes perguntadas como seguem os gráficos abaixo: 

Em relação a transmissão, vetor, sintomas e tratamento obteve-se as seguintes respostas. 

 

 

 

 

 

Quando abordado como é realizada a transmissão da dengue, 83% dos alunos responderam de forma 

correta. Porém, uma pequena porcentagem entende de forma equivocada que a dengue possa ser transmitida 

através do contato entre as pessoas o que não é verdade. Outro ponto foi quem é o responsável por transmitir 

o vírus, 64% responderam corretamente ao responder que é a fêmea a responsável por transmitir a dengue, 

pois somente ela necessita do sangue para produção dos ovos, o macho desta espécie se alimenta somente 

das seivas das plantas.  

Assertivamente, 89% dos 47 alunos souberam identificar quais são os sintomas da dengue. Mesmo 

havendo doenças como por exemplo, a virose que possuem sintomas parecidos, o que pode confundir muito 

na hora do diagnóstico por isso, é tão importante procurar um médico para realizar o diagnóstico de forma 

correta. Quando abordado a questão do tratamento, a porcentagem de acertos foi 53% com isso, 47% ou seja, 

quase a metade desconhecem o fato de não existir um tratamento especifico para a dengue. nota-se que no 

tocante ao tratamento ainda existe uma porcentagem considerada de alunos que necessitam de um 

esclarecimento mais aprofundado. 

No que se refere, ao tempo que leva para os sintomas surgir e se a dengue pode matar, os alunos 

responderam da seguinte maneira: 

Rotina Costuma picar durante o dia, especialmente nas primeiras horas da 

manhã ou fim de tarde; 

Voo Tem voo rasteiro, com no máximo 1 metro de distância do solo 

Transmissor Transmite a Dengue, Febre Amarela Urbana, Zika Vírus, 

Chikungunya; 

Expectativa Média de 30 a 35 dias de vida; 

Ovos A fêmea põe de 4 a 6 vezes durante sua vida. Ela pode colocar mais 

de 100 ovos de cada vez. 

http://www.ioc.fiocruz.br/
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Cerca de 62% dos alunos, são informados quanto ao processo e o tempo que leva para que os primeiros 

sintomas da dengue possam aparecer. Porém, 38% ainda desconhecem esse processo que é tão importante 

para que possa se tomar as devidas providencias e procurar um auxílio médico. No entanto, 85% dos alunos 

estão cientes que a dengue pode matar se não houver uma abordagem correta e não seguir corretamente às 

recomendações médicas. 

Abordou-se também, a questão dos criadouros, a idade, o horário em que o mosquito está ativo e o 

nome do vetor, obteve-se as seguintes respostas: 

 

 

 

 

No quesito que aborda possíveis criadouros, 89% dos alunos entendem quais são as medidas 

necessárias para evitar os criadouros e consequentemente possíveis focos do Aedes, e consequentemente 

uma possível infestação da doença.  Observou-se também que, 94% dos alunos ao serem indagados se 

qualquer pessoa estar sujeito a pegar a dengue respondeu corretamente que sim, afinal o mosquito não tem o 

discernimento para escolher por idade quem vai picar.   

Perguntou-se, o horário em que o mosquito está ativo, 51% não soube responder corretamente, ou seja, 

desconhecem essas informações, e muitos acham que este processo ocorre durante a noite e madrugada. 

Desta forma, está questão carece ser abordada de uma maneira mais ampla, englobando todo o contesto. Ao 

abordar o vetor da dengue, nota-se um claro entendimento alcançando um total de 91% dos alunos que 

responderam acertadamente, que o Aedes aegypti é o transmissor da dengue.  

Ao abordar as questões dos hábitos dos mosquitos, obteve-se os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

No que se refere, a época do ano 55% dos alunos não sabem que mesmo havendo o risco constante 

de pegar a dengue o ano inteiro, é o verão que possui o clima ideal para o vetor surgir mais agressivamente, 

devido ao ambiente quente e húmido. Já no que diz respeito, ao local de preferência do mosquito depositar 

seus ovos 74% dos alunos responderam corretamente, pois, o mosquito procura lugares limpos e com água 

parada para se proliferar. Por fim, a expectativa de vida do vetor ainda é desconhecida por 66% das crianças 

que responderam o questionário. Muitos acreditam que o vetor viva aproximadamente um ano, no entanto, sua 

ele vive aproximadamente de 30 a 35 dias. 

 

CONCLUSÕES  

Percebe-se que, mesmo com o auxílio de campanhas em rádios, tvs, revistas, panfletagens e visitas realizadas 

pelos Agentes Comunitária de Saúde (ACS), estas ações ainda possuem algumas deficiências. Pôr, na maioria 

das vezes, não alcançar um público tão importante que são as crianças. Das 13 questões apresentadas, 4 

(13%) obtiveram um percentual de acerto abaixo de 60%, já 9 (69%) obtiveram um percentual de acerto acima 

de 60%, destes 9, somente 6 (46%) acima de 80%. Levando em consideração todas as campanhas anuais, 

seria de se esperar um percentual maior de acertos acima de 80%, desta forma, é necessário adotar medidas 

mais eficazes, intensificando campanhas voltadas para a educação ambiental e utilizando uma linguagem mais 

acessível a compreensão das crianças. 

____________________ 

Disponível em: https://blog.abramge.com.br/saude-em-geral/como-identificar-e-matar-larvas-do-mosquito-aedes-aegypti/> Último acesso em 10 de 

agosto de 2019 >. 

https://blog.abramge.com.br/saude-em-geral/como-identificar-e-matar-larvas-do-mosquito-aedes-aegypti/
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DEGRADABILIDADE DE FIBRA EM DETERGENTE NEUTRO DE PASTAGEM NATIVA NA 
REGIÃO DO MONTE CRISTO, BOA VISTA – RR 

BRASIL, Esther Andrade1; LUCAS, Maria Neide2; FARIA JUNIOR, Wilson Gonçalves3 

1 Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia – UERR; 
2 Docente do curso de Bacharelado em Zootecnia – UFRR; 

3 Docente do curso de Medicina Veterinária – UFRR. 

Palavras chave: degradabilidade, forragem, nativa, Roraima, sustentabilida. 

 
 

INTRODUÇÃO 
No estado de Roraima a produção de bovinos de corte é, em grande parte, em sistema extensivo e isso se 
deve a grande quantidade de terras disponíveis, com baixo custo. Entretanto, esse sistema possui como 
desvantagem o maior tempo para engorda dos animais. A principal estratégia para reduzir esse tempo é o 
uso de tecnologia na formação de pastagens de boa qualidade e seu correto manejo nas diferentes épocas 
do ano. A formação de uma boa pastagem é fundamental para todos os sistemas de produção de bovinos, 
onde a boa fertilidade do solo tem efeito em cadeia, resultando em animais bem nutridos, terminados em 
menor tempo e com bom aproveitamento de carcaça. As forrageiras além de fonte de fotoassimilados 
também são drenos naturais, capazes de disponibilizar aos animais os nutrientes que absorvem do solo. 
Porém, para estimar essa disponibilidade é necessário conhecer os componentes bromatológicos das 
forrageiras e a degradação deste alimento, para aumentar a eficiência de utilização do mesmo. A fibra em 
detergente neutro (FDN) são os componentes encontrados na parede celular como a celulose, lignina e 
hemicelulose, são frações insolúveis em detergente neutro e não são de fácil digestão para os animais, desta 
forma são avaliados. Objetivou-se neste trabalho avaliar a degradabilidade ruminal “in situ” de fibra em 
detergente neutro e estimar os melhores tratos culturais a serem realizados na pastagem nativa do estado de 
Roraima. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima - 
CCA/UFRR, no Campus do Cauamé (2°52'26.1"N 60°42'33.0"W), no município de Boa Vista, Roraima – 
Brasil. A região apresenta precipitação média anual de 1.678 mm, umidade relativa do ar de 70% e 
temperatura diária entre 20 a 38 ºC. Segundo VALLE et al (2013), o clima da região é do tipo Awi (tropical) de 
acordo com a classificação de Köppen, com duas estações climáticas bem definidas, uma chuvosa entre os 
meses de abril a setembro e a outra é seca, nos meses de outubro a março. BENEDETTI et al. (2011) 
identificaram o solo da área experimental como latossolo amarelo, profundos, bem drenados e ausência de 
pedregosidade e/ou rochosidade, com vegetação predominante do tipo savana. A pastagem nativa na área 
experimental foi manejada com adubação de 800 kg/ha de gesso, e 200 kg/ha de nitrogênio, na forma de 
ureia, 80 kg/ha de fósforo na forma de superfosfato simples e 80 kg/ha de potássio na forma de cloreto de 
potássio. Esses tratos culturais foram realizados em 21 de junho de 2017. Em seguida foi realizado o corte de 
uniformização a 5 cm do solo, sendo que metade dos tratamentos tiveram o material cortado e acomodado no 
solo. Os tratamentos analisados (Tabela 1) foram: com gesso e sem gesso, com resíduo no solo ou sem 
resíduo no solo, em diferentes níveis da adubação recomendada (0, 50, 100 e 150%). Totalizando 10 
tratamentos com 4 repetições cada, com delineamento inteiramente casualizado.  

Tabela 1. Discrição dos tratamentos analisados. 

Tratamentos 

T1 0% de adubação; Sem Resíduo; Sem Gesso 
T2 0% de adubação; Com Resíduo; Sem Gesso 
T3 0% de adubação; Sem Resíduo; Com Gesso 
T4 50% de adubação; Sem Resíduo; Com Gesso 
T5 100% de adubação; Sem Resíduo; Com Gesso 
T6 150% de adubação; Sem Resíduo; Com Gesso 
T7 0% de adubação; Com Resíduo; Com Gesso 
T8 50% de adubação; Com Resíduo; Com Gesso 
T9 100% de adubação; Com Resíduo; Com Gesso 
T10 150% de adubação; Com Resíduo; Com Gesso 
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Foram coletadas amostras da planta inteira para estimar o percentual de colmo, folhas e matéria morta, e em 
simulação de pastejo conforme descrito por PROHMANN et al. (2012) para análises de degradabilidade in situ 
de FDN, em dezembro de 2017. As amostras foram pré-secas em estufa de ventilação forçada 65ºC por 72 
horas e posteriormente moídas a 2 mm, em moinho tipo Willey. Para avaliação da degradabilidade in situ de 
FDN foram utilizados saquinhos de TNT (tecido não tecido) com 0,40 g de amostra cada. Os tempos de 
incubação foram de 0 (fração solúvel), 6, 24, 48 e 96 horas. Todas as bolsas foram inseridas simultaneamente 
no rúmen de uma vaca com 5 anos de idade, mestiça de raças leiteiras, com peso aproximado de 600 Kg, 
canulada no rúmen e removidas de acordo com os tempos de degradação estipulados. A dieta do animal foi 
composta por volumoso à vontade (a pasto) e 1 kg de suplemento concentrado fornecido uma vez ao dia. Os 
valores da fração solúvel foram determinados a partir da lavagem manual dos sacos, com 1 g de amostra, por 
20 minutos em água de torneira. Após o tempo estipulado, as bolsas foram lavadas em conjunto em água fria, 
por quatro vezes em máquina de lavar roupas, totalizando 40 minutos. Após as lavagens, os sacos foram secos 
em estufa de ar forçado, a 55°C por 72 horas. As amostras da incubação ruminal e as do tempo zero foram 
analisadas segundo o método de fibra detergente neutro. A equação de degradabilidade foi determinada a partir 
do modelo não linear proposto por Orskov & McDonald (1979): 

 Dg= A+B*(1-e-c(t)), onde: 
A = fração rapidamente degradada;  
B = fração lentamente degradada;  
c = taxa de degradação; 
t = tempo de incubação.  
Os parâmetros de degradação in situ e a degradabilidade efetiva de FDN foram estimados segundo o modelo 
proposto de Orskov & McDonald (1979):  

DE = a + [(bc)/(c + k)], onde: 
DE = degradabilidade efetiva (%); 
a = fração rapidamente solúvel (% do original) - denominado washing loss; 
b = fração insolúvel em água, mas potencialmente degradável (% do original); 
c = constante da taxa de degradação da fração b (%/hora); 
k = taxa de passagem da digesta no rúmen (0,02/hora). 
Os dados foram analisados estatisticamente utilizando o delineamento inteiramente casualizado (DIC), 10 
tratamentos, com 4 repetições. Os dados foram submetidos a análise de variância (P<0,05), e as médias 
comparadas por teste Tukey. Foram realizados contrastes para avaliação dos efeitos principais (resíduo, gesso 
e adubação), efeito da adubação com ou sem resíduo e efeito do resíduo com e sem gesso. Para o efeito do 
nível de adubação foi utilizado análise de regressão por tratamentos de fator quantitativo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os tratamentos não apresentaram diferença significativa entre si (P=0,064) (Tabela 7) para a degradabilidade 
de fibra em detergente neutro (FDN) em 96 horas de incubação in situ (Tabela 8). 

 
Tabela 7. Análise de variância para degradabilidade de FDN de pastagem nativa com ou sem gesso, com ou 
sem resíduo de matéria morta e com diferentes porcentagens de adubação.  

FV GL SQ QM F P 

Trat 9 59.189 6.576 2,08 0,064 
Erro A 30 94.646 3.154   

Tempo 4 2.568.077 642.019 383,00 0,0001 
Interação 36 63.349 1.759 1,05 0,408 

Erro B 120 200.967 1.674   
Total 199 2.986.231    

CV%: 11,76. α=0,05 
 
Tabela 8. Degradabilidade da FDN com 96 horas de incubação ruminal da pastagem nativa com ou sem gesso, 
com ou sem resíduo de matéria morta e com diferentes porcentagens de adubação.  

Tempo 0 6 24 48 96 
Média

s 

T1: 0% de adubação; S/ Resíduo; S/ 
Gesso 

166 259 373 463 475 
347,2 

a 
T2: 0% de adubação; C/ Resíduo; S/ 
Gesso 

223 258 416 477 541 
383,0 

a 
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T3: 0% de adubação; S/ Resíduo; C/ 
Gesso 

226 263 360 463 508 
363,8 

a 
T4: 50% de adubação; S/ Resíduo; C/ 
Gesso 

209 231 390 442 489 
352,3 

a 
T5: 100% de adubação; S/ Resíduo; C/ 
Gesso 

215 241 299 403 431 
317,7 

a 
T6: 150% de adubação; S/ Resíduo; C/ 
Gesso 

157 211 358 438 481 
329,3 

a 
T7: 0% de adubação; C/ Resíduo; C/ 
Gesso 

232 250 342 439 505 
353,6 

a 
T8: 50% de adubação; C/ Resíduo; C/ 
Gesso 

207 232 379 441 499 
351,8 

a 
T9: 100% de adubação; C/ Resíduo; C/ 
Gesso 

198 203 348 446 486 
336,3 

a 
T10: 150% de adubação; C/ Resíduo; C/ 
Gesso 

201 216 342 433 527 
343,8 

a 

Médias 
203,4

e 
236,4

d 
360,9

c 
444,7

b 
494,1

a 
347,9 

CV: 4,72%.  Médias seguidas de letras distintas diferem entre si (P<0,05) pelo teste de Tukey. S/: sem; C/: com. 
Da Silva et al. (2017) obtiveram degradabilidade efetiva da FDN de 75% do capim tobiatã (Panicum maximum 
cv. Tobiatã) por simulação de pastejo, não diferindo entre os ciclos de pastejo, entretanto, havendo efeito para 
os tempos de 12 a 48 horas, superior à média de 49,41% as 96 horas deste estudo, valor relacionado a 
qualidade da forrageira. Os autores justificam a ausência de diferenças significativas entre os ciclos de pastejo 
em razão da escolha de animais (caprinos) com alta seletividade em sua metodologia, principalmente em 
relação de folhas e hastes da forragem. 
A degradabilidade de FDN em relação ao tempo de incubação apresentou diferenças significativas (P<0,0001) 
(Gráfico 2) ao decorrer das horas de incubação.  
Gráfico 2. Degradabilidade de FDN de pastagem nativa em diferentes tempos de incubação, com ou sem gesso, 
com ou sem resíduo de matéria morta e diferentes porcentagens de adubação. 

 

Foi observada diferença significativa (P<0,050) apenas para o parâmetro A (Tabela 9) na degradabilidade para 
fibra em detergente neutro (FDN), valor que demonstra perda de partículas, devido ao parâmetro A representar 
as frações solúveis, que não deveriam ser encontradas em análise de fibras. Dessa forma também foi 
encontrado efeito da regressão para os níveis de adubação para o mesmo parâmetro. Os valores reduzidos de 
FDN foram justificados pelos autores devido a provável perda de partículas decorrentes da lavagem dos sacos 
no tempo “zero” o que afetou a estimativa do modelo. 

 
Tabela 9. Parâmetros cinéticos da degradabilidade in situ da FDN da pastagem nativa com ou sem gesso, com 
ou sem resíduo de matéria morta e com diferentes porcentagens de adubação. 

Tratmento 
Parâmetros 

DE (2%) 
A B c R2 

0% de adubação; Sem Resíduo; Sem 
Gesso 

170,4 311,6 0,0487 0,994363 391 

0% de adubação; Com Resíduo; Sem 
Gesso 

213,7 339,2 0,0336 0,991068 426 

0% de adubação; Sem Resíduo; Com 
Gesso 

220,6 317,4 0,0265 0,993860 401 

50% de adubação; Sem Resíduo; Com 
Gesso 

195,1 303,0 0,0371 0,982848 392 
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100% de adubação; Sem Resíduo; Com 
Gesso 

209,2 257,0 0,0230 0,974592 347 

150% de adubação; Sem Resíduo; Com 
Gesso 

151,3 340,6 0,0378 0,998236 374 

0% de adubação; Com Resíduo; Com 
Gesso 

222,7 338,5 0,0194 0,995363 389 

50% de adubação; Com Resíduo; Com 
Gesso 

195,9 317,8 0,0320 0,989632 391 

100% de adubação; Com Resíduo; Com 
Gesso 

177,7 336,4 0,0292 0,978788 377 

150% de adubação; Com Resíduo; Com 
Gesso 

189,5 404,6 0,0189 0,994277 386 

Médias 194,61 326,61 
0,0306

2 
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 Contrastes Regressão 

Parâmetros 
do modelo 

Efeitos principais 

Efeito da 
adubação 

com ou sem 
resíduo 

Efeito do 
resíduo 

Efeito do 
nível de 
adubação 

Resídu
o 

Gess
o 

Adubaçã
o 

 
Sem 

gesso 
Com 

gesso 
 

A ns ns ns ns ns ns P=0,01921 

B ns ns ns ns ns ns ns 

c ns ns ns ns ns ns ns 

DE 2% ns ns ns ns ns ns ns 

Parâmetros do modelo de Orskov e McDonald (1979): A= Fração solúvel; B= fração lentamente degradável no 
rúmen; c= taxa de degradação; R2= Coeficiente de determinação. P<0,05. 
1Regressão FDN, parâmetro A: y= 218,85 – 0,313x, onde x= nível de adubação (R2=0,52). 
Pedreira et al. (2014) obtiveram para os cultivares Atlas e Massai de Panicum maximum) maior degradabilidade 
efetiva de FDN a taxa de passagem de 2% (48,9 e 49,9%) comparada aos demais cultivares, o que foi associado 
pelos autores a maior proporção de tecidos jovens e forragem imatura. Para os parâmetros de degradabilidade 
da FDN, as frações A e B e a taxa de degradação (c), com média de 0,67%; 82,5% e 3,73%/h, respectivamente, 
a fração B esteve próxima dos valores esperados pelos autores (entre 72 a 80%).. Efeito similar ao encontrado 
no presente estudo, com média de taxa de passagem (2%) de 39%, taxa de degradação de 3,062 e parâmetro 
B de 32,66%.  
 

CONCLUSÕES 
A presença de resíduo e a adubação não alteraram os valores de degradabilidade de FDN. São necessários 
estudo com tempo mais curto entre as adubações e as coletas, com diferentes cultivares e tratos culturais. 
Para obtenção de um melhor aproveitamento da pastagem nativa. 
____________________ 
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS EM 
CASOS DE CONVULSÃO. 
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Palavras Chave:Primeiros Socorros, Epilepsia, Protótipo, Convulsão, Treinamento. 
 

INTRODUÇÃO 
Atualmente, muitas pessoas estão vulneráveis a crises convulsivas em diferentes locais públicos. Porém, na 

maioria das vezes não se encontram, no local, pessoas preparadas ou, com o mínimo de conhecimento 

para atender estes casos, sendo totalmente leigas sobre o assunto. A convulsão, de acordo com Ministério da 

Saúde é a contração involuntária dos músculos causada por descargas elétricas anormais no cérebro e podem 

ser causadas por hemorragia, intoxicação por produtos químicos, falta de oxigenação no cérebro, efeitos 

colaterais provocados por medicamentos, doenças como epilepsia, tétano, meningite e tumores 

cerebrais(BRASIL 2015). Sendo que na maioria das vezes o agente causador é a epilepsia.  

A epilepsia é uma doença neurológica que pode aparecer em qualquer idade, sem distinção de sexo, raça ou 

classe social. Cerca de 30% dos pacientes com epilepsia estão em situação de farmacorresistência, chamadas 

assim por apresentarem falta de resposta ao tratamento ministrado com dois ou mais medicamentos. Esse 

estado da enfermidade pode levar a morte nos casos conhecidos pela sigla em inglês Sudep - 

Suddenunexpected Death in Epilepsy“morte súbita inesperada na epilepsia” ou Epilepsia refratária, segundo 

pesquisa da NationalInstituteofneurologicaldisordersandstroke. Abaixo, estudo adaptado mostra os índices de 

morte súbita por epilepsia: 

 

 

 

 

     Fonte: Estudo adaptado de DEVINSKY et al, (2016). 

 

Apesar da gravidade do problemaem alguns casos, procedimentos simples poderiam amenizar possíveis 
sequelas ou até mesmo evitar a evolução do óbito. No entanto, ainda há poucas pessoas que buscam 
informações relacionadas às convulsões. Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS cerca de 5% da 
população mundial terá ao menos uma crise epiléptica na vida. Sendo que, no Brasil, grande parte dos 
pacientes ainda não tem um controle adequado das crises, tanto pela insuficiência no preparo dos profissionais 
da área da saúde quanto pela desinformação da população. 
Ter alguém capacitado é de extrema importância, pois o primeiro contato com a vítima seria imediato. Como 
afirmou Amariz (2018) “É de vital importância a prestação de atendimentos emergenciais. Conhecimentos 
simples muitas vezes diminuem o sofrimento, evitam complicações futuras e podem inclusive em muitos casos, 
salvar vidas”. 
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Este trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento de um protótipo que busca capacitar o público em 
geral a realizar os procedimentos necessários corretamente em caso de convulsão. Entende-se que um 
aplicativo que ofereça o passo a passo sobre como agir diante uma convulsão, é de extrema importância, tendo 
em vista que, quanto maior o númerode pessoas preparadas para essa situação, maior será a chance da 
garantia de segurança e bem-estar para quem possa ser vítima de um ataque. 

 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho teve início a partir de uma pesquisa bibliográfica sobre outros aplicativos que usam a tecnologia 
na área da saúde. A partir disso, iniciou-se a pesquisa sobre causas e procedimentos de primeiros socorros a 
respeito da convulsão. 
Para o levantamento de requisitos, foi realizada uma busca, observando padrões que apresentem aceitação e 
falta de funcionalidades que possam ser adicionadas.  
O modelo de processo que será utilizado como resultado para este projeto, será o Processo unificado 
(UnifiedProcess - UP) que, de acordo com Falbo(2000) é uma infraestrutura genérica de processo que pode 
ser especializada para uma ampla classe de sistemas de software, para diferentes áreas de aplicação, tipos de 
organização, níveis de competência e tamanhos de projetos. 
Para o desenvolvimento da aplicação foi levado em consideração os ciclos de vida do modelo de processo 
unificado. São eles: Concepção, Elaboração, Construção e Transição. 
A ilustração a seguir demonstra as fases do processo unificado: 
 

 
Fonte: http://es-emfoco.blogspot.com/2006/08/estrutura-do-processo-unificado.html 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A pesquisa apontou resultados qualitativos, uma vez que não se baseia na representatividade numérica, mas, 
sim, na compreensão de um grupo de pessoas ou organizações. 
Em loco, foi apresentado aos acadêmicos de Ciências da Computação da Universidade Estadual de Roraima 
no Campus de Caracaraí e profissionais de saúde, também em Caracaraí. A pesquisa bibliográfica, com ênfase 
à problemática e, a proposta de intervenção, além do protótipo das telas em caráter demonstrativo das 
funcionalidades que o projeto pretende disponibilizar a comunidade usuária. Como resultado foi obtido retorno 
de aceitação e concordância acerca da problemática apresentada como proposta de intervenção. Nas 
discussões sobre o produto foram apontado sua viabilidade para implementações uso em outros casos de 
primeiros socorros. 

 
CONCLUSÕES 
Diante do resultado positivo como feedback do púbico a quem o protótipo foi apresentado, entende-se que a 
proposta interventora é de grande importância ao auxilio na prestação de socorro às vítimas de crises 
convulsivas epilético. O protótipo possibilitou a visão aproximada do produto final, além de auxiliar em novas 
ideias de implementação ao aplicativo. Um aplicativo para treinamento em primeiros socorros, instalado em um 
smartphone, agrega valor relevante à sociedade devido a sua mobilidade e fácil uso somado à conveniência 
da tecnologia a serviço do bem-estar social. A implementação do aplicativo beneficiará pessoas que manifestem 
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uma convulsão, e poderá evitar que este desenvolva sequelas devido ao não atendimento especializado 
imediato. 

 
 
____________________ 
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INTRODUÇÃO 
A violência no Brasil aumentou consideravelmente nos últimos 30 anos. Atualmente, trata-se de um dos países 
mais violentos do mundo, quando o foco recai sobre mortalidade da população por homicídio. Nada se compara 
aos índices dessa causa de mortalidade, que são maiores do que aqueles encontrados em conflitos armados, 
em outros países (SANTOS, 2016). Embora Roraima seja um dos Estados menos densamente povoados (2,33 
hab/km2: IBGE, 2019), dentre as unidades da federação que compõem a região norte, foi o que sofreu o maior 
incremento nas taxas de homicídios depois do Acre, entre 2012 e 2017. De acordo com o IPEA, (2019) o Estado 
do Acre apresentou crescimento 126,9% nesse período, seguido por Roraima, com aumento de 54,7% no 
mesmo intervalo de tempo. Nesse caso o Estado de Roraima passou de 30,7 em 2012 para 47,5 homicídios 
por 100 mil habitantes em 2017.  
No caso de Roraima (e Rorainópolis, em particular), há o agravante de ser um Estado localizado no limite do 
avanço da fronteira agropecuária da Amazônia. Esta condição implica em intensa atividade de desmatamento 
da floresta, queimadas para a limpeza de pastagens e roças (ARAGÃO & SHIMABUKURO, 2010), extração 
ilegal de madeira (NUNES, 2018) e ocorrência de incêndios florestais de sub-bosque (BARNI et al., 2015a, 
2018; CONDÉ et al., 2019).  
No contexto Amazônico o desmatamento, juntamente com a Extração Seletiva de Madeira – ESM funcionam 
como catalizadores ou imãs para atrair população para as regiões de fronteira agropecuária. Esta parceria é 
eficiente devido à facilidade / habilidade que a ESM tem para abrir estradas e dar acesso à terra e, na sequencia, 
permitem o escoamento da produção das propriedades (FEARNSIDE, 2008; SOARES-FILHO et al., 2004). 
Nesse caso a fronteira do desmatamento absorve todo tipo de população, com os mais diferentes interesses e 
anseios. Isto cria condições para um maior ajuntamento de pessoas e, como consequência, abre a possibilidade 
para o aumento do registro de crimes.  
Diante desse quadro, o estudo teve como objetivo apresentar uma “radiografia” da violência (ocorrência de 
crimes) praticada na sede municipal de Rorainópolis e registrada pela delegacia de polícia civil do Estado entre 
2009 e 2018. Com esse intuito, pretendeu responder as seguintes questões: (i) Qual é o perfil da violência 
praticada na sede municipal observada entre 2009 e 2018? (ii) Qual ou quais são os fatores que influenciam a 
criminalidade na sede municipal de Rorainópolis? 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A área de estudo foi restrita à sede municipal de Rorainópolis, distante cerca de 300 km da capital, Boa Vista e 
localizada na Região Sul do Estado, às margens da BR – 174 (Figura 1). De acordo com IBGE, (2019) a 
população estimada para o ano de 2019 foi de 30.163 habitantes. O Produto Interno Bruto – PIB municipal 
(índice que mede o total de riquezas produzidas anualmente no município) foi calculado em R$ 506.132.000,00 
para o ano de 2016. O IDH de Rorainópolis, medido no ultimo censo em 2010 era de 0,619. Ainda, segundo 
IBGE, (2019), o rebanho bovino do município contava com 65261 cabeças.  A cobertura vegetal original dessa 
região era formada por Floresta Ombrófila densa (BARNI et al., 2016). O clima predominante na região, de 
acordo com a classificação de Koppen, é Af (clima equatorial), com pequeno período de seca; precipitação 
média variando entre 1.900–2.200 mm (BARBOSA, 1997) e temperatura média anual de 27°C. 
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Figura 1. Em (A) Estado de Roraima e em (B) recorte de imagem SENTINEL-2 (1:25.000) da sede municipal de 
Rorainópolis de 2018. Fonte: USGS, (2019). 

Fonte e organização dos dados 
Para a realização do estudo foi utilizado um banco de dados cedido pela Delegacia de Polícia Civil – DPC do 
município de Rorainópolis. Este banco contém registros de ocorrências policiais diárias de 10 tipos diferentes 
de crimes (embriaguez ao volante, tráfico de drogas, homicídio, latrocínio, roubos e furtos, violência sexual, 
violência doméstica (lei Maria da Penha ou lei 11.340 de 07/08/2006), porte de armas, receptação e 
desobediência policial), além de “outros crimes”, registrados na sede municipal no período de 2009 a 2018 e 
que resultaram em detenções dos criminosos. O crime de latrocínio não foi considerado nas análises.   
Para proceder a avaliação e responder a primeira questão do estudo os dados foram (i) processados e 
tabulados anualmente por tipo de crime no intervalo entre 2009 a 2018 (n=10 anos). Na sequência (ii) testou-
se a correlação entre os seus valores, por tipo de crime, entre si. Os dados foram analisados graficamente 
através de testes estatísticos (análise de Correlação de Pearson – CP: r e análise de Regressão Linear Simples 
– RLS: R2) e discutidos a partir de consulta à literatura especializada. 
Como observou-se um aumento substancial nas ocorrências de crimes na sede municipal a partir de 2014, os 
dados totalizados anualmente foram divididos em dois conjuntos distintos, correspondendo a dois períodos 
iguais de cinco (5) anos: de 2009 a 2013 e de 2014 a 2018. Estes dois conjuntos de dados foram avaliados a 
partir da estatística “t” (configurada em teste de médias) para testar a hipótese de nulidade (H0) de não 
diferenciação entre os dois períodos na ocorrência de crimes. 
Para responder a segunda questão científica as ocorrência de crimes, totalizadas anualmente, foram cruzadas 
com dados anuais de desmatamento (km2) (INPE, 2019), dados da ESM: Quantidade de toras produzidas 
(T.m3.ano-1), PIB (PIBx1000R$.ano-1) e rebanho bovino (Gado.n) (SIDRA-IBGE, 2019). Para os valores faltantes 
do PIB dos anos de 2017 e 2018 foi atribuído o mesmo valor de 2016. Para compor o dado faltante de 2018 da 
ESM (T.m3.ano-1) e também para a variável Gado.n, em ambas as situações foi repetido o mesmo valor do ano 
de 2017. Antes de proceder aos cruzamentos dos dados através da análise de CP (r) e análise de RLS (R2) os 
valores de todas as variáveis foram normalizados pela equação: VNorm= (valor observado-média)/desvio padrão 
da média. VNorm é a variável normalizada. Este passo foi necessário visto que as variáveis apresentavam 
unidades diferentes entre si. Após o procedimento todas as variáveis apresentaram valores adimensionais ou 
sem dimensão.    
Análise estatística - Para fins de interpretação da análise dos resultados consideraram-se os seguintes 
parâmetros para o coeficiente de Pearson (r): valores próximos a 0 = ausência de correlação; valores entre 
±0,100 e ±0,390 = fraca correlação; escores entre ±0,400 e ±0,690 = correlação moderada e; valores entre 
±0,700 e ±1,000 = forte correlação (DANCEY & REIDY, 2006). Todas as análises foram executadas no software 
livre R 3.6 (R CORE TEAM, 2019), no nível de 95% de confiança estatística (erro tipo I: α=0,05). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os crimes mais frequentes na sede municipal e motivos de prisões no período da análise foram embriaguez ao 
volante (17,7%), roubos e furtos (14,4%), tráfico de drogas (13,5%), violência doméstica (13,5%) e outros crimes 
(12,2%), totalizando 638 ocorrências (Tabela 1). No período foram registrados 30 homicídios. Considerando 
esse quesito, apenas em 2017 foram registrados 9 homicídios, perfazendo 30,0% do total de homicídios no 
período da análise. Este total de assassinatos projetou uma taxa de 30,5 homicídios para cada 100.000 
habitantes em 2017 no município. Embora esse valor seja 35,8% menor do que a taxa de 2017 para Roraima, 
de 47,5 homicídios para cada 100.000 hab, o número foi 3,0 vezes maior do que a taxa de homicídios 
registrados para o Estado de São Paulo (10,3) naquele mesmo ano (IPEA, 2019). Vale ressaltar que o Estado 
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de São Paulo abriga uma população 76 vezes maior do que a população de Roraima, em uma área de 
dimensões semelhantes (248.222,4 km² de SP contra 224.500,2 km2 de RR).  

Tabela 1. Ocorrência de crimes anualmente. Fonte: Polícia Civil do Estado de Roraima. 

Tipos de crime 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Embriaguez ao volante 11 2 2 3 2 2 4 16 34 37 113 

Roubos e furtos 9 4 4 5 5 9 10 8 15 23 92 

Tráfico de drogas 5 3 2 1 4 4 7 14 21 25 86 

Violência doméstica 4 4 7 9 4 10 8 7 11 22 86 

Outros crimes 3 4 8 6 3 4 8 3 26 13 78 

Desobediência a autoridade 3 1 5 4 3 3 6 3 20 11 59 

Receptação 4 1 5 3 2 3 0 3 3 17 41 

Porte ilegal de arma de fogo 1 1 0 1 2 4 3 4 5 14 35 

Homicídio 1 0 1 0 1 5 2 4 9 7 30 

Violência sexual 2 0 0 0 1 2 5 1 5 2 18 

Total 43 20 34 32 27 46 53 63 149 171 638 

% 6,7 3,1 5,3 5,0 4,2 7,2 8,3 9,9 23,4 26,8 100,0 

Considerando a frequência anual de crimes podemos observar aumento bastante pronunciado após o ano de 
2013. Nesse ano o percentual de ocorrência passou de 4,2% para 7,2% em 2014, equivalendo a um aumento 
de 70,4% nos crimes entre um ano e outro. A tendência de alta na criminalidade se manteve forte nos anos 
seguintes. Destaca-se que, somente os três últimos anos da análise concentraram cerca de 60% das 
ocorrências policiais na sede municipal de Rorainópolis (Figura 2A). A análise estatística indicou diferença 
significativa entre os dois períodos analisados (t-calculado=2,0049; p-valor<0,0000) (Figura 2B). 

 
Figura 2. Percentual anual de ocorrência de crime em Rorainópolis de 2009 a 2018 (A) e em (B), resultado de análise 
estatística. Letras minúsculas diferentes indicam significância estatística. Fonte: Polícia Civil do Estado de Roraima. 

Considerando o aumento de crimes entre os dois períodos a taxa referente aos homicídios cresceu 800%, 
seguido de 500% no porte ilegal de armas de fogo e 400% nas taxas de violência sexual. O tráfico de drogas 
aumentou 373% entre os dois períodos. Por outro lado, o crime de receptação foi o que teve o menor 
crescimento registrado (73%) na sede municipal (Figura 3).   

 
Figura 3. Frequência de crimes na sede municipal de Rorainópolis Roraima, Brasil, de 2009 a 2018. Fonte: Polícia Civil 

do Estado de Roraima. 
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Influência do Desmatamento e da ESM na ocorrência de crimes   
Para tentar responder ao que contribuiu com o aumento vertiginoso do crime observado na sede municipal de 
Rorainópolis no período da análise buscamos respostas analisando o desmatamento, a ESM, o PIB e o 
tamanho do rebanho bovino. Forças subjacentes que moldam ou dirigem as fronteiras agropecuárias na 
Amazônia (BARNI et al. 2012). No entanto, é importante salientar que nossa análise não vê o processo de 
consolidação das posses de terras e a abertura dos lotes para a produção agropecuária (desmatamento) e o 
trabalho realizado pela indústria madeireira como sendo as causadoras diretas da criminalidade na sede 
municipal de Rorainópolis. Nem tampouco considera a floresta, com seus diferentes tipos florestais (BARNI et 
al., 2016), como ambiente propício ou facilitador para a prática de crimes, sensu Potgieter et al., (2019), por 
exemplo. Mas, somente considera essas atividades como simples mediadoras da exploração dos recursos 
naturais pelo homem e servem de palco ou pano de fundo para o convívio humano, nem sempre harmonioso.   
Definido isto, a análise de correlação realizada para avaliar o efeito ou a influência das variáveis na ocorrência 
de crimes na sede municipal de Rorainópolis no período de 2009 a 2018, indicou que o desmatamento foi 
fracamente associado (r=0,1773) à ocorrência de crimes enquanto que o PIB teve uma influência moderada 
(0,65916). Por outro lado a ESM e o Gado apresentaram forte associação com o crime (TORA (m3) r=0,9079 e 
Gado (n) r = 0,79486), indicando que a atividade madeireira, juntamente com a atividade pecuária, podem ter 
influenciado fortemente na ocorrência de crimes na sede municipal nesse período (Tabela 2).  

Tabela 2. Efeito das variáveis consideradas na ocorrência anual de crimes (n) na sede municipal de Rorainópolis entre 
2009 e 2018. Valores em negrito indicam forte correlação (r>0,70000) entre as variáveis. 

 

 

 

 

 

De acordo com a análise de RLS a ESM, representada pelo volume (m3) da produção de madeira em toras 
(TORA (m3), pode ter contribuído com 80,2% (R2ajustado =0,8023; p-valor= 0.00028) na variação de crimes 
ocorridos na sede municipal de Rorainópolis entre 2009 a 2018 (Figura 4), corroborando com a análise de 
correlação de Pearson (r) executada anteriormente. Considerando um modelo de regressão múltipla, contendo 
as variáveis TORA (m3) e desmatamento (DESMATE (km2) como variáveis independentes ou preditivas, este 
aumentou o poder explicativo em 10,0%, passando de 80,2% para 90,2% (R2ajustado =0,9017; p= 0.00012). 
Ou seja, a ESM associada aos processos de desmatamento podem explicar ao menos 90,2% da ocorrência de 
crimes na sede municipal de Rorainópolis entre 2009 e 2018. A análise de regressão múltipla considerando o 
PIB e Gado como variáveis explicativas da ocorrência de crimes obtiveram poder de explicação menos 
satisfatório (R2= 0,6183; p=0,01425). Semelhante resultado foi obtido por um modelo utilizando o 
desmatamento e o tamanho do rebanho para explicar o crime (R2= 0,5524; p=0,024895). 

 
Figura 6. Análise de RLS mostrando o relacionamento positivo entre a ESM e a ocorrência de crimes (prisões) na sede 

municipal de Rorainópolis de 2009 a 2018 (n=10). 

 
 
 

 Crime (n) Tora (m3) Desmate (km2) PIB (R$) Gado (n) 

Crime (n) 1,00000     

Tora (m3) 0,90790 1,00000    

Desmate (km2) 0,17731 0,32778 1,00000   

PIB (R$) 0,65916 0,73967 0,478765 1,00000  

Gado (n) 0,79486 0,88196 0,387389 0,94204 1,00000 
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CONCLUSÕES 
O número de mortes intencionais registrada no ano de 2017 (9 casos) ocorridos na sede municipal de 
Rorainópolis projeta uma taxa de homicídios cerca de três (3) vezes a taxa de homicídios de São Paulo (10,3), 
Estado que abriga 76 vezes mais população que Roraima. Vale ressaltar que esses dados não incluem, por 
exemplo, os dados de homicídios ocorridos em Vila Colina. Este distrito municipal localizado a 40 km ao sul de 
Rorainópolis e às margens da BR – 174, abriga cerca de 50% das indústrias madeireiras do sul do Estado 
(BARNI & SILVA, 2016), sendo foco de migração intensa de pessoas vindas de municípios do arco do 
desmatamento (BARNI et al., 2012; 2015b) e é palco constante de violência contra a pessoa, tráfico de drogas 
e homicídios. Embora os resultados das análises indiquem forte relacionamento entre o desmatamento e a 
ESM com o crime (SANTOS, 2018), deve-se observar esses resultados com parcimônia, tendo em vista o breve 
período de tempo analisado. No entanto, estudos como esse são extremamente importantes e necessários 
para promover um melhor entendimento das causas e consequências das ocorrências de crimes influenciados 
por movimentos migratórios (deslocamento regional da população) e de imigração (entrada de população de 
outro país), além de auxiliar na geração de políticas públicas nesta que é a última grande fronteira agropecuária 
da Amazônia brasileira.    
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INTRODUÇÃO 
Na Amazônia brasileira, a maioria dos solos apresentam limitações ao estabelecimento e desenvolvimento de 
atividades agrícolas em virtude da baixa fertilidade natural, caracterizados por elevada acidez, baixa capacidade 
de troca catiônica e altos teores de alumínio trocável (PAIVA et al., 2014). Em solos ácidos, a baixa 
concentração de cátions básicos, especialmente cálcio e magnésio, e a toxidez de alumínio e manganês afeta 
o crescimento radicular e a absorção de água e nutrientes pelas plantas, causando a redução no rendimento 
das culturas (ABRUÑA-RODRIGUEZ et al.,1970; TANG et al., 2003), este e um dos fatores que limitam a 
produtividade no sul de Roraima. 
Para a inserção desses solos ao processo produtivo, a calagem é a prática de manejo mais comum, pois reduz 
a toxidez de alumínio e melhora o ambiente radicular, aumentando a eficiência na aplicação de nutrientes e 
beneficiando o crescimento e rendimentos das culturas (FARINA et al., 2000; SINGHA, 2006; CAIRES et al., 
2011). Vários métodos têm sido testados para recomendação de calagem no Brasil, entre os principais 
destacam-se: curva de incubação, solução tampão (SMP), saturação por bases, neutralização do Al3+ e 
elevação dos teores de cálcio e magnésio (Fazio, 1979; Souza et al, 1989; Lopes et al., 1990; Vasconcellos et 
al., 1994; Alvarez e Ribeiro, 1999; Quaggio, 2000; Fullin, 2001; Campanharo et al., 2007). A maioria das regiões 
da federação ter realizado estudos visando selecionar métodos para recomendação da calagem, Fazio (1979) 
para região Sul e Sudeste; Raij et al. (1979) para o estado de São Paulo; Ernani e Almeida (1986) para o estado 
de Santa Catarina; Souza et al. (1989) para solo cerrados; Vasconcelos et al. (1994) para o estado de Minas 
Gerais; Campanharo et al. (2007) para a Zona da Mata de Pernambuco; Ferreira et al. (2007) para o cerrado 
de Roraima.  
Na região sul de Roraima não há nenhuma recomendação oficial de calagem, atualmente a recomendação tem 
sido realizada baseada em informações de métodos calibrados para outras regiões. Diante disso, é provável 
que as doses de calcário por meio de um método de alta acurariam e testado localmente, possam contribuir 
para o uso mais racional tanto do solo quanto do insumo nessa região.  
Diante do exposto, este trabalho visa calcular e comparar a dose de calcário recomendadas por meio de três 
diferentes métodos de determinação da necessidade de calagem. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A cobertura vegetal original dos municípios de Rorainópolis e Caracaraí era formada por Floresta Ombrófila 
Densa (Brasil/MMA 2012). Os solos da região são do tipo Argissolo Vermelho–Amarelo (PVA) e Latossolo 
Vermelho–Amarelo (LVA). Toda essa região pertence à bacia hidrográfica do rio Anauá (Roraima/SEPLAN 
2010). O clima da região, de acordo com a classificação de Koppen, é Am’i (tropical chuvoso), com pequeno 
período de seca, precipitação média variando entre 1.700–2.000 mm (Barbosa 1997) e temperatura média 
anual em torno de 27°C. A área territorial do município é de 33.593,89 km², (Roraima/ SEPLAN 2010).  
A coleta de dados foi realizada por meio da obtenção de analises físico-química solo diretamente com 
produtores locais. Onde selecionamos 12 vicinais no perímetro da BR 174. Para a seleção foram seguindo os 
seguintes critérios: determinação dos atributos químicos: pH (em H2O e CaCl2), M.O (dag Kg-1-), P, K, S, Ca2+, 
Mg, Al+3, H+Al+3, t, T, CTC, V, m % e físicos: Areia, Silte e Argila.  
As análises foram comparadas pelos Métodos Saturação por Bases, Neutralização da Acidez Trocável e 
Elevação dos Teores de Ca e Mg Trocáveis e pelo método de neutralização do Al+3 para verificar a necessidade 
de calagem e quantidade ideal de calcário a ser aplicada. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados referentes às análises físico-químicas das 12 vicinais selecionadas estão apresentados na Tabela 1. 
A partir desses resultados, os solos foram classificados de acordo com a padronização sugerida pela Comissão 
de Fertilidade do Solo no Estado de Minas Gerais (CFSEMG, 1999). As amostras apresentaram pH em H2O 
variando de 4,3 a 5,4. Apenas o solo da BR174 teve a acidez ativa considerada muito elevada, com pH abaixo 
de 4,5. O pH das amostras das vicinais 01, 07, 13 e 28 foi avaliado apenas em CaCl2. A acidez trocável (Al) 
variou de 0 a 0,75 cmolc/dm³, indicando que apenas as vicinais 19 e 25 apresentam solo com fertilidade 
mediana, enquanto que nas restantes a fertilidade do solo é considerada baixa ou muito baixa. Em relação à 
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acidez potencial (H+Al), os solos são considerados com grau de fertilidade medianos, com exceção da vicinal 
07, que por apresentar valor abaixo de 2,5 cmolc/dm³ tem fertilidade baixa, e da BR 174, que apresenta valor 
acima de 5,01 cmolc/dm³, sendo classificada em nível bom de fertilidade.  
Os cátions de caráter básico Mg, Ca e K, apresentaram ampla variação entre as amostras, consequentemente, 
a saturação por bases (V%) também variou de 17 a 54,1%. Os elementos Ca, Mg e K, normalmente se 
encontram em baixas concentrações em solos tropicais e subtropicais, pois as perdas de bases são 
características diretas do processo de acidificação dos solos (LUCHESE et al., 2002). De acordo com o teor de 
matéria orgânica (M.O.), os solos foram considerados com baixa fertilidade, com exceção das amostras BR 174 
e vicinais 02, 19 e 25, que apresentaram valores acima de 2,01 dag/Kg, sendo consideradas com média 
fertilidade.  
Quanto a textura, os solos foram classificados de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 
(EMBRAPA, 2006), em apenas duas vicinais foram observadas textura argilosa (07 e 19), tendo na composição 
granulométrica de 35% a 60% de argila. O restante das amostras consideradas de textura média, contendo 
menos de 35% de argila e mais de 15% de areia na sua composição. O teor de argila considerado baixo nas 
amostras, pode ser causado pelo desgaste das camadas superficiais do solo devido a atividade erosiva da 
chuva, o que consequentemente influencia no teor de matéria orgânica (RAIJ, 1983). De acordo com e Husni 
et al. (1995), o teor de matéria orgânica, a acidez potencial e a textura do solo, são os fatores que mais 
influenciam na necessidade de calagem. Fearnside e Barbosa (1998) afirmam que a quantidade de matéria 
orgânica presente no solo pode ser influenciada pelas mudanças sazonais, de maneira que ocorram 
alternações entre fases de acumulação e perda de carbono no solo. Os baixos níveis presentes nas amostras 
de solo analisadas podem estar relacionados às condições climáticas características da região, como as altas 
temperaturas e a umidade do ar, que causam rápida mineralização, o que não permite um acúmulo efetivo de 
matéria orgânica (DAVIDSON et al., 2000). Esses resultados indicam que, é provável, que a necessidade de 
calcário nestes solos esteja mais relacionada a H+Al e a classe textural do que ao teor de matéria orgânica. A 
acidez potencial está relacionada ao poder-tampão do solo, e sua estimativa realizada com exatidão é 
fundamental para se aferir a capacidade de troca catiônica a pH 7,0 e, consequentemente, a saturação por 
bases (SILVA, 2005). Se o teor de H+Al for subestimado, a T (Soma de Bases + H+Al) também será, enquanto 
que a saturação por bases será superestimada, fazendo com que o resultado do cálculo da necessidade de 
calagem seja subestimado. Com relação à textura, solos com maiores teores de argila são mais tamponados, 
consequentemente, necessitam de maior volume de calcário para que haja alteração no valor de seu pH do 
que solos mais arenosos (ERNANI e ALMEIDA, 1986; BATISTA, 2014). É estabelecida assim, uma relação 
direta entre a textura do solo e sua capacidade de tamponamento no processo de calagem.  

Para determinar a necessidade de calagem (NC), os parâmetros analisados foram aplicados nas fórmulas 
dos três métodos estudados. Aderiu-se como padrão o valor de V a 45%, como indicado para o plantio de 
pastagem (CFSEMG, 1999).. Os resultados da NC determinados pelo Método da neutralização do Al e da 
elevação dos teores de Ca2+ e Mg2+ trocáveis, consideram-se, ao mesmo tempo, características do solo e 
exigências das culturas. De acordo com esse método, as amostras BR174 e vicinais 01 e 02, não necessitam 
de calagem. A vicinal 19 foi a que apresentou maior NC, com valor de 3,17 t/ha de calcário. 

 

Tabela 1. Resultado das análises dos parâmetros químicos e físicos das amostras de solo selecionadas. 

 
As demais amostras apresentaram NC variando de 0,69 a 2,23 t/ha. Vale ressaltar que esse método determina a NC baseado 

nos teores de Al e Ca + Mg, obtidos mediante a prévia análise química do solo.  
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O segundo método utilizado para a determinação da NC foi o Método de saturação por bases .Os resultados 
obtidos se mostraram diferentes se comparados ao método anterior. Todas as amostras necessitam de 
calagem, com exceção das amostras Vicinal 07 e 13. Essa metodologia pode ser utilizada para diversas 
culturas, desde que se conheça a percentagem de saturação de bases (V) que ela exige. Na fórmula são 
considerados parâmetros referentes ao solo, ao corretivo e a cultura que se deseja implantar (FULIN, 2001). 
Isso explica o fato de duas vicinais não apresentarem necessidade de calcário, pois esses locais já 
apresentavam o valor de V% acima do exigido pela cultura usada como base para os cálculos, que no caso é 
a pastagem, a qual necessita de saturação de bases a 45% (CFSEMG, 1999). 
O terceiro método utilizado para calcular a NC dos solos foi o Método da Neutralização da Acidez Trocável.. De 
acordo com os resultados, apenas a Vicinal 07 não apresentou necessidade de calcário. Isso é explicado pelo 
fato desta amostra, segundo as análises químicas do solo, não conter alumínio, fator fundamental para o cálculo 
da NC por essa metodologia. Esse método é considerado o mais simples para obtenção da NC, porém, deve-
se considerar que a dose de calcário calculada pode ser insuficiente para elevar o pH do solo de modo sensível, 
geralmente só até pH 5,7, ou um pouco menos (LOPES et al., 1991).  
Pode-se perceber as diferenças na determinação da necessidade de calagem de acordo com cada método 
utilizado. Vários fatores são responsáveis por essa variação nos resultados. As fórmulas utilizadas por cada 
método para a obtenção da NC são distintas, sendo que em cada uma delas, diferentes parâmetros do solo 
são considerados como fatores determinantes para a avaliação. No Método 1, são considerados principalmente 
os teores de Al3+, Ca2+ e Mg2+ presentes nas amostras, sendo este método, uma variação do Método 3, em que 
apenas o teor de Al é considerado (ALVAREZ e RIBEIRO, 1999). Outras modificações desse método são 
utilizadas em diferentes regiões do Brasil, as variações consideram outros fatores na determinação da NC, 
como o teor de argila na amostra, a exigência das culturas em Ca2+ e Mg2+ a capacidade tamponante do solo, 
a tolerância da cultura à acidez, entre outros (LOPES et al., 1990; FULIN, 2001).  
No Método 2, o principal fator determinante é a porcentagem de saturação por bases exigida pela cultura de 
interesse. Essa é uma grande vantagem deste método, pois permite que ele seja utilizado para diversas 
culturas, desde que se tenha conhecimento da V exigida. A principal desvantagem é que em alguns tipos de 
solo, como os que possuem alta concentração de argila e matéria orgânica, a necessidade de calcário 
recomendada pode ser muito alta (CAMPANHARO et al., 2007), o que resulta em um alto custo para o produtor. 
Outro problema apresentado em estudos, é que o Método de Saturação por Bases pode não ser totalmente 
confiável, já que na literatura há diversos relatos em que o valor de V determinado após a calagem foi inferior 
ao estimado pelo método (CAIRES e ROSOLEM, 1993; OLIVEIRA et al., 1997; ANJOS et al., 2011). Porém, 
esses resultados não satisfatórios no processo de calagem, podem estar relacionados a fatores diversos, como 
por exemplo, a maneira como o calcário foi incorporado no solo (WEIRICH NETO et al., 2000).  
Em outros estudos comparativos, Lacerda et al. (2006) observaram que as quantidades de carbonato de cálcio 
recomendadas pelo Método da saturação por bases foram sempre maiores do que aquelas recomendadas pelo 
Método da elevação do Ca2+ e Mg2+. Nolla et al. (2004), concluíram que o Método de saturação por bases 
apresenta vantagem em relação aos demais, pois leva em consideração as especificidades das culturas.  
A partir dos resultados obtidos no presente trabalho, é possível reafirmar a importância do conhecimento da 
composição química do solo a ser corrigido, para que a escolha do método de determinação da necessidade 
de calagem seja eficiente, possibilitando estimar com precisão a recomendação de calcário para os mesmos. 

 
CONCLUSÕES 
Diante disso, estudos que visam a calibração dos métodos de determinação da necessidade de calagem, 
voltados para a região amazônica, possibilitam que esse processo seja otimizado, contribuindo para a correção 
dos fatores limitantes desses solos e, consequentemente, aumentando o rendimento das culturas na região, 
tornando as atividades autossustentáveis e com ganho satisfatório para os produtores no uso dos diferentes 
solos. 
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INTRODUÇÃO 
A floresta amazônica sofre com a exploração madeireira, um recurso extraído, muitas vezes, de forma ilegal e 
sem planejamento e que vise a sua recuperação. Muitas vezes a prática da Extração Seletiva de Madeira – 
ESM é o primeiro passo para a entrada do desmatamento desordenado na região. Esse processo, altamente 
danoso, causa grandes perdas de biomassa e na sua queima emitem milhões de toneladas de CO2 para a 
atmosfera todos os anos (BARNI et al. 2015). O estado de Roraima, também sofre com o uso excessivo dos 
recursos madeireiros, assim como em outros estados da Amazônia brasileira. Essa indústria é um propulsor 
econômico que gera lucros e empregos (ASNER et al. 2005, 2006), mas também favorece o desmatamento ao 
abrir estradas de acesso às florestas. Considerando a região sul do estado de Roraima, atual polo madeireiro, 
a situação é ainda mais grave. O setor madeireiro, juntamente com Projetos de Assentamentos (PA’s), causam 
elevado índice de degradação florestal a partir dos desmatamentos e queimadas (BARNI et al. 2018; CONDÉ 
et al. 2019). No El Niño 2015/2016 cerca de 2.000 km2 de florestas se incendiaram na região, causados 
principalmente, pelo depósito de combustível no solo da floresta e pela abertura do dossel, favorecendo a 
entrada de maior volume de radiação solar e ventos dessecantes durante as atividades de extração. Embora 
se saiba da importância da ESM para o Estado de Roraima na geração de emprego e renda, a dinâmica da 
extração madeireira na região é pobremente conhecida e estudada. Diante do exposto, o presente trabalho 
teve por objetivo analisar a dinâmica de Extração Seletiva de Madeira – ESM no Sul do Estado de Roraima no 
período de 2007 a 2018 a partir de dados de campo e de imagem de satélites. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Área de Estudo 
A área de estudo localiza-se na região Sul do Estado de Roraima e é restrita a área de abrangência de uma 
imagem do satélite SENTINEL-2 localizada no quadrante 20NQF. No entanto, para este trabalho, foi utilizado 
apenas um recorte correspondendo a imagem do sensor Landsat 5 da órbita 231 e ponto 60 (Figura 1). Toda 
essa área, medindo 6.642,7 km2, foi utilizada para visualizações e coleta de dados em imagens multi-temporais 
do satélite Landsat 5, 8 e SENTINEL-2, para verificação de atividades de ESM de 2007 a 2018. A cobertura 
vegetal original dessa imensa região é formada por Floresta Ombrófila densa, Ecótono (floresta de contato) 
entre floresta ombrófila / Campinarana / Campina e por Campinarana. Os solos da região são do tipo Argissolo 
Vermelho–Amarelo (PVA) e Latossolo Vermelho–Amarelo (LVA) (SEPLAN 2010). O clima predominante da 
região, de acordo com a classificação de Koppen, é Af (clima equatorial), com pequeno período de seca; 
precipitação média variando entre 1.900–2.200 mm (BARBOSA, 1997) e a temperatura média anual variando 
em torno de 27°C. A região foi atingida por incêndios florestais de sub-bosque de grandes proporções no final 
do ano de 2015 (dezembro) e início de 2016 (janeiro e fevereiro). 
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Figura 1. Área de estudo. Em (A) estado de Roraima com destaque para a área de estudo (retângulo 

amarelo). Em (B) recorte da imagem Landsat 5 do ano de 2007. FONTE: Em (A) PRODES (2019). Em (B) 
USGS, (2019). 

Coleta de dados de campo 
Os dados iniciais para essa pesquisa foram coletados no período de 04 de agosto de 2018 a 16 de janeiro de 
2019, em uma área de ESM localizada na região Sul do Estado de Roraima sob as coordenadas geográficas 
de 0o 54’ 26’’ de latitude norte e 60º 02’ 26’’ de longitude oeste. Os dados coletados em campo foram: Áreas de 
pátio (ha), Comprimento de carreadores (m), percentual de abertura de dossel (%), identificação de espécies 
madeireiras e coleta do Diâmetro do Toco – DT das árvores abatidas para a ESM. Essas informações foram 
sistematizadas em um banco de dados georreferenciado e posteriormente foi plotado no ambiente 
computacional do software Quantun Gis 2.18 para visualização e coleta (edição manual) das mesmas 
informações de campo, porem nas imagens de satélites. 
Base de dados: 
• Imagens multianuais LANDSAT 5 e 8 (RGB), de 30 m de resolução espacial (USGS, 2018);  
• Imagens multianuais SENTINEL-2 (RGB), de 10 m de resolução espacial (USGS, 2018); 
• Grade de cenas SENTINEL-2; 
• Imagens sintéticas de NDVI (índice de vegetação). 
Todas as imagens foram processadas e tratadas no Laboratório de Geoprocessamento e Sistemas de 
Informações Geográficas da Universidade Estadual de Roraima (LABGEO-SIG/UERR) utilizando o software 
livre Quantun GIS 2.18. 1 Processamento e tratamento das imagens. A aquisição das imagens foi por meio de 
bandas do comprimento de ondas eletromagnéticas, posteriormente foi feita a composição de bandas, correção 
atmosférica e por fim foram criadas imagens utilizando índices de vegetação, como o NDVI (do inglês: 
Normalized difference vegetation index). 
Mapeamento das áreas de ESM 
A demarcação de áreas de ESM foi realizada em imagens do sensor Landsat 5, 8 e do sensor Sentinel-2 de 
2007 a 2018, de acordo com Asner et al. (2006). Nessa coleta de dados utilizou-se de imagens RGB e imagens 
sintéticas NDVI (Sigla em inglês para Índice de Vegetação da Diferença Normalizada). Nesse caso foi realizada 
uma “varredura” sistemática ao longo das imagens em uma janela de 1:40.000. Ao identificar o padrão 
característico da ESM (píxeis representando clareiras de pátios e estradas de acesso à área de ESM), traçava-
se uma linha circundando a área de extração (Figura 2). 
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Figura 2. Exemplo de detecção e mapeamento da ESM em imagens NDVI. Em (A) detecção do padrão de 
assinatura espectral da ESM e; em (B) mapeamento do padrão em um polígono (linha branca). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Mapeamento das áreas de ESM  
No período da análise foram mapeados 38.072,9 ha de área de ESM, com média anual de 3.172,7 ha. O ano 
de menor atividade foi 2011 com 351,6 ha e o ano de maior atividade foi 2016 alcançando 7.977,5 ha de área 
mapeada (Figura 3). Considera-se neste caso que o aumento da atividade de ESM no ano de 2016 corroborou 
para uma maior incidência de fogo em Roraima, conforme também foi constatado por Condé et al. (2019), onde 
em seu trabalho relata que a grande quantidade de resíduos florestais gerados pela exploração madeireira 
seletiva ilegal facilitou a penetração e propagação de incêndios em florestas nativas, nos anos de secas severas 
do El Niño (2015–2017). 
O desmatamento, a extração ilegal de madeira e os incêndios florestais têm sido considerados as principais 
causas de mortalidade de árvores e perda de carbono florestal na Amazônia brasileira. Políticas públicas são 
imprescindíveis para requerer o manejo florestal sustentável, conservação da natureza, desenvolvimento 
sustentável, desenvolvimento de atividades agrícolas e pecuárias de forma a mitigar os impactos ambientais, 
bem como valorização dos serviços ambientais das florestas amazônicas (CONDÉ 2019). 

 
Figura 3. Área de ESM (ha) no período de 2007 a 2018 e taxa anual (%) de exploração. 

No ano de 2012 não houve imagens disponíveis para a nossa área de estudo. Provavelmente, nesse ano, dois 
fatores corroboraram para a não ocorrência de imagens apropriadas para análise: 1. o encerramento da série 
de imagens Landsat 5 e a ausência de imagens do satélite Landsat 8 que iria substituí-lo (USGS 2019) e; 2. a 
grande cobertura de nuvens observada na área de estudo (BARNI et al 2012). 
No ano de 2013, segundo ano de maior exploração, a ESM ficou praticamente concentrada na área do Projeto 
de Assentamento – PA Sucurijú (vicinais quarentas), criado no ano de 2008 (Figura 4). De acordo com Barni et 
al. (2012), esse PA foi criado para atender a demanda do setor madeireiro local, sempre ávido por novas áreas 
de exploração. Regiões mais próximas de estradas (rurais e BR-174), Projetos de Assentamentos – PA´s de 
reforma agrária (INCRA) e propriedades rurais privadas, onde os agricultores e madeireiros com Autorizações 
de Desmatamento (ADs) estão localizados, foram os mais afetados pela ESM, desmatamento e incêndios 
florestais de sub-bosque (ALENCAR et al., 2005, 2015; CONDÉ et al., 2019; BARNI et al., 2018). 
Provavelmente a dinâmica de ESM observada em nosso estudo e mapeada no período da análise, pode ter 
contribuído com o grande espalhamento do fogo no evento El Niño de 2015/2016 ocorrido na região. Barni et 
al., (2018) mapearam ~2.000 km2 de floresta atingida pelos incêndios daquele ano. A maioria das florestas 
atingidas foram as ombrófilas densas com vestígios de ESM. 
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Figura 4. Mapeamento da ESM de 2007 a 2018. Os polígonos foram plotados sobre a imagem Landsat 8 de 

2018. Fonte: (USGS, 2019). 
 

CONCLUSÕES 
O presente estudo é uma ferramenta de grande importância, pois relata, a partir de dados coletados em campo 
e processados em programas de computacionais, como a floresta se comporta ou reage frente a ações 
humanas de ESM. O estudo traz importantes subsídios para a promoção de políticas públicas que contribuam 
para o melhor aproveitamento dos recursos florestais através da ESM mais sustentável no sul do Estado.  
Provavelmente a dinâmica de ESM, mapeada no período da nossa análise, pode ter contribuído com o grande 
espalhamento do fogo no evento El Niño de 2015/2016 ocorrido na região. 
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INTRODUÇÃO 
A manutenção da diversidade agrícola é muito importante para garantir a estabilidade na produção de 
alimentos, uma vez que a variabilidade no cultivo oferece resistência a insetos, doenças e uma melhor 
adaptação ao ambiente (ÓSORIO, 2015). A agricultura vem passando por um processo de erosão genética, 
caracterizada como a perda de material genético, que está reduzindo a variabilidade das plantas (BRAMMER, 
2002). É importante conhecer a diversidade genética vegetal existente entre os agricultores familiares, os 
mesmos guardam consigo espécies de plantas melhoradas de forma natural, resistentes e adaptadas as 
condições locais; o que configura potencial genético para promover o desenvolvimento de novas variedades. 
Este trabalho teve como objetivo conhecer a diversidade interespecífica e intraespecífica cultivadas em área 
de roça, pelos agricultores familiares do Projeto de Assentamento Dirigido Anauá (PAD Anauá), em 
Rorainópolis-RR.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O levantamento foi realizado com 40 agricultores, entre eles homens e mulheres, que fazem parte do Projeto 
de Assentamento Dirigido Anauá, localizado na zona rural do município de Rorainópolis região sul do estado 
de Roraima. O levantamento realizado foi sobre a diversidade de espécies mantidas e/ou encontradas nas 
propriedades no período de maio a julho de 2018, por meio das visitas as propriedades rurais. Para obter os 
dados foi aplicado um formulário semiestruturado e padronizado contendo questões fechadas e abertas aos 
agricultores, mediante seu consentimento. A técnica utilizada para se chegar a essas informações foi a de 
amostragem não probabilística Snowball Sampling (bola de neve). O método foi desenvolvido inicialmente por 
Coleman (1958) e Goodman (1961); a “técnica acontece quando cada indivíduo participante deve recomendar 
outro indivíduo de forma que a amostra cresça no ritmo linear” (VINUTO, 2016). Em outras palavras os próprios 
agricultores entrevistados apontavam quais seriam os próximos participantes da pesquisa, pois os mesmos 
detinham informações a respeito de outros agricultores que tinham o hábito de guardar as suas sementes. Essa 
técnica é útil para pesquisar grupos difíceis de serem acessados ou estudados, bem como quando não há 
precisão sobre sua quantidade (VINUTO, 2016). Após a coleta dos dados junto aos produtores elaborou-se a 
análise das informações obtidas, considerando também as observações feitas a campo. Para as questões que 
geraram resultados quantitativos foi utilizada estatística descritiva como frequência e média, e para os dados 
relacionados a diversidade de espécies e variedades crioulas dos agricultores, foi realizada uma análise 
descritiva dos dados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O sistema de cultivo realizado pelos assentados é o de roça.  Noda et al. (2002) definem a roça como um local 
onde são produzidas espécies anuais normalmente de dois ciclos; logo após a derruba e queima do material 
vegetal da área. Foi visto que os agricultores possuem significativa diversidade de espécies e variedades 
conservadas e multiplicadas em suas propriedades tradicionalmente, totalizando 42 espécies e 147 variedades 
divididas em sementes/mudas crioulas e comerciais pertencentes aos entrevistados. Dentro da diversidade 
produzida encontram-se espécies exóticas, nativas e agrícolas todas produzidas em área de roça (TABELA 1). 

Tabela 1. Diversidade de espécies vegetais encontradas em 40 propriedades rurais do PAD Anauá. 
Rorainópolis/RR. 2018. 

Nº Nome popular Nome Científico NºAPDE
1
 

1 Abacate Persea americana Mill. 1 

2 Arroz Oryza sativa L. 6 

3 Abacaxi Ananas sativus L. 6 
4 Acerola Malpighia emarginata L. 3 

5 Abóbora Cucurbita spp. 21 

6 Amendoim Arachis hypogaea L. 2 

7 Banana Musa spp. 21 

8 Batata doce Ipomoea batatas Lam. 4 

9 Cana Saccharum spp. 5 

10 Carambola Averrhoa carambola L. 1 

11 Coco Cocos nucifera L. 2 

12 Feijão comum Phaseolus vulgaris L. 2 

13 Feijão caupi Vigna unguiculata L. 27 
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14 Gergelim Sesamum indicum D.C 1 

15 Graviola Annona muricata Linn. 3 

16 Inhame Dioscorea spp. 3 

17 Laranja Citrus sinensis spp. 17 

18 Limão Citrus limon (Christ.) Swingle 3 

19 Macaxeira Manihot esculenta Crantz.  30 

20 Mandioca Manihot esculenta Crantz.  10 

21 Mamão Carica papaya L. 2 

22 Manga Mangifera indica L. 2 

23 Maracujá Passiflora spp. 2 

24 Maxixe Cucumis anguria L 16 

25 Melancia Citrullus lanatus Thunb. 7 

26 Melão Cucumis melo L. 1 

27 Milho Zea mays L. 31 

28 Pepino Cucumis sativus L. 2 

29 Pimenta doce Capsicum ssp. 4 

30 Pimenta ardida Capsicum ssp. 1 

31 Pitaia Hylocereus undatus (Haw.) 1 

32 Quiabo Hibiscus esculentus L. 14 

33 Tomate Solanum lycopersicum L. 2 

34 Tangerina Citrus nobilis Lour. 3 

35 Rambutan Nephelium lappaceum L. 2 
Espécies nativas da Amazônia 

36 Açaí Euterpe spp. 7 

37 Bacaba Oenocarpus bacaba Mart. 1 

38 Caju Anacardium occidentale L. 2 

39 Cupuaçu Theobroma grandiflorum (Spreng.) Schum. 5 

40 Castanha Bertholletia excelsa Bonpl. 1 

41 Murici Byrsonima chrysophylla Mart. 1 

42 Pupunha Bactris gasipaes H.B.K. 2 
1 NºAPDE: Número de agricultores produzindo determinada espécie.                       

Fonte: autora (2018). 

Na tabela 1 mostra as 42 espécies de plantas cultivadas pelos agricultores em área de roça, onde seguem 
descritas de acordo com seu nome comum e cientifico, bem como o levantado acerca do número de agricultores 
que produzem determinada espécie. As espécies mais frequentes nas propriedades foram feijão caupi (Vigna 
unguiculata) mandioca/macaxeira (Manihot esculenta), milho (Zea mays) e abóbora (Cucurbita spp.). A 
frequência dessas espécies pode indicar uma possível preferência e aceitação dos agricultores para 
alimentação, comercialização, e/ou indicar uma melhor adaptação destas espécies para o clima, solo e relevo 
da região (OGLIARI et al., 2013). Além da facilidade de encontrar essas sementes/mudas com os vizinhos para 
realizar a troca, doação e compra das mesmas, questão relatada pelos agricultores. Bevilaque et al. (2014) 
encontraram resultados parecidos na realização do trabalho com os agricultores familiares, comunidades 
quilombolas e indígenas, no Rio Grande do Sul, onde a pesquisa apontou que com todos os guardiões foi 
encontrado grande número de variedades crioulas de feijão e milho, os mesmos relatam que isso está 
relacionado à estratégia de conservação de recursos genéticos básicos para sua alimentação. A variedade 
produzida na roça representa a principal fonte de energia da família, e manter a diversidade na roça os torna 
soberanos em relação à alimentação diária. Na comercialização o número maior de espécies também 
proporciona uma maior oferta de alimentos aos consumidores o que pode proporcionar ganho na renda da 
família.  

O número de espécies cultivadas varia de três a vinte, essa riqueza e abundância de espécies e suas 
respectivas variedades é muito importante na dinâmica da propriedade (TABELA 2). 

Tabela 4- Número de espécies (N°E) e variedades (N°V) cultivadas na roça pelos agricultores (AGR) do PAD Anauá. Rorainópolis/RR. 2018. 

AGR NºE NºV AGRI NºE NºV AGRI NºE NºV AGRI NºE NºV 

AGR1 5 8 AGR11 5 9 AGR21 5 12 AGR31 4 4 

AGR2 4 8 AGR12 4 4 AGR22 8 10 AGR32 3 3 

AGR3 8 19 AGR13 11 15 AGR23 6 16 AGR33 5 11 

AGR4 8 21 AGR14 4 9 AGR24 7 17 AGR34 11 19 

AGR5 10 16 AGR15 5 6 AGR25 7 11 AGR35 5 10 

AGR6 10 23 AGR16 20 31 AGR26 9 15 AGR36 3 8 

AGR7 12 27 AGR17 10 15 AGR27 6 7 AGR37 7 8 

AGR8 14 21 AGR18 4 4 AGR28 6 7 AGR38 3 4 

AGR9 7 9 AGR19 6 13 AGR29 7 13 AGR39 4 6 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dioscorea_trifida&action=edit&redlink=1
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AGR10 10 18 AGR20 3 4 AGR30 7 12 AGR40 5 6 

Fonte: autora (2018). 

A Tabela 2 revela a quantidade de espécies e variedades produzidas na roça por cada agricultor. O 
levantamento realizado mostra que o número de espécies cultivadas varia de três a vinte, essa riqueza e 
abundância de espécies e suas respectivas variedades é muito importante na dinâmica da propriedade. 
Observou-se que 57,5 % dos agricultores produzem mais de cinco espécies, e o restante (42,5%) cultivam um 
número menor produzindo no mínimo três a cinco espécies. A variedade produzida na roça representa a 
principal fonte de energia da família, manter a diversidade na roça os torna soberanos em relação à alimentação 
diária. O tempo de conservação e multiplicação das espécies/variedades variou entre os agricultores, mais da 
metade das espécies encontradas são cultivadas há pelo mesmo uma década; o tempo maior de cultivo das 
variedades foi de 41 anos, enquanto que o tempo menor de cultivo foi de 20 dias. Entre as espécies cultivadas 
há mais tempo estão a abóbora, feijão, macaxeira/mandioca e o milho; as mesmas tem uma maior preferência 
por parte dos agricultores por serem de fácil acesso e adaptadas as condições edafoclimáticas da região. Os 
produtos são comercializados de forma direta na feira Amazondalva localizada no município de Rorainópolis e 
nas vilas próximas (Colina e Martins Pereira); em supermercados e através dos programas governamentais 
PAA/PNAE. Os agricultores responderam que não encontram dificuldades no cultivo das espécies de suas 
variedades, pois elas são adaptadas as condições locais o que facilita seu manejo. Além disso, trabalham com 
o cultivo dessas espécies desde pequenos, auxiliando seus pais, tios e avós, e assim aprenderam os costumes 
e técnicas usados pelos mais velhos. 
 
CONCLUSÕES 
Os agricultores familiares do Projeto de Assentamento Dirigido Anauá do município de Rorainópolis possuem 
diversidade de espécies e variedades crioulas em área de roça em suas propriedades. Foram encontradas 42 
espécies e 147 variedades, divididas em espécies exóticas, nativas e agrícolas.  As variedades crioulas mais 
produzidas são as de espécies anuais e semi-perenes: milho, feijão, abóbora, macaxeira e mandioca. A 
diversidade encontrada tem grande relevância nos aspectos social, cultural e econômico para estes 
agricultores.  A segurança alimentar destas famílias está diretamente ligada a manutenção destas variedades, 
com elas, os agricultores aprenderam a trabalhar garantindo seu sustento. 
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INTRODUÇÃO 
A negligência do ser humano para com o meio ambiente tem causado inúmeros desastres ambientais, o que 
se assiste constantemente são grandes catástrofes provocadas pela falta de sensibilização do homem com os 
recursos naturais. E, em consequência ao uso desordenado desse bem, acarreta-se prejuízos fatais como: 
aumento da temperatura devido ao desmatamento sem reflorestamento, rompimento de barragens, rios 
poluídos, cidades alagadas, secas, doenças respiratórias por conta das queimadas, assim provocando um 
grande impacto ambiental e grandes destruições. 
No dia 22 de março de 2019, dia Mundial da Água, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através do Projeto 
“Amigos do Rio”, realizou um levantamento sobre a quantidade lixo encontrado nas praias do Rio Anauá da BR 
174 no município de Rorainópolis, Distrito de Martins Pereira e constatou-se acúmulos significativos de lixos 
nas margens do rio, dentre os detritos encontrado destacou-se uma grande quantidade de resíduos inorgânicos, 
tais como, sacolas plásticas, embalagens de salgadinhos, latas de refrigerantes e bebidas alcoólicas, vidros, 
fraldas descartáveis, garrafas pet, que no total somou-se 140kg de lixo retirados da praia e do rio.   
Esses lixos prejudicam os banhistas que frequentam o local e pescadores da região, pois facilita a propagação 
de doenças e morte dos animais daquela região. Esses lixos são deixados no local sem nenhuma consciência 
dos que ali frequentam. 
No município de Rorainópolis é comum o hábito do descarte inadequado de resíduos nas praias dos rios. A 
presente pesquisa tem como desígnio discorrer sobre os efeitos da poluição em mananciais de rios que 
atendem as necessidades humanas e demonstrar como é importante manter limpa as praias, para que se possa 
preservar os rios. Considerando que as praias representam uma das principais atividades para fins de lazer é 
importante salientar a preservação e a utilização das mesmas sem interferir no ecossistema. 
Conscientizar os munícipes e a população para a preservação dos mananciais dos rios combatendo a poluição 
das praias, evitando jogar lixos como de costume e no sentido de manter as nascentes limpas, contribuindo 
para a conservação dessa fonte de vida é muito importante.  
É de grande relevância a preservação do rio Anauá, pois abastece a Sede do município de Rorainópolis, além 
de ser um dos principais rios utilizados para o lazer e a pesca. 
Com o intuito de proteger este recurso natural e conscientizar a população contra essa lamentável realidade, 
buscou-se meios de estimular o despertar para a Educação Ambiental, tendo em vista a sustentabilidade e o 
desenvolvimento sustentável.  
O diálogo em torno da Educação Ambiental é uma questão que precisa ser fortalecida, pois é uma questão de 
ética, valores e de luta pela vida, assim deve-se propor um comportamento de conscientização, equilíbrio entre 
homem e natureza.  
Sendo assim, este trabalho foi realizado com alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal 
Hildemar Pereira de Figueiredo, com o objetivo de sondar como os alunos das referidas séries percebem as 
questões relacionadas aos recursos hídricos e sua conservação. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O município de Rorainópolis está situado no sul do Estado de Roraima, as margens da BR 174, sua sede é a 
capital Boa Vista-RR, foi emancipado no dia 07 de outubro de 1995, pela Lei nº 100/1995, é o segundo maior 
município do Estado de Roraima, e um dos que padece com graves impactos ambientais, tais como, 
queimadas, exploração florestal, falta de saneamento básico, educação ambiental, entre outros. 
 A falta de sensibilidade da maior parte da população tem colocado em risco os mananciais dos rios da Sede e 
do Distrito do Município, pois o acúmulo de lixo deixado nas praias dos rios é crescente.  
Foi realizada uma pesquisa de campo exploratório, de abordagem qualitativa na Escola Municipal Hidelmar 
Figueiredo, nos dias 27/08, 28/08 e 30/08 do ano de 2019, esta que fica localizada na sede do Município de 
Rorainópolis, com alunos do quarto ano “B” e quinto ano “C” do ensino fundamental com intuito de diagnosticar 
o que entendem sobre meio ambiente, importância da água dos rios, sobre a preservação das praias e o que 
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seria o lixo. O quantitativo de alunos que participaram da pesquisa foram de 39 discentes na disciplina de 
ciências. 
Inicialmente foi lhes apresentado uma imagem onde ilustrava a praia e o rio limpo e na outra imagem com a 
mesma ilustração, a praia e o rio estão cheios de lixos, de posse das imagens, foi solicitado a eles, que 
destacassem quais os erros que haviam na imagem, de modo que, comentassem sobre o suposto erro (figura 
1) e, por conseguinte, foi aplicado um questionário de perguntas abertas e fechadas.  
Após a conclusão das atividades explanou-se sobre o tema: Educação Ambiental, o que seria o lixo, e a 
importância dos rios, em seguida, pôde-se realizar a sondagem sobre o conhecimento do conteúdo, e todo o 
contexto que envolve o assunto abordado. Logo após a coleta dos dados e da sondagem, estes foram tabulados 
para realização da análise dos mesmos. 
 

FIGURA 1 - Ilustração de Comparação entre sujo e limpo 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Depositphotos 

No decorrer da pesquisa, realizamos conversas para esclarecimento de perguntas e dúvidas dos alunos, 

procuramos também, nos apoiar na perspectiva da aprendizagem como construção de conhecimento e 

respeitando o aluno ao ingressar na escola com seus conhecimentos advindos de casa e comunidade em que 

convivem para que favorecesse para apoio de diagnóstico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De posse das imagens e dos questionários analisou-se as respostas dos alunos da rede pública do município 
de Rorainópolis-RR da Sede, e observou-se o nível de conhecimento em relação ao meio ambiente, educação 
ambiental, lixo e a importância da preservação dos rios. 
Na atividade da imagem para apontar os referidos erros, 100% dos 39 alunos acertaram, demostrando que 
todos eles são conscientes de que não se deve jogar o lixo nos rios e nas praias, os alunos conseguiram 
desenvolver de forma rápida, e marcaram os erros existentes, que são os lixos que estavam as margens do rio, 
ocasionando poluição, mortes de animais e prejudicando a vida dos seres vivos em geral. 
Ao analisar o questionário aplicado, onde foram selecionadas algumas perguntas, dentre elas foi feita a seguinte 
pergunta “Você sabe o que é o meio ambiente? ”, 18% responderam que “sim”, 4% responderam que “não”, 
16% disseram que o Meio Ambiente é a “natureza”. Nota-se diante da análise das respostas que o conceito de 
meio ambiente precisa ser ampliado, de forma que eles entendam que não é somente a “natureza”, mas sim, 
todo local onde se vive.  
A outra pergunta foi a seguinte “sabe a importância dos rios? ”19% responderam que sim, sendo que 15% 
explicou que o rio é importante por que precisa-se da água para beber e dos peixes para se alimentar. Ao 
analisar as respostas dos alunos, percebemos que a maioria compreende a importância da água para a 
sobrevivência (hidratação), ou seja, água para beber, da higiene através do banho e fonte de alimentação 
através da pesca. Mas destacamos a necessidade de um aprofundamento no conceito sobre água, pois é o 
solvente universal e necessário para a vida do planeta. 
 Ao serem questionados se sabiam o que é o lixo, 20% responderam que sim e 8% responderam que não, 
dentre as respostas positivas a maioria conceituou lixo como restos de alimentos e tudo o que se joga fora. 
Jardim e Wells (1995, p. 23) definem lixo como “[...] os restos das atividades humanas, considerados pelos 
geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis”.  
Em suma, sobre a importância dos rios, e o que é lixo, os alunos das duas turmas conseguiram responder e já 
tinham uma noção sobre o assunto (Figura 2). 
  
 

 

 

 

 

     



 

 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico da análise do questionário 

 

CONCLUSÃO  

 Através deste estudo pôde-se notar que a maior parte dos alunos têm um conhecimento superficial sobre 
alguns dos problemas ambientais que afetam o município de Rorainópolis, todavia, o que percebe-se é que há 
a necessidade de um aprofundamento da informação do assunto abordado. Conforme os PCNs não bastam 
apenas informações e conceitos, sendo necessário trabalhar atitudes, formação de valores, atividades e 
procedimentos em sala de aula.  
Com esse tema busca-se a necessidade de uma metodologia estimuladora e favorávelpara a formação de 
cidadãos conscientes aptos a dividirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido com 
a vida, visto que, a legislação estabelece a importância da Educação Ambiental na escola. 
 

_______________________________ 

Parâmetros Curriculares Nacionais, Ensino Fundamental. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/index.php? 

option=content&task=view&id=557>. 
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INTRODUÇÃO  
A economia está presente em todos os instantes na vida dos seres humanos: desde as grandes multinacionais 
até os pequenos agentes econômicos como o(a) provedor(a) de uma família que trabalha para adquirir os 
recursos necessários ao sustento de seus familiares ou por meio da administração destes recursos. A Economia 
é uma ciência de fundamental importância para a humanidade, ao se considerar a sua interligação com todos 
os elementos de um sistema geral, que envolve a educação, a política e a economia.  
Atualmente nós, os consumidores, somos bombardeados continuamente através da mídia com propagandas 
de novos produtos que prometem verdadeiros milagres e se não houver conhecimento e crítica sobre o assunto, 
é muito fácil sucumbir às propagandas e estourar o orçamento. 
Nesse sentido, algumas práticas podem contribuir no controle do orçamento familiar e diminuir as despesas, 
colaborando também para o meio ambiente. Assim, a química verde é uma linha de pensamento que tem se 
difundido cada vez mais a fim de tornar a química aliada ao meio ambiente. Ela se baseia em 12 passos que 
visam à melhora dos processos químicos realizados por indústrias: - prevenção; - eficiência; síntese segura; - 
produtos seguros; - solventes seguros; - integração de energia; -fontes renováveis; - derivados; - catálise; - 
biodegradabilidade; - análise da poluição; - química segura contra acidentes. Pode-se dizer que a química verde 
está dentro da educação ambiental (EA). 
A química sempre foi vista como ameaçadora ao meio ambiente devido à poluição que muitos produtos causam 
na atmosfera, litosfera e aos recursos hídricos. Porém o conhecimento de química pode auxiliar fazendo com 
que ela deixe de ser um problema e se torne uma solução (LORENA, 2011).  
A Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 institui a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA. No artigo 4º, 
do Capítulo I, são descritos os princípios básicos da Educação Ambiental, e entre outras coisas afirma “a 
concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o sócio-
econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade”. Fica clara, a intenção de inserir a Educação 
Ambiental em todos os setores da sociedade. Nesse contexto a escola emergiu suas discussões sobre a 
educação ambiental, com um processo de reconhecimento de valores, em que as novas práticas pedagógicas 

devem ser responsáveis na formação dos sujeitos de ação e de cidadãos conscientes de seu papel no mundo. 
As consequências desta nova forma de vida foram sentidas através dos impactos ambientais, afetando todo o 
planeta Terra. A Educação Ambiental surge então, como a busca por soluções para a crise ambiental pela qual 

a humanidade passa atualmente, nas relações homem e meio ambiente (ÁVILA, 2011).  
Considerando os aspectos apontados e um acidente de queimadura sofrido pela pesquisadora, surgiu a ideia 
desse projeto de pesquisa, após vivenciar a veracidade das propriedades cicatrizantes e restauradoras da pele 
apresentadas pela babosa. 

A Aloe succotrina e Aloe vera são duas das centenas de espécies de plantas conhecidas popularmente como 

babosa, atualmente é uma das mais utilizadas em produtos para a beleza e para a saúde, tanto para uso 
externo como interno, por causa de suas reconhecidas propriedades medicinais. O uso desta planta é de longa 
tradição em várias partes do mundo, dado os seus muitos benefícios observados ao longo dos anos, 
inicialmente confirmados apenas pela experiência, mas hoje também por uma gama de pesquisas científicas. 
Tanto o gel (para uso externo) que o sumo (para uso interno) são utilizados de suas folhas, e a planta pode ser 
facilmente cultivada em casa. O gel é particularmente eficaz no tratamento tópico de queimaduras, escoriações, 
psoríase e outras doenças da pele, enquanto o suco é utilizado principalmente como imunomodulador, 
desintoxicante e para problemas gastrointestinais (FLORIOS, 2019). 
O gel de babosa pode ser utilizado na forma de compressa ou aplicado diretamente na área afetada da pele. 
O gel de babosa tem propriedades antitérmicas (ajuda a baixar a febre), propriedades anestésicas (a 
compressa de babosa pode aliviar dores musculares e ósseas), reumatismo e enxaqueca. Também contém 
propriedades anti-inflamatórias (combate infecções e age como cortisona no organismo, porém sem efeitos 
colaterais). O gel de babosa também funciona como cicatrizante, pois penetra nas três camadas da pele, 
facilitando a cicatrização de queimaduras, queimaduras de sol e machucados. O uso de produtos cosméticos 
e de uso externo com babosa é liberado pela Anvisa (NORDQVIST, 2017). 

https://www.greenme.com.br/como-plantar/4007-babosa-como-plantar-e-mantener
https://www.greenme.com.br/como-plantar/4007-babosa-como-plantar-e-mantener
https://www.ecycle.com.br/1923-queimadura-de-sol.html
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Os usos da babosa para a pele são realmente muitos. Serve para problemas de pele seca, alergias, picadas 
de insetos, cortes, machucados, coceiras, acnes, espinhas e até para problemas na mucosa, como no 
tratamento de aftas e hemorroidas, entre outros (FLORIOS, 2019). 
A escolha dos produtos e a confecção caseira de outros são passos muito importantes, que além da busca por 
ingredientes menos tóxicos que geram resíduos menos agressivos à natureza, ainda pode contribuir na 
economia doméstica e na aquisição de conhecimento de química. 
Esta pesquisa foi desenvolvida com três estudantes voluntários do 1º ano do Ensino Médio e teve como 
propósito demonstrar a possibilidade da economia doméstica através do conhecimento de química, além de 
trabalhar a educação ambiental e princípios de química verde, a qual se preocupa com a redução do uso e da 
geração de substâncias perigosas. Ocorreu no período de outubro a novembro de 2017 durante as atividades 
do subprojeto PIBID Química UERR Rorainópolis do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
– PIBID, na primeira Semana Intermunicipal de Ciência e Tecnologia envolvendo os municípios de Caracaraí e 
Rorainópolis (ISICT). As estudantes voluntárias do Ensino Médio participaram de uma oficina onde aprenderam 
a fazer sabonete sólido de babosa. Os testes qualitativos de poder de espuma, aroma, limpeza, não agressão 
à pele, teste de pH, foram feitos no laboratório didático da UERR Campus Rorainópolis e depois na própria 
residência dos participantes. A escolha da babosa foi devido às propriedades medicinais que a tornam 
apreciada no tratamento caseiro do cabelo e da pele. 
A proposta foi elaborada através do projeto do programa PIBID, onde o principal interesse, foi trabalhar 
conteúdos de química (educação ambiental e química verde) com o nível EJA e normal, no Ensino Médio. 
Utilizando à temática “sabonete”. Na escola José de Alencar no município de Rorainópolis com intuito de que 
os estudantes possam estar fazendo em suas residências receitas para economia doméstica, com diversos 
níveis de ensino com os principais objetos: - diagnosticar os conhecimentos prévios dos estudantes à cerca 
dos assuntos a serem abordados e da questão do consumismo/meio ambiente/saúde; - despertar nos 
estudantes o interesse pelo conhecimento a partir da experimentação e de um material potencialmente 
significativo de uso diário; - incentivar a economia doméstica e a redução dos impactos ambientais; - avaliar a 
proposta e o produto final. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
De acordo com Prodanov e Freitas (2013) a pesquisa se caracterizou quanto à sua natureza em aplicada, pois, 
visou gerar conhecimentos para fins práticos. Quanto a abordagem do problema foi qualitativa, uma vez que 
não se preocupou com o tratamento estatístico dos dados e sim com a interpretação e significação dos 
fenômenos observados. Quanto aos objetivos foi uma pesquisa exploratória e descritiva, que visou proporcionar 
mais informações sobre o assunto e descrever os fatos observados sem interferir neles. Quanto aos 
procedimentos técnicos tratou-se de uma pesquisa bibliográfica com a intenção de buscar mais informações 
da literatura sobre o assunto, e participante devido à interação entre a pesquisadora e os participantes em todos 
os momentos da pesquisa. 
A coleta dos dados ocorreu através de questionários, observação sistemática, registro em diário de campo e 
fotográfico. Os Quadros 1 e 2 trazem as questões aplicadas às estudantes voluntárias. 
 
Quadro 1: questionário diagnóstico: 

Ordem Questão 
01 Você gosta da disciplina de química? 
02 O que é química verde para você? 
03 Você sabia que existem compostos químicos nocivos à saúde em produtos de limpeza 

industrializados? 
04 Em sua casa já foi ou é preparada alguma receita de materiais de limpeza? 
05 Você gostaria de aprender a fazer algum produto de limpeza ou de higiene pessoal? 
06 Você sabe o que o óleo de fritura causa ao meio ambiente? 
 

Quadro 2: questionário final: 
Ordem Questão 

01 Você pretende fazer algum produto de limpeza em sua casa? 
02 O que você achou do projeto? O que você mais gostou? 
03 A proposta de ensino contribuiu para o aprendizado de produtos nocivos ao meio ambiente? 
04 Esse experimento mudou o seu modo de pensar em relação ao descarte inadequado de produtos 

nocivos ao meio ambiente? 
 

A aplicação do projeto de pesquisa ocorreu em três etapas, de acordo com o Quadro 3. 
 

Quadro 3: Descrição das etapas de aplicação do projeto de pesquisa: 
Etapa Descrição 



 

 303 

1 diagnóstico dos conhecimentos prévios dos estudantes através de um questionário (Quadro 1) sobre 
o assunto e a questão do consumismo/meio ambiente/saúde (40 minutos); 

2 aula teórica utilizando recurso multimídia onde se falou sobre química verde e os benefícios da 
babosa. (50 minutos). 

3 confecção e teste do sabonete caseiro sólido de babosa. Aplicação de um questionário (Quadro 2) 
com perguntas mistas. 

 
Os ingredientes usados na receita do sabonete sólido de babosa foram: água mineral, chá de alecrim, 

babosa, óleo de amêndoas, limão, três sabonetes de glicerina, conforme mostra a tabela 1. 
 

Tabela 1: Receita do sabonete de babosa, passo a passo. 

Ingredientes do sabonete da 

babosa 

Modo de preparo Modo de usar 

1 folha de babosa; 

1 folha de alecrim (fresco); 

3 sabonetes glicerinados; 

2 colheres (sopa) de suco de mel; 

150 mL de água mineral ou filtrada; 

2 colheres (sopa) de óleo de 

amêndoas doce. 

Passe no liquidificador, com a água, a 

babosa e o alecrim.  

Em seguida, coloque a mistura em 

banho-maria e acrescente os sabonetes 

glicerinados ralados, o mel e o óleo de 

amêndoas; 

Quando estiver homogêneo, despeje 

numa forma retangular, deixe endurecer 

e corte em pequenos retângulos; 

Enrole em filme transparente. 

Sabonete: passe na pele 

como de costume e 

enxague. 

Shampoo: Passe na cabeça 

massageando suavemente; 

espere agir (10 a 15 

minutos), enxague bem os 

cabelos e finalize com os 

cremes de costume.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No início as estudantes se mostraram desinteressadas, mas no decorrer das etapas começaram a se interessar 
e argumentaram que a aula estava “divertida e diferente”. Segundo as alunas suas famílias não preparam 
produtos caseiros, pois compram no mercado. Comentaram que iriam repassar em casa como é simples e 
econômico fazer o sabonete caseiro. Durante a oficina todas queriam participar da produção e ao final quiseram 
uma amostra do produto. A figura 1 traz o registro de alguns momentos da oficina de preparação dos sabonetes. 
O principal interesse no diagnóstico foi identificar o grau de conhecimento de cada aluna em base a química 
verde, onde a mesma é uma linha de pensamento que tem se propagado cada vez mais a fim de tornar a 
química adepta ao meio ambiente.  
Foi-se necessário saber se sabiam que há compostos químicos nocivos à saúde em produto de limpeza. 
Relataram que não tinham certeza, mas acreditavam que existia.  
A importância das substâncias químicas (naturais ou produzidas artificialmente pelo homem) para o dia a dia 
da sociedade, principalmente pela sua capacidade de transformar-se, por intermédio da indústria, nos mais 
diversos produtos, com funções que vão desde a simples limpeza de uma residência ou estabelecimento até 
como o de um motor impulsionador do segmento industrial. O ideal é adquirir o abito de ler os rótulos e saber 
quais composição químicas são feitos os produtos (DECEMBER, 2017) 
Nos questionários 4 e 5 do quadro 1, foi questionado se de alguma forma foi feito produtos naturais em suas 
residências. Entre as três teve uma que disse que sim, que sua mãe faz sabão em barra com óleo de fritura. E 
as demais relaram que nunca foi feito. 
A respeito do descarte do óleo de fritura, todas não sabiam o que o óleo frito causa ao meio ambiente. 
Se o óleo de cozinha for usado e depois descartado na pia ou no lixo comum, ele poderá contaminar a água, o 
solo e a atmosfera. Ao ser despejado o óleo na pia, ele passa pelos canos da rede de esgoto e fica aprisionado 
em forma de gordura. Isso é ruim porque atrai pragas que podem causar várias doenças, tais como leptospirose, 
febre tifoide, cólera, salmonelose, hepatites, esquistossomose, amebíase e giardíase. Essas doenças podem 
ser transmitidas para humanos e animais. (FOGAÇA, 2019). 
A figura 1 traz o registro de alguns momentos da oficina de preparação dos sabonetes. 

http://vidaemeioambiente.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=107:as-substancias-biologicamente-ativas-de-origem-natural&catid=34:artigos&Itemid=85
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Figura 1: Preparo dos sabonetes na UERR Campus Rorainópolis 

Foto: a autora. 
 

Com R$12,00 (dozes reais) foram preparados cinco sabonetes atóxicos de aproximadamente 200 gramas cada 
um. O produto apresentou bom poder espumante, cheiro agradável, útil para o cabelo e a pele com sensação 
hidratante, uma vez que deixou ambos mais macios. As estudantes aprovaram o produto e a forma de ensino, 
comentando que aprenderam muito e não imaginavam que se podia aprender química dessa maneira. As 
famílias e os amigos gostaram muito do sabonete, principalmente por ser de babosa, pois sabem popularmente 
que a mesma é muito boa para a pele e o cabelo. 
As perguntas do questionário final, foi para saber se ocasionou o interesse e o aprendizado, pelo o produto 
(sabonete) e os produtos nocivos ao meio ambiente. Em base das respostas das estudantes todas relataram 
que gostaram da produção do sabonete e principalmente os benefícios que a babosa faz com a pele, e que 
elas continuariam a fazer para seus usos, que essas aulas diferenciadas conseguiram aprender com mais 
facilidades sobre a importâncias de cada problemática do projeto. 
No Evento Científico da ISICT (Figura 2 a) muitas pessoas perguntaram se o produto (Figura 2 b) seria 
comercializador, porque se sim, eles iriam comprar. Esse fato mostrou a importância dessa temática na sala de 
aula, uma vez que os estudantes podem repassar esses conhecimentos para seus familiares e amigos, ou seja, 
socializar as informações em prol do meio ambiente e da economia doméstica. A figura 2 mostra o produto 
final, embalado e pronto para uso. 
Figura 2: a) Detalhe do Evento ISICT; b) Produto final.  

          
Fonte: Os autores. 

 
CONCLUSÃO 
Uma metodologia diferente foi elaborada e aplicada utilizando uma temática do cotidiano dos estudantes, 
conteúdos de química e temas transversais de ensino.  
Sabonetes de boa qualidade e baixo custo foram preparados, testados e aprovados.  
A oficina despertou nos estudantes o interesse pelo conhecimento e pela transmissão do mesmo, pela 
possibilidade de economia doméstica e geração de renda. 
O processo de ensino e aprendizagem foi prazeroso mostrando a necessidade de inovar no ensino. Para 
acadêmica auxiliou no aprendizado, no encantamento pela docência e na percepção da importância de tornar 
o ensino mais significativo para os estudantes.  
 

AGRADECIMENTOS 
CAPES E UERR 

 
___________________ 
ÁVILA, Siqueira de. Educação Ambiental no Brasil. Disponível em: < https://cenedcursos.com.br/meio-ambiente/a-educacao-ambiental-no-brasil/>. 

Acesso em: 18 set. 2019. 

DESEMBER. Torino soluzioni ambietali. Produtos químicos: quais os ricos para sua saúde e meio ambiente. Disponível em: 

<http://www.tsambientali.com.br/produtos-quimicos-quais-os-riscos-para-a-sua-saude-e-meio-ambiente/>. Acesso em: 17 set. 2019. 

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. "Óleo de cozinha usado e o meio ambiente"; Brasil Escola. Disponível em: 

<https://brasilescola.uol.com.br/quimica/oleo-cozinha-usado-meio-ambiente.htm>. Acesso em: 17 de set. 2019. 

LORENA, Suzana. Ecologia Química Verde. Disponível em: <www.infoescola.com/ecologia/quimica-verde/>. Acesso em: 17 set. 2019. 

MORADILLO, E. F.; OKI, M. C. M. Educação Ambiental na Universidade: Construindo possibilidades. Disponível 

em:<http://www.scielo.br/pdf/qn/v27n2/19284.pdf/>. Acesso em: 05 out. 2017. 

NORDQVIST, Christian. Babosa na Pele: usos e benefícios. Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/7290-babosa-na-pele.html>. Acesso em: 18 

set. 2019. 

https://cenedcursos.com.br/meio-ambiente/a-educacao-ambiental-no-brasil/
http://www.tsambientali.com.br/produtos-quimicos-quais-os-riscos-para-a-sua-saude-e-meio-ambiente/
http://www.infoescola.com/ecologia/quimica-verde/
https://www.ecycle.com.br/7290-babosa-na-pele.html


 

 305 

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do Trabalho Científico (recurso eletrônico): Métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho 

acadêmico. 2ª edição. Novo Hamburgo, RS: Universidade FEEVALE, 2013. ISBN 978-85-7717-158-3. Disponível em: <www.feevale.br/editora

http://www.feevale.br/editora


 

 306 

EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS DE BANCO DE SEMENTES DO SOLO EM AMBIENTES 
FLORESTAIS SUBMETIDOS A EXPLORAÇÃO SELETIVA DE MADEIRA ILEGAL E INCÊNDIOS 
FLORESTAIS NO SUL DE RORAIMA 

NASCIMENTO1, Francisco Barros do, FREITAS2, Tales Silva, SANTOS3, Danielle Maria dos, SILVA4, Elifaz 
Passos, CONDÉ5*, Tiago Monteiro 

1Universidade Estadual de Roraima (tiagonafloresta@gmail.com) 

Palavras Chave: germinação, sementes florestais, queimadas, exploração madeireira, Amazônia. 
 

INTRODUÇÃO 
O banco de semente é um reservatório de sementes de plantas viáveis presentes na camada superficial do 
solo que se acumula por vários anos em ecossistemas naturais. É um depósito de elevada densidade de 
sementes de muitas espécies em estado de latência ou dormência (DALLING et al, 1998). O banco de sementes 
do solo é formado por diversas espécies florestais de distintas categorias sucessionais, principalmente por 
espécies pioneiras que, normalmente, apresentam dispersão a longa distância (SCHERER; JARENKOW, 
2006). O banco de sementes é utilizado como indicador do potencial de regeneração de áreas a serem 
restauradas. Quando uma área sofre uma perturbação ou impacto ambiental, onde a maioria da vegetação é 
queimada, desmatada ou degradada, dando espaço para clareiras, muitas das sementes oriundas do banco de 
sementes entram em contato com a luz forte do sol e iniciam a germinação, iniciando o processo de restauração 
florestal, de forma semelhante a curar uma ferida. Porém, em ambientes florestais com alto nível de degradação 
ambiental, por exploração seletiva de madeira ilegal (CONDÉ et al., 2019), uso contínuo do fogo, compactação 
por máquinas ou gado, pode gerar grandes alterações no banco de sementes do solo, resultando em forte 
seleção de sementes viáveis à germinação. 
Braga et al. (2008), relata que o estudo do banco de sementes possibilita a geração de conhecimentos sobre o 
potencial de espécies florestais que historicamente habitam certa região e são necessárias para restaurar e 
revegetar áreas degradadas, pois garante o suporte necessário para a compreensão do avanço da dinâmica 
ecológica sucessional. A contribuição de diferentes fontes de propágulos determina a estrutura da comunidade 
florestal sendo essencial proteger os remanescentes florestais para manter tais fontes de biodiversidade 
(ESPÍNDOLA et al., 2003). Desta forma, o estudo do banco de sementes do solo pode ser considerada uma 
técnica barata e viável para compreender mudanças que ocorrem na estrutura e fitossociologia de ecossistemas 
amazônicos sujeitos a diversos tipos de perturbação ambiental. 
O objetivo central desta pesquisa foi quantificar a emergência de plântulas oriundas de amostras de bancos de 
sementes dos solos de três áreas florestais em distintos processos sucessionais no Município de Rorainópolis-
RR. Foram levantados dois questionamentos: a) A quantidade de emergência de plantas foi maior ou menor na 
área mais perturbada pelo homem? b) A exploração seletiva de madeira ilegal e os incêndios florestais afetam 
a emergência de plântulas nos banco de sementes do solo?  
  
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi realizada em três áreas florestais de Floresta Ombrófila Densa (Ds) (IBGE, 2012) em distintos 
processos sucessionais no Município de Rorainópolis-RR. A primeira área representa uma floresta em processo 
de sucessão secundária avançada que sofreu exploração seletiva de madeira ilegal a aproximadamente 7 anos 
e incêndio florestal em março/abril de 2019 (F1). A segunda área representa uma floresta em processo de 
sucessão secundária inicial, vulgarmente denominada de capoeira, com histórico de desmatamento seguido 
por queimada não controlada e plantio de milho a aproximadamente 3-5 anos e pousio (F2). A terceira área 
representa uma floresta em processo de sucessão secundária avançada ou clímax, que também sofreu 
exploração seletiva de madeira ilegal a aproximadamente 10 anos (F3) (Figura 1A).  
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Figura 1: Coleta de amostras de banco de sementes do solo nas florestas estudadas em diferentes estágios 
sucessionais no Município de Rorainópolis-RR. Em que: F1 = floresta em processo de sucessão secundária avançada 
que sofreu exploração seletiva de madeira ilegal a aproximadamente 7 anos e incêndio florestal em março/abril de 2019; 
F2 = floresta em processo de sucessão secundaria inicial (capoeira), com histórico de desmatamento seguido por 
queimada e plantio de milho a aproximadamente 3-5 anos e pousio; F3 = floresta em processo de sucessão secundária 
avançada ou clímax, que sofreu exploração seletiva de madeira ilegal a aproximadamente 10 anos. 
 
Em ambas áreas florestais foi realizada a coleta padrão de 30 amostras de recipiente de marmita de plástico 
cheia de material oriundo do banco de sementes do solo com auxílio de uma enxada, sacos plásticos e anotação 
com pincel atômico. Após a coleta, as amostras foram transferidas para a Casa de Vegetação (CV) da 
Universidade Estadual de Roraima (UERR) do Campus Rorainópolis-RR, no sul de Roraima (Figura 2). Na CV 
o experimento foi instalado utilizando o Delineamento de Blocos Casualizados (DBC), contendo 3 blocos, 3 
tratamentos e 30 repetições. A CV foi programada para realizar a irrigação controlada duas vezes por dia (06:00 
e 18:00 horas) e possui sombreamento com sombrite a 50%. A contabilização da emergência de plântulas de 
banco de sementes do solo no experimento foi realizada diariamente durante o período de 15/08/2019 a 
30/08/2019 (15 dias). Ressalta-se que este experimento está sendo realizado pelo Laboratório de Manejo 
Florestal e Geotecnologias da UERR (LMFG/UERR) e faz parte do Projeto de Pesquisa ArborizaRR registrado 
na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPEI) desta Universidade, com duração de realização de 5 anos. 
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Figura 2: Coleta de amostras de banco de sementes do solo nas três áreas florestais em diferentes estágios 
sucessionais e instalação do experimento na Casa de Vegetação (CV) da UERR no Município de Rorainópolis-
RR. Em que: A) Coleta de amostras com auxílio de uma enxada; B) Transferência da amostra para o saco 
plástico com anotações para posterior transporte a CV; C) Instalação do experimento na CV; D-E) Emergência 
de plântulas do banco de sementes do solo na CV. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em ambos tratamentos a emergência das plântulas iniciou-se após a primeira semana (7 dias). A emergência 
de plântulas foi superior na área que sofreu maior perturbação pelo homem (F2), foram contabilizadas 1.117 
plântulas em 15 dias (média de 37 plântulas/amostra e 74 plântulas emergindo/dia). As áreas de floresta que 
foram submetidas a exploração seletiva de madeira tiveram a emergência de plântulas relativamente 
semelhante (F1 e F3) (Figura 3).  

Figura 3. Emergência de plântulas no banco de sementes por tratamento. Em que: F1 = floresta em processo de 
sucessão secundária avançada que sofreu exploração seletiva de madeira ilegal a aproximadamente 7 anos e incêndio 
florestal em março/abril de 2019; F2 = floresta em processo de sucessão secundaria inicial (capoeira), com histórico de 
desmatamento seguido por queimada e plantio de milho a aproximadamente 3-5 anos e pousio; F3 = floresta em processo 
de sucessão secundária avançada ou clímax, que sofreu exploração seletiva de madeira ilegal a aproximadamente 10 
anos. 
 

Acreditamos que a baixa emergência de plântulas nas amostras oriundas da floresta que foi submetida à 
exploração seletiva de madeira ilegal e queimada não controlada (F1) se deve ao fato de que boa parte da 
floresta sofreu grande impacto ambiental com os incêndios florestais e aumento da mortalidade de plantas 
(XAUD et al., 2013; CONDÉ et al., 2019). Desta forma, os incêndios florestais promovem a seleção forçada de 
espécies arbóreas remanescentes, alterando a composição do banco de sementes florestais, com espécies 
mais adaptadas ao fogo. Foi observada alta incidência de germinação de capins em F2, que pode estar 
relacionada à implantação de plantio de milho e utilização de tratores com implementos agrícolas, devendo ser 
melhor investigada mediante a avaliação da composição florística. Porém, os resultados ainda são parciais, 
acreditamos que o monitoramento dos bancos de sementes do solo possibilitará a melhor compreensão dos 
efeitos antrópicos relacionados à fitossociologia e dinâmica ecológica sucessional das três áreas estudadas. 
 
CONCLUSÕES 
O estudo do banco de sementes nas três áreas florestais em distintos estágios sucessionais possilitou a 
compreensão de que no solo de uma floresta sempre existe vida, tanta microscópica como macroscópica, e 
que quando uma floresta sofre uma perturbação ambiental, como a exploração seletiva de madeira ilegal e os 
incêndios florestais, o banco de sementes age com o intuito de acelerar a regeneração dessa área perturbada 
na floresta. A floresta mais perturbada pelo homem (F2), que teve histórico de desmatamento, queimada não 
controlada, implantação de milho e pousio, se transformou em capoeira, apresentando a maior quantidade de 
emergência de plântulas, demonstrando que o sistema está mais aberto do que os demais à entrada de 
propágulos vegetativos oriundos da avifauna e apresentou condições ambientais aptas à germinação e 
emergência de ampla variedade de espécies de sementes, principalmente de pioneiras. Embora estes 
resultados são considerados parciais (15 dias), podemos concluir que o estudo do banco de sementes 
possibilitá a geração de informações importantes sobre o histórico de uso da terra, a composição de espécies 
florestais e a dinâmica ecológica de sucessão das florestas submetidas a diversas pressões antrópicas.   
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INTRODUÇÃO 
No presente trabalho será exposto os resultados obtidos durante o estágio curricular supervisionado, que aconteceu no 
decorrer do semestre letivo de 2019.1 na Escola Estadual Presidente Tancredo Neves. 
Nesse sentido, no decorrer da leitura será vislumbrada as realidades vistas durante o período de estágio nas turmas de 
sexto e sétimo ano do ensino fundamental. Assim como as práticas adquiridas pelo aluno estagiário para complementar 
no seu processo de formação. 
Contudo, esse momento uno serviu para balizar os conhecimentos adquiridos e as práticas docentes, com as realidades 
vivenciadas no dia a dia da profissão docente, pois o estágio antes de mais nada proporciona aos acadêmicos em especial 
dos cursos de licenciatura relações e conexões com um universo de atividades relacionados ao meio que se pretende este 
a trabalhar. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estágio desenvolveu-se no decorrer do semestre letivo de 2019.1, durante a disciplina de Estágio Curricular 
Supervisionado I, ministrada no quinto semestre do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de 
Roraima – UERR. 
No entanto, o estágio dividiu-se em três momentos, dentre eles: i) acadêmica com levantamento bibliográfico para embasar 
o arcabouço teórico e subsidiar nas discussões de referências sobre o tema; ii) seleção da escola campo à ser realizado 
o estágio, bem como as observações do ambiente escolar e observações de regência e; iii) intervenção pedagógica, o 
momento da regência, onde foram ministradas as aulas pelo estagiário. 
Diante desse contexto, com relação a carga horária para a realização do estágio, cabe destacar que estas foram 
fragmentadas da seguinte maneira, 35 horas para o primeiro momento; 30 horas de observações e; 70 horas de regência, 
totalizando em 135 horas. 
Neste sentido, no que se refere a localização da escola campo, a Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, está 
localizada no bairro Tancredo, Rua Leônico Barbosa, s/n zona Oeste do município de Boa Vista, conforme a (Figura 01). 
 

Figura 01 – Localização da escola campo em relação ao centro de Boa Vista 

 
Fonte: elaborado pelos autores, 2019. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A importância do estágio supervisionado na formação docente 
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O engajamento profissional na carreira docente perpassa por inúmeras etapas e o estágio curricular supervisionado se 
torna componente fundamental para corroborar na formação de futuros professores, pois conforme destaca Scalabrin e 
Molinari (S/D p. 1), 

O Estágio Curricular Supervisionado, é indispensável na formação de docentes nos cursos de 
licenciatura é um processo de aprendizagem necessário a um profissional que deseja realmente 
estar preparado para enfrentar os desafios de uma carreira e deve acontecer durante todo o 
curso de formação acadêmica, no qual os estudantes são incentivados a conhecerem espaços 
educativos entrando em contato com a realidade sociocultural da população e da instituição. 

Desta forma, nota-se que durante a formação do futuro profissional da docência, este tem por necessidade que vivenciar 
as inúmeras facetas do âmbito educacional, uma vez que estas realidades observadas pelo estagiário serão vistas como 
norteadoras para o aprimoramento profissional. Corroborando esta ideia ainda segundo Scalabrin e Molinari (S/D p. 3), 

[...] o estágio supervisionado proporciona ao licenciado o domínio de instrumentos teóricos e 
práticos imprescindíveis à execução de suas funções. Busca-se, por meio desse exercício 
beneficiar a experiência e promover o desenvolvimento, no campo profissional, dos 
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o curso nas instituições superiores de 
ensino, bem como, favorecer por meio de diversos espaços educacionais, a ampliação do 
universo cultural dos acadêmicos, futuros professores. 

Apoiando-se nessa perspectiva, Borssoi (2008, p. 10), reitera que: 

Pensar no papel do estágio nos cursos de formação de professores é uma tarefa difícil, porém 
deixa-se claro que um bom professor não se faz apenas com teorias, mas principalmente com a 
prática, e mais ainda, pela ação-reflexão, diálogo e intervenção, em busca constante de um saber 
teórico e saber prático. Como também, o saber docente não é só formado pela prática, mas 
nutrido pelas teorias. 

Nesse contexto, o estágio curricular supervisionado está intimamente ligado com os processos de formação de novos 
professores, estes tendo como base todos os conteúdos que foram aprendidos no decorrer do seu curso e um professor 
supervisor que está lado a lado durante esse período de inserção na vida profissional, assim Imbernón (2014, p. 94), 
destaca o papel do professor supervisor que para este é: 

Guia e mediador entre iguais, o de amigo crítico que não prescreve soluções gerais para todos, 
mas ajuda a encontrá-las dando pistas para transpor os obstáculos pessoais e institucionais e 
para ajudar a gerar um conhecimento compartilhado mediante uma reflexão crítica. 

Dessa maneira, é possível vislumbrar o real significativo do estágio curricular supervisionado, pois conforme destaca Tardif 
(2002), este constitui uma das etapas mais importantes na vida dos acadêmicos dos cursos de licenciatura e dos futuros 
profissionais da docência. 
Nesse sentido, esse período é considerado como uma construção, tendo em vista que o acadêmico em formação durante 
o seu curso aprende conceitos que serão externalizados no período de estágio, complementando esse pensamento, 
Almeida e Pimenta (2014, p. 73), destaca que: 

Durante o curso de graduação começam a ser construídos os saberes, as habilidades, posturas 
e atitudes que formam o profissional. Em períodos de estágio, esses conhecimentos são 
ressignificados pelo aluno estagiário a partir de suas experiências pessoais em contato direto 
com o campo de trabalho que, ao longo da vida profissional, vão sendo reconstruídos no 
exercício da profissão. 

Ainda no que se refere a esta perspectiva, Silva e Sales (2012, p. 2), reiteram da seguinte maneira: 

Teoricamente o Estágio Supervisionado é a oportunidade de se colocar em prática tudo que foi 
aprendido e discutido, um período onde se pode constatar se existe ou não coerência com o dito 
e o feito. Estágio é tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência, alguém 
se prepara em algum lugar para aprender a prática de um oficio para depois poder exercê-lo. 
Assim o estágio supõe uma relação pedagógica entre quem já é profissional reconhecido em um 
ambiente institucional de trabalho e um futuro profissional. 
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Desse modo, o período que o acadêmico vivência essa prática denominada de estágio curricular supervisionado é o ponto 
crucial para sua vida acadêmica e profissional. Para tanto, Corte e Lemke (2015 p. 31009), relatam que: 

Frente aos novos e complexos paradigmas apresentados pela sociedade e pela educação, 
entendemos que o estágio configura-se em um momento importante de aproximação entre o 
futuro profissional docente com a escola, com suas práticas pedagógicas e com seus 
protagonistas (professores e alunos). 

Portanto, as práticas e vivências adquiridas pelo discente em formação é primordial para sua vida acadêmica, pois nessa 
caminhada aqui denominada de licenciatura esse momento se torna o ápice central de cada curso, tendo em vista que 
alunos inseridos nessa área serão professores. 
 
A escola campo 
A escola foi implementada através do decreto de Criação nº 79, de 07/11/1986. Situa-se no bairro Tancredo, Rua Leônico 
Barbosa, s/n zona Oeste do município de Boa Vista, atende aos alunos dos bairros adjacentes como Santa Tereza, 
Caimbé, Asa Branca, Caranã e etc. 
A escola em questão conta com um amplo espaço físico, na qual destacam-se como principais setores da estrutura escolar 
os cinco pavilhões, e uma quadra poliesportiva conforme destaca a carta imagem, contendo 17 salas de aula que estão 
funcionando. Para atender um universo de 764 alunos, distribuídos entre ensino fundamental e médio, (Figura 02). 

 
Figura 02 – Espaço interno da escola campo 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 
A escola em questão é bem projetada, visto que seus espaços físicos estão em harmonia com a arquitetura do prédio, 
este prédio conta com blocos organizacionais, onde se encontram laboratório de ciências, sala de leitura, sala dos 
professores, sala de biblioteca, refeitório, cantina, sala de orientação, laboratório de informática, secretária, coordenação 
pedagógica, banheiros para os professores, sala multifuncional, sala da direção e uma sala utilizada para depósito. 
Na instituição além das dezessete salas de aula e a quadra poliesportiva, o ambiente ainda conta com a presença de 
quatro banheiros e quatro bebedouros. Cabe salientar, que todas as salas de aula estão equipadas com centrais de ar 
para favorecer tanto os discentes, bem como os professores. 
Um aspecto interessante da escola é a arborização desta, em virtude de que no espaço escolar têm várias árvores, estas 
são utilizadas pelos alunos em momentos de recreação, no intervalo e para desenvolver projetos de Educação Ambiental 
com a reutilização de materiais que foram gerados no ambiente escolar a exemplo de garrafas pets, tampas de garrafas e 
entre outras. 
 
Estágio Curricular Supervisionado I e a Regência na Escola Campo 
A experiência que fora adquirida no estágio teve o intuito de contribuir para a agregação de conhecimentos nas jornadas 
acadêmica e profissional. Para tanto, este momento propiciado pelo curso é de suma importância para o aprimoramento 
de questões vislumbradas na teoria que são comprovadas na prática. 
No decorrer do estágio supervisionado foram vislumbradas inúmeras realidades, tanto social (questões de cunho pessoal 
dos alunos) como educacional, crianças sem estrutura familiar adequada para desenvolver-se cognitivamente tentando se 
adaptar aos processos de ensino-aprendizagem, e nesse momento as metodologias diversificadas obtidas durante o 
processo de graduação foram fundamentais para o melhor desenvolvimento das atividades executas nos períodos de 
intervenções pedagógicas. 
Nesse sentido, no que se remete aos procedimentos metodológicos enfatizados para a realização da regência, se fez 
necessário a utilização de vídeos, filmes, desenhos, pinturas, aulas práticas fora de sala de aula para que os alunos 
pudessem internalizar os conceitos teóricos através de sua vivência diária. 
Uma das maiores dificuldades, sem dúvida é essa miscigenação de alunos, esse caldeirão multicultural que denomina-se 
de escola, pois nessa etapa do estágio as vivências, as práticas obtidas com esses discentes, as aprendizagens adquiridas 
são bem mais relevantes do que se fosse somente leituras dentro de sala. A vivência nesse complexo mundo possibilita 
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aos futuros professores os caminhos a serem trilhados, com metodologias e entendimentos para ter-se um melhor 
desempenho. 
Quanto a recepção na escola campo, não poderia ser mais aconchegante, pois, desde os zeladores até à diretora foram 
completamente receptíveis, na qual foi concedido total liberdade para atuar e pesquisar no que fosse necessário para o 
desenvolvimento do estágio, visto que estes entendem que esse é um momento uno na vida de um futuro professor. 
A escola ofertou total subsídio para o desenvolvimento das pesquisas realizadas no decorrer do semestre letivo de 2019.1, 
de forma que disponibilizaram dados relacionados à escola, materiais para utilizar nas aulas, recursos pedagógicos que 
incrementam a aula do professor em especial a do professor de geografia. 
Com certeza o ápice do processo deste estágio foi o encerramento no dia 13/06/19, quando aconteceu a despedida com 
os alunos, onde houve o sentimento de acolhimento por parte dos educandos e todos solicitaram para que a etapa de 
regência pudesse ser estendida por mais dias, por estarem gostando das aulas, das atividades, da relação aluno professor 
adquirida no decorrer do estágio. 
Dessa forma, as vivências que ocorreram nesse período foram de total importância para corroborar no processo de 
formação, assim como para o desenvolvimento pessoal como ser humano, pois para transformar o mundo, não basta 
apenas ser “professor”, antes de tudo tem-se que empenhar a função de “educador”. 
 
CONCLUSÕES 
O estágio curricular supervisionado é uma disciplina imprescindível dos cursos de licenciatura, visto que esse componente 
curricular corrobora para a formação profissional do futuro professor, dessa forma no decorrer do semestre letivo de 2019.1 
foi vivenciado um universo até então desconhecido. 
Nessa perspectiva, as vivências e práticas adquiridas durante esse curto período de tempo será levada para o restante da 
caminhada não só acadêmica como profissional, pois são momentos como estes obtidos em sala de aula que agregam 
valores na formação profissional de um futuro educador. 
Assim essa disciplina supracitada tem a finalidade de mostrar aos acadêmicos um pouco de como será a sua jornada na 
profissão que escolheu, tendo em vista que o que é percebido durante um semestre como estagiário já é fundamental para 
vislumbrar o que se é pretendido. 
Por fim, foi notória a importância desse momento para balizar os futuros passos nessa jornada e para na próxima 
oportunidade melhorar as lacunas que ficaram pendentes pela falta de prática, uma vez que o processo de formação de 
educadores é continuo e não se finaliza em apenas uma disciplina, mas complementa-se com a vivência do acadêmico. 
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INTRODUÇÃO 
A geologia como ciência é relativamente nova e isso faz com que a mesma não seja tão difundida na sociedade 
em geral, quando comparada as demais áreas científicas. Nesse sentido, os Museus são os agentes mais 
ativos na divulgação geocientífica, divulgando amostras de rochas, minerais, meteoritos, fósseis e afins. Dessa 
maneira, o Museu de Geociências da UFRR (MuGEO) (Figura 1) trabalha na disseminação de informações 
sobre o curso de Geologia entre crianças, adolescentes e adultos dentre o Estado de Roraima, aproximando a 
população roraimense a universidade, informando a comunidade a partir de exposições de mostras 
permanentes e não permanentes sobre a importância do museu (SOUZA; GUIMARÃES, 2019). Assim, se 
configura como objetivo deste trabalho a identificação dos espécimes e catalogação dos fósseis do MuGEO, 
afim de aumentar o conhecimento acerca destes dada sua importância, já que de acordo com Carvalho (2010), 
“a história dos fósseis é também a história da migração dos continentes, das mudanças climáticas, das 
extinções em massa e das modificações ocorridas na fauna e na flora ao longo do tempo geológico”. 
 
Figura 1 – Localização do Museu de Geociências da UFRR 

 
Fonte: Souza & Guimarães, 2019. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
No desenvolvimento deste trabalho tomou-se por primeira etapa a pesquisa bibliográfica abordando a 
paleontologia/fósseis, história e importância dos museus e, em especial o Museu de Geociências da UFRR, 
além de, principalmente obras de base para classificação taxonômica e história dos fósseis da coleção a que 
se refere o presente trabalho. Por conseguinte, na segunda etapa, as amostras foram classificadas como sendo 
paleoinvertebrados, paleobotânica, paleovertebrados ou ainda icnofósseis, através de padronização sendo 
usado um banco de dados. Na terceira e última etapa, esta ainda em andamento, haverá a publicação  via 
mídia eletrônica. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Sem dúvida, a paleontologia desempenha um papel importante nos dias de hoje. Passou de uma ciência 
reservada ao meio acadêmico, e ocupa hoje a mídia e aguça a curiosidade de pessoas de todas as idades. É 
indiscutível, atualmente, a importância dos Museus de Ciência Naturais, no que diz respeito à educação e a 
popularização da ciência para os cidadãos. Tal fato pode ser evidenciado por meio, entre outros exemplos, das 
políticas internacionais e nacionais que colocam cada vez mais ênfase nos museus enquanto espaços 
educativos, tanto por meio de financiamentos, quanto na perspectiva de incorporá-los em projetos de educação 
nacional (MOREIRA, 2006; KRASILCHIK; MARANDINO, 2007). Hoje, os museus são vistos como locais de 
importante atividade científica, cultural e 
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educativa (Schwanke & Silva, 2004). Tornaram-se organizações multifacetadas, com variados propósitos ou 
dimensões e, apesar das diferentes opiniões sobre o seu papel enquanto “espaço de lazer” ou “templo de 
aprendizagem”, eles constituem-se como “elemento opcional para o dia-a-dia da vida da maior parte da 
população” (DEAN, 1994).  
Segundo Souza & Guimarães (2019), o surgimento do MuGEO está estritamente relacionado ao curso de 
Geografia (sua criação) em 1985, junto ao Instituto de Geociências do qual faria parte o curso de geologia e 
consequentemente o Museu. Somente em 1993, quando os primeiros geólogos chegaram é que se passou a 
se pensar na criação do Museu. Hoje, este trabalha com a recepção de alunos de escolas públicas e 
particulares, em visitações temáticas, com apoio dos discentes do curso de geologia e seus bolsistas, sob 
coordenação da Professora Doutora Lena Barata Simone Souza. Nestas visitações, é notório o interesse dos 
visitantes por itens paleontológicos (Figura 2). 
 

Figura 2 – Turma do Colégio Colméia em visitação. 

 
Fonte: Clinia Santana, 2019. 

 
Compõe o acervo do Museu, além de 212 amostras minerais, rochas e itens didáticos e fósseis variados 
(SOUZA & GUIMARÃES, 2019), sendo que estes últimos totalizam um total de 67 amostras, as quais são 
objetos de catalogação. Adotaram-se as seguintes nomenclaturas para a catalogação, sendo MF (Museu e 
Fóssil, respectivamente) acompanhada de sufixo V, para vertebrado, B para paleobotânica, I para invertebrados 
e IC para icnofósseis, baseando-se em Carvalho (2010). Posteriormente, acompanha o número de identificação 
(em ordem crescente) como é possível ver na tabela seguinte: 
 

Tabela I - Nomenclatura 

CÓDIGO TIPO 

MFV VERTEBRADOS 

MFB BOTÂNICA 

MFI INVERTEBRADOS 

MFIC ICNOFÓSSEIS 

 
Nas amostras, é usado uma tinta acrílica (como a de esmaltes comuns), na cor branca, onde é escrito o código de 
identificação da amostra (Figura 3). 
 

Figura 3 – Exemplo de código em amostra 

 
Fonte: João A. Nascimento Santos, 2019. 

 
O Museu ainda não possui nenhuma amostra de vertebrados, o que pode ser justificado pela ausência de 
vertebrados na Bacia Tacutu (rifte-continental) em todas as suas unidades litoestratigráficas, até o presente 
momento (SOUZA, 2009). Vale ressaltar que o rifte continental do Tacutu está situado, geograficamente, numa 
região de fronteira entre o Brasil, nordeste do Estado de Roraima e da Guiana, distrito de Upper Takutu-Upper 
Essequibo. No país vizinho, esta bacia é denominada North Savannas Gráben (Berrangé e Dearnley, 1975). 
Do ponto de vista geológico, esta bacia desenvolveu-se na área central do Escudo das Guianas (VAZ et al., 
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2007). É desta que vieram os fósseis de paleobotânica do Museu de Geociências, sendo os lenhos fósseis 
doados pela Dra. Elizete Celestino Holanda e as folhas fósseis coletadas em saída de campo do Grupo de 
Pesquisas Caimbé. Os lenhos são de idade juro-cretácea (HOLANDA, 2011), resultado do processo de 
substituição, comum nos fósseis. Morfologicamente, os lenhos pertencem ao reino Chlorobionta, e carecem de 
mais estudos para a sua taxonomia. Sabe-se que lenhos, impressões e restos foliares encontrados relacionam-
se ao contexto estratigráfico na Formação Serra do Tucano (LOPES; SOUZA; HOLANDA, 2011) e lenhos 
encontrados rolados ao longo do leito e margens do Rio Tacutu e atribuídos inicialmente como pertencentes à 
Formação Tacutu por Souza et al. (2009) (Figura 4). 
 

Figura 4 – Lenhos fósseis dispostos em expositor no MuGEO 

 
Fonte: João A. Nascimento, 2019. 

Há também na coleção, arenitos finos com folhas fósseis da Formação Serra do Tucano (LOPES; SOUZA; 
HOLANDA, 2011). Essas folhas são do reino Chlorobionta e pertencem a ordem Pandanales, mais 
especificamente com a família Pandanaceae, pois suas folhas são em forma de fita, com veias de uma única 
ordem longitudianais paralelas (KVAČEK; HERMAN, 2004; HERMAN; KVAČEK, 2010) (Figura 05). 
 

Figura 05 – Amostra de arenito com folhas fósseis (ampontado pela seta vermelha) 

 
Fonte: João A. Nascimento Santos, 2019. 

Compõe ainda a coleção, fósseis de invertebrados oriundos da região da Ilha de Margarita, Venezuela (Souza 
& Guimarães, 2019). Expressivamente entre os exemplares, estão os Porifera (esponjas), do domínio 
Eukaryota, reino Animalia, sub-reino Parazoa (RUPPERT, 2005). Segundo Ruppert (2005), foi possível 
identificar exemplares das classes Calcarea e Demospongiae (Figura 06).  Também do domínio Eukaryota, 
reino Animalia, sub-reino Parazoa, há exemplares do filo Cnidaria, tendo sido identificada a classe Anthozoa 
(incluindo os Zoantharia), que compõe os corais pétreos presentes no Museu (Figura 07).  
 

Figura 06 – Exemplar de Demospongiae           Figura 07 – Exemplar de Zoantharia 

 
Fonte: João A. Nascimento Santos, 2019         Fonte: João A. Nascimento Santos, 2019 

 
Em menor quantidade, estãos exemplares do domínio Eukaryota, reino Animalia, sub-reino Parazoa, do filo 
Mollusca, especificamente da classe Bivalvia (Figura 08). De todos os invertebrados citados até agora, todos 
provém do Cenozóico (65,5 milhões de anos e se estende até a atualidade). Além dos exemplares provenientes 
da Ilha de Margarita, há exemplares de cracas brasileiras. Thoracica é uma superordem da classe Cirripedia 
que agrupa os crustáceos marinhos sésseis ou pedunculados conhecidos pelo nome comum de cracas. O 
grupo inclui alguns dos organismos mais comuns nas costas rochosas, tais como as espécies Semibalanus 
balanoides e Chthamalus stellatus (DARWIN, 1854). As amostras do MuGEO são de origem Brasileira. Contudo 
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não há informações específicas sobre sua localização exata. Ademais, as cracas estão incluídas como Bivalvia, 
por conveniência (Figura 09). 
 

Figura 08 – Exemplar de Bivalvia        Figura 09 – Exemplar de Craca 

 
Fonte: João A. Santos, 2019               Fonte: João A. Santos, 2019 

 
CONCLUSÕES 
Foram catalogados os espécimes do Museu de Geociências da UFRR, de acordo com a nomenclatura citada 
nos Resultados e Discussões. Assim, contabilizou-se um total de 66 amostras, quem tem como fim a utilização 
didática, separando-os conforme a Tabela 02. 
Tabela 02 – Números totais 

MFB (Botânica) 

MATERIAL QUANTIDADE 

Lenhos 04 

Arenito com folhas fósseis 20 

MFI (Invertebrados) 

MATERIAL QUANTIDADE 

Cnidaria 16 

Porifera 13 

Bivalvia (incluindo cracas) 09 

TOTAL 66 

 
O presente trabalho ajudará posteriormente numa melhor divulgação do presente material, já que agora há 
mais informações acerca dos mesmos, impulsionando a atual temática de trabalho do MuGEO, que visa a 
“Geologia para todos”. 
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ESTUDO DA PRESENÇA DE LARVAS DE MOSQUITO NO IGARAPÉ CHICO REIS EM ÁREAS 
COM CANALIZACÃO E SEM CANALIZACÃO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR. 
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Palavras Chave: Vetores, Mosquito, Chico Reis, Rorainópolis, Canalização. 
 

INTRODUÇÃO 
A humanidade sempre buscou no meio ambiente os elementos essenciais a sua subsistência, sem se 
preocupar com o término dos recursos naturais, que por vez implica na vida de outros seres do meio 
(MOURA,2014). O município de Rorainópolis vem apresentando altíssimas taxas de crescimento urbano e 
populacional (SOUSA e BARNI, 2017; IBGE, 2018). A intensa urbanização em geral, intensifica problemas 
sociais de um conglomerado urbano, contribuindo ainda mais para a perda da qualidade da paisagem e a 
geração de espaços de segregação social (REIS, et al., 2014). A manutenção das APP’s em meio urbano é um 
desafio, uma vez que o processo de urbanização tem ocorrido sem planejamento e com ocupações irregulares 

resultando na degradação e redução dessas áreas (VIANINI, 2015). Essas áreas fragilizadas merecem atenção 

especial, uma vez que a pressão por moradias ou abandono de terrenos baldios próximos ás margens do 
igarapé, podem ocasionar debilitação ambiental, deslizamentos, enchentes e doenças. O acúmulo de lixo 
depositado ás margens e dentro do igarapé pelos residentes locais, propicia a presença de micro vetores de 
doenças como, por exemplo: Dengue, Chikungunya, Zica e Malária. O objetivo deste estudo é observar a 
presença de larvas de mosquitos, vetor de doenças, em áreas canalizadas ou naturais do Igarapé Chico Reis.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado no centro urbano de Rorainópolis, localizado ás margens da Rodovia Federal BR174, 
principal via de acesso para a região. A cobertura vegetal da região onde a sede municipal se encontra é de 
Floresta Ombrófila densa. O clima predominante da região, de acordo com Koppen, é o Af (clima equatorial), 
com pequeno período de seca e precipitação média variando entre 1.900–2.200 mm. A temperatura média 
anual varia em torno de 27°C. Para a coleta de dados em campo, utilizou-se um GPS modelo Garmin E-trex 
20. Neste caso, o GPS serviu para demarcar pontos em amostra coletada ao longo do igarapé Chico Reis. 
Também foram usados recipientes plásticos para coleta e armazenamento do material liquido. Para a coleta 
das amostras de água de cada ponto, foi utilizado um balde de 5 litros, com uma corda amarrada em sua alça, 
para auxiliar na coleta. A água coletada era passada em uma rede de zooplânctom que concentra todo o 
material coletado em um recipiente localizado em sua extremidade (Figura 01). Em cada ponto de coleta se 
obteve as coordenadas e 2 (duas) amostras de água. O material coletado e concentrado no recipiente no fundo 
da rede de plâncton de 0,68 µm foi depositado em um recipiente plástico com álcool 70%, para análise em 
laboratório de Ciências Naturais da Universidade Estadual de Roraima Campus Rorainópolis, para serem 
analisadas em microscópio estereoscópio Physis.  
 

 
Figura 1.  (a) Rede de zooplâncton. Em (b) recipiente localizado na extremidade da rede de zooplancton.  

Foto: Autora (2019). 
 
 

Posteriormente esse processo se deu da seguinte maneira: a) Cada recipiente com a amostra foi posto em uma 
peneira (80 micras) em que, após lavagem em água corrente, para serem retirados os sedimentos finos. O 
material resultante desta lavagem foi depositado em recipiente plástico e fixado em álcool 70%. b) O material 
resultante das lavagens foi depositado em placa de pétri para análise dos mesmos em microscópio 
estereoscópio. c) Do material analisado foram separados as larvas de insetos desconhecidos. d) Após análise 
das amostras, foram contabilizados as larvas dos vetores e separados com as suas respectivas datas de coletas 
em micro tubos eppendorf com álcool, para posterior identificação. Para a identificação das larvas dos 
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mosquitos Anopholes nuneztovari e Culex sp, e fazes larval, foram consultadas bibliografias referentes à 
biologia ou fases de desenvolvimento dos mosquitos, como por exemplo, chave de identificação disponibilizada 
por agentes entomológicos da coordenação de vigilância sanitária do município. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Análise das amostras coletadas 
Foram analisadas 30 (trinta) amostras coletadas em áreas canalizadas e naturais do igarapé Chico Reis. Alguns 
dos materiais em análise apresentou muitos sedimentos necessitando ser separados em duas placas de petri, 

para melhor identificação das larvas dos mosquitos Anopheles nuneztovari e Culex sp. Embora os sedimentos 
dificultam um pouco a análise, foram encontrados outros insetos, mostrando assim a diversidade de 
microrganismos presentes no curso d’água. Isso indica que mesmo com as ações antrópicas causadas ao 
entorno do corpo d’água, ainda tem como torna-lo mais limpo. As larvas encontradas nas amostras estavam no 
meio dos sedimentos composto por vegetação de dentro do leito, onde o fluxo da água é mais lento, não só 
pela vegetação em si, mas pelo acúmulo de lixo que funciona como uma barreira junto a vegetação dentro do 
leito, sendo o lugar propício para proliferação de doenças como a malária. Analisando as amostras é bem 
notável o tipo de vegetação encontrada, gramíneas dentro e fora de alguns pontos de coleta da área canalizada, 
frutíferas e gramíneas em algumas áreas naturais. A vegetação dentro do leito, torna-se perfeita como 
esconderijo para o desenvolvimento das fases larvais dos mosquitos. Os locais de ponto de coleta, sofrem 
pressão por moradias bem próximas as margens do igarapé, o que é preocupante pelo fato do descarte de lixo 
tanto nas margens quanto dentro do leito, por serem fontes de criadouros e por impedir o fluxo natural da água 
como foi observado nos meses de maio e julho, quando as chuvas são mais frequentes e o nível de água no 
igarapé aumenta carreando todo o lixo. Ao fazer a análise das amostras, pode-se afirmar que o número de 
larvas encontradas principalmente nos meses de maio e julho, está intimamente relacionado com a 
temperatura, pluviosidade e o lugar favorável. Ou seja, está em conformidade com o que afirma os autores 
(SCARPASSA e TEDEI, 2010; TADEI e DUTARY-THATCHER, 2000) onde explicam que o padrão alimentar 
das espécies de Anopheles podem ser alterados com relação aos fatores: áreas urbanas versus rurais, 
densidade dos anofelinos em relação à presença de espécies de outros gêneros de Culicídeos, diferentes 
estações do ano (períodos chuvoso, seco ou de transição), distância entre a floresta e as habitações humanas 
e a presença de outros hospedeiros. Pela observação dos aspectos analisados, entende-se que as doenças 
no caso da malária, estão associadas aos fatores ambientais (luz, temperatura, umidade etc). Mas cabe 
ressaltar que, a falta de conscientização da população urbana e falta de ações por parte do poder público, 
contribuem para a contaminação. 
Discussão dos Dados 
As coletas para análise foram feitas nos meses de abril, maio e julho. No mês de abril ainda não tinha iniciado 
o período chuvoso; logo, iniciou-se a coleta no dia 13 de abril, sendo 5 (cinco) pontos de coletas e 2(duas) 
amostras por cada ponto de coleta, resultando em 10(dez) amostras no total. Todas as amostras foram 
coletadas a montante e jusante do curso d’ água, em trechos canalizados e naturais dividindo as amostras em: 
A1, A2 e A3 no trecho canalizado, A4 e A5 em trechos naturais conforme o quadro abaixo. 
 

Quadro 01: número de indivíduos por amostras em áreas canalizadas e naturais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na 

sequência as amostras foram levadas para análise em laboratório, onde foram contabilizadas uma pequena 
quantidade de larvas, apenas 8 (oito). Isso provavelmente está relacionado aos fatores meteorológicas, uma 
vez que há muita oscilação na temperatura e precipitação da região. Ressaltando que, A1, A2 e A4 não foram 
encontradas larvas dos vetores para a coleta no mês de abril, talvez pela localidade em que se apresentava a 
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Nº INDIVÍDUOS 

Pontos Amostral 
13/Abril       11/Maio    07/Julho     TOTAL 

A1  1  1 

A2  9 3 12 

A3 6  1 7 
 TOTAL    20 
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A4  7 2 9 
A5 2 2 3 7 

TOTAL       16 
  TOTAL GERAL 8 19 9 36 
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A1, A2 trecho canalizado e A4, trecho natural, ambos com vegetação dentro do leito com baixo nível d’água e 
vegetação rasteira nas margens. Porém algumas literaturas como por (e.g., GOMES, 2005) relata que um dos 
fatores que propicia a proliferação do gênero Anopheles é a vegetação sobre os tipos de criadouros, seja lagos, 
bromélias, várzeas inundadas, tocas de animais etc. não esquecendo que a incidência para ambos os 
mosquitos se eleva proporcionalmente ao aumento das precipitações pluviométricas. Em seguida, no mês de 
maio o curso d’ água apresentava-se com maior nível de água seguido de chuvas. Logo depois da coleta em 
13 (treze) de maio, foram identificados na amostra A1 e A2 um somatório de 10 (dez) larvas em área canalizada, 
e em seguida amostras A4 e A5 também apresentaram um somatório de 9 (nove) larvas em áreas naturais e 
nenhum vetor na amostra A3. Embora tenha apresentado um número superior de vetores do que no mês de 
abril, a fatores que deve ser levado em consideração a pluviosidade. Depois do mês de maio fez-se mais uma 
coleta no dia 7(sete) de julho nos mesmos pontos dos meses anterior. A quantidade de larvas dos vetores 
encontrada nas amostras foram quase que proporcional ao número de larvas identificadas no mês de abril; 
porém na coleta do mês de julho independentemente de serem trechos canalizados ou não, apresentaram 
quase que a mesma distribuição de larvas.. Ou seja, após os dados apresentados, sabe-se que não é só 
ocupações irregulares no entorno do curso d’água que pode causar impactos socioambientais como a 
proliferação de doenças; mas também a falta de planejamento em relação ao incentivo em educação ambiental 
para que não se torne um agravante a saúde pública. Pois diante da realidade os residentes às margens do 
igarapé precisam entender que não é só função do poder público. A falta de conscientização da população 
aliada a falta de planejamento urbano, só possibilita a presença de focos do mosquito o que pode tornar 
ineficiente os trabalhos dos técnicos de vigilância sanitária. O igarapé Chico Reis é um potencial criadouro dos 
vetores Anopholes nuneztovari e Culex sp, mesmo com poucos predadores no ambiente como por exemplo, 
peixes. Deve-se considerar que esses ambientes em meio ao centro urbano deveria ser um controlador dos 
vetores de doenças, caso tivesse uma maior população de predadores dos mosquitos e nada de resíduos 
descartados no igarapé. A secretária municipal de saúde e secretaria municipal de urbanismo por meio do portal 
de transparência da prefeitura municipal de Rorainópolis, relata que vem trabalhando no controle não só da 
malária, mais também no controle da dengue, realizando ações de educação em saúde de identificação e 
eliminação de criadouros do mosquito. Por isso tudo, a população deve ser questionadora da própria relação 
no ambiente em que vive, desenvolvendo a consciência crítica relacionando aos problemas socioambientais e 
soluções; ampliando o seu campo de conhecimento e atitudes voltadas para a conservação dos recursos 
naturais. 
 
CONCLUSÕES  
De todas as amostras coletadas, durante os três meses, foram identificadas um total de 36 larvas.  
O estudo indica que pelas análises feitas nas amostras de áreas canalizadas e naturais dos pontos de coletas, 
alguns pontos que o fluxo de água é menor com vegetação dentro do leito, demostram que essas áreas são 
propícias para focos dos mosquitos Anopholes nuneztovari e Culex sp. 
Aparentemente, não há nenhuma diferença em relação a presença ou ausência de larvas dos mosquitos, assim 
como em relação ao número de indivíduos encontrados, seja na área canalizada ou não canalizada. 
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INTRODUÇÃO 
Os modelos tradicionais de ensino dos esportes na escola são questões que a Educação Física, ao longo dos 
anos, tem buscado superar na tentativa de oferecer muito além do aspecto motor aos alunos, pois somos 
pessoas socioculturais. O enfoque exclusivamente tecnicista deixa de desenvolver diversos fatores 
indispensáveis quando pensamos em formação de pessoas.  
Neste sentido, um ponto essencial é saber quais as estratégias de ensino são utilizadas pelos professores 
quando desenvolvem o conteúdo esporte em suas aulas. Diante disso, a indagação desta pesquisa estabeleceu 
o foco de como são ensinados os conteúdos esportivos na escola? Neste sentido, pretendemos identificar as 
estratégias de ensino utilizadas pelos professores de Educação Física para ensinar o conteúdo esporte nas 
aulas de Educação Física nas escolas públicas vinculadas ao estado de São Paulo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de pesquisa qualitativa (ANDRÉ, 2009) que permite observar o fato em seu meio natural, na 
expectativa de compreender sua singularidade e o contexto no qual ocorre, permitindo a apreensão do 
componente subjetivo e relativo da investigação, cujo foco centrou-se na pesquisa descritivo-interpretativa 
(CERVO; BERVIAN, 2002). Foi realizada a coleta de dados por intermédio de um roteiro de entrevista 
semiestruturada, contendo duas perguntas: 1. Como você ensina cada um dos conteúdos esportivos com os 
quais você trabalha? 2. Qual tempo é destinado a cada um deles? Participaram do estudo 30 professores de 
Educação Física pertencentes às escolas estaduais de São Paulo de uma determinada Diretoria de Ensino do 
interior paulista, na qual aceitaram participar da investigação, assinando o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Tal pesquisa obteve a aprovação do Comitê de Ética da universidade envolvida pelo 
Parecer n° 3.155.319. Os dados coletados tiveram como embasamento, para análise, as proposições de Bardin 
(2016), na qual foram transcritos na íntegra, organizados em quadros a fim de delimitar todos os depoimentos 
dos entrevistados, sinalizando as aproximações e distinções entre eles em diálogo com os referenciais teóricos 
da área.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Estratégias de ensino dos professores de Educação Física  
As estratégias de ensino, segundo Castro e Carvalho (2001), são entendidas como o caminho que auxiliará a 
passagem dos alunos da situação em que se encontram até alcançarem os objetivos esperados, tanto o de 
natureza técnico-profissional como o de desenvolvimento individual como pessoa humana e como agente 
transformador. Melo e Melo (2016) ressaltam que estratégias de ensino são as formas pelas quais os 
professores fazem interligações com o conteúdo e o que se espera alcançar. Para Petrucci e Bastiston (2006), 
o docente precisa ter a capacidade de diferenciá-la e utilizá-la no momento oportuno a partir de percepções de 
cada grupo a ser trabalhado. 
Especificamente para as estratégias de ensino nas aulas de Educação Física, Gonzalez e Bracht (2012) 
salientam que podem ser utilizadas várias estratégias de ensino voltadas aos saberes corporais (conceituais e 
atitudinais). No tocante às estratégias direcionadas ao desenvolvimento de saberes conceituais, Gonzalez e 
Bracht (2012) sugerem a utilização de ideias familiares antes de trabalhar noções desconhecidas ou incomuns 
entre os alunos; temas de casa; caderno da disciplina; produção de sínteses; pesquisa sobre as práticas 
esportivas presentes no cotidiano do aluno; seminários; exposição dos temas; tribunal; registro das experiências 
corporais; invenção e reinvenção de práticas corporais; elaboração de mapa com as características dos grupos 
sociais envolvidos com as modalidades esportivas estudadas; organização de ficha com a origem das 
modalidades esportivas; confecção de cadastro dos espaços públicos próximos ao local de residência dos 
alunos em que podem ser realizadas as práticas corporais; confecção de quadro de classificação dos esportes, 
bem como, refletir sobre as estratégias de ensino destinadas ao desenvolvimento dos saberes atitudinais, 
vinculados aos valores sociais que estão presentes ou se expressam nas práticas esportivas. 
Na presenta investigação, identificamos que as estratégias de ensino destacadas pelos (as) professores (as) 
de Educação Física para ensinar as diversas modalidades esportivas na escola foram: fundamentos esportivos 
(15), jogos (15), minijogos (7), pré-desportivos (6) e brincadeiras (5).  
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Das 45 indicações de estratégias de ensino, 15 foram referentes aos fundamentos esportivos, ou seja, os 
educadores (as) manifestaram que trabalhavam com os fundamentos ao ensinar os esportes nas suas aulas. 
Isso pode ser identificado nos excertos dos docentes: 
 
[...] faço os fundamentos, condução de bola no futsal, o drible que tem no basquete e no handebol, é, bem 
esportivo mesmo. (Ronaldo ) 
[...] começa a trabalhar com fundamento, com coordenação, com as capacidades físicas e habilidades motoras. 
(Gilmar) 
[...] basquete para o 1º colegial do ensino médio, no primeiro bimestre eu trabalhei com eles a questão dos 
fundamentos (quicar a bola, passar a bola, o passe peito, o passe picado). (Marina) 
 
Esse modelo de orientação técnica, com ênfase nos gestos motores, está presente nas aulas de um terço dos 
entrevistados e, mais, destes, cinco docentes só utilizam essa estratégia para ensinar o esporte nas aulas de 
Educação Física. Tais resultados se alinham a outros estudos (FREIRE JÚNIOR; MALDONADO; SILVA, 2017; 
GARGANTA, 1995; RIBAS, 2010; SADI; COSTA; SACCO, 2008), evidenciando não se tratar de uma ação 
pedagógica recente por parte dos professores de Educação Física, mas de algo que tem feito parte da tradição 
da formação e atuação junto à área (GONZALEZ; BRACHT, 2012). 
Em linhas gerais, no campo da produção de conhecimento em Educação Física escolar, sobretudo, quando a 
área passou a se mobilizar rumo à construção de um estatuto científico, houve significativa influência da 
perspectiva de reconhecimento da Educação Física como uma área que tinha como objeto científico o 
movimento. A incorporação destes pressupostos resultou em um enfoque que estabeleceu “certa” 
independência dos gestos motores das práticas corporais de onde eles nasciam, resultando num isolamento 
analítico do saltar, correr, girar, andar, chutar, rolar, arremessar, ou seja, das habilidades motoras.  
Tal configuração, ao mesmo tempo em que representou, naquele momento, uma autonomia científica para a 
área contribuiu, sobremaneira, para a estruturação e organização das matrizes curriculares dos cursos 
superiores de Educação Física e influenciando, até os dias atuais, a formação e atuação dos professores de 
Educação Física no ensino dos esportes. Mas quais seriam os efeitos deste modo de ensinar? 
Por enfatizar apenas aspectos técnicos dos esportes, o modelo tradicional de ensino acaba desconsiderando 
aspectos essenciais para a vida em sociedade, como a parte cognitiva, psicológica, social, afetiva, autonomia, 
responsabilidade, envolvimento, entre muitos outros. 
Corroborando com os dados da nossa pesquisa, Freire Júnior, Maldonado e Silva (2017) descrevem que os 
exercícios de repetição dos fundamentos compõe as estratégias de sete professores, os quais manifestam 
importância de aprender as técnicas esportivas para vivenciarem o esporte na escola. Os autores supracitados 
percebem a presença de tais modelos nas aulas de Educação Física escolar, na qual os profissionais enfatizam 
as técnicas esportivas. Os alunos são ensinados por meio de exercícios que buscam aprimorar a técnica 
necessária para tais práticas.  
Freire Júnior, Maldonado e Silva (2017) salientam ainda que “[...] o indivíduo é um ser sociocultural e as aulas 
restritas à técnica esportiva, por enfatizarem apenas aspectos motores, colaboram para a desintegração desses 
aspectos em relação aos cognitivos e afetivo-sociais que deveriam estar em sintonia na formação dos 
discentes” (p.30).  
O esporte como conteúdo da Educação Física escolar, segundo Barroso e Darido (2006), possui diversas 
características que podem ser exploradas por professores e alunos. Por isso, as aulas não devem ficar restritas 
aos movimentos e técnicas necessárias à prática esportiva e direcionarem um olhar diferenciado para os alunos 
mais habilidosos. É fundamental oferecer condições de aprendizagem para todos os alunos, independente das 
diferenças físicas e motoras. 
Para Ribas (2010), o ensino dos esportes focado em técnicas e exercícios de forma isolada não contribui para 
o entendimento da ideia central e contexto do jogo esportivo. Concordamos com o autor ao defender que o 
ensino dos esportes deve contemplar os elementos de interações (oposição e cooperação) e ações motrizes 
no jogo a partir da teoria chamada Praxiologia Motriz (PARLEBAS, 2008).  
Outra estratégia utilizada pelos participantes para ensinar os esportes refere-se aos jogos, com 15 indicações, 
na qual o professor Gabriel salientou “mostrar na sala de aula como é o jogo na teoria e a dinâmica [...] e depois 
na quadra aplico jogos para ensinar esses esportes”. Já o docente Ronaldo enfatizou que “[...] geralmente 
quando dá tempo e sobra tempo no final eu faço um coletivo, uma sala contra outra”.  
De acordo com Freire Junior, Maldonado e Silva (2017), os jogos favorecem o ensino dos esportes e 
apresentam imprevisibilidade, criatividade e resolução de problemas. Sadi, Costa e Sacco (2008) baseados em 
Mitchell, Oslin e Griffin defendem que o jogo é uma importante estratégia para se ensinar o esporte, já que todo 
esporte, antes de se configurar como tal, um dia foi um jogo. 
O jogo é apontado por Castro, Giglio e Montagner (2008) como uma possibilidade muito interessante para o 
aprendizado dos esportes coletivos, pois possuem muitas semelhanças funcionais, além de proporcionar uma 
grande transferência do aprendizado para outras modalidades esportivas e para a própria modalidade 
objetivada. Silva, Galatti e Paes (2010) sinalizam que os jogos esportivos coletivos fazem parte da cultura do 
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país e podem ser considerados um excelente meio para a formação dos cidadãos, em que a prática pedagógica 
docente precisa ser desenvolvida de maneira criteriosa, sadia e com objetivos claros. 
Além disso, o ensino dos esportes, a partir dos jogos, pode contribuir com outros aspectos como o raciocínio 
sobre o jogo, autonomia, tomada de decisão, a cooperação e a convivência. Lovatto e Galatti (2007) assinalam 
que quando os jogos são ensinados de forma adequada, podem contribuir para o desenvolvimento integral do 
indivíduo, proporcionando a aprendizagem e o aperfeiçoamento de competências técnico-táticas, sócio afetivas 
e cognitivas.  
Já os minijogos foram mencionados por sete docentes, que manifestaram desenvolver essa estratégia para o 
ensino dos conteúdos esportivos em suas aulas. O depoimento da educadora Rosana ressaltou essa estratégia 
de ensino, na qual enfatiza que “sempre do mais simples para o mais complexo, primeiro com poucas regras e 
depois acrescentando aos poucos, através de minijogos”.  
Sadi, Costa e Sacco (2008) destacam que os minijogos possibilitam a apreensão da similaridade presente nos 
jogos de invasão, quando as crianças são capazes de conservar os conhecimentos e táticas dos jogos para a 
realização de outros jogos. Os autores apontam que o conhecimento em esportes deve primeiramente ser 
adaptado às características das crianças, que podem facilmente reproduzir diferentes jogos de invasão, 
resultando um grau de conhecimento dos processos ou técnicas de jogo, transferidos de um para outro, o que 
justifica a utilização de espaços reduzidos.  
Identificamos processos de modificações das ações docentes em virtude das atuais políticas públicas 
educacionais para o estado de São Paulo e com as orientações do currículo do estado de São Paulo (2011) 
que as escolas estaduais adotam e que sugerem atividades que trabalham através dos jogos adaptados e 
minijogos.  
Os jogos pré-desportivos foram estratégias de ensino com seis indicações, como manifestou o professor André 
que “gosto muito de trabalhar com jogos pré-desportivos”. Nossos resultados vão ao encontro da pesquisa 
realizada por Freire Junior, Maldonado e Silva (2017), em que nove professores se utilizavam de jogos pré-
desportivos para ensinar o esporte na escola.  
Paes, Montagner e Ferreira (2009) ressaltam que os jogos pré-desportivos auxiliam no aprendizado das 
modalidades esportivas. Além disso, o docente desenvolve uma função educativa na prática destes jogos, 
atrelando valores como a inclusão, a convivência, o respeito e a ética. O jogo pré-desportivo é imprevisível e 
apresenta desafios durante o jogo que motivam os alunos a participarem das aulas, alimentando condições 
para a manifestação de respostas criativas, individuais e coletivas que auxiliarão tanto na melhora do jogo 
quanto na formação para a vida. 
Os jogos pré-desportivos, segundo Krug (2009), são riquíssimos em possibilidades para descobrir, planejar e 
inventar, uma vez que dentro do jogo, sempre existe outra maneira de passar a bola, ou uma estratégia para 
atacar ou defender no futebol, handebol ou basquetebol, dentre outras modalidades esportivas. 
Assim como no estudo de Freire Junior, Maldonado e Silva (2017), na presente pesquisa identificamos que os 
docentes não se utilizavam dos jogos pré-desportivos na escola com o intuito de motivar os alunos a 
desenvolverem ações cognitivas e motoras dentro do jogo, nem tampouco para a formação de alunos mais 
inteligentes taticamente e independentes para praticar os esportes fora da escola, o faziam apenas como uma 
ferramenta para a melhora da execução dos gestos técnicos. 
Por fim, as brincadeiras foram citadas por cinco docentes como atividades lúdicas para ensinar os esportes na 
escola. A professora Ana ressaltou que “esse ano eu trabalhei com aquelas brincadeiras que é parecida com 
dez passes do basquete, vôlei câmbio, voleiçol, para mais para frente colocar as regras do esporte, da 
modalidade”.   
De acordo com Paes, Montagner e Ferreira (2009), as atividades lúdicas presentes na cultura popular das 
crianças, podem ser utilizadas, contudo, o professor precisa adequá-las ao contexto das aulas para que 
alcancem os objetivos almejados, as características do grupo e possibilitem a vivência da dinâmica e estrutura 
do esporte de maneira prazerosa, alegre e descontraída.  
Nista-Piccolo e Toledo (2014) enfatizam que ensinar o esporte de maneira satisfatória está relacionado à 
preparação dos alunos para realizar as habilidades por meio da descoberta do prazer de executar as atividades, 
bem como conscientizar os alunos sobre seus limites e capacidades, possibilitando uma variedade de 
movimentos e apropriação de novos conhecimentos. Assim, o docente deve focar seu ensino nas dimensões 
pedagógicas que permeiam a aprendizagem de seus alunos com propostas inovadoras e criando um ambiente 
participativo e saudável.  
Sadi, Costa e Sacco (2008) salientam que o conhecimento em esportes deve primeiramente ser adaptado às 
características das crianças, que podem facilmente reproduzir diferentes jogos de invasão, resultando em um 
grau de conhecimento dos processos ou técnicas de jogo, transferidos de um para outro, o que justifica a 
utilização de espaços reduzidos. Os autores sugerem a adaptação das regras de início, para que os alunos se 
familiarizem com a regra de maneira gradativa. 
 
CONCLUSÕES 
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Considerando que o objetivo desta pesquisa foi identificar as estratégias de ensino utilizadas pelos professores 
de Educação Física para ensinar o conteúdo esporte nas aulas de Educação Física nas escolas públicas 
vinculadas ao estado de São Paulo, podemos apontar a presença de um modelo tradicional de ensino orientado 
pela valorização da técnica, ou seja, os gestos motores dos esportes. O foco nestes gestos motores, sobretudo 
para os esportes coletivos, contribui com a descaracterização de suas estruturas e dinâmicas, já que estas 
ocorrem em situações singulares e de incerteza, solicitando do aluno uma tomada de decisão com base em 
uma leitura da situação problema apresentada. Alinhado a este foco, ganha relevo as estratégias de ensino 
assentadas em filas e atividades mecanizadas que pouco, ou quase nada, conseguem acessar e incentivar os 
processos criativos dos alunos. Apesar disso, foram encontrados docentes que desenvolvem estratégias de 
ensino valorizando os jogos, minijogos, pré-desportivos e brincadeiras, elementos estes que podem 
circunscrever alguns desligamentos do ensino tradicional técnico. Acreditamos que o uso, por parte dos 
professores, destas estratégias de ensino que buscam romper com a valorização exclusiva dos fundamentos 
esportivos e dar relevo ao elemento lúdico e desafiador do jogo pode ter sido alimentado pelo Currículo do 
Estado de São Paulo. 
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INTRODUÇÃO 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) tem como objetivo incentivar a formação 
de professores, como também fortalecer a tríade ensino-pesquisa-extensão, atuando de forma eficiente 
relacionando a teoria e a prática pedagógica, levando a reflexão e percepção dos desafios para o ensino de 
ciências e biologia em escolas públicas, proporcionando a formação eficaz (BEZERRA; FERREIRA, 2019). O 
PIBID oferece bolsas para que acadêmicos 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 um coordenador de área (docente da licenciatura) e por um 
superviso, docente de escola pública onde são exercidas as atividades. 
A biologia pode ser definida como a ciência que estuda a vida, a qual tem em muitos conteúdos uma abordagem 
abstrata, fazendo ser necessário que o aluno tenha imaginação que por vezes não é atingida. A citologia é um 
dos conteúdos constituintes do ensino médio de biologia, a qual requer uma maior preparação de materiais 
didáticos de apoio, já que concentra conceitos que são vistos somente a nível de microscopia (ORLANDO et 
al, 2009). A célula é a unidade funcional básica dos seres vivos, e através do seu estudo podemos conhecer e 
compreender o funcionamento dos organismos, seus processos químicos e biológicos, interações, 
necessidades e produtos. 
A célula que conhecemos atualmente foi visualizada por Robert Hooke e foi um grande passo na ciência do 
século XVII (MARTINS, 2011). Desde então a evolução das células gerou também a evolução dos seres vivos, 
desde organismos mais simples como as bactérias até os mais complexos como cada organela presente na 
célula. Apresenta funções específicas que participam de processos importantes, funções características que 
definem a importância e a ação destes no organismo (CARNEVALLE, 2012). 
Este trabalho é baseado em um relato de experiência sobre a importância do Subprojeto PIBID Biologia UERR 
e foi feito sob a ótica de três acadêmicos bolsistas atuantes na escola com o propósito de melhorar o ensino e 
aprendizagem pelos estudantes dos conteúdos abordados. Os acadêmicos bolsistas fizeram observação em 
sala de aula e perceberam a dificuldade do professor em atrair a atenção dos alunos nas aulas teóricas de 
Citologia. Mediante esta dificuldade, a fim de tornar as aulas mais interessantes e motivadoras, sugere-se a 
criação de um modelo de célula eucarionte e procarionte com os alunos de maneira didática, permitindo ao 
aluno a melhor compreensão do conteúdo abordado em sala de aula, identificando as organelas presentes nas 
células e, possibilitando a distinção entre elas.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O subprojeto PIBID Biologia UERR em questão iniciou sua participação na Escola Estadual Professora Maria 
das Dores Brasil no ano de 2018, contando com a participação de um professor supervisor, uma professora 
coordenadora de área e oito acadêmicos bolsistas nesta escola. Após a inserção do discente no PIBID de 
Biologia UERR, foram feitas observações em sala de aula, reuniões para organização das atividades, seleção 
de materiais necessários para as aulas práticas.  
A confecção dos modelos de células eucarionte (animal e vegetal) e procarionte (bactéria) foi realizada com 
alunos da turma do 1º ano do ensino médio como atividade do PIBID em julho de 2019, após a explanação do 
conteúdo Citologia. Esses modelos foram posteriormente apresentados em um evento da Escola chamado 
“Amostra da Biologia”.  
A Escola disponibilizou uma sala para os Encontros do Clube de Ciências, a turma foi levada para esta sala e 
foi dividida em três grupos, e cada grupo ficou responsável pela produção de dois modelos de uma célula 
específica (animal, vegetal e bacteriana). Para a produção dos modelos foram utilizados materiais de fácil 
acesso e sem muito custo como garrafas pets, EVA, bastão de cola quente, pistola de cola quente, tesoura, 
massa de modelar, papelão, papel cartão, barbante, palitos de pirulito, régua, pincel e cola branca, com intuito 
de usar. A figura 1 mostra a interação dos alunos na produção dos modelos que foram desenvolvidos no mínimo 
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em seis horas, já que a Escola funciona em integral, no período matutino foi realizada a confecção das células 
e no vespertino a confecção dos cartazes. 
 

Figura 1. Confecção dos modelos celulares pelos estudantes da turma do 1º. ano de biologia da Escola 
Estadual Maria das Dores Brasil. 

 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os acadêmicos bolsistas estão sempre presentes nas aulas, dando apoio necessário ao professor, visando 
contribuir de forma dinâmica e significativa, essa experiência em fazer parte do cotidiano da sala de aula 
permitiu reflexões não somente sobre os conteúdos de citologia, mas também, como contribuir 
significativamente para o ensino-aprendizagem dos estudantes unindo teoria e prática. É por meio da vivencia 
diária das práticas e das novas metodologias que os futuros professores poderão ter a experiência de uma 
avaliação mais elaborada do desenvolvimento da prática, impedindo para tanto posições sem críticas 
habitualmente frequentes em sala de aula (ATAIDE; SILVA, 2011).   
Foi perceptível o interesse e entusiasmo dos alunos no momento da confecção dos modelos celulares, 
participando ativamente de todo o processo no tempo proposto. O material produzido foi exposto em um sábado 
letivo, no período matutino, no evento da escola “Amostra da Biologia”, no qual o objetivo era a participação de 
todos os estudantes de todas as turmas da Escola. Os estudantes observaram, além dos modelos celulares, 
outros materiais expostos por várias turmas. Os bolsistas PIBID organizaram os alunos em duplas para 
apresentarem as atividades para todos os colegas de outras turmas. 
 
Figura 2. Materiais didáticos concluídos expostos no evento da Escola Estadual Maria das Dores Brasil. A. 
modelos de células eucarionte vegetal e animal confeccionados com PET (modelos menores), e papelão 
(modelos maiores) e um modelo de vírus, B. Célula eucarionte Animal, C. Célula eucarionte vegetal, D. Célula 
procarionte (bactéria ciliada). 
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Os estudantes tiveram a oportunidade de ter mais conhecimento sobre as células com a confecção dos modelos 
celulares com materiais de baixo custo, porém fáceis de trabalhar. De certa forma os estudantes foram 
motivados a aprender, fortalecendo assim o ensino de ciências. Durante a confecção das células, os estudantes 
pesquisaram e discutiram sobre o conteúdo nos grupos, e, quando surgiam dúvidas, as mesmas eram 
discutidas com os bolsistas PIBID.  
O uso de atividades práticas melhora o aprendizado dos alunos, uma vez que os estimulam a serem críticos 
para terem competência para refletir sobre os assuntos estudados, sendo necessário que os professores 
utilizem diferentes estratégias para o desempenho do processo de ensino aprendizagem conectando conteúdos 
em sala de aula às vivências dos estudantes com uso de tecnologias (CARDOSO, 2013). O aluno ao confrontar 
a teoria com a prática obtém o sucesso do processo de aprendizagem, uma vez que a ampliação dos espaços 
que eles compartilham suas ideias entre si, aumentará sua oportunidade de reflexão do conteúdo abordado em 
sala de diferentes perspectivas (OLIVEIRA, 2005).  
 
CONCLUSÕES 
Diante do exposto concluímos que uma aula mais dinâmica torna o aluno mais participativo e permite a melhor 
compreensão do conteúdo abordado em sala de aula. Através de todas as etapas realizadas no Clube de 
Ciências, percebemos que quando existe o comprometimento e a participação de todos, podemos colocar em 
prática todo o tipo de atividade, principalmente quando o maior objetivo é a aprendizagem dos alunos.  
As atividades desenvolvidas no PIBID aproximam o graduando em licenciatura com a realidade da educação 
básica, viabiliza o seu desenvolvimento intelectual, pessoal e profissional, bem como, prepara o graduando 
para o desafio da docência, dando a ele competência para desenvolver atividades criativas despertando o 
interesse do estudante do ensino médio pelos conteúdos estudados. 
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INTRODUÇÃO 
A extração seletiva de madeira – ESM em Roraima está concentrada no sul do Estado e o principal polo 
madeireiro está localizado no município de Rorainópolis (BARNI et al., 2012). O município é cortado pela BR-
174 (sentido norte / sul) e a sede municipal está localizada “a meio caminho” entre Boa Vista (distando 290 km), 
capital do Estado e Manaus (465 km), capital do Estado do Amazonas. Em Roraima esta atividade é 
caracterizada, principalmente, pela exploração madeireira proveniente de projetos de corte raso 
(desmatamento) junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – FEMARH. Ou seja, de 
liberação de desmatamento para fins de implantação de pastagens ou de roças de baixos insumos tecnológicos. 
A ESM pode ter exercido um importante papel na ocorrência e espalhamento do fogo no sub-bosque da floresta 
no evento El Niño 2015-2016 no sul do Estado de Roraima (BARNI et al., 2018; CONDÉ et al., 2019). No entanto 
ainda não foram realizados estudos na região que dê suporte para refutar ou corroborar essa hipótese. Portanto, 
o estudo teve como objetivo principal analisar um projeto de manejo florestal de ESM para subsidiar análises 
espaciais em imagens de satélites sobre esta importante atividade na Região Sul do Estado de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Área de Estudo 
A área de estudo localiza-se na região Sul do Estado de Roraima e é restrita a uma área de aproximadamente 
350 ha (figura 1). A cobertura vegetal original dessa região é formada por Floresta Ombrófila densa, Ecótono 
(floresta de contato) entre floresta ombrófila / Campinarana / Campina e por Campinarana. Os solos da região 
são do tipo Argissolo Vermelho–Amarelo (PVA) e Latossolo Vermelho–Amarelo (LVA) (SEPLAN 2010). O clima 
predominante da região, de acordo com a classificação de Koppen, é Af (clima equatorial), com pequeno 
período de seca; precipitação média variando entre 1.900–2.200 mm (BARBOSA, 1997) e a temperatura média 
anual variando em torno de 27°C.  

 
Figura 1. Localização da área de estudo. FONTE: PRODES (2019). 
 
Métodos  
Para determinar a área dos pátios foram realizadas medidas das larguras e dos comprimentos (m), dos pátios 
de estocagem de madeiras conforme a (figura 2). Posteriormente esses valores foram transformados em área 
(m2) multiplicando-se a largura (L) pelo comprimento (C): L x C. As medidas foram tomadas com o auxílio de 
uma trena que media 30 m de comprimento.  
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Figura 2. Exemplo das variáveis em campo. FONTE: O autor. 

 Os carreadores que partiam dos pátios foram contados e posteriormente medidos os seus comprimentos (m). 
Isto foi realizado a partir da plotagem de pontos de GPS na área de trabalho de um Sistema de Informações 
Geográficas – SIG, coletados no início e no final de cada carreador e registrando-se a distância em metros de 
um ponto ao outro no SIG (Figura 3). 

 
Figura 3. Plotagem de pontos com a localização de pátios, carreadores e árvores abatidas (circulos verdes). 
Imagem SENTINEL-2 de 2018. FONTE: USGS (2019) 

Abertura de dossel e análise de dados 
A coleta da abertura do dossel, que é a quantidade de luminosidade solar que chega até ao solo (%) devido à 
retirada ou remoção da copa das árvores, foi obtida utilizando-se um aplicativo de smartfone simulando câmera 
fotográfica com objetiva “olho de peixe” (TICHÝ, 2015). Esse parâmetro foi registrado em pátios, carreadores e 
em tocos de árvores abatidas pela ESM. Também foi obtido o Diâmetro de Tocos (DT: cm) das árvores abatidas. 
Durante as medições foram feitas as identificações das espécies madeireiras extraídas no projeto. Para analisar 
os dados coletados em campo utilizou-se de análise exploratória, que consistiu na aplicação de Análise de 
Correlação de Pearson (ACP; r) e Análise de Regressão Simples (ARS; R²) entre os valores das variáveis 
coletados em campo. Isto foi necessário para se compreender a natureza dos dados e as suas relações que 
podem ser aproveitadas em análises espaciais utilizando imagens de satélites. Os DTs foram transformados 
em Volume Comercial (VC; m³) a partir do modelo matemático de Husch: V = 0,00263 * Dtoco^1,761132, 
conforme (GIMENEZ et al, 2015). Para fins de interpretação dos resultados da ACP, consideraram-se os 
seguintes parâmetros para o coeficiente (r): valores próximos a 0 = ausência de correlação; valores entre ±0,10 
e ±0,39 = fraca correlação; escores entre ±0,40 e ±0,69 = correlação moderada e; valores entre ±0,70 e ±1,0 = 
forte correlação (DANCEY & REIDY, 2006). A ARS foi aplicada onde a ACP apresentou moderada ou forte 
correlação entre as variáveis. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os 11 pátios medidos em campo representam, aproximadamente, 10% dos pátios existentes no projeto como 
um todo (Tabela 1; Figura 3). O maior pátio mediu 1.156,0 m2 de área e o menor 400,0 m2. Foram medidos dois 
(2) pátios (4 e 6) com abertura máxima do dossel (100%) e a menor abertura foi registrada no pátio 1, com 
46,5% de abertura. Em cada pátio foi registrado, em média 1,7 carreador e 8,5  árvores extraídas pela ESM.  
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Tabela 1. Valores das variáveis coletados em campo. 

 
Considerando o volume (m³) extraído na área de estudo a Massaranduba (Manilkara Huberi) apresentou o 
maior percentual (39,4%) dentre as espécies exploradas (Tabela 2; Figura 4). (Gimenes et al,2015) em seu 
estudo de ajuste de equações volumétricas a partir de espécies exploradas na Região Sul do Estado, relatam 
que a Massaranduba foi uma das espécies com maior pressão para exploração. 

Tabela 2. Número de indivíduos (n: Indiv.), Diâmetro médio do toco (DM), Volume médio (VM), Volume total 
(VTT) e percentual (%) de ocorrência das espécies na área de estudo. 

Espécie Indiv. DM (cm) VM (m³) VTT.(m³) % 

Massaranduba 35 85 6,8 236,3 39,4 

Angelim 14 100,4 10,1 141,1 23,5 

Copiúba 16 73,2 5,2 83,5 13,9 

Matá-Matá 10 60,8 3,7 36,9 6,2 

Não identificada 6 79,3 5,9 35,2 5,9 

Tuturubá 2 104 9,3 18,6 3,1 

Mirindiba 5 59,6 3,6 17,8 3,0 

Louro Gamela 2 85,1 6,6 13,1 2,2 

Piquiá 3 61,7 3,8 11,4 1,9 

Estopeiro 1 95,2 7,9 7,9 1,3 

TOTAL 94 804,3 62,8 601,9 100,4 

O estudo indicou que há uma relação inversa entre as variáveis abertura de dossel e o NDVI, sendo que, quanto 
maior é a abertura de dossel de pátios e de locais de árvores abatidas menores são os valores de NDVI (tabela 
3,figura 5).   
   

  gl SQ MQ F F de significação 

Regressão 1 169,189 169,189 0,4339 0,5391 

Resíduo 5 1949,312 389,862  

Total 6 2118,502   

Figura 5. Análise de variância (ANOVA).  
Esses resultados inversos entre abertura de dossel são coerentes visto que maiores valores de NDVI ( gráfico 
1, figura 6), estão relacionados ao verdor e à sanidade da vegetação. Enquanto os menores valores estão 
relacionados à refletância do solo exposto e à vegetação morta, típicos de áreas alteradas com o desmatamento 
ou de florestas perturbadas por atividades de ESM (ASNER et al. 2005, 2006).  Os resultados indicam que 
essas informações podem ser utilizadas para predizer, por exemplo, a localização de áreas de ESM utilizando 
imagens de satélites. 
 

Pátio Área (m²) Carreador (n) Média (m) Árvore (n) DT (cm) 

1 734,5 2 121,7 9 67,6 

2 563,4 1 226,8 5 83,0 

3 494,6 2 255,8 16 99,0 

4 902,5 3 187,3 12 88,4 

5 742,0 3 164,9 8 70,8 

6 1.045,0 1 506,5 10 63,6 

7 588,6 4 540,7 14 80,7 

8 907,1 3 247,7 16 80,0 

9 1.064,2 0 - 2 102,3 

10 401,7 0 - 2 82,5 

11 717,3 0 - 0 0,0 

TOTAL 8.160,9 19 2.250,7 94 - 

MÉDIA 741,9 1,7 180,5 8,5 81,3 
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Figura 6. Relação inversa entre abertura de dossel (variável independente ou explicativa) e NDVI (variável 
dependente ou explicada). 
  

CONCLUSÕES 
Os dados da pesquisa foram coletados no campo, em um projeto de ESM no sul do Estado de RR, onde foram 
realizadas as medidas de tamanho do pátio, comprimento de carreadores, diâmetros dos tocos das árvores 
abatidas e o índice de abertura de dossel. Com esses dados possibilitou-se, fazer uma análise exploratória para 
verificação da natureza do relacionamento entre as variáveis e possível uso para em imagens de satélites.  
O estudo indicou que há uma relação inversa entre as variáveis abertura de dossel e o NDVI, sendo que, quanto 
maior é a abertura de dossel de pátios e de locais de árvores abatidas menores são os valores de NDVI. Esses 
resultados indicam que essas informações servem como parâmetros que podem ser utilizados para predizer a 
localização de áreas de ESM utilizando imagens de satélites. 
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INTRODUÇÃO 
As tendências atuais da formação continuada dos professores pressupõem uma política que prima pela 
criatividade, inovação e participação da comunidade escolar (professores, agentes formadores, gestores, 
pesquisadores, entre outros atores educacionais) como protagonistas do desencadear de um processo 
permanente de formação (IMBERNÓN, 2010).  
Nesse sentido, a formação tem sido concebida como um processo de reflexão das práticas educativas, 
buscando descontruir a ideia de formação como acumulação de cursos ou técnicas. Esse processo traz consigo 
a preocupação com a (re) construção e o “estabelecimento de novos modelos relacionais e participativos na 
prática da formação” (IMBERNÓN, 2010, p. 23).  
No que tange especificamente ao nosso objeto de estudo, nota-se a escassez de pesquisas voltadas para a 
formação continuada com foco no ensino da dança na escola, principalmente envolvendo a comunidade 
escolar. Destacamos as pesquisas de Andrade (2016), Gaspari (2005), Godoy et al. (2012, 2014), Nascimento 
(2011), Ostetto (2005), Sgarbi (2009),  Sousa (2016) e Strazzacappa (2001), que são direcionadas ao foco da 
nossa pesquisa. Contudo, somente a dissertação de Sgarbi (2009) envolveu a formação continuada em 
contexto, ou seja, a formação ocorreu na própria escola, mas não envolveu a equipe escolar, somente as 
professoras. 
Sousa (2016) desenvolveu um programa de formação continuada no âmbito da Educação Física com foco no 
ensino da dança na escola, integrando as áreas de Educação Física, Arte e Pedagogia, bem como avançou na 
produção do conhecimento relativo à temática da formação continuada de professores. O objetivo consistiu em 
investigar, por intermédio desse programa, as possíveis implicações no repensar e na transformação da prática 
pedagógica de um grupo de professores da educação básica.  
Dentre as sugestões indicadas pelos participantes para a continuidade do programa, uma delas referia-se ao 
diálogo com os gestores escolares sobre a dança criativa, bem como a participação no programa dos 
professores de Educação Física, Arte e Pedagogia e da equipe gestora da mesma escola para que houvesse 
um processo de mudança da prática pedagógica em relação ao ensino da dança, no sentido de subsidiar todas 
as ações (estruturais, materiais, pedagógicas, etc.) necessárias para garantir que as contribuições dessa 
formação aconteçam de fato nas escolas (SOUSA, 2016). 
Verificamos, assim, que a questão do ensino da dança na escola vinculada a processos de formação continuada 
colaborativa no contexto escolar apresenta-se incipiente nas pesquisas brasileiras. Portanto, ganha relevo a 
investigação acerca da continuidade do programa de formação continuada com foco nos conteúdos da dança 
educativa (LABAN, 1978, 1990) na instituição educacional voltada para a equipe escolar completa de 
professores, direção e coordenação, considerando esta como um espaço de socialização profissional, no 
cenário da contemporaneidade.  
Mediante a essa perspectiva, realizamos um programa de formação continuada por meio de ações coletivas, 
participativas (BARBIER, 2007; THIOLLENT, 2009) e colaborativas do trabalho docente (IMBERNÓN, 2010), 
estabelecendo um diálogo com os protagonistas da comunidade escolar. Concordamos com Imbernón (2010), 
que a metodologia de trabalho e o clima afetivo devem ser um dos pilares do trabalho colaborativo, ou seja, 
aprender num ambiente de colaboração, de diálogo profissional e de interação social, suscita a criatividade e a 
capacidade de regulação. Diante desses apontamentos, objetivou neste estudo analisar a possível renovação 
mudanças na prática pedagógica no ensino da dança, por intermédio da participação da equipe gestora em 
uma formação continuada colaborativa em dança (FCCD) na instituição escolar.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma investigação qualitativa, fundamentada nos parâmetros da pesquisa-ação (BARBIER, 2007; 
THIOLLENT, 2009) e promovida por uma Universidade Pública em parceria com uma Secretaria Municipal de 
Educação do interior paulista, sendo aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNESP (CAAE 
69701017.9.0000.5398) em 2017.  
O FCCD ocorreu no período de agosto a dezembro de 2017, com a equipe escolar da educação infantil (uma 
diretora, quatro professoras de educação infantil e uma educadora da educação especial) e no período de 
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março a junho de 2018 com os anos iniciais do ensino fundamental (uma diretora, um vice-diretor, uma 
professora do 2º e 4º anos, duas do 3º ano, uma docente da educação especial, uma educadora de educação 
de jovens e adultos (EJA) e duas merendeiras), totalizando a participação de quinze atores sociais, na qual 
tivemos somente uma participação masculina. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE).  
Foram realizados encontros semanais de três horas cada, com carga horária de 60 horas (45 horas presenciais 
e 15 horas de estudo não presenciais). Foram ministrados os elementos coreológicos da dança criativa de 
Laban (1978, 1990) por meio de leituras, discussões de textos, vídeos, documentários, experiências práticas e 
rodas de conversa. Os instrumentos para coleta dos dados foram constituídos por pesquisa bibliográfica, grupo 
focal, questionários, entrevistas e diários de campo.  
Os encontros foram registrados em áudio e vídeo, as entrevistas foram transcritas na íntegra. A análise do 
material empírico teve embasamento pelas proposições da análise de conteúdo de Bardin (2016), que prevê 
uma análise das comunicações utilizando procedimentos sistemáticos e objetivos para a descrição do conteúdo 
das mensagens.  
O material empírico foi analisado por meio do software NVivo 12 (QSR International), aplicativo para tratamento 
de dados qualitativos, gerando a triangulação dos dados. A análise dos resultados foi ancorada na discussão e 
articulação com o referencial teórico construído a partir dos estudos de Imbernón (2010), Laban (1978, 1990) 
e, a produção da literatura no campo de investigação. 
Para nos referirmos aos participantes colaboradores dessa investigação, adotamos a denominação de 
professores e gestores. Com o intuito de facilitar a identificação, colocamos a sigla P para Professor, acrescida 
da sigla de cada etapa de ensino. Assim, para a etapa da Educação Infantil colocamos a sigla PEI, para Ensino 
Fundamental, a sigla PEF e, para os Gestores, as siglas GEI e GEF. Objetivando a preservar a identidade do 
grupo, atribuímos nomes fictícios a todos os sujeitos da pesquisa, por considerar os professores como sujeitos 
importantes no processo de investigação. Os nomes selecionados para identificá-los têm, como referência, as 
personalidades pertencentes aos diferentes estilos de dança. No tópico a seguir, apresentamos os dados 
coletados com a equipe escolar e o referencial teórico possibilitaram as análises da possível renovação da 
prática pedagógica da dança na escola de educação infantil e do ensino fundamental. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As análises que seguem nessa seção intencionam analisar os relatos da equipe escolar sobre os elementos 
que caracterizam a FCCD por intermédio da pesquisa-ação, em relação às possíveis mudanças na prática 
pedagógica da dança, enquanto manifestação histórica, social e cultural que deve ser ensinada na escola. De 
acordo com Gariba e Franzoni (2007), a dança é essencial para o desenvolvimento do indivíduo, uma vez que 
possibilita na vivência, uma nova perspectiva, que envolve a sensibilidade e a consciência de seus valores, 
comportamentos e condutas, no corpo social. 
 
Participantes do estudo 
A faixa etária do grupo está compreendida entre 34 a 54 anos. Destes, onze educadoras possuem formação 
acadêmica inicial em instituição particular e dois docentes em instituição pública, concluído entre os anos de 
1991 a 2014.  
Em relação à formação continuada, duas professoras fizeram três especializações, sete docentes realizaram 
duas especializações e duas educadoras participaram de uma especialização. Entre as especializações, seis 
diz respeito à Psicopedagogia, cinco foi sobre Gestão Escolar, duas refere-se à Neuropsicopedagogia e com 
apenas uma indicação cada temos o Atendimento Educacional Especializado, a Educação Infantil, a Docência 
no Ensino Superior, a Alfabetização e Letramento, o Distúrbio de Aprendizagem, a Ética, Valores e Cidadania, 
a Inclusão Escolar, a Sexualidade Normal e Patologia e a Sexualidade Pessoal Especial.  
No tocante a participação em cursos, workshop e aulas esporádicas voltado para Dança, sete participantes 
responderam que não tiveram nenhuma formação continuada voltada para esse conteúdo, duas participaram 
de um minicurso intitulado Dança na Educação Inclusiva, uma frequentou aulas de Street Dance e Dança do 
Ventre, uma participou de curso de Forró e Dança de Salão e uma fez balé clássico.  
 
Possível renovação da Prática Pedagógica em escolas de educação infantil e do ensino fundamental I 

A equipe escolar enfatizou a necessidade da apresentação de repertórios novos, pois é na escola que 
podemos proporcionar atividades que contribuam para o desenvolvimento integral das crianças por meio de 
danças, brincadeiras e jogos que despertam o “ser criança”.  
Ao apresentar um novo elemento aos pequenos é preciso priorizar a exploração do mesmo de forma prévia, 
quantas vezes forem necessárias, cabendo ao docente intermediar e favorecer a socialização, a harmonia e o 
desenvolvimento de seus participantes. Ou seja, por meio da dança, o aluno conhece o mundo brincando e 
aprende vários movimentos e ritmos, desenvolvendo os aspectos motores, cognitivos, afetivos, emocionais e 
sociais (PIOVEZAN; RINALDI, 2014).  
Para Marques (2012), entender a dança como expressão é poder acreditar na possiblidade da criança ser 
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autora de sua própria dança, isto é, proporcionando que ela crie, invente, acompanha. Essa comunicação é 
realizada pela linguagem do corpo que proporciona, não apenas entender mais de si próprio e do mundo, mas 
gerar novas chances para se expressar, se inserir e intervir em nosso círculo social (BRASILEIRO; 
MARCASSA, 2008).    
A sistematização da dança criativa e a discussão sobre o projeto político-pedagógico da escola em relação ao 
ensino da dança permitiu que a equipe escolar discutisse sobre a dança estar inserida na proposta da unidade 
escolar. Na educação infantil o desenvolvimento da criança está relacionado ao movimento corporal, sendo 
este um elemento fundamental para o desenvolvimento infantil pleno.  
A equipe escolar mencionou que antes dessa formação colaborativa, a dança era trabalhada como meio para 
atingir objetivos de outras áreas. No decorrer das aulas de dança criativa, as docentes observaram nos alunos 
uma grande evolução da dança como linguagem, na qual proporcionou experiências que despertaram o desejo 
de conhecer mais o mundo da dança em seus diversos aspectos, com seus signos próprios que podem ser 
vistos nos estudos coreológicos de Rudolf Laban (1978, 1990), voltados para a eucinética, corêutica e 
labanotação. 
De acordo com a equipe escolar, os alunos as surpreenderam em seus processos criativos, em sua imaginação, 
nas expressões corporais, em que experimentavam os limites do seu corpo em movimento, além de expressar 
sentimentos e emoções, favorecendo assim o seu desenvolvimento integral. Perceberam também uma melhora 
significativa nos comportamentos, concentração e produções em outras áreas da educação infantil.  
A equipe escolar manifestou que sentiu o impacto do FCCD para a sua prática pedagógica, na qual também foi 
percebido pelos gestores das unidades escolares. A GEI Janet salientou que tem que estar engajada junto com 
o grupo, por isso fui impactada, como demonstra o seguinte excerto: “você tem que estar junto, conversando, 
vivenciando, participando. Eu sentava, eu olhava, eu via gravava. O olhar de gestora, de colaboração, de 
incentivo”.  
Isto supõe que a formação continuada deva se estender ao terreno das capacidades, habilidades, emoções e 
atitudes, e deve questionar continuamente os valores e as concepções de cada professor e da equipe coletiva. 
Por isso, Imbernón (2010) ressalta que escolas e comunidade devem ser o foco da formação continuada e os 
docentes, os sujeitos ativos e protagonistas da mesma. Para esse autor, essa proposta de formação continuada 
abrange uma mudança radical na maneira de pensar a formação, destacando a necessidade de um clima de 
colaboração entre os professores, uma organização minimamente estável, que apoie formação, bem como a 
aceitação de uma contextualização e de uma diversidade entre os professores que implicam maneiras de 
pensar e agir diferentes, contribuindo para que se consiga uma melhor aceitação das mudanças e uma maior 
inovação das práticas. 
O GEMEF John observou esse impacto na prática pedagógica das docentes, ao relatar que “uma professora é 
menos resistente hoje e ela já está buscando e já pensa em fazer no sarau algo voltada para dança”, bem como 
destacou a mudança na “prática daquelas que a gente já esperava e daquelas que eram resistentes e não 
acreditavam nelas mesmas”. 
Para Porto (2000) e Imbernón (2010), a formação continuada é uma importante estratégia de mudança das 
práticas pedagógicas, como processo crescente de autonomia do professor e da unidade escolar. Ao escolher 
essa estratégia, nossa intenção foi estimular a participação ativa do professor em seu processo de 
aprendizagem, possibilitando a descoberta, o pensar por movimentos, indo além da realidade construída, 
transformando-a e construindo-a através da criação (LABAN, 1978, 1990).  
Sendo assim, a equipe escolar após observar que é possível e relevante trabalhar os conteúdos próprios da 
dança com crianças pequenas, sugeriu a possibilidade de sistematizar o ensino da dança na proposta política-
pedagógica da unidade escolar, já que a dança criativa contribuiu para saltos qualitativos no desenvolvimento 
infantil das instituições educacionais participantes na FCCD.  

 

CONCLUSÕES 
A presente pesquisa-ação (BARBIER, 2007; THIOLLENT, 2009) teve como eixo central o desenvolvimento da 
FCCD em duas instituições escolares, na qual foram avaliados os relatos da equipe escolar sobre os elementos 
que caracterizam a formação continuada colaborativa, as implicações do sistema da dança criativa de Laban 
(1978, 1990), por meio dos estudos da coreologia (eucinética que estuda a qualidade dos movimentos (espaço, 
tempo, peso e fluência); corêutica que aborda a organização espacial a partir da cinesfera, na qual o movimento 
acontece e, a labanotação que realiza a escrita da dança), no processo de ensino-aprendizagem das crianças 
e, as possíveis mudanças na prática pedagógica da dança, enquanto manifestação histórica, social e cultural 
abordada na escola. 
Após os estudos, as reflexões e a aplicação das vivências específicas da dança criativa e como os resultados 
obtidos com as crianças foram favoráveis educacionalmente, a equipe escolar acredita ser relevante 
proporcionar esse conteúdo para as crianças da educação infantil e do ensino fundamental, devido o seu 
impacto nos processos de ensino-aprendizagem, na ampliação do vocabulário de movimentos, no estímulo aos 
processos criativos e imaginativos, na exploração dos limites e expressões corporais, sentimentais e 
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emocionais, na qual também percebeu a melhora nos comportamentos, na concentração e na produção das 
crianças em outras áreas do conhecimento.  
Em síntese, os resultados apresentaram que a equipe escolar: a) apropriaram-se de conhecimentos, (re) 
construíram um olhar diferenciado em relação à dança, compreendendo-a como linguagem; b) puderam trocar 
experiências, compartilhar os aspectos facilitadores e limitantes do trabalho e, realizar adaptações para atender 
as necessidades de cada turma; c) melhorou a relação interpessoal professor-aluno e equipe de apoio; d) 
sentiram a necessidade de ter um olhar diferenciado sobre o desenvolvimento da criança segundo a proposta 
pedagógica do município; e) perceberam que são destinados poucos momentos para estimular as capacidades 
imaginativa e criativa, f) segurança para ministrar esse conteúdo e, g) precisam discutir a sistematização do 
processo de ensino-aprendizagem da dança juntamente com a análise do projeto político pedagógico da escola. 
Os encontros dessa FCCD constituíram-se em momentos de diálogo, discussão e reflexão, provocados pelas 
vozes dos educadores, cujo papel fundamental da pesquisadora foi o de instigar, provocar e refletir juntos as 
tomadas de decisão da proposta, em uma perspectiva de construção dialógica e coletiva.  
Uma das premissas dessa FCCD foi deixar os professores à vontade, sob a orientação da pesquisadora, bem 
como destinar espaços para exporem suas ideias, opiniões, sugestões e comentários a respeito do programa, 
pois é por meio da ação e da participação da equipe escolar investigada que são identificados os problemas e 
desenvolvidas novas alternativas. Para Barbier (2007), a ênfase reside na ação associada à reflexão e, por 
isso, é adequada atividades que tenham como objetivo a conscientização e a emancipação.  
Nessa perspectiva, a pesquisa-ação adota a noção de escuta sensível (BARBIER, 2007), do diálogo e da 
reflexão, em que o verdadeiro espírito da pesquisa-ação consiste em sua “abordagem em espiral”, implicando 
numa reflexão permanente sobre a ação (BARBIER, 2007; FRANCO, 2005) 
Destaca-se ainda, que cinco docentes ministram aulas em outras unidades escolares, multiplicando, ampliando 
e propagando a pesquisa-ação da FCCD para outras escolas. Isto supõe que a formação continuada deva se 
estender ao terreno das capacidades, habilidades, emoções e atitudes, e deve questionar continuamente os 
valores e as concepções de cada professor e da equipe coletiva.  
Conclui-se que a FCCD realizada na escola com a participação da equipe escolar fomentou uma possibilidade 
de mudança da prática pedagógica e da proposta educacional de maneira autônoma, criativa, inovadora e 
colaborativa.  
E o referencial teórico eleito nesta pesquisa permitiu avançar na produção do conhecimento em relação à 
temática, compreender o processo de reconstrução da realidade cultural escolar e as relações estabelecidas 
entre todos os atores educacionais e, consequentemente uma atuação profissional consciente do seu papel na 
sociedade. Contudo, compreendemos que é um desafio a ser concretizado para melhorar a qualidade da 
educação infantil nas escolas brasileiras. 
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INTRODUÇÃO 
A arborização urbana tem se tornado um elemento essencial na composição das paisagens urbanas ou 
florestas urbanas, tendo em vista sua função ecológica, estética e social para a melhoria na qualidade de vida 
da população. Nas últimas décadas com o avanço da industrialização e o aumento na migração da população 
rural para as áreas urbanas, intensificou o processo de aceleração da urbanização, e a falta de aplicação ou 
inexistência de políticas públicas desencadeou um problema grave para a população e meio ambiente que teve 
grandes áreas de florestas desmatadas e crescente urbanização sem critérios de planejamento social 
(SANTOS et al., 2018). A inserção de árvores no ambiente urbano é realizada objetivando atender a uma série 
de funções, podendo-se destacar a quebra da monotonia das cidades, necessitando harmonizar as relações 
naturais com os espaços pavimentados.  
A falta de planejamento da urbanização tem gerado graves prejuízos ambientais, como a poluição e escassez 
do recurso hídrico potável, impermeabilização do solo, aumento da temperatura e incidência de doenças 
cardiovasculares (MANFRIN; ESCHER, 2018). Segundo orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
a quantidade mínima preconizada para que se tenha uma boa qualidade de vida é de pelo menos 12 m² de 
área verde por habitante, sendo o ideal de 36 m², o que representaria em média três arvores por habitante 
(GAZETA DO POVO, 2016).  
Os benefícios mais citados incluem a redução de ruídos, as modificações do microclima, um ar mais puro, a 
alteração do campo visual, proteção e direcionamento do vento, a melhoria do hábitat da fauna silvestre, 
aumento do valor das propriedades, a melhoria da saúde física e mental da população, assim como a recreação 
e lazer em parques urbanos (CEMIG, 2011; LIMA NETO, 2011, 2014). Nas cidades brasileiras, porém, é comum 
encontrar poucas espécies nativas e muitas espécies de árvores exóticas. Espécies exóticas devem ser 
inseridas na arborização urbana a partir de estudos prévios para não causar impactos negativos à 
biodiversidade da flora nativa (CONDÉ et al., 2018). Segundo Lima Neto (2014) e Alves et al. (2019), 
aproximadamente 70% das espécies que compõe as florestas urbanas são exóticas. Desse modo, a 
necessidade de planejamento para composição arbórea tem sido bastante discutida na comunidade científica, 
a fim de beneficiar a qualidade de vida das pessoas e reduzir os impactos à biodiversidade nativa do Brasil.  
A cobertura vegetal das cidades propicia diversas melhorias, como: purificação do ar pela fixação de gás 
carbônico, gases tóxicos e pela reciclagem de gases através dos mecanismos fotossintéticos (LOMBARDO, 
1990). O uso dos inventários florestais na arborização urbana permite a geração de informações a respeito da 
quantidade e do valor intrínseco das árvores na eficiência dos serviços ambientais, sendo utilizados para 
aumentar a consciência do público e facilitar a gestão pública da arborização (MILLER, 1997). 
 O objetivo deste estudo foi realizar um inventário florestal da floresta urbana dos bairros Centro e 
Pantanal da Cidade de Rorainópolis-RR, descrevendo a composição florística das espécies plantadas e as 
necessidades de tratamentos silviculturais, de modo a propiciar uma gestão eficiente da arborização urbana. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Caracterização da área de estudo 
A área de estudo corresponde aos bairros Centro e Pantanal da Cidade de Rorainópolis-RR. O Município de 
Rorainópolis-RR está localizado no sul de Roraima, entre as coordenadas geográficas extremas de 00º 57’ 10” 
de latitude Norte e 60º 27’ 00’’, situado a 300 km da capital Boa Vista, as margens da rodovia federal BR 174. 
Segundo a classificação de Kõppen, o clima predominante em Rorainópolis é quente úmido, com chuvas de 
verão e outono (AW’I), com temperatura média anual de 27º C e a precipitação pluviométrica variando de 2.400-
2.800 mm, com área territorial de 33.579,739 km2 (SEPLAN/RR, 2014).  

 
Coleta e análise de dados 
O inventário florestal por amostragem, quantitativo e qualitativo, da floresta urbana dos bairros Centro e 
Pantanal da Cidade de Rorainópolis-RR foi realizado no período de 05/04/2019 a 13/09/2019 envolvendo 
discentes voluntários do Laboratório de Manejo Florestal e Geotecnologias – LMFG/UERR do Campus da 
UERR em Rorainópolis-RR (Figura 1).  
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Figura 1 - Inventário por amostragem da Floresta Urbana dos bairros Centro e Pantanal da Cidade de Rorainópolis-RR. 

 
Este estudo, faz parte do Projeto de Pesquisa "ARBORIZARR - Mapeamento e monitoramento espacial da 
arborização urbana do Município de Rorainópolis-RR" com duração de 5 anos pela Universidade Estadual de 
Roraima (UERR). Neste estudo, foram apresentados dados amostrais referentes à Avenida Senador Hélios 
Campos, Avenida Dra. Yandara e Rua Maria Albertina. Foram coletados dados das árvores com DAP > 10 cm 
(diâmetro à altura do peito, com preferencialmente 1,30 metros do solo), abrangendo o canteiro central e os 
dois lados da Av. Senador Hélios Campos, o canteiro central da Av. Dra. Yandara (Bairro Centro) e o lado 
esquerdo e direito da Rua Maria Albertina (Bairro Pantanal).   
Foi utilizado uma trena métrica para a realização de medições entre as árvores, vara graduada de 6 metros de 
comprimento, para realizar a estimação das alturas das árvores, fita centimétrica para medir o DAP das árvores 
e GPS (Garmin Etrex 30) para coletar as coordenadas espaciais de cada árvore mensurada (Figura 2). A 
identificação botânica das espécies mensuradas foi realizada primeiramente em campo, posteriormente foi 
realizada uma conferência no LMFG/UERR. O processo de herborização seguiu os procedimentos de secagem 
em estufa e posterior deposição no Herbário do LMFG/UERR.  
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Figura 2 - Processo de coleta de dados no inventário florestal da floresta urbana dos bairros Centro e Pantanal da Cidade 

de Rorainópolis-RR. 

 

A coleta de variáveis em planilha foi baseada em adaptações dos métodos propostos por Milano (1984), Biondi 
e Althaus (2005), Bobrowski (2011) e Lima Neto (2014) (Quadro 1).  
 

Quadro 1 - Informações coletadas durante o inventário florestal da floresta urbana dos bairros Centro e Pantanal da 

Cidade de Rorainópolis-RR. 

Nº Variável Descrição 

1 Narv. 
número da árvore (se possível tirar foto, coletar ramo botânico com 
identificação) 

2 GPS 
número fornecido pelo receptor GPS correspondente a localização espacial 
da árvore 

3 Sp nome popular da espécie 

4 CAP circunferência à altura do peito (cm) 

5 Raiz 
condições do sistema radicular: 1 - raiz superficial causando danos à 
calçada; 2 - raiz pouco superficial causando pequenos danos; 3 - raiz de 
profundidade sem danos à calçada 

6 COFI 

condição fitossanitária: 1 – normal; 2 – sinais de declínio ou deficiência 
nutricional (ponteiras secas, copa parcialmente desvitalizada); 3 – árvore 
com presença de fungos;  4 – árvore com presença de cupins;  5 – árvore 
morta 

7 NT 
necessidades de tratamento: 1 – poda (desrama); 2 – remoção da árvore 
(desbaste); 3 – tratamento químico (fungicida ou cupinicida) 

8 OBS 

observações complementares: 1 – árvore deformada por poda (alteração da 
característica típica da copa da espécie), 2 – árvore com problema de 
tortuosidade, 3 – árvore com severos danos físicos no tronco, 4 – oca; 5 – 
erva-de-passarinho 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O entendimento de como as florestas urbanas desenvolveram seus padrões atuais de cobertura de dossel de 
árvores, composição florística de espécies e diversidade requer uma apreciação dos efeitos históricos 
herdados, para este conhecimento torna-se vital o inventário florestal da floresta urbana. Lima neto et al. (2016), 
avaliando a floresta urbana de Boa Vista-RR, observou que aproximadamente 54% são de espécies exóticas e 
46% são nativas do Brasil. Os mesmos autores encontraram grande dominância das espécies Syzygium 
malaccense, Licania tomentosa e Ficus benjamina com frequências superiores à recomendada, corroborando 
aos resultados deste estudo. Nesta pesquisa, a espécie mais plantada na floresta urbana do Bairro Centro foi 
a Ficus benjamina L. (Figueira) (Tabela 1). Já no Bairro Pantanal, a espécie mais plantada foi a Anacardium 
occidentale L. (Caju). Em relação à raiz, foi observado que 3% das árvores possuíam raiz superficial causando 
danos à calçada, 22% das árvores possuíam raiz pouco superficial causando pequenos danos e 76% das 
árvores possuíam raiz de profundidade sem danos à calçada. A grande maioria das árvores possuía condição 
fitossanitária (COFI) normal (76%), sendo apenas 21% com sinais de declínio ou deficiência e o restante com 
presença de cupins, fungos e mortas (3%). 
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Tabela 1 - Composição florística do inventário por amostragem da floresta urbana dos bairros Centro e Pantanal 
da Cidade de Rorainópolis-RR. 

Família Espécie Nome Popular 
Centr

o 
Pantana

l 
Tota

l 

Anacardiaceae 
Anacardium occidentale L.  Cajú 1 3 4 

Mangifera indica L. Mangueira 4 0 4 

Apocynaceae Plumeria pudica Jacq. Veu de noiva 6 0 6 

Arecaceae (Palmae) 

Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. 
Wendl. & Drude 

Palmeira 
australiana 

5 2 7 

Cocos nucifera L. Coqueiro 4 2 6 

Elaeis guineensis L. Dendê 26 0 26 

Roystonea sect. Oleraceae L.H. Bailey Palmeira Imperial 11 0 11 

Chrysobalanaceae Licania tomentosa (Benth.) Fritsch Oiti 19 0 19 

Combretaceae Terminalia catappa L. Chapeu de Palha 1 0 1 

Fabaceae Tamarindus indica L. Tamarindu 3 0 3 

Malvaceae 
(Bombacaceae) 

Pachira aquatica Aubl Cacau selvagem 15 0 15 

Moraceae Ficus benjamina L. Figueira 34 0 34 

Myrtaceae Juss 
syzygium jambos var. tripinnatvm ( C. 
Chen ) 

Jambo 0 1 1 

Rutaceae Citrus sp. Citros 2 0  2 

Total geral     131 8 139 

 
Em relação às necessidades de tratamento silviculturais, 28% das árvores precisam de poda (desrama), foi 
identificada que 5% das árvores precisam de remoção (desbaste), 5% das árvores necessitam de tratamento 
químico (fungicida ou cupinicida) e as demais estavam normais. Planejar a arborização de ruas é escolher a 
árvore certa para o lugar certo e fazer o uso de critérios técnico-científicos para o estabelecimento da 
arborização, sem desprezar as funções ambientais ou o papel que as árvores desempenham no meio urbano 
(BIONDI; ALTHAUS, 2005). Nesta pesquisa, fica evidente a necessidade de uma gestão da arborização urbana 
apoiada e fundamentada em critérios técnicos baseados em conhecimentos de Engenharia Florestal. Por isso, 
o LMFG/UERR mediante o Projeto ARBORIZARR realizou um parceria de cooperação técnica com a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia (SEMACT) do Município de Rorainópolis-RR. São previstas 
diversas ações sociais além do inventário da floresta urbana deste Município, como a produção e o plantio de 
mudas em locais mais quentes da Cidade, a recuperação de matas ciliares e a extensão florestal como 
ferramenta de educação e conscientização ambiental.   
 

CONCLUSÕES 
O inventário florestal da floresta urbana dos bairros Centro e Pantanal da Cidade de Rorainópolis-RR permitiu 
a geração de informações essenciais sobre a composição florística das espécies de árvores plantadas, 
facilitando o planejamento e gestão da arborização urbana destes bairros no Município. Foi observado que a 
maioria das espécies plantadas são consideradas exóticas em relação à flora local. Este estudo também 
evidencia a falta de critérios técnicos para a implantação e gestão da arborização urbana neste Município, 
demonstrando a necessidade de políticas públicas de incentivo ao plantio de árvores de forma correta. Embora 
sejam resultados parciais, podemos concluir que a gestão da arborização urbana é fundamental para tornar a 
Cidade de Rorainópolis-RR mais verde, com ar mais puro, melhor conforto térmico propiciando uma vida mais 
saudável aos seus moradores. 
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INTRODUÇÃO 
A arborização urbana pode ser definida como a vegetação de porte arbóreo presente em áreas urbanas, como 
praças e áreas verdes, onde tem importante contribuição para melhoramento visual e na qualidade de vida dos 
seres humanos, reduzindo os efeitos que o ambiente produz como gases poluentes, umidade, temperatura e 
ruídos (COSTA, 2004; MCPHERSON; NOWAK; ROWNTREE, 1994; NICODEMO; PRIMAVESI, 2009). 
Um fator de extrema importância para a arborização urbana é a escolha das espécies durante a elaboração 

dos projetos paisagísticos, uma vez que a escolha inadequada de espécies possam causar prejuízos à cidade. 

Uma vez que espécies exóticas colocadas fora da sua área de distribuição natural, ameaçam ecossistemas, 

habitats ou outras espécies, afetando diretamente a biodiversidade, a economia e a saúde humana por serem 

consideradas a segunda maior causa de extinção de espécies no planeta, (BRASIL, 2006).  

Para tanto, o estudo da área verde urbana tem por finalidade embasar um melhor planejamento de uma cidade 
buscando um equilíbrio ambiental para que futuramente minimize os efeitos causados pela urbanização. Nesta 
perspectiva esta pesquisa teve como objetivo identificar a composição florística nativa e exótica em indivíduos 
arbóreos utilizados na arborização urbana da Cidade de Boa Vista, Roraima, como também verificar quais 
espécies apresentaram maior densidade relativa. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram coletados no período de agosto de 2018 ao abril de 2019, o total de 1014 indivíduos arbóreos em quatro 

Localidades (L) sendo respectivamente: Centro Cívico/Praça Joaquim Nabuco (L1); Complexo Ayrton 

Senna/Avenida Ene Garcez (L2); Avenida Glaycon de Paiva (L3); Avenida São Sebastião (L4), situados na 

cidade de Boa Vista, Roraima. Onde foram mensuradas com uso de fita métrica os indivíduos arbóreos que 

apresentaram circunferência à altura do peito (à 1,3 m do solo) maior ou igual a 31,4 cm (CAP ≥ 31,6 cm). 

O clima da região 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 composição florística de origem nativa e exótica foi identificada com base na observação dos indivíduos e 

consultada na literatura de LORENZI (2001;2002;2009); SOUZA e LORENZI (2013); LIMA NETO (2016) . 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No levantamento obteve-se 25 espécies identificadas, onde 17 espécies são nativas do Brasil, cinco indivíduos 

não foram possíveis identificar a que família pertencia, conforme mostra a tabela 1. Com base com os dados 

da tabela anterior, é possível observar que houve proeminência das espécies Licania tomentosa com 40,63%, 

Handroanthus sp. com 21,89% e Pachira aquática com 8,97% indivíduos em todos L coletadas. 

Em L1 as espécies que tiveram maior frequência foram Licania tomentosa, Handroanthus sp. e Mangifera 

indica. L2 não foi possível realizar o levantamento florístico de todos indivíduos arbóreos, pois uma parte desta 

avenida encontrava-se em construção onde não foi permitido o acesso, para tanto obteve-se a predominância 

de Licania tomentosa, Pachira aquática Aubl. e Handroanthus sp., em L3, tivemos Handroanthus sp., Licania 

tomentosa e Acacia mangium como as espécies mais abundantes, e por fim em L4 obteve-se a presença de 6 

espécies, com 90,7% de árvores plantadas da espécie Licania tomentosa. 

Em um levantamento da arborização de ruas da cidade de Boa Vista, realizado por Lima Neto, et al (2016), 

verificou-se que a composição florística dentro dos parâmetros de urbanização adequada, é formada por 6.907 

indivíduos de 91 espécies diferentes, distribuídas em 72 gêneros pertencentes a 31 famílias botânicas, e ainda 

contabilizando 53,2% dos indivíduos são de espécies exóticas e 46,8% são nativas do Brasil. 
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Tabela 1. Espécies encontrados na arborização urbana de quatro áreas verdes de Boa Vista, Roraima. 

Espécie  Origem 
Frequência relativa (%) 

L1 L2 L3 L4 

Anacardiaceae       

Anacardium occidentale L.  Nativa 0,0 6,1 0,0 1,2 

Mangifera indica L.  Exótica 7,5 6,1 0,0 4,1 

Spondias mombin L.  Nativa 0,0 0,2 0,0 0,0 

Chrysobalanaceae       

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch.  Nativa 31,8 31,5 24,8 90,7 

*  ** 0,5 0,0 0,0 0,0 

Bignoniaceae       

Handroanthus sp.  Nativa 26,9 15,2 59,7 2,3 

Fabaceae       

Acacia mangium Willd.  Exótica 0,0 0,0 11,4 1,2 

Adenanthera pavonina L.  Exótica 1,0 0,0 0,0 0,0 

Caesalpinia echinata Lam.  Nativa 0,5 0,0 0,0 0,0 

Cassia ferruginea (Schrad.) DC.  Nativa 3,5 0,6 0,0 0,0 

Clitoria racemosa Benth.  Nativa 1,5 0,8 0,0 0,0 

Copaifera langsdorffii Desf.  Nativa 0,5 0,0 0,0 0,0 

Delonix regia (Hook.) Raf.  Exótica 1,0 0,8 0,0 0,0 

Erythrina verna Vell.  Nativa 3,0 0,0 0,0 0,0 

Caesalpinia ferrea C.Mart.  Nativa 7,0 8,1 0,0 0,0 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.  Nativa 0,5 0,0 0,0 0,0 

Caesalpinia pluviosa DC  Nativa 0,5 3,7 2,7 0,0 

Tamarindus indica L.  Exótica 1,0 5,1 0,0 0,0 

Cenostigma macrophyllum Tul.  Nativa 0,0 0,4 0,0 0,0 

*  ** 1,5 0,0 0,0 0,0 

Malvaceae       

Pachira aquatica Aubl.  Nativa 2,5 17,3 0,7 0,0 

Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst  Nativa 0,0 0,6 0,0 0,0 

Moraceae       

Ficus benjamina L.  Nativa 2,5 2,4 0,0 0,6 

Myrtacea       

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry  Exótica 5,0 0,0 0,0 0,0 

Syzygium cumini (L.) Skeels  Exótica 0,0 0,4 0,0 0,0 

Rubiaceae       

Genipa americana L.  Nativa 0,5 0,0 0,0 0,0 

Sapindaceae       

Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk  Nativa 1,0 0,0 0,0 0,0 

***  ** 0,5 0,6 0,7 0,0 

* espécie não identificada, ** origem não identificada, *** família não identificada 

 

De acordo com a lei complementar nº 924, de novembro de 2006, artigo sete, o processo de planejamento e 

implementação da arborização urbana deveria ser utilizada predominantemente espécies nativas, e em seu 

artigo 68, relata que o programa de áreas verdes e arborização urbana tem como objetivo amenizar os efeitos 

climáticos da região equatorial, oferecendo assim bem-estar à população (BOA VISTA, 2006). 

Em um outro estudo realizado no Parque Urbano Tucumã na cidade de Rio Branco, Acre, foi realizado o censo 

de todas as palmeiras e demais indivíduos arbóreos, inventariando 576 indivíduos, onde 123 são palmeiras e 

453 árvores de famílias diversas, totalizando 70 espécies distribuídas em 18 famílias. Em que as famílias que 

apresentaram maior número de espécies foram Arecaceae (14 spp.), Mimosaceae (11 spp.), Fabaceae (8 spp.), 

Caesalpiniaceae (6 spp.), Anacardiaceae (4 spp.), Malvaceae (3 spp.) e Rutaceae (3 spp.). (SANTOS, 2013). 

Na cidade de Jataí no Sudoeste do Estado de Goiás, foram inventariadas 1.953 árvores que se distribuíam em 

114 espécies, e apenas 10 delas totalizaram 71,2% do total de indivíduos. A espécie mais plantada foi o oiti, 
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contribuindo com 30,9% de todos os indivíduos registrados, seguida do chorão e da quaresmeira, retratando 

portanto boa parte dos indivíduos e espécies são exóticas plantados na cidade de Jataí. (BARROS, 2015). 

Em outra pesquisa desenvolvida em canteiros centrais de três avenidas no munício de Manaus, Amazonas, 

foram inventariados 460 indivíduos arbóreos, havendo uma predominância Licania tomentosa em uma das 

avenidas, Mangifera indica e Syzygium malaccense, Tabebuia serratifolia e Licania tomentosa, e a outra foi 

composta somente pela espécie Tabebuia serratifolia (FURTADO, 2016). 

No levantamento florístico realizado na Praça Duque de Caxias no município de Cácere, Mato Grosso, foram 

identificados 69 indivíduos, de 18 espécies diferentes, sendo 12 exóticas e 6 nativas, dentre esse total as 

espécies de porte arbóreo, as com maior número de indivíduos distribuídos na praça foram Licania tomentosa, 

Delonix regia e Roystonea oleracea (SILVA, et al, 2018). 

 

CONCLUSÕES 

Na composição florística, foram identificadas 8 famílias e 25 espécies, em que 68% das espécies são nativas 

apresentando também maior densidade relativa de indivíduos, com destaque para as espécies Licania 

tomentosa, Handroanthus sp. e Pachira aquatica.  
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INTRODUÇÃO 
Na agricultura o monitoramento dos cultivos é preocupação dos produtores, pois esse controle pode resultar 
no sucesso e insucesso dos cultivos. Por outro lado, o monitoramento realizado pelo produtor ou técnico 
analisando a olho nu o plantio, tem se mostrado pouco eficiente. “O uso de aeronaves remotamente pilotadas 
tem aumentado na supervisão de plantios, tornando cada vez mais prático os serviços agrícolas devido ao 
mapeamento detalhado da área de produção e uma maior eficiência no manejo da agricultura. Também é válido 
ressaltar outros benefícios que favorecem um bom desempenho, tal como o auxílio no reconhecimento de 
pragas e doenças, balanço nutricional, deriva de agrotóxicos, estresse hídrico e falhas de plantio (Vinhal, G. P. 
et al. 2018).”  
O teor de clorofila das folhas se correlaciona com o teor de Nitrogênio presente na planta que 
consequentemente é detectado pelo Índice Triangular Verde (TGI). O TGI é um índice que utiliza imagens do 
espectro visível (RGB) para monitorar o conteúdo de clorofila das folhas presentes na vegetação. “Segundo 
(Hunt, E. R. et al., 2011), este índice é definido pela área do triângulo na figura 1, no qual é determinado pela 
reflectância das folhas nos vértices vermelho, verde e azul.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Gráfico de obtenção do Índice Triangular Verde. Fonte: Hunt, E. R. et al., 2011. 

“Quando a refletância verde é maior que uma linha entre os vértices vermelho e azul, isto é, para vegetação 
verde, o TGI é positivo. Quando a refletância verde é menor que a linha vermelho-azul, por exemplo, para solos 
avermelhados, a TGI é negativa (Hunt, E. R. et al. 2011).”  
“A análise de apenas uma data de dados obtidos por sensores remotos visando extrair informações importantes 
de variáveis biofísicas da vegetação frequentemente é de grande valor. Porém, quando se pretende analisar a 
dinâmica do ecossistema, é necessário monitorar a vegetação através do tempo e determinar quais sucessões 
de mudanças estão ocorrendo (Jensen, J. R.; Epiphanio, J. C. N. 2011).”  
O objetivo deste trabalho é utilizar o TGI como instrumento para avaliar o índice de vegetação e 
desenvolvimento do milho em nível de propriedade entre quinze e quarenta e cinco dias de geminação, por 
meio da análise e interpretação do TGI extraídos das bandas do sensor CMOS, da porção noroeste do 
município de São Luiz do estado de Roraima (figura 2). 
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Figura 2 – Mapa de localização da área de estudo no município de São Luiz, no estado de Roraima.  
Fonte: Os autores. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia deste trabalho foi desenvolvida de acordo com os tópicos seguintes:  

I. Plano de voo: utilizou-se o aplicativo Litchi, no qual ficou definida altura de 120m, velocidade de cruzeiro 
de 25,2 km/h, cobertura horizontal de 82%, cobertura vertical de 76%, intervalo de captura entre fotos de 2 
segundos, ângulo da câmera em Nadir e com distância média de amostragem de Solo (GSD) de 3,37 cm.  

II. Coleta das imagens: Em propriedade localizada na porção noroeste do município de São Luiz no estado 
de Roraima, com uso da “APR DJI modelo Phanthom 4 Advanced, equipado com sensor CMOS RGB FC6310, 
8.8, 5472x3648 de 20 megapixel, acoplado a um gimbla de três eixos para estabilização (DJI, 2017)”.  

III. Ortomosaicos: O processamento das imagens para a obtenção dos ortomosaico com geotags foi feito no 
software PIX4D Mapper versão 4.3.33 educacional.  

IV. Geoprocessamento do Índice Triangular Verde (TGI): Realizado no software QGis 2.18.24 e utilizando a 
equação A de Mckinnon, T.; Hoff, P. 2017. Usou-se as bandas espectrais R que equivale a banda 01, a G 
equivale a banda 02 e B que equivale a banda 03 dos ortomosaicos obtido no método III.  

𝑇𝐺𝐼 = 𝐺 − (0.39 ∗ 𝑅) − (0.61 ∗ 𝐵)            𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 𝐴 
V. Mapas: A elaboração de mapas comparativos foi realizada no software QGis 2.18.24 com os índices 

obtido no método IV.  

VI. Etapa de comprovação dos índices com a pesquisa e observação na propriedade, com o auxílio do 
aplicativo Avenza Maps versão 3.7.1.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na figura 3 quando o milho estava com quinze dias de geminado, podemos observar que as áreas de maior 
solo exposto (circundadas pelo polígono preto), possuem valores negativos. Os valores de TGI positivos 
referem-se aos milhos presentes no plantio, que neste mês é uma área menor em relação a todas as áreas 
com valores negativos. Portanto, nesta fase de desenvolvimento da cultura, 15 dias após a germinação, não foi 
possível diferenciar o que seria falha de plantio e o que é entre linhas de plantio. O conteúdo de clorofila 
demostra-se baixo nas regiões com valores de -4,86, em média concentração nas regiões com valores entre 
3,90 e -0,47 e em boas concentrações nas regiões com valores de 8,39 a 12,8.  
 

 
 
Figura 3 – A) Mapa de Índice Triangular Verde (1) da área de estudo do período, contendo a comparação do 
índice com a imagem RGB da propriedade (2), ambos referentes a quinze dias de geminação do milho. B) 
Imagem tirada da câmera de celular no perfil do plantio da propriedade. Fonte: Os autores. 
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Na figura 4 quando o milho estava com 45 dias de geminado, podemos observar que as áreas de extensas 
falhas do plantio (circundadas pelo polígono preto), possuem valores próximos a zero. Os valores de TGI 
distantes de zero, referem-se aos milhos presentes no plantio que é uma área maior em relação a todas as 
áreas com valores próximos a zero. Portanto, nesta etapa o milho estava presente em alta densidade, estando 
o solo exposto em poucos locais. O conteúdo de clorofila demostra-se baixo nas regiões com valores de 0,0384, 
em médias concentração nas regiões com valores entre 13,8 e 27,6 e em boas concentrações nas regiões com 
valores de 41,4 a 55,2. 

Figura 4 – A) Mapa de Índice Triangular Verde (1) da área de estudo do período, contendo a comparação do 
índice com a imagem RGB da propriedade (2), ambos referentes a quarenta e cinco dias de geminação do 
milho. B) Imagem tirada da câmera de celular no perfil do plantio da propriedade. Fonte: Os autores. 
 
A eficácia do índice nas figuras 3 e 4 pode ser comprovada com a análise da imagem real na composição RGB. 
Em ambas as figuras, podemos notar que as áreas de negativos e baixos valores de TGI coincidem com as 
áreas de falha de plantio ou de solo exposto que é demonstrado nas imagens RGB. A densidade e o tamanho 
do milho também influenciam nos valores do índice, julgando pelas figuras 3B em que o milho estava no início 
do desenvolvimento e 4B no qual o milho já estava bem desenvolvido. 

 

CONCLUSÕES 

A extração do TGI de imagens tiradas por Aeronaves Remotamente Pilotadas mostrou-se de grande eficácia 
tendo em vista que os menores valores de TGI coincidiam com as falhas e ausência de milho na propriedade. 
Complementa-se a eficácia do método para monitoramento do desenvolvimento e qualidade do plantio de milho. 
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Palavras Chave: indicadores de qualidade do solo, sistemas de integração, sensibilidade ao manejo. 
 

INTRODUÇÃO 
A Amazônia Legal abrange 5,2 milhões de km2, representando aproximadamente 25,6% do território brasileiro 
(LAPOLA et al., 2014). Deste total, a utilização de áreas cultivadas corresponde em torno de 2,8 milhões de 
hectares (CONAB, 2016). O estado de Roraima está dentro do domínio da Amazônia legal, com área próxima 
de 4 milhões de hectares, que abrange a savana do norte da Amazônia (BARBOSA, FEARNSIDE 2000).  
A atividade agropecuária se potencializa em Roraima pelo avanço tecnológico, que favorece a incorporação ao 
processo produtivo do estado, com terras planas, de menor valor e maior produtividade, propiciado pelo 
desenvolvimento da infraestrutura, ampliando a participação da região na produção nacional. Além disso, a 
região também obteve aumento de produção, principalmente relacionados à ampliação das áreas cultivadas, 
em sua grande parte sob pastagens. O agravante é que a maioria das pastagens cultivadas no estado adota 
sistemas extensivos de cultivo, destinados principalmente à produção de carne, deixando esse modelo de 
atividade pouco sustentável (XAUD et al., 2015). 
Esses sistemas predominam pelo uso intensivo do solo e causam efeitos deletérios tanto sobre o ambiente 
quanto na produtividade agrícola quando práticas conservacionistas não são adotadas, compreendendo-se que 
estas diminuem a qualidade do solo tanto em parâmetros físicos, químicos e biológicos (ALVES, 2011; MOURA 
et al., 2013).  
Atualmente um dos grandes desafios enfrentados tem sido amenizar os fatores deletérios ao ecossistema, 
perante a necessidade de dar continuidade à produção e suprir a demanda agrícola (SILVA et al., 2011).  Com 
isso, os sistemas integrados de produção tem ganhado destaque como estratégia de produção agropecuária 
sustentável nos trópicos (BALBINO et al., 2011), tornando-se importante ferramenta por possibilitar que áreas 
de cultivo sejam exploradas economicamente na maior parte do ano de forma satisfatória, utilizando princípios 
fundamentais, como conservação do solo, água e o controle integrado de pragas e doenças com aumento na 
oferta de grãos, de carne e de leite a um custo mais baixo (BALBINO et al., 2011).  
Partindo-se desse pressuposto, estudos sobre a qualidade do solo têm tido notoriedade, em função de se 
estimar parâmetros mais concretos de índices que abordam a qualidade do solo (IQS), tendo em mãos 
ambientes naturais sem intervenção antrópica, em estado de clímax, como padrão para avaliações de 
degradação do solo (PEZARICO et al., 2013). 
A aplicação dos resultados da investigação dos IQS nas tomadas de decisões podem fornecer soluções para 
problemas reais enfrentados pela sociedade e pelos ecossistemas amazônicos (LOURENTE et al., 2011). 
Nesse contexto objetivou-se avaliar a granulometria e os teores de carbono e nitrogênio em diferentes 
profundidades de um solo sob sistemas integrados de produção em ecossistema amazônico. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado em dois períodos distintos, novembro de 2015, que localmente condiz com a época 
seca, e repetido em agosto de 2016 no auge da época chuvosa, em propriedade particular denominada 
Fazenda São Paulo, localizada nas proximidades da Vila do Roxinho, no município de Iracema, estado de 
Roraima, Brasil, cujas coordenadas são: latitude 2º 17’ 36,30” N e longitude 61º 14’ 50,39” O. 
Segundo a classificação de Köppen, o clima local é do tipo Aw, com temperatura média de 27º C e precipitação 
média anual de 1.794 mm com chuvas de verão e outono. 
Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 4x2 com quatro repetições. Foram 
avaliadas quatro áreas de estudo (integração Lavoura-Pecuária, integração Lavoura-Pecuária-Floresta, floresta 
nativa e uma área de pastagem extensiva) e duas profundidades do solo (0-10 e 10-20 cm). 
Estudou-se solos sob uma Unidade de Referência Tecnológica (URT) instalada com duas áreas de sistemas 
de iLP e iLPF, planejados e conduzidos pela Embrapa Roraima desde 2009. Além dessas, estudaram-se duas 
áreas próximas, uma de floresta nativa como referência e uma de pastagem extensiva com Urochloa humidicola 
e U. brizantha, em fase de degradação. O histórico de manejo das quatro áreas em estudo se encontra na 
tabela 1. 
 
Tabela 1. Histórico de manejo das áreas de integração Lavoura-Pecuária (iLP), integração Lavoura-Pecuária-
Floresta (iLPF), pastagem extensiva (PAST) e floresta nativa (FN), em região de Floresta Estacional 
Semidecidual, Roraima, Brasil. 

Áreas Anos Agrícolas 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

iLP 
Arroz + 

U.brizantha 
Soja + 

U.brizantha 
Soja + P. 
maximum 

Urochloa 
brizantha 

Urochloa 
brizantha 

Urochloa 
brizantha 

Urochloa 
brizantha 

Urochloa 
brizantha 

iLPF 

Espécies 
Florestais + 

Arroz e 
Urochloa 
brizantha 

Espécies 
Florestais + 

Soja e 
Urochloa 
brizantha 

Espécies 
Florestais 
+ Soja e 
Panicum. 
maximum 

Espécies 
Florestais 
+ Urochloa 
brizantha 

Espécies 
Florestais 
+ Urochloa 
brizantha 

Espécies 
Florestais 
+ Urochloa 
brizantha 

Espécies 
Florestais + 

Urochloa 
brizantha 

Espécies 
Florestais + 

Urochloa 
brizantha 

PAST 

Urochloa 
humidicola e   

Urochloa 
brizantha 

Urochloa 
humidicola e   

Urochloa 
brizantha 

Urochloa 
humidicola 
e Urochloa 
brizantha 

Urochloa 
humidicola 
e Urochloa 
brizantha 

Urochloa 
humidicola 
e Urochloa 
brizantha 

Urochloa 
humidicola 
e Urochloa 
brizantha 

Urochloa 
humidicola e 

Urochloa 
brizantha 

Urochloa 
humidicola e 

Urochloa 
brizantha 

FN 
Floresta 

Inalterada 
Floresta 

Inalterada 
Floresta 

Inalterada 
Floresta 

Inalterada 
Floresta 

Inalterada 
Floresta 

Inalterada 
Floresta 

Inalterada 
Floresta 

Inalterada 

 
O preparo da área iLP e iLPF foi realizada em 2009 com destoca, seguida de gradagem e incorporação de 
calcário dolomítico com 1.000 kg ha-1, 50 kg ha-1 de FTE BR 12 e 90 kg ha-1 de P2O5. Ainda em 2009, semeou-
se, em sistema de plantio convencional, arroz entre os dias 10 e 15 de maio, e as árvores entre 05 e 10 de 
julho, após o controle químico das plantas infestantes da cultura anual. Utilizou-se, como forrageira a Urochloa 
brizantha cv. Marandu, no sistema iLP, plantada na mesma operação da segunda adubação de cobertura da 
cultura anual. 
Adubou-se o arroz com 72 kg ha-1 de P2O5, 90 kg ha-1 de K2O e 90 kg ha-1 de N, por hectare. O feijão-caupi 
adubou-se com 18 kg ha-1 P2O5 e 30 kg ha-1 de K2O. A adubação por muda de árvore foi de 300 g de P2O5, 120 
g de K2O e 45 g de N, repetida em 2010 e 2011. 
Em 2010, a cultura da soja foi semeada, em sistema de plantio direto, entre os dias 10 e 15 de maio nos dois 
sistemas. A adubação constou de 108 kg ha-1 de P2O5 e 90 kg ha-1 de K2O. Realizou-se a semeadura da 
Urochloa brizantha no sistema iLP na mesma operação de adubação da cobertura da cultura anual. 
Em 2011, semeou-se a soja, em sistema de plantio direto, entre os dias 13 e 17 de maio, nos dois sistemas. A 
adubação constou de 8,4 kg ha-1 de N, 96 kg ha-1 de P2O5 e 168 kg ha-1 de K2O. Nesse ano, como forrageira, 
optou-se pelo Panicum maximum cv Tanzânia, plantado nos dois sistemas na mesma operação de adubação 
de cobertura da soja. 
Em 2009, realizou-se apenas uma poda de condução, em 2010, 2011, 2012 e, em 2013, duas, quando se 
retiravam, aproximadamente, 50% das brotações laterais, sempre da parte inferior do fuste. Efetivou-se o 
controle de plantas infestantes até 2011, quando foi liberado o acesso da área aos animais. 
A área de Floresta Natural (FN) estudada pertencente ao sistema ecológico das Florestas Densas. Dentro 
desse grupo, tem-se a Floresta Estacional Semidecidual, cuja característica trivial é a perda total ou parcial das 
folhas dos indivíduos arbóreos, que por sua vez é decorrente do ciclo de crescimento ativo durante os períodos 
chuvosos e ciclos de latência no crescimento devido ao período seco.  
As amostragens do solo foram realizadas em duas épocas: em novembro de 2015, no ápice do Período Seco, 
e em agosto de 2016, onde o Período Chuvoso estava bem configurado. As coletas consistiram na retirada de 
três amostras simples para formar uma composta, nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm, com trado holandês, 
coletadas aleatoriamente nas repetições de cada tratamento.  
A análise granulométrica dos solos para a quantificação das frações areia, silte e argila foi realizada pelo método 
da pipeta, onde a dispersão foi promovida por agitação em coqueteleira em meio alcalino (EMBRAPA, 2013). 
O teor de carbono orgânico total do solo (COT) foi determinado pelo método Walkley e Black (1934), que 
consiste na oxidação do carbono orgânico do solo pelo K2Cr2O7 na presença de ácido sulfúrico concentrado e 
o excesso de íon cromo é titulado com sulfato ferroso amoniacal, conforme o manual de métodos de análises 
de solos (EMBRAPA, 2013).  
O nitrogênio total (NT) foi determinado conforme proposto por Bremmer e Mulvaney (1982). Pesou-se 1 g de 
solo seco em tubo de ensaio tipo Kjeldahl de 100 mL e adicionou-se 1,1 g de mistura catalítica e 3,0 mL de 
ácido sulfúrico concentrado, procedendo-se a digestão por 2,5 horas. Após o resfriamento dos tubos, procedeu-
se a destilação. Adicionou-se 20,0 mL de NaOH 10,0 mol L-1, iniciando-se a destilação do nitrogênio, 
recolhendo-se 50,0 mL em erlenmeyer de 125,0 mL, contendo, previamente pipetado, 10,0 mL de solução 
indicadora de ácido bórico. Titulou-se o destilado com solução de ácido sulfúrico 0,02 moL-1 até a mudança da 
cor verde para rosa. O teor de nitrogênio total foi calculado com base na reação de que cada duas moléculas 
de NH4 reagem com uma molécula de H2SO4. 
O carbono lábil (CL) e o Nitrogênio Lábil (NL) foram determinados por extração com autoclave, conforme 
descrito por Sparling et al. (1998), utilizando relação solo extrator 1:10 em temperatura controlada de 100 °C 
por uma hora. 
Os dados foram submetidos à análise de variância completada pelo teste F a 5% de probabilidade. A 
comparação entre as médias das áreas de estudo bem como das profundidades do solo foram realizadas 
distintamente para cada época (seca e chuvosa), pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade utilizando-se 
o software SISVAR versão 5.5 (FERREIRA, 2014). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Não foi verificado efeito da interação entre os fatores área de estudo e profundidade do solo para as 
características avaliadas. 
Os resultados da granulometria revelaram que são solos de textura média a argilosa, com os valores de argila 
aumentando em profundidade, em todas as áreas de estudo, apresentando relação textural (B/A) acima de 1,8 
(Tabela 2). A fração silte expressou valores muito baixos, seguido da areia, resultando numa relação silte/argila 
baixo, considerado não diagnóstico para solos bastante intemperizados, cujos valores são iguais ou superiores 
a 0,7 (EMBRAPA, 2013). 
São solos constituídos por material mineral, que têm como característica diferenciada por uma presença de 
horizonte B textural de argila de atividade baixa, ou alta conjugada com saturação por bases baixa ou caráter 
alítico. O horizonte B textural (Bt) encontra-se imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte superficial, 
exceto o hístico (EMBRAPA, 2013). 
Estes resultados estão de acordo com as condições geomorfo-pedológica da região, pois a área do estudo está 
inserida no domínio de rochas do Embasamento Cristalino, especialmente Granito/Gnaisse, posicionada em 
relevo suave ondulado a ondulado, sob Floresta Estacional Semidecidual. Nestas condições e baseado nos 
resultados físico-químicos, o solo estudado foi classificado em ARGISSOLO AMARELO Distrófico, conforme o 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solo – SiBCS (EMBRAPA, 2013).  
 
Tabela 2. Composição granulométrica em duas profundidades de solos sob diferentes sistemas de manejo, 
sete anos após a implantação, em região de Floresta Estacional Semidecidual, Roraima, Brasil. 

Profundidade do solo (cm) Áreas de estudo 
Argila Silte Areia 

Relação Silte/Argila 
…………. g  kg1-………. 

0 -10 

iLP 240 154 476 0,64 

iLPF 248 215 536 0,87 

PAST 270 176 554 0,65 

FN 181 141 678 0,78 

10 - 20 

iLP 291 232 476 0,80 

iLPF 321 215 494 0,67 

PAST 372 128 500 0,34 

FN 289 137 574 0,47 

iLP: integração Lavoura-Pecuária, iLPF: integração Lavoura-Pecuária-Floresta, PAST: pastagem extensiva e FN: floresta nativa. 

 
Foi observado diferença significativa para o teor de carbono orgânico total entre as áreas de estudo e entre as 
profundidades do solo somente no período seca (Tabela 3).  Os sistemas iLP e iLPF apresentaram valores 
superiores de COT, 6,87 e 7,40 g C kg-1, respectivamente, em menor profundidade do solo, 0-10 cm (Tabela 
3). Possivelmente isso tenha ocorrido devido à presença da lavoura em ambos os sistemas que tende a 
aumentar o COT principalmente na camada mais superficial do solo. Os resultados obtidos nesse estudo 
diferenciaram-se dos observados por Costa Junior et al. (2012), que encontraram valores superiores a 25,9 g 
C kg-1 solo em área de cerrado e 18,4 g C kg-1 solo para as áreas de iLP.   
É sabido que em áreas com pastagens, há grande quantidade de material vegetal disponível proporcionado 
pelo rápido crescimento e cobertura do solo pelas plantas e deposição de resíduos dos animais em pastejo, 
que estimulam a biomassa microbiana. As gramíneas possuem sistemas radiculares abundantes e 
rizodeposição elevada com distribuição uniforme de exsudatos, o que favorece a manutenção da matéria 
orgânica e por consequência aumenta o carbono orgânico do solo (LEITE et al., 2013). No entanto, foi 
observado nesse estudo que a área de pastagem foi a que apresentou menor teor de carbono orgânico, 
juntamente com a floresta natural.   
Em relação ao nitrogênio total, não foram observadas diferenças significativas entre as áreas de estudo, 
tampouco entre as profundidades do solo em ambos os períodos (seco e chuvoso) (Tabela 3). Essa ausência 
de resposta, inclusive em relação à floresta nativa, pode ser devido aos resíduos vegetais depositados no solo 
serem constituídos principalmente por substratos orgânicos de decomposição rápida (baixa razão C\N), que 
não contribui para incrementos nos estoques de N total no solo (CARDOSO et al., 2010). 
Os teores de carbono lábil foram afetados de modo significativo pelos sistemas de uso do solo em ambos os 
períodos estudados (Tabela 3). A área de pastagem obteve o maior teor de carbono lábil no período seco 
(109,90 mg C kg solo-1) e a floresta nativa no período chuvoso (70,74 mg C kg solo-1). O alto teor de carbono 
lábil encontrado na área de pastagem possivelmente possa ser explicado pela alta deposição de esterco animal, 
oriunda de pastejo em lotação continua. O esterco apresenta elevada proporção de compostos orgânicos 
facilmente mineralizáveis, no entanto, como se trata da época seca os microrganismos estão com a atividade 
diminuída devido à baixa umidade do solo (PAUSTIAN et al., 1997). Quanto às profundidades, não foram 
observadas diferenças significativas entre elas em ambos os períodos.  
Vicente et al. (2013) relatam que uma parte importante da mudança total do COT ocorre durante os primeiros 
anos após o desmatamento, indicando que esses solos contêm grandes quantidades de carbono lábil, 
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potencialmente vulneráveis à degradação pelas alterações do uso do solo induzidas pelo homem. Neste estudo 
essa afirmação pode ser verificada com os altos estoques de carbono lábil na floresta nativa no período chuvoso 
(Tabela 3). 
 
Tabela 3. Valores médios de Carbono Orgânico Total (COT), Nitrogênio Total (NT), Carbono Lábil (CL) e 
Nitrogênio Lábil do Solo (NL) nos períodos seco e chuvoso sob diferentes profundidades do solo e sistemas de 
manejo, sete anos após a implantação, em região de Floresta Estacional Semidecidual, Roraima, Brasil. 

Áreas de estudo 

COT 
(g C kg -1 solo) 

NT 
(g N kg -1 solo) 

CL 
(mg C kg solo-1) 

NL 
(mg N kg solo-1) 

Período Seco 

iLP 6,87 a 0,18 a 50,92 c 12,15 a 
iLPF 7,40 a 0,17 a 72,10 b 11,96 a 

PAST 5,96 b 0,14 a 109,90 a 8,40 a 
FN 6,50 b 0,16 a 82,42 b 14,66 a 

Profundidade  do solo (cm)    

0 - 10 7,48 a 0,16 a 79,45 a 12,74 a 
10 - 20 5,88 b 0,16 a 78,22 a 12,37 a 

CV (%) 11,43 12,95 17,02 46,62 

Período Chuvoso 

iLP 4,68 a 0,15 a 33,13 b 20,61 a 
iLPF 5,95 a 0,14 a 40,04 b 14,35 a 

PAST 5,79 a 0,14 a 51,83 b 19,69 a 
FN 6,52 a 0,12 a 70,74 a 18,45 a 

Profundidade  do solo (cm)    

0 - 10 5,79 a 0,14 a 53,46 a 16,62 a 
10 - 20 5,69 a 0,13 a 44,41 a 19,84 a 

CV (%) 22,90 17,67 38,89 32,43 

iLP: integração Lavoura-Pecuária, iLPF: integração Lavoura-Pecuária-Floresta, PAST: pastagem extensiva e FN: floresta nativa. Médias 
seguidas de mesmas letras, na coluna, não diferem entre si pelo Teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 
O nitrogênio lábil do solo não sofreu alteração quanto aos sistemas de uso do solo tampouco das profundidades 
em ambos os períodos estudados (Tabela 3). É sugerido que a qualidade e a quantidade de carbono orgânico 
total afetem a dinâmica do nitrogênio lábil no solo (HART et al., 1994), porém, este não foi observado no 
presente trabalho. 
 
 

CONCLUSÕES 
A granulometria revela um ARGISSOLO AMARELO Distrófico de textura média a argilosa, com os valores de 
argila aumentando em profundidade em todas as áreas estudadas.  
Os maiores teores de carbono orgânico estão nos sistemas de integração Lavoura-Pecuária e Lavoura-
Pecuária-Floresta, especialmente na camada de 0 – 10 cm, no período seco.  
O maior teor de carbono lábil está presente no solo de área de pastagem no período seco e na floresta nativa 
no chuvoso. 
O nitrogênio não sofre alteração com as áreas de estudo e profundidades do solo.  
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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 regiões tropicais e está presente 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, 2018). 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 2018-2019, com utilização de técnicas moleculares para detecção e 
identificação de sorotipos e genótipos e posteriormente analisar os resultados obtidos para a verificação de 
possível prevalência de sorotipos, assim como a prevalência de sintomas por sorotipo e por classificação da 
doença. Busca-se assim, verificar a 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 

Foram obtidas amostras de soro de pacientes de 2018 e 2019 notificados como casos suspeitos de DENV e 
que apresentaram resultado positivo para dengue por meio de detecção da proteína NS1 ou IgM para dengue, 
realizados no Laboratório Central do Estado (LACEN/RR), foram utilizadas na pesquisa.  Estes pacientes 
pertencem ao fluxo normal de vigilância virológica do vírus Dengue, desenvolvido  pela Secretaria Estadual de 
Saúde. As amostras foram estocadas em freezer a -80°C até serem processadas. O projeto consta com o 
parecer consubstanciado do COEP – UFRR (Número do Parecer: 2.881.239 de 09/09/2018). Extrações foram 
realizadas de RNA. Foram utilizadas amostras consideradas suspeitas para DENV referentes ao ano de 2018 
e 2019, o RNA foi extraído com uso do Kit de extração QIAamp Viral RNA de acordo com o protocolo do 
fabricante. Posteriormente foram aplicadas técnicas de Transcriptase Reversa (RT) seguida de Reação em 
Cadeia da Polimerase (PCR) em duas etapas, a primeira para obtenção do fragmento de 511 pares de bases 
a partir da utilização de primers D1 e D2 que delimitam a região genômica característica para o DENV, a 
segunda etapa da PCR (Hemi-Nested-PCR) para a detecção de sorotipos de DENV (DENV-1 ao DENV-4) com 
o uso dos primers D1 e TS1 a TS4, iniciadores estes com tamanhos de fragmentos específicos para cada 
sorotipo, todos desenhados por Lanciotti et al. (1992). Para visualização dos resultados de amplificações dos 
fragmentos de RNA viral após RT-PCR, as amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 1,5% 
(p/v), em seguida, documentadas pelo equipamento Fotodocumentador MiniBis Pro (DNR Bio-Imaging 
Systems, Jerusalém, Israel). Na identificação do vírus Dengue e seus sorotipos foram sequenciados os 
segmentos detectados nas PCRs, utilizando os primers do gênero flavivírus. Para realizar essa etapa do projeto 
foi utilizado o sequenciador 3500xl Series Genetic Analyzer (Applied Biosystems®), onde foram sequenciadas 
as amostras com o uso do kit de sequenciamento BigDye Terminator versão 3.1 (Applied Biosystems®) 
segundo o protocolo do fabricante. As sequências de nucleotídeos obtidas foram submetidas a uma pesquisa 
pela ferramenta BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov) para confirmação do gênero e identificação do sorotipo do vírus 
Dengue.  
  
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Ultimamente tem-se constatado uma variedade de vírus circulando no Estado de Roraima, como o Chikungunya 
vírus (CHIKV), Zika vírus (ZIKV) e Febre Amarela, o que causou, em contrapartida, redução na atenção aos 
casos de dengue e suas formas agravadas, apesar da frequente notificação do DENV nas unidades de saúde 
do Estado nos anos de 2016 e 2017. A situação foi modificada no ano de 2018. Segundo informações do último 
Boletim Epidemiológico de 2019 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, no Brasil foram 
notificados 239.389 casos em 2017, em 2018 foram 265.934 notificações, em 2019, até o mês de março foram 
notificados 273.193 casos, demonstrando uma crescente no número de casos de dengue, com incidência 
(casos/100 mil hab.) relativamente maior para a dengue comparado as outras arboviroses, com incidências de 
127,5 para DENV, 42,1 para CHIKV e 4,2 para ZIKV em 2018. A pesar de dados até março de 2019, percebeu-
se o contínuo aumento no número de notificações para o DENV Esses dados mostram que no primeiro trimestre 
de 2019 até a decima segunda semana de investigação, o número de casos notificados no Brasil para o DENV 
disparou em comparação com o mesmo período de 2018.  
Em relação ao Estado de Roraima ocorreram 220 casos prováveis com incidência (/100 mil hab.) de 38,2 de 
dengue no primeiro trimestre de 2019. Em 2018 foram 135 casos prováveis e incidência (/100 mil hab.) de 23,4 
de dengue para no ano de 2018. No ano de 2017, foram notificados 283 casos, com incidência de 49,1 (/100 
mil hab.). Ao comparar os anos de 2018 com 2017, mostrou diminuição no número de notificações para o 
DENV, mas quando se fez um comparativo com outras arboviroses para casos ocorrentes, constatou-se um 
aumento exorbitante em relação no ano de 2018. Esse aumento se manteve mesmo de janeiro a março de 
2019, mostrou um aumento considerado mesmo em poucos meses de investigação para o Dengue, enquanto 
houve decréscimo para as demais arboviroses. 
No Brasil, em 2019, até a semana 12, foram confirmados 210 casos de dengue grave e 2.452 casos de dengue 
com sinais de alarme; 551 casos perma neceram em investigação. Até o março de 2019, foram confirmados 
80 óbitos e 137 ficaram sob investigação. Assim como em 2017, o ano de 2018 e até março de 2019 não foram 
registrados casos de óbitos no Estado de Roraima, apesar de 3 casos ficarem sob investigação para o CHIKV 
em 2017.  Em relação a casos de Dengue Grave e Dengue com Sinais de Alarme, não foram registrados em 
2018 e 2019. 
Dados de 2017, 2018 e 2019 da Secretaria de Estado da Saúde de Roraima, demonstraram a retomada da 
prevalência do DENV no Estado de Roraima. Os números reforçaram os fatos, onde em 2018 ocorreram 1.475 
notificações para o DENV, com confirmação de 93 casos, enquanto que para o CHIKV foram 495 notificações 
e 33 casos confirmados, menor ainda para o ZIKV que ocorreram 132 notificações e 10 confirmações. Até junho 
de 2019 pode-se constatar um aumento significativo de casos confirmados para o Dengue. Dentre 1.014 casos 
notificados, 172 foram confirmados. Cerca de 79 casos a mais no primeiro semestre de 2019 comparado ao 
ano todo de 2018. 
Em relação ao estudo molecular, obtivemos acesso a 34 amostras (10 amostras 2018 e 24 de 2019). Sendo 20 
delas positivas para DENV (16 amostras DENV1; 3 para DENV2; 1 para DENV4 e nenhuma para DENV3) para 
PCR convencional para o DENV. As 14 amostras restantes foram negativas. As mesmas foram direcionadas 
para testes moleculares para outras arboviroses.   
Os resultados moleculares foram satisfatórios, visto que ocorreram detecções dos sorotipos em amostras dos 
anos 2018 (3 para DENV1) e 2019 (13 para DENV1; 3 para DENV2; 1 para DENV4).  
A partir desses resultados, as amostras foram encaminhadas para sequenciamento. Depois da etapa de 
sequenciamento foram analisadas as sequencias obtidas para a confirmação dos sorotipos DENV. Vale 
ressaltar que as amostras detectadas com DENV1 haviam sido notificadas inicialmente para CHIKV segundo 
as características sintomáticas dos pacientes infectados. Na etapa de sequenciamento foram utilizadas 22 
amostras positivas para DENV por RT-PCR convencional. Após o resultado apenas 2 amostras de 2019 tiveram 
sequencias de melhor qualidade. Nessas amostras utilizou-se a sequência consenso na ferramenta Blast, 
segundo o número de acesso MH450312, o resultado foi satisfatório. Uma amostra apresentou 98,5% e a outra 
100% de identidade para DENV1. As outras 20 amostras testadas tiveram sequências de baixa qualidade com 
muitos ruídos, possivelmente pela pouca quantidade de fragmentos de DNA importantes na detecção e leitura 
do sequenciador. Todas as 22 amostras testadas no sequenciamento serão reavaliadas para posterior 
repetição da técnica no intuito de obter melhores sequências de qualidade e atestar identidade com maior grau 
de confiabilidade.  
  
CONCLUSÕES 

Em Roraima, nos anos anteriores observamos uma diminuição nos casos notificados para DENV, o que estava 
associado ao aparecimento de outros vírus como CHIKV e ZIKV desde 2014, lembramos que esses vírus 
competem pelo mesmo vetor de transmissão (mosquitos do gênero Aedes). No entanto, nesse período do 
estudo observamos o ressurgir de casos notificados para o DENV a partir de 2018, principalmente o DENV1. 
Sendo assim, a população do Estado de Roraima possivelmente se tornou sensibilizada, imune a maioria das 
arboviroses, mas o DENV por apresentar 4 genótipos sendo sorotipos antigenicamente distintos, ainda há 
possibilidade de casos de infecção pelo Dengue, visto que um único indivíduo pode contrai-lo até quatro vezes.  
Também há competição por outras doenças como a Vírus Influenza e Sarampo que podem apresentar sintomas 
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semelhantes o que pode causar confusão no momento do diagnóstico, tornando o indivíduo suscetível a 
doenças provenientes de outros veículos de transmissão.  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 
A biota do solo age como um importante agente natural na decomposição e ciclagem dos nutrientes (Höfer et 
al., 2001). Com base em seu tamanho, os organismos do solo podem ser classificados em microrganismos, 
meso e macrofauna (Moreira e Siqueira, 2006). 
De acordo com Moreira e Siqueira (2006), a macrofauna está diretamente ligada as mudanças que ocorrem 
nas propriedades físicas do solo, sendo por isso frequentemente chamados de engenheiros do solo. Os canais 
abertos por esses organismos influenciam de forma significativa as taxas de absorção e percolação de água, o 
que acarreta a uma melhor aeração dos solos. São de suma importância na disseminação de microrganismos 
no solo e na distribuição de matéria orgânica do solo, deixando-a disponível de forma mais homogênea para 
os microrganismos. 
A variação de comunidades presentes na macrofauna edáfica e sua abundância são indicadores da 
biodiversidade do solo e da intensidade das atividades biológicas (Velásquez et al., 2007), além de garantir a 
resiliência de determinada comunidade. Em contrapartida, o uso intensivo e inadequado das diversas áreas 
exploradas tem colaborado para o declínio considerável da fertilidade natural dos solos. Esse manejo 
inadequado tem contribuído para o processo de degradação da matéria orgânica, causando perdas de algumas 
propriedades físicas, químicas e biológicas, acelerando a erosão e diminuindo o potencial produtivo das culturas 
(CALEGARI, 2000). 
Solos bem estruturados (fisicamente, quimicamente e biologicamente), dependem de uma maior diversidade 
de macrofauna, pois são agentes contribuintes para o fracionamento de materiais decomponíveis e aberturas 
de poros no solo, melhorando a fertilidade e a aeração. Os acompanhamentos periódicos como forma de 
monitoramento dos diferentes ambientes encontrados no sul do estado de Roraima, podem acarretar em 
métodos mais eficazes para a utilização desses ambientes, tendo resultados favoráveis para a colonização e o 
aumento da diversidade desses organismos. Estudos desta natureza são escassos ou inexistentes no 
município. Deste modo, o presente trabalho objetivou avaliar os diferentes sistemas de uso de solo na 
diversidade da macrofauna no sul do estado de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado no município de Rorainópolis, com coletas da macrofauna no início do período chuvoso 
na vicinal 01, Km 03, lote 10, coordenadas N 00º55’35.5” W 060º23’50.5”. O clima predominante em 
Rorainópolis - RR é do tipo quente, com chuvas de verão e outono (Aw’i), a temperatura média anual é de 26ºC 
e a precipitação pluviométrica média é de 1.750 mm (BARBOSA, 1997). Para a realização do estudo foram 
utilizadas três áreas heterogênea da mesma localidade. 1) área de floresta secundária – FS, contendo espécies 
arbóreas nativas como a castanheira (Bertholletia excelsa), maçaranduba (Manilkara huberi), angelim 
(Hymenolobium petraeum Ducke) entre outros, sendo durante alguns anos submetida a extração seletiva 
dessas árvores e com as secas predominantes na região essa área foi queimada algumas vezes, por 
consequências de incêndios descontrolados nesse período. 2) Área de Capoeira – CP, antes se tinha nessa 
área uma pastagem e criação extensiva de gado, com o manejo inadequado acarretou na invasão de plantas 
como: lacre-branco (Vismia guianensis (Aubl.) Pers.), embaúba (Cecropia sp.), e fabaceae de modo geral, entre 
outras. 3) Área de pastagem degradada – PD, a pastagem cultivada é a Urochloa humidicula e devido a 
produção extensiva de bovinos sofre consequências de uso. Trata-se de uma pastagem de aproximadamente 
10 anos, implantada sem o preparo prévio do solo, não sendo realizado nenhum tipo de correção e adubação, 
para repor os nutrientes que são exportados e apresenta-se uma área bem compactada. 
Avaliou-se a macrofauna edáfica, seguindo a metodologia recomendada pelo “Manual para macrofauna do 
solo” (AQUINO, A.M. 2008). Nas três áreas estudadas foram coletados 3 monólitos de solo de 20 × 20 cm de 
comprimento e largura e 20 cm de profundidade, ao acaso, a uma distância de 10 m em cada ambiente avaliado. 
A serapilheira foi coleta juntamente com o monólito. Os monólitos foram destorroados no local da coleta, no 
interior de bandejas plásticas e com o auxílio de pinças, procedeu-se a catação manual dos organismos, que 
foram colocados em bandejas plásticas. Após a triagem, identificou-se os animais, ao nível de grandes grupos 
taxonômicos, sendo os mesmos separados e contabilizados para determinação de número de indivíduos. Na 
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avaliação do comportamento ecológico da macrofauna, foi mensurado o número total de indivíduos 
(abundância) médias, derivadas de três pontos amostrais e realizado comparações das comunidades nas áreas 
estudadas utilizando o índice de diversidade de Shannon.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Verificou-se durante o estudo que os grupos taxonômicos encontrados foram no total de 7 Ordens, nas quais 
as Hymenopteras e Isopteras se destacaram em quantidade de indivíduos nos três ambientes. A ordem Isoptera 
possui representatividade de 50% de ocorrência nos ambientes, seguida pela Hymenoptera com 43%, e em 
menor frequência as demais ordens encontradas. As coletas realizadas na área de Floresta Secundaria (FS) 
foram compostas por 5 ordens distintas (Figura 1.). 

Figura 1. Valores médios correspondentes as amostras realizadas na área de floresta secundária (FS). 

 
A área de floresta secundaria (FS) apresentou menor diversidade de indivíduos e um comportamento inverso 
em relação a expressividade dos grupos Hymenoptera e Isoptera em comparação com o ambiente de Capoeira 
(CP) (Figura 2.), no qual as formigas apresentaram médias superiores aos demais indivíduos coletados na área, 
sendo semelhantes aos resultados obtidos na área de PD (Figura 3.). 

Figura 2. Valores médios correspondentes as amostras realizadas na área de Capoeira (CP).

 

O ambiente de Capoeira (CP) apresentou maior diversidade de macrofauna com relação aos demais ambientes, 
provavelmente porque esse ambiente é livre de bovinos e não há a ocorrência de focos de incêndios 
periodicamente como no ambiente de floresta secundaria (FS) e Pastagem degradada (PD). Na área de 
Capoeira (CP), os cupins pertencentes ao grupo Isoptera, apresentaram valores médios superiores aos demais 
coletados. Os grupos Hymenoptera e Oligochaeta (formigas e minhocas respectivamente), apesar de não se 
destacarem como os Isoptera, obtiveram medias representativas, sendo também o ambiente com maior 
diversidade da biota (Figura 2). Esta heterogeneidade presente nesse ambiente pode estar relacionada com a 
interação dos Isoptera e Oligochaeta com as demais ordens, como descrito por Lavelle (1996),. Onde, o mesmo 
afirma que as ordens descritas acima contribuem de para à formação de estruturas biogênicas como: galerias, 
ninhos, câmaras e bolotas fecais, que modificam as propriedades físicas dos solos onde vivem e a 
disponibilidade de recursos para outros organismos. 
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Figura 3. Valores médios correspondentes as amostras realizadas na área de Pastagem Degradada (PD). 

 

Entretanto, os Hymenoptera em ambiente de pastagem sobrepujaram os demais integrantes da macrofauna 
contabilizados no mesmo, ressaltando o comportamento observado na área de FS, com uma média aproximada 
de 60 indivíduos extraídos das três amostras (Figura 3.). A representatividade dos insetos sociais (Isoptera e 
Hymenoptera), nos ambientes de FS e CP provavelmente se dá devido a maior concentração e diversidade da 
serapilheira depositada pela vegetação local, sendo esses habitats favoráveis ao seu estabelecimento e 
aumento populacional. Na área de FS houve maior incidência de Hymenoptera em relação ao ambiente de CP, 
onde houve uma redução drástica de Hymenoptera, provavelmente porque em FS se tem um ambiente mais 
favorável. O contrário se observa na incidência de Isoptera nesses ambientes, uma vez que a CP é uma área 
em desequilíbrio e por isso propícia o estabelecimento deste grupo. A diversidade entre as áreas pode estar 
relacionada à estrutura do local, como a cobertura do solo e as demais práticas utilizadas no manejo (RIBEIRO 
et al. (2018). No nordeste do Pará foi observado que os insetos sociais representaram mais de 73% da 
macrofauna encontrada, assemelhando-se com os resultados obtidos neste estudo (LEITÃO LIMA 2002). Como 
as coletas foram realizadas no início do período chuvoso, e houve incidência de focos de incêndio próximos ao 
local de coleta na floresta secundaria (FS), esses fatores podem ter influenciado nos valores médios de cada 
grupo e na diversidade da macrofauna (Tabela 1.). 

Tabela 1. Valores do índice de diversidade de Shannon adquiridos a partir das medias amostrais coletadas nos três ambientes. 

GRUPOS 
TAXONOMICOS 

AMBIENTES 

FS CP PD 

ARANEAE 0 0,005 0,029 
COLEOPTERA 0 0,030 0,011 
DIPLOPODA 0,025 0,005 0,029 
HYMENOPTERA 0,136 0,096 0,020 
ISOPODA 0,005 0,025 0,000 
ISOPTERA 0,160 0,079 0,000 
OLIGOCHAETA 0,020 0,087 0,022 

H' 0,345 0,327 0,112 

A pesar de se obter valores baixos do índice de Shannon (H’) em todos os sistemas de uso, o ambiente de FS 
apresentou-se superior aos demais em relação a diversidade de indivíduos segundo (H’). O menor índice de 
diversidade encontrado foi na área de PD (Tabela 1), onde Cordeiro et al (2004), em seu trabalho, avaliando a 
diversidade da macrofauna edáfica como indicadora da qualidade do solo em sistemas orgânicos de produção, 
constatou que a área com gramíneas, típicas de pastagem, teve a menor riqueza de espécies conforme o índice 
de diversidade, corroborando com os resultados obtidos no presente trabalho. A possível causa desses 
resultados podem estar relacionadas com a diversidade florística das diferentes áreas. Sendo a área de 
pastagem a que possui a menor diversidade florística. Outro fator que podem ter influenciado nos resultados 
obtidos na área de pastagem, foi o manejo de forma intensiva dos bovinos, ocasionando a compactação deste 
ambiente. 

 

CONCLUSÕES 
A macrofauna mostrou-se sensível ao manejo empregado nos ambientes sendo considerados bons indicadores 
da qualidade do solo. Os grupos pertencentes a ordem Hymenoptera e isoptera destacaram-se em todos os 
ambientes, confirmando alterações nesses ambientes. Os valores médios de indivíduos pertencentes as 
demais ordens relatadas no presente trabalho podem ter sido afetadas pelo início do período chuvoso. A área 
de Capoeira, obteve maior número de ordens em relação aos outros ambientes. Entretanto, a maior diversidade 
de acordo com o índice de Shannon (H’), foi observada na Floresta secundária. 
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INTRODUÇÃO 
O estudo da diversidade genética tem auxiliado pesquisadores a definir e entender a biologia e a estrutura das 
populações, bem como revelar possíveis variações biológicas decorrentes de alterações nas condições 
ambientais, contribuindo para a elaboração de planos de conservação a longo prazo. No estado de Roraima, 
uma das espécies mais frequentes nos corpos d’água é a Nymphaea rudgeana G. Mey. que do ponto de vista 
ecológico é considerada bioindicadora de ambientes pouco impactados ou não poluídos.  
Diante disso, o presente estudo teve como finalidade estabelecer possíveis relações entre os fatores 
limnológicos e a variabilidade genética da N. rudgeana em lagos e igarapés de áreas de savana do Estado. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

As coletas foram realizadas em diferentes ambientes aquáticos (lagos e igarapés) selecionados em um raio de 
50 km ao redor da Capital do Estado de Roraima, localizados em áreas de savana nos municípios de Boa Vista, 
Bonfim e Cantá, sendo delimitados dois locais de coleta no sentido de cada ponto cardeal (Norte – Sul - Leste 
e Oeste), totalizando oito corpos de água (quatro igarapés e quatro lagos). Os critérios de escolha foram à 
presença da N. rudgeana e que os corpos aquáticos não tivessem nenhuma ligação entre si (Figura 1). 

 
Figura 1 – Área de estudo selecionada nos municípios de Boa Vista, Bonfim e Cantá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coleta e análise do material genético vegetal: Foram coletados um total de 40 acessos, sendo cinco 

exemplares de folhas jovens de cada população de N. rudgeana presente nos oito ecossistemas aquáticos. As 
amostras foram armazenadas em sacos plásticos individuais com fecho hermético, sendo transportadas até o 
Laboratório de Biologia Molecular do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais (PRONAT - UFRR), 
aonde foram conservadas em freezer à -70ºC até o momento da realização das extrações. A extração de DNA 
iniciou-se seguindo o protocolo CTAB (ROMANO; BRASILEIRO, 1999) modificado por Paiva et al. (2014). A 
partir das amostras extraídas foi realizada a quantificação do DNA por espectrofotometria no aparelho CIRRUS 
80 MB (FEMTO). As três amostras que apresentaram melhor purificação foram utilizadas no processo de 
amplificação pelos marcadores ISSR (UBC 811, 814 e 868). O volume da reação foi de 25μl, constituído por: 
20ng de DNA genômico, 5µM de iniciador, 10µM de dNTP (dATP, dTTP, dCTP, dGTP), 2,0mM MgCl2 e 0,8U 
Taq DNA polimerase. A reação foi incubada a 95°C durante 3 min. para a desnaturação do DNA e a amplificação 
foi realizada com os seguintes ciclos térmicos: 35 ciclos de desnaturação de 1 min. a 94°C, 1 min. a temperatura 
de anelamento entre 46ºC a 56ºC de acordo com cada iniciador, 2 min. a 72°C, e 7 min. de extensão final a 
72°C, utilizando um termociclador GenCycler (Biosystems). O volume total dos produtos amplificados foi 
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aplicados no gel de agarose 1,2 % e submetidos a eletroforese sendo posteriormente visualizados e 
documentados pelo equipamento MiniBIS Pro 16 (Uniscience). 

Análise das Variáveis Limnológicas: Os parâmetros avaliados em laboratório foram: pH, oxigênio 
dissolvido, nitrato, nitrito, amônia, alcalinidade e ortofosfato, seguindo as metodologias indicadas pelo Standard 
Methods for the examination of Water and Wastewater. A variável condutividade elétrica foi medida in situ pelo 
aparelho Waterproof pH/CON 10 metros (Oakton). A medida de profundidade foi realizada utilizando-se um 
amostrador graduado feito de cano de PVC.  

Análise estatística das amostras: A partir das bandas amplificadas, uma matriz binária (ausência = 0/ 
presença = 1) foi construída observando o número e a porcentagem de bandas polimórficas por iniciador, 
determinando assim, a quantidade de lócus polimórficos para cada primer. A matriz gerada foi utilizada para 
realização da identificação do número ótimo de marcas através da análise de bootstrap, Análise de Variância 
Molecular (AMOVA) baseado no método de EXCOFFIER; SMOUSE; QUATTRO (1992), Projeção gráfica dos 
acessos no espaço tridimensional e uma análise de agrupamento pelo método UPGMA (Unweighted Pair Group 
Method with Arithmetic Mean) a partir da matriz de distância obtida pelo complemento do coeficiente de 
similaridade de Nei e Li (1979). Todas as análises foram realizadas através do Programa GENES (CRUZ, 2001). 
As análises que permitiram fazer a relação entre as variáveis limnológicas e a composição genética foram 
realizadas pelo programa estatístico R. Primeiramente, foi realizada uma análise de coordenadas principais 
(PCoA) da matriz binária, com base na distância de Nei e Li (1979). Em seguida, os dados abióticos foram 
padronizados para terem médias iguais a zero e desvio padrão igual a um, de modo que todas tivessem o 
mesmo peso na análise. Esses dados foram utilizados para executar uma análise de componentes principais 
(PCA) (VASCONCELOS, 2012). Os valores do primeiro eixo de cada análise foram utilizados para inferir uma 
possível correlação entre as variáveis limnológicas e a composição genética através de uma regressão. Os 
valores do eixo 1 da PCA das variáveis limnológicas foram logaritimizados [Log (X+2)] para apresentar uma 
distribuição linear.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na análise genética, foram utilizados três iniciadores ISSR que geraram um total de 45 fragmentos 
amplificados com 94,8% de polimorfismo. A AMOVA demonstrou que houve uma porcentagem semelhante 
da variabilidade genética entre e dentro das populações, porém, a maior parte da variação se encontra dentro 
das populações (52,09%), enquanto 47,91% é decorrente de variabilidade interpopulacional.  

O teste de Mantel apontou que não houve uma correlação significativa das distâncias geográficas com as 

distâncias genéticas estimadas (r = 0,53; p = 0,085) e nem com as distâncias ambientais estimadas (r = -0,23; 

p = 0,682) entre os parâmetros limnológicos.  

A análise de agrupamento (UPGMA) mostrou a formação de dois grupos que uniu a maior parte dos indivíduos 

das regiões Norte, Oeste e Leste separando-os dos da região Sul (Figura 2). 

Ao relacionar esses dados com a composição limnológica notou-se que houve essa mesma separação devido 
a um gradiente ambiental relacionado com a diminuição da alcalinidade e do nitrato e um aumento nas 
concentrações de nitrito e fosfato (Figura 3). 

 
 

Figura 2 – Agrupamento UPGMA dos 24 acessos de N. rudgeana gerados a partir da matriz de distância de Nei e Li (1979) 
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Figura 3 - Relação entre a composição genética baseada em marcadores ISSR (expressa pelo valor do primeiro eixo da PCoA) da N. 
rudgeana com a composição limnológica (expressa pelo valor do primeiro eixo da PCA). Ig = Igarapé; Lg = Lago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O nitrogênio e o fósforo, podem ser fatores limitante ao crescimento das plantas em muitos ambientes aquáticos 
(BIUDES; CAMARGO, 2008).  
O nitrogênio, está entre os elementos mais abundantes da biosfera, constituindo cerca de 78% da atmosfera 
terrestre e a capacidade do átomo de assumir uma diversidade de estados quimicamente estáveis (NH4+, NH3, 
N2, N2O, NO, NO2- e NO3-) tem grande significado biogeoquímico. A maioria dos organismos incorpora N em 
seu metabolismo, que é então utilizado na síntese de monômeros precursores de proteínas, nucleotídeos e 
ácidos nucleicos (STRAUSS; MITCHELL; LAMBERTI, 2002; FELIX; CARDOSO, 2004).  
O fósforo, em contraste com sua relativa escassez na biosfera, é também muito comum no metabolismo celular 
e nas estruturas biológicas. Além de seu importante papel na manutenção da permeabilidade seletiva de 
membranas fosfolipídicas, o fósforo, na forma de ésteres de fosfato e anidridos, está presente em polímeros 
genéticos (DNA e RNA), metabólitos intermediários, coenzimas e no principal veículo de energia bioquímica, o 
ATP (STERNER; ELSER, 2002; NELSON; COX, 2004).  
Outros estudos realizados com plantas aquáticas também demostraram a interferência de variáveis ambientais 
na diferenciação genética de espécies vegetais. Triest e Mannaert (2006) ao investigar a relação ambiente-
genótipo de populações de Callitriche sp. obteve uma associação significativa entre alguns fatores, dentre eles 
o nitrogênio total do sedimento e a alcalinidade.  
Algum dos elementos estudados, ou outros que não foram inclusos nesse estudo, podem estar atuando como 
fator limitante ao crescimento da N. rudgeana selecionando genótipos que se adaptem a estas características 
e favoreça o seu crescimento, sendo necessários estudos com um maior número de amostras, em condições 
naturais e controladas para confirmar a existência dessa relação.  

CONCLUSÕES 
A maior parte da variabilidade genética da N. rudgeana se encontra dentro das populações (52,09%), enquanto 
47,91% é decorrente de variação interpopulacional, podendo estes percentuais serem justificados devido a 
espécie em estudo apresentar uma polinização preferencial por autogamia e uma dispersão por sementes 
sendo necessários estudos mais detalhados sobre o sistema de reprodução da espécie e a sua influência nos 
níveis de diversidade genética.  
A análise do dendograma mostra que foram formados dois grandes grupos com 90,4% de consistência. Esta 
separação, que se apresentou em todas as análises, pode ter ocorrido devido a um gradiente ambiental 
relacionado com a diminuição da alcalinidade e do nitrato e um aumento nas concentrações de nitrito e fosfato, 
fazendo com que a composição genética divergisse, separando os ambientes da região sul (4 - Igarapé Tauari 
e o 8 - Lago Norte Sul) dos demais, sendo necessários estudos mais detalhados, com um maior número de 
amostras e de outras variáveis, para confirmar a existência dessa relação. 
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INTRODUÇÃO 
A interdisciplinaridade é fundamentada como “base da organização do Ensino Médio” segundo as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Ensino Médio – DCNEM (BRASIL, 2012). Na percepção dos professores é uma forma 
de combinação entre duas ou mais disciplinas afim de promover a compreensão de um objeto a partir da 
confluência de pontos de vistas diferentes. É uma organização mais elaborada do processo de ensino e 
aprendizagem e supõe um trabalho continuado de colaboração dos professores envolvidos (POMBO,1993).  
Sabe-se que a integração dos diferentes conhecimentos pode criar as condições necessárias para uma 
aprendizagem motivadora (PCN’s, 2000). Porém ela só é possível em um ambiente de colaboração entre os 
professores (BRASIL, 2006).  Segundo Fazenda (2011) a interdisciplinaridade não é uma panaceia que 
garantirá um ensino adequado, ou saber unificado, mas um ponto de vista que permite uma reflexão 
aprofundada, crítica e salutar sobre o funcionamento do ensino. A interdisciplinaridade não possui ainda um 
sentido único e estável, trata-se de um neologismo cuja significação nem sempre é a mesma e cujo papel nem 
sempre é compreendido da mesma forma. 
A partir das vivências proporcionadas pelos estágios e práticas profissionais do Curso de Ciências Biológicas 
da Universidade Estadual de Roraima – UERR, notou-se na grande maioria das escolas que os profissionais 
não trabalham de forma interdisciplinar sendo assim esta pesquisa buscou saber qual percepção dos 
professores das Ciências Naturais do ensino médio sobre a interdisciplinaridade no cotidiano escolar e se a 
interdisciplinaridade realmente é utilizada nas escolas de ensino médio da rede pública da cidade de Boa Vista 
- RR? 
A pesquisa teve como objetivo Geral: Investigar como a interdisciplinaridade é abordada na prática pedagógica 
dos professores das Ciências Naturais do ensino Médio, em quatro escolas estaduais da rede pública da cidade 
de Boa Vista – RR.     
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Esta pesquisa caracterizou-se como estudo de caso de cunho qualitativo, pois teve o propósito de reunir 
informações detalhadas e sistemáticas sobre um fenômeno (Patton, 2002). A pesquisa foi realizada em três 
etapas:  
Na primeira etapa: foi feito uma sondagem em quatro escolas públicas estaduais do município de Boa Vista/RR, 
na tentativa de conhecer a realidade escolar; na segunda: foi realizado a coleta dos dados através de 
questionários semiestruturados e a terceira etapa: análise dos dados. 
Para esta pesquisa foram escolhidas de forma aleatória quatro escolas da rede pública de Boa Vista – RR, das 
quais duas de Ensino Médio Em Tempo Integral (EMTI) e duas de Ensino Médio Regular (EMR), ambas 
localizadas no município de Boa Vista/RR. Participaram da pesquisa 13 (treze) professores das Ciências 
Naturais do ensino médio da rede pública de Boa Vista-RR, 8 (oito) da modalidade de Ensino Médio Em Tempo 
Integral (EMTI) e 5 (cinco) da modalidade de Ensino Médio Regular (EMR), foram 4 (quatro) professores da 
disciplina de biologia, 3 (três) de química, 4 (quatro) de matemática e 2 (dois) de física. 
Para a coleta dos dados foi realizado um questionário semiestruturado com 9 (nove) questões, sendo 3 (três) 
questões abertas e 5 (cinco) fechadas, onde abordou-se aspectos relacionados ao tempo de trabalho, à 
formação e capacidade para preparar e implementar ações pedagógicas interdisciplinares, compreensão sobre 
interdisciplinaridade, estratégias educacionais centradas na interdisciplinaridade se é trabalhada na escola, 
experiência com a interdisciplinaridade, a escola proporciona ações interdisciplinares e quais são as 
dificuldades identificadas para a implementação da interdisciplinaridade nas disciplinas.  
Salienta-se que antes da aplicação de cada questionário foi apresentado e lido para os professores o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE e que em todas as escolas foi assinado pelos gestores a carta de 
anuência para autorização da pesquisa. 
Para a interpretação das informações dos questionários, foi utilizada a análise de conteúdo de Bardin (2016), 
que consiste num conjunto de técnicas de análise de comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição de conteúdo das mensagens e organiza-se em torno da pré análise, a exploração do 
material, o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A faixa etária dos treze professores pesquisados foi de 40 (quarenta) e 60 (sessenta) anos de idade, um possuía 
mestrado, um estava cursando mestrado, 4 (quatro) possuíam especialização em sua área de formação e 7 
(sete) eram graduados em suas respectivas áreas de atuação. Apesar de serem professores com idade entre 
40 e 60 anos que têm entre cinco e quinze anos de trabalho, apenas 6 (seis) participantes desta pesquisa 
informaram que participaram de formação continuada. Sabe-se que a formação continuada para professores é 
considerada uma alternativa importante para contribuir com a melhoria da educação básica (NICOLETTI, 2017). 
Buscou-se saber se os professores receberam capacitação para desenvolver projetos interdisciplinares. 
Observou-se que entre os professores participantes, 7 (sete) responderam que não e 6 (seis) receberam 
capacitação através de encontros pedagógicos, seminários, workshop, projetos interdisciplinares, jogos 
didáticos e especialização em Latu Sensu. Salienta-se que dos professores das escolas EMTI, apenas 3 (três) 
disseram que receberam capacitação, contra 5 (cinco) que responderam que não receberam. E dos professores 
das escolas EMR apenas 3 (três) responderam que sim, receberam capacitação, contra 2 (dois) que não 
receberam capacitação interdisciplinar. 
No terceiro momento foi questionado aos professores o que eles entendiam por interdisciplinaridade. As 
respostas dos professores foram agrupadas em três categorias, de forma que aquelas que mais se pareciam 
umas com as outras foram colocadas na mesma categoria: 
Categoria 1: Quatro professores disseram que a interdisciplinaridade acontece quando duas ou mais disciplinas 
unem os seus conhecimentos; 
Categoria 2: Seis professores disseram que a interdisciplinaridade ocorre quando determinados temas ou 
conteúdos são trabalhados em conjunto e; 
Categoria 3: Três professores disseram que ocorre uma ligação/ integração entre as disciplinas. 
As concepções dos professores da categoria 1 diz respeito a conceituação de interdisciplinaridade mais 
abordada por autores como: Cardoso (2008); Pombo (1993); Santomé (1998); Japiassu (1976); Japiassu e 
Marcondes (1991). Trata-se da forma mais simples de se caracterizar a interdisciplinaridade. 
Os professores da categoria 2, responderam que a interdisciplinaridade ocorre quando temas ou conteúdos em 
comum com outras disciplinas são trabalhados juntos. Três deles (7B, 9Q e 12M), afirmaram que este é um 
processo que facilita a compreensão dos alunos, além de ajudar em sua criatividade. O que corrobora com o 
pensamento de Fortunato; Confortin; SIlva (2013): 

 
Interdisciplinaridade é entendida aqui, como uma perspectiva de trabalho pedagógico que 
promove o diálogo de saberes, a conversa entre as diversas áreas do conhecimento e seus 
conteúdos, o entrelaçamento entre os diversos fios que tecem o currículo escolar, de modo a 
fortalecer, qualificar e contextualizar o processo de aprendizagem dos discentes em seus 
respectivos níveis de ensino (FORTUNATO; CONFORTIN ; SILVA, p. 2, 2013). 
 

Na categoria 3, observou-se que os professores não responderam de forma satisfatória no que diz respeito ao 
conceito de interdisciplinaridade, o que demonstra uma falta de conceituação teórica sobre a mesma. 
Em seguida foi perguntado se eles já trabalharam com a interdisciplinaridade, 4 (quatro) responderam que não 
e 9 (nove) sim, a partir de projetos desenvolvidos pela escola, em feiras de ciências e nas aulas com 
desenvolvimento de trabalho ordinário.  
Quando questionados se a escola oferece ações interdisciplinares, 9 (nove) professores responderam que não 
e 4 (quatro) que sim, através de projetos. 
Em relação as dificuldades encontradas para promover e realizar uma ação interdisciplinar na escola, oito 
professores mencionaram a falta de tempo para se reunir com os colegas e planejar um projeto, sete afirmaram 
que os alunos com defasagem nos conteúdos é um impedimento para realização deste tipo de ação, seis 
professores apontaram a falta de integração entre as disciplinas, três falta de apoio pedagógico, dois ausência 
de um projeto articulador das ações pedagógicas, um dificuldade de relacionar os conteúdos e um falta de 
recursos financeiros.  
Salienta-se que as dificuldades apontadas pelos professores entrevistados não são uma realidade 
exclusivamente das 4 (quatro) escolas de Boa Vista – RR, que participaram desta pesquisa, estudos como os 
de Oliveira et. al. (2016) em Pinheiros - ES, Avila et. al. (2017) no Rio Grande do Sul e Nascimento et. al. (2015) 
em Sobral - CE, também apontam desafios como estes identificados por professores entrevistados.  
 
CONCLUSÕES 
Conclui-se que todos os 13 (treze) professores entrevistados apresentaram uma percepção clara do conceito 
de interdisciplinaridade, não confundindo-a com termos correlatos como multi, pluri e transdiciplinaridade. 
Quanto a capacitação interdisciplinar, observou-se que a maioria dos professores já trabalharam com a 
interdisciplinaridade na escola, o que demonstra que a falta de capacitação interdisciplinar não impediu os 
professores de trabalhar de forma interdisciplinar. As modalidades de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) 
e Ensino Médio Regular (EMR) não interferiram em nenhum momento nas percepções dos professores 
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entrevistados tanto no que diz respeito à implementação de ações interdisciplinares nas escolas, pois todos 
trabalharam em algum momento com projetos interdisciplinares, quanto a experiência dos professores que 
disseram já trabalhar com a interdisciplinaridade na escola, bem como não interferiu nas percepções que 
possuem sobre os efeitos que uma estratégia educacional centrada na interdisciplinaridade tem sobre a 
realidade da escola. 
Os resultados mostram que embora seja reconhecida a importância de ações interdisciplinares e do potencial 
que elas possuem sobre a realidade escolar, a interdisciplinaridade ainda é um desafio, seja pela falta de tempo 
ao se reunir com os colegas professores para desenvolver um projeto interdisciplinar, alunos com defasagem 
nos conteúdos, pela falta de apoio pedagógico ou falta de verba institucional. Porém os professores 
participantes desta pesquisa mostraram-se interessados em participar de ações interdisciplinares visando o 
ensino-aprendizado dos alunos. 
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INTRODUÇÃO 
Ao longo das últimas três décadas, tem-se presenciado um conjunto de políticas educacionais que fomentam 
a inserção de tecnologias digitais. De acordo com Loureiro et. al. (2016), no Brasil, o Governo tem organizado 
políticas e programas educacionais desde meados de 1980, que visam equipar as escolas de laboratórios de 
informática, televisores, kits de vídeos e, mais recentemente, notebooks, computadores, tablets e rede de 
internet. Nesse novo cenário, a sala de aula configura-se como um importante espaço de aprendizagem, 
professores empenham-se em significar, tornando-a mais prazerosa e oportuna na aquisição de 
conhecimentos. 
Mas como ampliar este espaço? Com o uso das tecnologias digitais é possível expandir esse espaço para a 
construção e formação de novas aprendizagens. Nessa perspectiva, a problemática da pesquisa consiste na 
seguinte questão:  De que forma a utilização do jogo Fazenda da Tabuada pode contribuir com a formação de 
conceitos matemáticos para os estudantes do 1º ano do ensino fundamental de uma escola municipal? Neste 
sentido, tem-se como objetivo geral discutir as contribuições do jogo na formação de conceitos matemáticos 
dos estudantes do 1º ano do ensino fundamental.  
É possível perceber que vivemos em uma época de acelerada evolução científica e tecnológica, evento que 
influencia diretamente diversos setores da sociedade, o que acaba provocando novas demandas na sociedade. 
Dessa forma, em relação a escola, novas metodologias e perspectivas educacionais se estabelecem, porém o 
que se observa é uma forte resistência da estrutura educacional diante dessas mudanças.  
Nesse contexto, Valente (2000), destaca que o computador pode ser utilizado na educação com a 
representação de máquina de ensinar ou na representação de máquina para ser ensinada. A utilização do 
computador como máquina de ensinar constitui, na informatização dos métodos de ensino tradicionais dentro 
do cenário educacional e como máquina para ser ensinada equivale no uso do computador como facilitador do 
processo de construção do conhecimento.  
Baseados nesses pressupostos, Valente (2001), aponta para a existência de modelo do uso das tecnologias, 
no qual se transfere para o computador a tarefa de ensinar, ou reforça as atividades realizadas em sala de aula, 
ou ainda, no desenvolvimento de atividade com o computador para permitir condições para o aluno construir 
seu conhecimento através da criação de ambientes de aprendizagens que integrem o uso do computador 
Nos jogos educacionais, pode-se destacar dentro de uma perspectiva pedagógica, que acontece a utilização e 
a exploração livre de contextos lúdico ao invés da instrução explícita e direta o que favorece o emprego dessa 
ferramenta no contexto educacional, dada a relevância do jogo para as crianças, Neto (2003), “considera que 
o jogo tem uma grande importância no desenvolvimento cognitivo da criança”, uma vez que o jogo faz parte do 
imaginário de todos. Dessa forma, colocar nessa ferramenta um cunho pedagógico, favorece o processo de 
ensino aprendizagem dos estudantes, sendo essas características bastante desejadas em um sistema de 
ensino instrucionista já que a tarefa de administrar o processo de ensino pode ser executada pelo computador, 
cabendo ao professor, a função de acompanhar e assessorar os alunos quando necessário, deixando para o 
professor com isso, o papel tímido da sua participação nesse processo. 
Valente (2000) descreve que a informática na educação simboliza, a inserção do computador no sistema de 
aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de educação e, também 
destacando que o processo instrucionista reforça que as informações repassadas aos alunos, são basicamente 
na forma de um tutorial, exercício-e-prática ou jogo.  
As tecnologias digitais – computadores, internet - propiciam novos hábitos, aptidões, situações de dependência, 
desenvolvimento e reforço de novas capacidades cognitivas, abstrativas e perceptivas do indivíduo e segundo 
Belloni (1998, p. 28) nossos alunos precisam adquirir ainda, a “competência específica de leitura e interpretação 
de imagens e sinais eletrônicos”. Assim, segundo Cysneiros (2019), o maior desafio nessa perspectiva, é fazer 
com essas inovações realmente aprimorem a qualidade do ensino e não se tornem apenas ferramentas 
obsoletas e sem adequação ao processo de ensino aprendizagem. 
Nessa trajetória, pode-se exemplificar e evidenciar um modelo de utilização de ferramenta tecnológica, que 
possui como aporte teórico a abordagem instrucionista, sendo introduzido no contexto educacional municipal 
na cidade de Boa Vista. Uma plataforma de utilização de jogos de português e matemática, destinados a alunos 
do 1º ano do Ensino Fundamental, para auxiliar no processo de ensino aprendizagem, alvo de minha 
investigação, subsidiado como aporte tecnológico para aquisição de conceitos matemáticos pelos estudantes. 
Onde encontra-se respaldo no postulados de Skinner (2003), que retrata que os conceitos seriam alcançados 
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por meio de processo de discriminação e generalização. A discriminação acontece quando o ambiente passa 
a cumprir o controle sobre a emissão de um comportamento. A generalização ocorre quando esse 
comportamento é emitido em outras ocasiões semelhantes. Pozo (1998), vem corroborar apontando que, nessa 
teoria, a formação de conceitos se constituiria por associações entre estímulos respostas. Nessa abordagem 
a função do professor, segundo a teoria comportamentalista de Skinner, aponta que o ensino seja algo 
reforçado, repetitivo. Skinner (2003) apostava no uso de máquinas tecnológicas para auxiliar no processo 
aprendizagem, permitindo ao professor maior tempo e esforço nas situações interpessoais. 
Seguindo essa visão, o jogo Tabuada na Fazenda, do (Programa Alfa e Beto de Alfabetização do Instituto Saber 
Igual), é um jogo para aprender a tabuada de forma lúdica e dinâmica. Nele o cenário é de uma fazenda, com 
animais, lagos e porteiras que delimitam os ambientes onde ocorrerão o jogo. Os desafios são de operações 
simples de adição e subtração, que o jogador terá que resolver. A plataforma oferece ainda, uma gama de jogos 
e exercícios, utilizando a tabuada completa, para motivar os estudantes a aprender matemática brincando.  

 

 MATERIAL E MÉTODOS 
A abordagem metodológica é qualitativa, tecendo um relato de experiência acerca da utilização do jogo, 
envolvendo 25 estudantes, onde a utilização do tablet acontece uma vez por semana, no período de 1 hora, 
em que visa gerar a consolidação da aprendizagem do currículo escolar.  
Esta pesquisa possui como base teórica a abordagem qualitativa e bibliográfica, tecendo um relato de 
experiência referente a temática. De acordo com Lüdke e André (1994, p.13) a investigação qualitativa “envolve 
a obtenção de dados tendencialmente descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 
estudada”. Nessa proposta, observou-se a utilização do tablets: jogo Fazenda da Tabuada, onde participaram 
da pesquisa 25 alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I, de uma escola municipal de Boa Vista/RR. Em 
suma, as técnicas que foram utilizadas para a obtenção e análise dos dados estão ancoradas na descrição de 
um relato de experiência acerca da temática. 
Como instrumentos de coleta de dados, será instrumentalizado observações em sala de aula, seguido de 
interpretações e análises evidenciando dados da pesquisa. Para isso, contará com o suporte e realização de 
registro e anotações no caderno de campo, com a meta de sistematizar melhor a compreensão do panorama 
da realidade local e mensurar se o uso da plataforma Fazenda da Tabuada pode contribuir para a formação de 
conceitos matemáticos dos estudantes. 
No primeiro momento da aula, a professora entregou o tablet e um fone de ouvido para cada aluno, e em 
seguida explicou como ligar e desligar o aparelho, e os passos para clicar e ter acesso ao jogo. Nessa etapa, 
a tela de acesso para o jogo é a identificação nominal do aluno, onde ele poderá personalizar seu jogador na 
plataforma, feito tudo isso, o jogador é direcionado, para o Jogos inicial que é o Jogo das Seis Porteiras, que 
consiste na realização de operações simples de matemática de adição e subtração, onde o aluno é desafiado 
a responder as operações em um tempo determinado. 
O segundo momento da aula, constituiu da etapa onde os alunos estavam conectados ao jogo, de acordo com 
Valente (1993), “integrando o processo de informação/pergunta/resposta”, onde passam a navegar pelas 
porteiras, realizando e consolidando as atividades de contas, que apresentam diversos níveis, desde o mais 
simples ao mais complexo. Na tela do tablet, o aluno também é capaz de visualizar uma barra de tarefa que 
registra o seu progresso no jogo, o percentual de acertos e erros, para fazer a fase (porteira) seguinte, o jogador 
precisa acertar 90%, caso contrário é direcionado para um treino. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Conforme observações, verificou-se incialmente que a professora da sala, desconhecia sobre a plataforma de 
jogos, o que dificultou a intervenção com os alunos quando solicitada a sua orientação. Segundo a professora, 
“não houve uma capacitação sobre o uso da plataforma por parte da escola para implantação dos tablets na 
sala de aula”. Com relação a essa problemática, encontramos pertinente respaldo nas palavras de Gandin e 
Strelow (2013,) “onde ressaltam que, para que qualquer nova tecnologia seja implantada, é fundamental que 
haja investimento em equipamento (produto) e em formação (serviço).” 
Outro aspecto, que merece destaque na trajetória da pesquisa, foram as dificuldades que alguns alunos 
apresentaram na realização das tarefas e manuseio da plataforma. Isso pode ser observado, em detrimento do 
aluno não possuir o domínio dos conceitos de adição e subtração consolidados, onde a professora de modo 
criativo, organizou e orientou os alunos para o trabalho colaborativo. Essa forma de organização, consistiu no 
auxílio entre eles das atividades resultando num significativo desempenho das tarefas da plataforma, consolidar 
e internalizar o conhecimento. Corroborando com essa ideia, Santana e Medeiros (2014, p. 07), aponta que 
“portanto, o professor é um mediador e é fundamental para criar situações na qual o aluno é levado a refletir”. 
Nesse processo, buscou-se trabalhar com a interação do aluno com maior habilidade, servindo como auxiliar 
para o colega com dificuldade. Na mesma linha de raciocínio, Moran (2012) salienta que o acesso dos tablets 
desafiam as instituições a sair do ensino tradicional para investir em uma aprendizagem mais participativa e 
integrada, com momentos presenciais e outros à distância, mantendo vínculos pessoais e afetivos, estando 
juntos virtualmente, ou seja, as tecnologias móveis digitais permitem essa interconexão entre a aprendizagem 
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pessoal e a colaborativa, que é um movimento consecutivo que permite ao aluno progredir muito além do que 
se estivesse sozinho, tendo sido constatado paulatinamente progresso dos alunos, a partir da colaboração e 
interação entre eles.  
Nessa perspectiva, dentro da sala de aula, tendo como evidência a abordagem instrucionista, foi perceptível 
destacar o entusiasmo e a motivação na utilização dessa ferramenta, que poderá contribuir com a formação de 
conceitos matemáticos dos estudantes. Segundo  a professora regente, “a participação do aluno pode ser 
favorecida por intermédio do uso de tecnologias e, assim, proporcionar novas formas de aprendizagem, na 
proposta de interagir com a máquina, os alunos a medida que vão se familiarizando com a plataforma, vão 
ganhando autonomia e sendo constantemente desafiados a superar as etapas do jogo, em busca da 
recompensa, que é simbolizado por estrela, retratada como um reforço ao trabalho empenhado pelo aluno”. 
O processo de avaliação da plataforma, ocorreu ao final de cada aula, onde a professora teve acesso a planilha 
do sistema, que descreveu o desenvolvimento do jogo de cada aluno, nessa tabela a professora conseguiu 
identificar a fase e nível do jogo que cada um se encontrava.  E a partir desse dado, realizar análises e 
planejamento, sobre as reais necessidades apresentadas, no intuito de realizar novos métodos e atividades 
para sanar tais dificuldades.   
Corroborando com essa trajetória, Valente (2000, p. 12) destaca também que nos processos de ensino e 
aprendizagem, é importante conceder ao discente a oportunidade de “[...] refletir sobre os resultados obtidos e 
depurar suas ideias por intermédio da busca de novos conhecimentos e novas estratégias”. Ainda segundo o 
autor, o uso de recursos computacionais como estratégia de ensino é um dos caminhos possíveis para que o 
estudante desenvolva a autonomia e seja responsável pela construção de seu conhecimento.  

 
CONCLUSÕES 
O uso de tecnologias computacionais possibilita à criança o despertar para o conhecimento. A proposta do uso 
das tecnologias nas escolas, cada vez mais ênfase, dada a evolução da era tecnológica que presenciamos. 
Nesse cenário, percebe-se que a representação do contexto escolar investigado outrora, ainda prioriza o 
trabalho com as tecnologias utilizando-se de abordagens tradicionais, dada a importância dessa abordagem, 
observa-se que ela sozinha não é capaz de construir um pensamento crítico e reflexivo no aluno. Pois, a 
presença das tecnologias nas escolas requer das instituições de ensino e do professor novas posturas frente 
ao processo de ensino e aprendizagem, pois é necessário evitar a resistência pelo desconhecimento e 
compreender que o computador e o software educacional, seja ele qual for, é uma ferramenta que objetiva 
facilitar o processo de aprendizagem do aluno.  
Nesse contexto, destaca-se a grande necessidade de haver interatividade dos sistemas de computador 
voltados para a educação, pois o sucesso do uso do computador como uma tecnologia que pode favorecer a 
expansão da inteligência, assim, quanto mais interativa for essa relação, maiores serão as possibilidades de 
enriquecer as condições de elaboração do saber. Com essa visão, observa-se que dentro do contexto escolar 
investigado, faz-se necessário à ampliação e inserção de novas abordagens, como a construcionista e a 
abordagem conectivista que juntas, estas podem contribui com a construção de sujeitos que serão protagonista 
do seu conhecimento. Instigando  o aprendiz a construir e adquirir informações, por intermédio das ferramentas 
tecnológicas, disponíveis em todos os espaços dentro e fora da escola, pois o fato de o estudante estar 
construindo algo do seu interesse demonstra maior motivação e significado na aprendizagem. Nessa 
perspectiva, a abordagem pedagógica requer do professor uma conduta diferente daquela usualmente 
empregada no sistema da escola, ou seja, uma postura que concebe a aprendizagem como um processo que 
o discente constrói. 
Dessa forma, os resultados apontam que o uso do jogo Fazenda da Tabuada, que possui como aporte teórico 
a abordagem instrucionista , colaborou para o reforço dos conceitos matemáticos trabalhados, visto que a 
utilização dessa tecnologia serviu como um apoio para os conceitos desenvolvidos na sala, assim percebeu-se 
ao final da trajetória da pesquisa que o tablet, serviu como ferramenta motivadora, pois os jogos e contextos 
lúdicos abordados para se trabalhar a tabuada, criou um espaço de interação do aluno com os conceitos 
matemáticos, possibilitando desafios e recompensa ao final de cada etapa conquistada pelos alunos. Portanto, 
como a tecnologia da informação é a força direcionadora da nova economia e cultura mundial vigente, faz-se 
necessário que ela seja incorporada aos currículos escolares, de modo significativo, caso contrário, corremos 
o risco de ter que nos contentar em trabalhar em um ambiente obsoleto e em descompasso com a sociedade 
atual. 
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INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas, não obstante as inúmeras ações voltadas à preservação ambiental, a relação do homem 
com os recursos naturais e o meio ambiente de modo geral se mostra agressiva. Em decorrência disso, 
inúmeros recursos naturais têm sido prejudicados, como a água, por exemplo, que é poluída a níveis 
preocupantes em diversas regiões do planeta em função do descarte irregular de materiais como plástico, 
borracha, entre outros fatores (CAMPOS, 2012; DIONYSIO; DIONYSIO, 2015). 
Esse contexto reforça a necessidade da implementação de práticas que contribuam para a redução dos níveis 
de poluição e de outras formas de degradação ambiental. Uma das práticas possíveis é a Educação Ambiental, 
que deve estar presente em todos os níveis e modalidade de ensino, de maneira formal e não formal, como 
preconiza a Lei nº 9795 de 27 de abril de 1999, que versa sobre a Política Nacional de Educação Ambiental – 
PNEA. A Educação Ambiental, em conjunto com outros campos do conhecimento, contribui para a formação 
do aluno enquanto sujeito crítico e participativo. De acordo com Alves e Saheb (2013, p.30026), se trata de 
“uma educação em valores, modificando hábitos que estão relacionados com o nosso meio ambiente”. Nesse 
caso, é necessário recordar que a Educação Ambiental pode ser desenvolvida de vários meios, integrando 
diversos componentes curriculares e campos do desenvolvimento, a partir de metodologias que variam a 
depender de fatores como a faixa etária dos alunos, entre outros. 
Considerando isso, o trabalho ora apresentado propôs a construção de um jardim sustentável na Escola 
Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professor Jean de Sousa Oliveira, como parte das atividades da 
Feira de Ciências promovida pela instituição de ensino supracitada, integrando o projeto “Ambiente escolar: as 
práticas de ensino na preservação sustentável do meio ambiente”, que busca a revitalização da área externa 
da escola. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Área de Estudo 
A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Prof. Jean de Sousa Oliveira está situada no bairro Parque 
das Orquídeas, na sede do município de Rorainópolis (Figura 1). Este é um bairro periférico, localizado na zona 
sudoeste da cidade. A escola conta com 06 salas de aulas e uma equipe de 13 professores, três monitores 
para alunos Portadores de Necessidades Especiais – PNE, 4 copeiras, 5 assistentes de alunos, 3 vigias, 1 
secretário, 2 auxiliares de secretaria, 2 porteiras, 2 orientadores, 1 assistente de coordenação, 1 coordenadora, 
1 vice gestora e 1 gestora. A escola atende a 285 alunos entre 4 e 6 anos nos turnos matutino e vespertino. O 
projeto jardim sustentável foi desenvolvido em duas turmas de Pré II: as turmas C e F, orientadas por duas 
professoras e com a colaboração de outros profissionais da escola. Cada turma possuía em média, à época, 
25 alunos com idades entre 5 e 6 anos. As atividades executadas ao longo do projeto culminaram em 
apresentações na II Feira de Ciências promovida na escola Prof. Jean de Sousa Oliveira pela Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Desportos – SEMED, ocorrida em 22 de julho do corrente ano. Durante todo 
o processo de execução do projeto, foram feitos registros fotográficos, alguns dos quais inclusive serão 
utilizados para ilustrar etapas do processo neste texto. Vale destacar que o uso das imagens foi autorizado por 
pais/responsáveis das crianças. 
Métodos 
No que se refere à metodologia empregada para a construção do projeto, é pertinente destacar que se trata de 
uma pesquisa predominantemente qualitativa, que, de acordo com Chizzotti (2009), é aquela em que “o objeto 
[de pesquisa] não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos concretos 
criam em suas ações”. Todavia, embora majoritariamente qualitativa, a pesquisa não se furta, em determinados 
momentos, a uma análise quantitativa dos dados, especificamente quando discutidos o alcance do projeto na 
comunidade local. 
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Inicialmente houve a participação das professoras da escola em fóruns, realizados pela Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto – SEMED, para o lançamento do projeto oficial em escala municipal abrangendo todas 
as instituições de ensino e com a participação e colaboração de professores doutores do Campus Rorainópolis 
da Universidade Estadual de Roraima – UERR. O tema gerador, com o qual todas as escolas deveriam trabalhar 
para a feira de ciência foi o desenvolvimento sustentável e a bioeconomia. 
Além desses encontros, as atividades executadas na escola foram desenvolvidas a partir das seguintes etapas: 
1. De caráter essencialmente teórico, promoveu discussões a fim de sensibilizar os alunos a respeito dos 
elementos que compõem o jardim sustentável. Nessa fase, foi dialogado sobre a importância da preservação e 
conservação do meio ambiente, bem como sobre a forma como cada uma das crianças pode contribuir para o 
desenvolvimento sustentável da comunidade em que vivem.  
Na sequência, foi dialogado especificamente sobre o cultivo de plantas ornamentais, destacando como esta 
atividade pode contribuir para a construção de um ambiente agradável, limpo e florido, respeitando os princípios 
de sustentabilidade através de atividades como reciclagem e reuso de materiais.  Esse processo foi conduzido 
a partir de estratégias diversas, tais como: estímulos visuais, em que imagens de flores e outras plantas 
ornamentais, bem como de canteiros feitos a partir de materiais reutilizados e reciclados, por exemplo, foram 
apresentados às crianças. 
Em um momento posterior, as crianças foram levadas ao espaço externo da sala de aula aonde o jardim seria 
construído, antes da limpeza, para que conhecessem e explorassem o local. Na ocasião os alunos auxiliaram 
no processo de limpeza da área, extraindo o mato. Depois a área do jardim foi capinada, mas desta vez por 
colaboradores do projeto. Por fim, foi realizada a etapa de montagem dos canteiros, feitos com telhas de barro 
e pedras e utilizando esterco de gado como substrato para o plantio das mudas (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Crianças ao redor dos canteiros criados na montagem do jardim sustentável da Escola Municipal de Ensino 
Infantil e Fundamental Prof. Jean de Sousa Oliveira. Em (A), é possível observar as crianças da turma Pré II C. Em (B), é 
possível verificar os alunos do Pré II F participando do plantio das mudas. Fonte: Pesquisadores (2019). 

 
A apresentação no dia da feira de ciências  
As atividades previstas pelo projeto culminaram a apresentação na Feira de Ciências, conforme mencionado 
anteriormente. Embora todas as crianças matriculadas nas turmas C e F do Pré II tenham participado de todo 
o processo de desenvolvimento do projeto, para a apresentação na Feira de Ciências foram escolhidas, 
inicialmente, sete crianças de cada turma. Para a exposição durante esse evento, foram montadas maquetes 
na sala de aula representando os canteiros construídos no espaço do jardim propriamente dito. Nesse caso, as 
salas foram ornamentadas seguindo os princípios de sustentabilidade defendidos pelo projeto. A dinâmica das 
exposições foi a seguinte: as crianças aguardaram na própria sala de aula a chegada de visitantes. Quando 
estes vinham, os alunos explicavam a proposta do projeto, destacando, entre outros aspectos, os materiais 
utilizados, as espécies cultivadas e a forma como participaram das atividades realizadas. Também foi 
desempenhada pelos alunos a função de recepcionar os visitantes. Assim, ao longo de cada turno foram feitas 
diversas apresentações do projeto, conforme a chegada de espectadores interessados. A imagem a seguir 
mostra, em parte, como o espaço foi organizado para as apresentações: ao centro, há a maquete representando 
os canteiros construídos no jardim. A maquete continha uma muda de cada planta disponível originalmente no 
jardim, o que permitiu que mesmo que algum visitante por algum motivo não pudesse parar e observar o jardim 
tivesse uma dimensão do que havia sido feito ao longo do projeto (Figura 2).  
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Figura 2. Crianças apresentando o projeto na Feira de Ciências da Escola Municipal Prof. Jean de Sousa Oliveira. Em 
(A), é possível observar alguns dos alunos da turma no turno vespertino. Já em (B), é possível notar os alunos do Pré II C 
no mesmo evento, porém no turno matutino. Fonte: Pesquisadores (2019). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A opção de os alunos apresentarem o projeto aos observadores propiciou o desenvolvimento das crianças em 
múltiplos campos, além de se alinhar à orientação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que define, por 
exemplo, como sendo a finalidade da educação infantil o “desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade” (LDB, 1996, p.31).  
Cabe mencionar ainda que a jardinagem funcionou como uma ferramenta para o trabalho interdisciplinar, visto 
que envolve uma gama de conhecimentos, correlacionados a diferentes componentes curriculares. Assim, 
através da construção de ambientes com paisagem planejada conforme os objetivos propostos foram criados 
espaços de preservação ambiental. Esses espaços podem, a curto e em longo prazo, estimular o cuidado dos 
alunos com as plantas e animais. 
Os resultados do projeto em relação ao interesse pelo desenvolvimento sustentável não se limitam ao espaço 
escolar propriamente dito, uma vez que o projeto teve considerável alcance na comunidade. Isso se depreende, 
por exemplo, a partir do número de pessoas que visitaram a sala do projeto durante a Feira de Ciências: pela 
manhã, houve 104 visitantes registrados, ao passo que à tarde foram registrados 82 visitantes, totalizando 186 
visitas registradas ao projeto; em ambos os turnos, os observadores foram oriundos tanto de outras escolas 
públicas como de instituições de ensino privadas e outros setores da comunidade local (Quadro 1). 

Quadro 1. Instituições e número de visitantes que assinaram a lista de presença do projeto. 
No.  MANHÃ TARDE Total 
1 Universidade Estadual de Roraima – UERR 1 1 2 
2 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES  - 1 1 
3 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos – SEMED 3 - 3 
4 Prefeitura de Rorainópolis - 1 1 
5 Escola Municipal Vó Hilda Klenniving da Silva - 1 1 
6 Escola Municipal Joselma Lima de Souza 8 - 8 
7 Escola Municipal Professor Jean de Sousa Oliveira 3 1 4 
8 Escola Estadual José de Alencar - 2 2 
9 Escola Cristo Rei (Instituição privada) 1 - 1 
10 Creche Andreza Rufino 3 - 3 
11 Creche Municipal Marlene Alves dos Reis 2 - 2 
12 Comunidade em geral 83 75 158 
 Total 104 82 186 

Fonte: Pesquisadores (2019). 

O quadro acima evidencia o fato de o projeto possuir grande alcance no município, uma vez que abrangeu 
instituições das mais variadas regiões da sede de Rorainópolis. Houve indivíduos oriundos de um total de 12 
instituições, secretarias ou setores da sociedade, a saber: UERR, SEMDES, SEMED, Prefeitura de 
Rorainópolis, Escolas Municipais Vó Hilda, Joselma Lima de Souza e Prof. Jean de Sousa Oliveira, Escola 
Estadual José de Alencar, Escola Cristo Rei, Creches Andreza Rufino e Marlene, além da comunidade em 
geral. Dentre as instituições propriamente ditas que visitaram a exposição do projeto, excetuando-se a 
comunidade em geral, a que apresentou o maior número de observadores registrados foi a Escola Municipal 
Joselma Lima de Souza, com 8 pessoas registradas no turno matutino.  
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Vale ressaltar, no entanto, que algumas instituições, ainda que apresentem registro de poucos visitantes, como 
as Creches Marlene, possuem um número maior de pessoas oriundas da instituição do que o assinalado na 
frequência. No caso das creches, cujas turmas são compostas por crianças que ainda não conseguem assinar 
os nomes, apenas alguns assinaram geralmente professores ou outros representantes. Da creche Marlene, 
segundo apuramos posteriormente, cerca de 85 crianças visitaram a exposição do projeto. Todavia, como 
mostra o quadro um apenas dois visitantes se identificaram como pertencentes à creche em questão. O mesmo 
ocorreu com a escola Vó Hilda, que, conforme mostra o quadro, contou com apenas um observador registrado. 
No caso dessa escola, alguns alunos chegaram a assinar a frequência, mas não identificaram a instituição, 
portanto, foram computados como comunidade em geral. No caso da UERR, SEMDES, SEMED e Prefeitura 
de Rorainópolis, ocorrem que são instituições que enviaram representantes e, mesmo assim, nem todos 
identificaram na lista de frequência a instituição de origem. 
O fato é que o número de visitantes do projeto é ainda maior que o especificado no quadro acima, haja vista as 
situações expostas anteriormente. Para se ter uma ideia, a quase totalidade das escolas e creches 
mencionadas no quadro enviaram mais de uma turma para visitar os projetos na Feira de Ciências. Isso quer 
dizer que, embora a lista de frequência aponte para os já citados números de visitantes, na prática, houve mais 
observadores, ainda que não seja possível estabelecer com precisão a quantidade. 
Além das instituições citadas no quadro, é possível que haja outras, visto que, conforme mencionamos, nem 
todos os visitantes especificaram a instituição de origem. Dos observadores do turno matutino, cerca de 80% 
não especificaram nenhuma instituição. Já entre os observadores do turno vespertino, em média 91 % a 
instituição.  Ademais, há ainda o caso dos visitantes que não assinaram a frequência. Todos os visitantes que 
não identificaram sua instituição de origem na frequência foram computados como comunidade em geral, que 
inclui tanto alunos do ensino infantil e fundamental como professores de outras instituições, pais e familiares 
dos estudantes e demais membros da comunidade. 
Portanto, os números apresentados representam apenas uma parcela das pessoas que visitaram a sala durante 
a exposição. Não obstante, tais números demonstram a relevância do projeto no que concerne a sua 
abrangência social. 
 
CONCLUSÕES 
Este projeto, desde o princípio, partiu da premissa de que a construção de um jardim sustentável nas 
dependências da escola poderia estimular os alunos a se tornarem indivíduos ecologicamente instruídos. Isso 
porque se trata de uma atividade que envolve a participação ativa dos discentes sob orientação das 
professoras; assim, as crianças fizeram parte de cada uma das etapas, desde o processo de limpeza do espaço 
do jardim até o plantio das mudas, e as posteriores fases de manutenção do jardim construído.  
Além disso, a construção do jardim sustentável na escola propiciou aos alunos a apreciação de elementos da 
natureza, que contribui para a preservação ambiental e para a educação sustentável. Considerando que a 
infância é uma etapa de descobertas, o contato dos alunos com as plantas é um aspecto fundamental para um 
processo de ensino-aprendizagem significativo, isto é, que de fato contribua para a formação do discente. 
Isso se observa, por exemplo, a partir de mudanças na relação das crianças com as plantas da escola. Antes 
das atividades da Feira de Ciências, era comum que os alunos tirassem as flores, fosse para dá-las às 
professores ou para jogar. No entanto, após a apresentação dos projetos da escola, tem se tornado cada vez 
mais incomum os alunos quebrarem as plantas.  
A partir disso, depreende-se que é possível contribuir para a formação de indivíduos capazes de refletir e 
analisar problemas e situações diversas, atuando sobre cada uma. Embora na educação infantil nem sempre 
seja possível alcançar integralmente esse resultado, é possível ao menos iniciar um processo educativo 
propício à formação crítica, estimulando os alunos a se tornarem indivíduos ecologicamente instruídos.  
Por fim, vale recordar que, conforme apontado em tópicos anteriores, a partir da construção do jardim, os 
alunos, além de aprender, puderam construir conhecimentos para si e para outros indivíduos da comunidade 
em que vivem. Esse conjunto de saberes construído no processo é fundamental para que os objetivos do projeto 
fossem alcançados. 
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INTRODUÇÃO 
Para a preservação do solo e sua qualidade, é necessário manejo adequado que irá garantir resultados 
expressivos na produtividade das culturas, além de contribuir para uma boa qualidade ambiental. Com o 
entendimento e conhecimento sobre o solo é possível maneja-lo para o presente e futuro, e analisando suas 
mudanças, é possível determinar práticas sustentáveis a serem implantadas (TÓTOLA, 2002). 
Só recentemente, no entanto, os processos de degradação têm chamado a atenção do homem em níveis 
globais, dada a escala com que vêm ocorrendo, sendo considerado uma das quatro maiores preocupações 
ecológicas, rivalizando somente com a mudança global do clima, com a depleção da camada de ozônio e com 
declínios na biodiversidade (DORAN, 1997). 
A microbiologia evoluiu muito com a ciência, no decorrer do século XX diversos organismos benéficos ou 
maléficos vieram à tona, o que vislumbrou o quantos esses pequenos seres são ignorados (MOREIRA e 
SIQUEIRA, 2006). 
Quando se fala de macrofauna, os invertebrados desempenham no solo um papel chave no funcionamento do 
ecossistema, ocupando diversos níveis tróficos dentro da cadeia alimentar do solo e influenciando a produção 
primária de maneira direta e indireta. Alteram, por exemplo, as populações e atividade de microrganismos 
responsáveis pelos processos de mineralização e humificação, exercendo influência sobre o ciclo de matéria 
orgânica e a disponibilidade de nutrientes assimiláveis pelas plantas (Decäens et al., 2003). A macrofauna pode 
ser também vetora de microrganismos simbióticos das plantas, como fixadores de nitrogênio e fungos 
micorrízicos, e é capaz de digerir, de maneira seletiva, microrganismos patogênicos (BROWN, 1995). 
Segundo Brown et. al., (2009), a meso e a macrofauna do solo desenvolvem principalmente funções detritívoras 
e predatórias nas teias tróficas de detritos da serapilheira e do interior do solo. Essas funções ecológicas podem 
ser associadas a diversos processos como a ciclagem de nutrientes, o revolvimento do solo, a incorporação de 
matéria orgânica e o controle biológico de pragas do solo. 
São muito sensíveis a alterações que ocorrem no ambiente e no solo, por esse motivo são bioindicadores da 
qualidade do solo, pois detectam possíveis alterações ambientais em um curto período de tempo (SILVA, 2008). 
Devido a importância desses organismos como bioindicadores e à escassez de trabalhos como este na região, 
o mesmo se torna importante, pois tem como objetivo avaliar dinâmica da macrofauna edáfica em áreas de 
florestas e pastagens, no período seco e chuvoso, no município de Rorainópolis, Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi realizada na vicinal 06, km 10 no município de Rorainópolis, localizado no sul de Roraima 
(00º0779’S e 01º1115’W, 89 m de altitude). 
O clima da região de acordo com a classificação de Koppen, é Awi (tropical chuvoso), com pequeno período 
de seca, precipitação média variando entre 1.700–2.000 mm (BARBOSA, 1997) e temperatura média anual em 
torno de 27°C.  
A pesquisa foi realizada em quatro ambientes distintos, sendo: Área I – Floresta secundária não queimada 
(nunca queimada apenas visitada por meio de trilhas), na qual tinha presença de arvores grandes, como 
castanheiras; II – Floresta secundária queimada (na qual o fogo passou pela última vez no ano de 2018), havia 
predomínio de palmeiras e árvores de porte médio. III - Área de pasto não queimado (nunca houve queima) e 
IV - Área de pasto queimado (área onde o fogo passou três vezes consecutivas até o ano de 2017).  
A coleta foi realizada em 14 de abril (período seco), e 24 de maio de 2019 (período chuvoso). Para o 
levantamento da macrofauna do solo em cada área foram selecionados ao acaso três pontos de coleta para a 
determinação da macrofauna. Em cada ponto amostral foram retirados monólitos de 20x20x20 cm com auxílio 
de uma pá e uma enxada, a amostra foi colocada em um saco plástico e em seguida levadas ao laboratório 
para a extração manual da macrofauna, foram armazenados para conservação.  
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Foi mensurado o número total de indivíduos (abundância) e determinada a diversidade através do índice de 
diversidade de Shannon (H), que é definido por: H= - pi.log PI (1) pi = ni/N (2). Onde ni é a densidade de cada 
grupo; N é a somatória da densidade de todos os grupos. Cujo os valores podem variar de 0 a 5, sendo que o 
seu declínio é o resultado de uma maior dominância de grupos em detrimento de outros (BEGON et al., 1996). 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dentre as ordens encontradas no levantamento, no período chuvoso foi encontrado um número maior, sendo a FSSQ o 

ambiente mais diverso e o PSQ o menos diverso (Tabela 1). Quanto a biomassa o período chuvoso foi superior ao seco 

com um total de 1,981 gramas. Marques et al.  (2014) estudando a macrofauna edáfica em diferentes coberturas vegetais 

observou maior diversidade na mata ciliar no inverno em relação aos cultivos de café e eucalipto.  

Provavelmente devido à grande composição florística e alto acúmulo de serapilheira o ambiente de Floresta secundária 

sem queima tende a ser o mais diverso. Já Menezes et al. (2009), analisando índices de riqueza observou que o período 

seco não diferenciou do período chuvoso. 

Souza et al. (2017), estudando a diversidade de macrofauna edáfica em diferentes ambientes de cultivo no agreste da 

Paraíba, verificaram que o solo cultivado com Citrus sinensis L. apresentou maior diversidade de ordens. Da Silva et al. 

(2006), constataram maior diversidade e densidade em ambiente de vegetação nativa por ser mais favorável em relação a 

variedade de micro-habitats e disponibilidade de recursos.  

No período seco o ambiente FSSQ teve maior biomassa em relação aos demais e o PSQ a menor. Já no período chuvoso a 

FSQ foi superior com 0,626 gramas e a FSSQ inferior sobre os outros ambientes (Tabela 1).  A quantidade de indivíduos 

foi maior no período seco (Tabela 2), porém na maioria das áreas no período chuvoso a biomassa é maior, devido a 

ocorrência de indivíduos de maior porte como minhocas.   

Esse resultado está relacionado à grande sensibilidade da maior parte das espécies da macrofauna observadas 
às condições climáticas (Nunes et al., 2008). Durante o período seco é natural o declínio da diversidade da 
macrofauna, pois a umidade do solo é reduzida, o que de modo geral inviabiliza processos metabólicos dos 
indivíduos.  

 
Tabela 1. Índice de diversidade e biomassa da macrofauna edáfica coletada em dois períodos, sob quatro ambientes (1).  

 
(1)FSSQ: Floresta secundária sem queima; FSQ: Floresta secundária queimada; PSQ: Pasto sem queima; PQ: 
Pasto queimado; H: Índice de Shannon.   
 

No período seco todos os ambientes estudados apresentaram maior densidade de indivíduos em relação ao 
período chuvoso, sendo o PSQ o ambiente mais denso e o PQ o menos denso. No período chuvoso o PSQ 
também apresentou maior densidade e a FSSQ menor densidade com 3,8 indivíduos por monólito de solo 
(Tabela 2). Marques et al.  (2014) também verificaram maior densidade no período seco. 
A alta densidade na área de PSQ ocorreu devido grande concentração de insetos da ordem Isoptera com 
predominância de cupins. Como o ambiente se caracteriza como monocultivo, torna-se um local seletivo onde 
há predominância de determinados grupos, perdendo diversidade. Ribeiro et al. (2018), observaram maior 
densidade da macrofauna do solo em ambiente de fruticultura com práticas agroecológicas, e menor densidade 
em área de produção de hortaliças convencionais.   
No período seco a ordem Isoptera apresentou maior ocorrência sendo encontrada em todos os ambientes, já 
no período chuvoso a ordem Haplotaxida ocorreu em todos os ambientes (Tabela 2). A ordem Isoptera foi a 
que apresentou maior número de indivíduos com mais de 100 indivíduos encontrados, tanto no período chuvoso 
quanto no período seco e obteve mais abundância no ambiente de PSQ, com média 35 indivíduos no período 
seco e 16 no período chuvoso (Tabela 2). Os resultados obtidos corroboram com Menezes et al. (2009) onde 
no período seco verificou ocorrência predominante de insetos sócias com destaque para a ordem Isoptera.  

 
 
 
 
 

Áreas H Biomassa (g) H Biomassa (g)

FSSQ 0,85 0,581 1,69 0,372

FSQ 0,82 0,213 1,45 0,626

PSQ 0,086 0,145 0,67 0,520

PQ 0,83 0,204 0,92 0,463

Período seco Período chuvoso
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Tabela 2. Número médio de indivíduos da macrofauna edáfica por monólito de solo (0,008 m3) coletados no 
período seco e chuvoso sob ambientes diferentes (1). 

 
(1)FSSQ: Floresta secundária sem queima; FSQ: Floresta secundária queimada; PSQ: Pasto sem queima; PQ: 
Pasto queimado.   

 
A ordem Haplotaxida teve ocorrência em todos os ambientes durante o período chuvoso, isso provavelmente 
ocorre devido nos períodos de chuva as galerias nas camadas mais profundas podem acumular água 
diminuindo a presença de oxigênio, assim obrigando esses indivíduos se deslocarem para a superfície em 
busca de oxigênio.   
Dentre os ambientes estudados a ordem Haplotaxida apresentou maior número de indivíduos na floresta 
queimada (FSQ), devido os animais estarem sob uma condição estressante a multiplicação torna-se mais 
acelerada além de que o início do período chuvoso favorece maior ocorrência na superfície.   
Marques et al.  (2014), estudando macrofauna edáfica em diferentes coberturas vegetais no município de 
Campos Gerais - MG, observaram que a macrofauna é mais presente em ambiente de mata ciliar tendo as 
Oligochaeta o grupo taxionômico com maior frequência no solo, podendo ser um indicativo de melhor equilíbrio 
ecológico em relação aos demais ambientes de monocultivo. Souza et al. (2017), estudando a diversidade de 
macrofauna edáfica em diferentes ambientes de cultivo no agreste da paraíba, observaram maior 
predominância das ordens Hymenoptera, Araneae e Coleoptera foram as mais abundantes, dominantes e 
frequentes apresentando menores índice de Shannon. 
De forma geral os ambientes com presença de queima tiveram baixa diversidade, biomassa e densidade.  
Malmström et al. (2009) estudando o efeito da limpeza de área florestal com fogo na meso e macrofauna do 
solo após cinco anos da queima, foi demostrado que, nas áreas queimadas, diminuiu a abundância de 
Collembola, Protura, Mesostigmata, Araneae e larvas de Diptera, e que Enchytraeidae, Lumbricidae, Oribatida, 
Prostigmata, Astigmata e Tardigrada diminuíram imediatamente após o fogo, mas que logo mostraram 
tendências à recuperação. A riqueza de espécies também diminuiu no local queimado e a maioria delas ainda 
estavam ausentes após o período de recuperação. 

 
CONCLUSÕES 
O período chuvoso proporciona maior diversidade e biomassa de ordens da macrofauna.  
Os ambientes de floresta acomodam maior diversidade e biomassa de ordens da macrofauna. 
O período seco apresenta maior densidade de indivíduos, sendo o ambiente de pasto sem queima o mais 
denso.  
As ordens Isoptera e Haplotaxida foram as mais frequentes nos ambientes estudados. 
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Ordens FSSQ FSQ PSQ PQ FSSQ FSQ PSQ PQ

Isoptera 16,6 17 35 9 0 0 16 7,6

Coleóptera 0 1,6 0,6 0,6 0,6 0 0 0,3

Hymenoptera 1,6 0,3 0 3,3 0 0,6 0,3 2

Isopoda 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0

Julida 0 0 0 0 0,3 0 0 0

Scolopendrida 0 0 0 0 1 0 0 0

Araneida 0,3 0,3 0 0 1 1 0 0,3

Haplotaxida 1 0 0 0 0,6 1,3 1 0,6

Pulmonata 0,6 0 0 0 0 0 0 0

Outros 0,3 1,6 0 0,3 0,3 0,6 1,5 0

Total de indivíduos 21 21,1 35,6 13,2 3,8 3,5 18,8 10,8

Período seco Período chuvoso
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INTRODUÇÃO 
A melancia possui origem no continente africano, denominada botanicamente de (Citrullus lanatus), planta 
herbácea de ciclo vegetativo anual, com sistema radicular extenso, porém superficial, com predomínio de raízes 
nos primeiros 0,60 m do solo, apresenta caules rastejantes e angulosos, estriados, pubescentes, com gavinhas 
ramificadas e folhas profundamente lobadas é uma espécie monoica com flores amarelas, pequenas e isoladas 
que permanecem abertas durante menos de 24 horas (ROCHA, 2010). 
Segundo dados do IBGE (2015), o Brasil produziu 2.171.288 toneladas de frutos de melancia em 94.929 
hectares, onde a região Nordeste é a principal produtora com 27% da produção nacional, sendo que dentre os 
principais produtores dessa região, destacam-se os estados da Bahia (253.010 ton) e Rio Grande do Norte (121 
688 ton). 

Em Roraima são cultivados cerca de 1.400 ha, obtendo-se produtividade média em torno de 20.000 kg. ha-1. 
Esta produtividade é considerada baixa, a qual se deve principalmente ao manejo inadequado de pragas e 
doenças, à adubação e ao desequilíbrio na disponibilidade de água no solo, pois durante a estação chuvosa 
(“inverno”), geralmente há excesso de água e durante a época seca (“verão”) falta água. Entretanto, com uso 
adequado de tecnologia como: plantio na época certa, irrigação, adubação, manejo de pragas e doenças e 

demais tratos culturais, pode-se obter produtividade de 40.000 a 50.000 kg. ha-1 de frutos (Medeiros e Alves, 
2016). 
De acordo com Medeiros e Alves (2016), em Roraima a melhor época para se cultivar melancia em condições 
de sequeiro e irrigada variam, e isso devido a condições climáticas. Segundo o mesmo autor as questões 
pluviométricas podem afetar e favorecer a ocorrência de pragas. 
Após as observações presentes na literatura consultada, o presente trabalho tem por objetivo realizar um 
levantamento sobre a utilização de defensivos na produção de melancia presente no município de Rorainópolis. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi realizada no município de Rorainópolis/RR, no período compreendido entre os meses de 
dezembro de 2018 a abril de 2019, nas vicinais 13,14,19, 25, 29, 30, 41, 44, 45 e BR-174, período este de maior 
produção de melancia na região. Foram selecionados 22 produtores de melancia já consolidados no mercado 
com no mínimo de um ano de produção e possuindo uma faixa etária entre 33 e 66 anos de idade. 
Utilizou-se de Pesquisa bibliográfica e de campo, com informações fornecidas pelas Secretarias de Agricultura, 
Estadual e Municipal, Comerciantes e produtores locais, para identificar e localizar os 22 produtores objeto do 
estudo. Os dados foram coletados por meio de observação e aplicação de questionário semiestruturado com 
perguntas x abertas x fechadas, realizadas junto aos produtores de melancia identificados.  
Os resultados foram expressos como distribuição da frequência. Os mesmos foram tabulados e analisados 
através de estatística descritiva no Microsoft Excel, versão 2010, gerando gráficos para o resultado da pesquisa 
onde será analisada e discutida. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No período da pesquisa apenas 22 agricultores estavam cultivando melancia e fornecendo aos mercados locais, 
logo a amostra foi composta por esses produtores, os quais foram entrevistados, e responderam ao 
questionário. A imagem 1 a seguir mostra o grau de escolaridade da amostra de produtores. 
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Imagem 1 - Grau de escolaridade dos produtores de melancia no município de Rorainópolis – RR (2019). 
               
Peres et al. (2001), mostram uma realidade vivida pelas pessoas que trabalham com defensivos agrícolas, onde 
um dos principais problemas ligado a contaminação por estes produtos químicos é o nível educacional onde 
grande parte das pessoas entrevistada não tinham o fundamental completo, outro fator é a habilidade de leitura 
entre a família. Quando questionados se conheciam os defensivos 100% dos entrevistados afirmaram que sim, 
pois usavam sempre em seus plantios.             
 Quando questionados sobre o uso de defensivos para o controle de pragas e doenças, 100% responderam 
que sim e que tinham conhecimento e que usavam durante todo o plantio, argumentando que a melancia é um 
fruto susceptível ao ataque de organismos que danificam as estruturas da planta e do fruto, diminuindo a 
produtividade. E que se não utilizassem o agrotóxico, o cultivo não responderia à qualidade e quantidade 
esperada. Neste sentido um estudo realizado por Peres et al. (2001) com produtores de hortaliças, ressaltou 
que a melhor solução para se ter resultados significativos é usando tais defensivos.  
Na pesquisa constatou-se que 100% dos produtores não utilizavam o equipamento de proteção individual (EPI), 
sendo que mais o que se observou na realidade foi uso de “trajes” inadequados para o preparo da calda e 
aplicação dos agrotóxicos, onde na convicção deles o EPI seria uma camisa de manga comprida e uma calça. 
Para ANDEF–Associação Nacional de Defesa Vegetal (2006), além de trabalhadores, outras pessoas que não 
estejam nem aplicando nem manuseando os defensivos, mas que entram em contato com plantas, roupas e 
alimentos contaminados estão expostos indiretamente. 
De acordo com a ANDEF (2006) certos cuidados devem ser executados com as roupas e com os EPIs ao 
término da aplicação dos defensivos, no qual as roupas devem ser lavadas separadamente, as vestimentas de 
proteção devem ser enxaguadas com bastante água corrente para diluir e remover os resíduos da calda de 
pulverização; a pessoa durante a lavagem das vestimentas deve utilizar luvas; a lavagem deve ser feita com 
sabão neutro e em seguida enxaguada em água corrente; não devem ficar de molho e nem serem esfregadas; 
não usar alvejantes, pois poderá retirar a hidro repelência das vestimentas. 
Imagem 2 – Conhecimento dos produtores sobre Defensivos, EPI e Tríplice lavagem no município de 
Rorainópolis. 

Quando questionados se utilizavam a tríplice lavagem nos equipamento e nas embalagens vazias, apenas 14% 
responderam que sim, mas ressaltou que por ser um trabalho muito demorado não realizava essa atividade 
constantemente. A ANDEF (2006) ressalta que a limpeza das embalagens vazias é uma pratica realizada no 
mundo inteiro para reduzir os riscos da contaminação das pessoas, proteger a natureza e aproveitar o produto 
até a última gota, e pode ser feita sobre pressão ou lavagem manual. Ainda segundo a ANDEF (2016), a tríplice 
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lavagem é uma pratica simples de ser realizada, onde basta esvaziar completamente o conteúdo da embalagem 
no tanque do pulverizador, adicionar água limpa à embalagem até um quarto do seu volume; tampar bem e 
agitar por aproximadamente 30 segundos; despejar a água de lavagem no tanque do pulverizador, repetir a 
operação por três veze; inutilizar a mesma perfurando o fundo. 
Durante a entrevista os agricultores foram questionados sobre a questão da leitura do receituário agronômico 
e do rótulo antes de aplicarem os defensivos. Todos afirmaram que nunca viram um receituário agronômico e 
quanto à bula 75% afirmaram que não faziam a leitura, indagando que pelos anos que trabalhavam já 
conheciam todas as práticas. 
Quanto ao intervalo de aplicação, todos afirmaram que não respeitavam, pois não tinham conhecimento sobre 
esse procedimento. De acordo com a ANDEF (2006) o intervalo ou período de carência de segurança e o 
número de dias que deve ser respeitado entre a última aplicação e a colheita, essa atividade é uma prática que 
obrigatoriamente encontra-se na bula do produto, sendo fundamental para garantir que o alimento colhido não 
possua resíduo acima do limite máximo permitido. 
Ao tratar-se do uso da dosagem do defensivo recomendada, 59% afirmaram que não respeitam, justificando 
que se não colocassem um pouco mais não teriam efeito sobre as pragas e doenças. Esse resultado se 
assemelha aos obtidos por Castro e Confalonieri (2005), onde 85% dos produtores rurais entrevistados 
disseram não utilizavam o receituário agronômico. 
Durante as entrevista questionou-se sobre a melhor hora da aplicação do defensivo, todos afirmaram que 
dependendo da infestação das pragas, ou seja, se os danos forem muito grande, o horário não tem muita 
importância, porém o período escolhido era pela manhã nas primeiras horas do dia ou o no final da tarde devido 
ao calor do sol. Vale ressaltar, que segundo os produtores, não há restrição alguma para se obter esses produtos 
nas casas agropecuários ou em qualquer outro lugar do município. 
Também foi questionado se além deles alguma outra pessoa aplicava o agrotóxico nas suas lavouras. Dos 
entrevistados 50% afirmaram que eram os únicos que manuseavam os defensivos, pois tinham receio que 
alguém da família pudesse se contaminar, e os outros 50% disseram que tanto eles, quanto os filhos e familiares 
que trabalhavam no cultivo já aplicaram. 
Numa perspectiva de enceramento do questionário, foi perguntado a eles se existiam postos de recolhimento 
de embalagens vazias de defensivos em seu município, todos responderam que não sabiam. 

 
CONCLUSÕES  
Com base nos resultados obtidos, conclui-se que é necessário a presença de assistência técnica devido à falta 
de conhecimento dos produtores quanto ao uso de defensivos agrícolas. Onde é comercializado e utilizado de 
maneira errônea. 
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INTRODUÇÃO 

O gênero Blissus é encontrado em todas as zonas geográficas do mundo, com exceção da Austrália (Leonard, 
1968a). Nos Estados Unidos, o percevejo B. leucopterus é considerado nativo e constitui importante praga em 
culturas como sorgo, milho, trigo e cevada (Spike, Wright & Danielson, 1993). Na América Latina, há registro 
da ocorrência de B. leucopterus em Cuba (Iglesias ET AL., 1996), citado como praga do trigo, e na Colômbia 
(Vásquez & Sanchez, 1991), como praga do sorgo.  
Admite-se que o percevejo-das-gramíneas ocorra no Brasil onde os capins Tanner Grass, Angola e Tangola, 
principais plantas hospedeiras, estejam estabelecidos. Isso se deve ao fato de que essas gramíneas são 
propagadas através de mudas, disseminando, assim, o percevejo, que costuma alojar-se sob as bainhas das 
folhas dessas forrageiras. Onde são encontrados em reboleiras e dispersos nas pastagens sendo observados 
em maior quantidade em solos arenosos, provavelmente devido ao menor vigor das plantas (KERR, 1966). 
As plantas atacadas pelo percevejo-das-gramíneas apresentam coloração amarelada, podendo levar a morte 
(FAZOLIN et al.,2009) e a deterioração das áreas de pastagem (BOYLE, 2012). 
Já a espécie Blissus pulchellus (objeto desse trabalho) foi descrita pela primeira vez em Honduras em 1951, 
atacando Panicum sp. e Urochloa mutica, e também, foi reportado na Guatemala em 1959, causando danos 
em gramas de campos de golfe e no Panamá em Panicum purpureum (Ruiz) Pav. (SCHAEFE; PANZINNI, 
2000) e na Colômbia em 1989, nas áreas dos parques nacionais naturais (RENGIFO-CORREA; OBANDO, 
2011). 
Em Roraima, ataques severos causados por B. pulchellus foram observados em pastagens de Urochloa 
brizantha e em Panicum maximum cv. Mombaça, especialmente no município de Alto Alegre, nos anos de 2015 
e 2016 (SIMON et al.,2016). Este foi o primeiro e único relato desta espécie no Brasil. 
Este trabalho tem como objetivo levantar e analisar informações geoespaciais sobre a ocorrência de B. 
pulchellus e sua entrada em Roraima, por meio de dados orbitais (imagens TRMM, ETM-TM-OLI 
TIRS/LANDSAT e MSI/Sentinel 2A). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 A área de estudo localiza-se na região leste dos municípios de Alto Alegre e Mucajaí, centro-oeste do estado 
de Roraima, onde os ataques severos causados por B. pulchellus foram observados (Figura 1). 

 
Figura 6- Mapa de localização da área de estudo 

 
                                                           Fonte: Os autores 
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O levantamento das informações georreferenciadas sobre a ocorrência do B. pulchellus, tanto fora do Brasil 
quanto dentro de Roraima, foi realizado através de revisão bibliográfica e consulta a pesquisadores e 
técnicos, resultando na tabulação dos dados para posterior inserção em banco de dados geográficos. Em 
ambiente de informação geográfica (SIG), foi organizado o banco de dados geográficos com informações 
espaciais dos dados tabulados, imagens de satélite disponíveis, dados temáticos relevantes etc.  
A análise e estimativa de precipitação foram realizadas utilizando-se os dados de imagens derivadas do satélite 
Tropical Rainfall Measure Mission (TRMM), através do Sistema Agritempo (Bambini et al., 2015), em uma série 
histórica compreendida entre os anos de 2001 a 2018.  
Com as informações espaciais e temporais de ocorrência e com a análise dos dados de precipitação, houve 
consulta a diferentes bancos de imagens de satélites (disponíveis para download) e verificação da possibilidade 
do uso do tipo de imagem em função das resoluções temporais, espaciais e espectrais dos sensores, visando 
caracterizar a resposta da vegetação com ocorrência da praga. Foram analisadas e comparadas com imagens 
de anos anteriores, em períodos secos mais intensos, além da mais atualizada (2018). Para isso, foram 
aplicadas técnicas de análise do índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI) em imagens de satélites 
do período de estiagem de cinco anos (2001, 2003, 2007, 2016 e 2018), conforme Tabela 1. 
                                 Tabela 5 – Características das imagens de satélite utilizadas no trabalho 

Data Satélite Sensor 

30/01/2001 LANDSAT 5 TM 

28/01/2003 LANDSAT 7 ETM 

20/03/2007 LANDSAT 5 TM 

24/01/2016 LANDSAT 8 OLI/TIRS 

05/03/2016 SENTINEL 2A MSI 

22/03/2016 SENTINEL 2A   MSI 

13/01/2018 LANDSAT 8 OLI/TIRS  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Uma das alternativas de fontes de dados que podem corroborar com a identificação da possível causa da 
ocorrência do B. pulchellus, são os dados de precipitação pluviométrica. Em função da baixa densidade de 
estações meteorológicas no estado de Roraima (Boa Vista e Caracaraí), optou-se por utilizar dados de outros 
meios de medição de precipitação, como os produtos obtidos pelo satélite TRMM (Tropical Rainfall Measure 
Mission).   
Em vista disso, foram realizados refinamentos e análises de uma sequência de dados de precipitação obtidos 
pelo satélite TRMM, em uma série histórica compreendida entre os anos de 2001 a 2018 (Gráfico 1). Os dados 
de precipitação obtidos, são referentes a seis imagens TRMM localizadas nos municípios de Mucajaí e Alto 
Alegre, entre as latitudes 2,5 e 3, e longitude -61 e -62 (Gráfico 1). 
Com as análises e processamento dos dados de precipitação da área de estudo, pode-se observar que no 
período de ocorrência do B. pulchellus, em 2015, a precipitação apresentou uma queda significativa na estação 
seca (correspondente ao primeiro trimestre), que teve início no primeiro trimestre do ano de 2013 com valores 
inferiores a 200 mm/trimestre, onde apenas no ano de 2017 voltou a apresentar valores acima de 200 
mm/trimestre. Durante todo o período analisado, observou-se a partir de 2012, um acentuado declínio no 
volume total anual de precipitação, sendo que em 2014 e 2015 esses valores foram de aproximadamente 1500 
mm anuais (Figura 2). 
Os menores valores de precipitação trimestral foram identificados no quarto trimestre de 2015 (62,7mm) e no 
primeiro trimestre de 2016 (43,6 mm). Os anos de 2003, 2007 e 2018 foram os que mais se aproximaram dos 
baixos valores de precipitação identificados nos anos de ocorrência do B. pulchellus, respectivamente 87,2 mm 
– 68,4 mm – 88,3mm. 
 
                    Figura 2 - Série histórica de precipitação na área de estudo. 

 
                       Fonte: Agritempo. 
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Uma fonte de dados comumente utilizada em estudos envolvendo vegetação é o NDVI (Índice de vegetação 
por diferença normalizada). Os índices de vegetação são transformações lineares de bandas espectrais, 
geralmente nas faixas do vermelho e infravermelho próximo do espectro eletromagnético. De acordo com 
Epiphanio et al. (1986), os índices de vegetação realçam o comportamento espectral da vegetação e se 
correlacionam com o vigor da vegetação verde, porcentagem de cobertura do solo, atividade fotossintética e 
produtividade.  
Os valores do NDVI, da cobertura vegetal de cada ponto e período estudado estão apresentados na Tabela 2 
e nos mapas temáticos da Figura 2. 

 
Tabela 2. Valores do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) de cada ponto em sua respectiva data. 

Imagem Pontos e valores de NDVI 

Data A B C 

30/01/2001 0,7823 0,7189 0,3653 

28/01/2003 0,5305 0,5873 0,3644 

20/03/2007 0,3152 0,3509 0,1966 

24/01/2016 0,3839 0,3863 0,3976 

05/03/2016 0,2215 0,2781 0,2826 

22/03/2016 0,1952 0,2412 0,2010 

13/01/2018 0,5212 0,4486 0,4885 
 

Figura 7- Mapas temático do índice de vegetação por diferença normalizada da área de estudo. 
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Fonte: Os autores. 

Para a imagem de 30/01/2001, verifica-se que os valores de NDVI dos pontos A e B possuem uma discreta 
variação, entre 0,7823 e 0,7189, já o ponto C apresenta um valor baixo de 0,3653. Percebe-se que essa 
diferença de valores entre os pontos, estão relacionados com o início da atividade antrópica na região. Os 
valores de NDVI considerado alto (A e B) representa uma região com maior densidade de vegetação (floresta), 
os valores baixos do ponto C representa a região com uma menor densidade de vegetação (pastagem). 
Na imagem de 28/01/2003, os valores de NDVI dos pontos A e B, respectivamente 0,5305 e 0,5873, tiverem 
um notável decréscimo em relação a data analisada em 2001, diferente do ponto C (0,3644) que manteve 
praticamente o mesmo valor. Na observação da respectiva imagem, pode-se observar que esse decréscimo 
configura o real avanço de atividade antrópica e consequente menor densidade de vegetação na região.  
Os valores de NDVI da imagem de 20/03/2007, apresentam ainda um maior declínio, verificado em todos os 
pontos (A, B e C). Representando possivelmente a consolidação da área de uso nos pontos A e B, e 
intensificação da degradação da vegetação do ponto C. 
No ano de 2016 (ocorrência do ataque do B. pulchellus), foi possível trabalhar com três imagens de datas 
diferentes, 24/01, 05 e 22/03. Onde os valores do NDVI do mês janeiro apresentaram uma sutil diferença em 
relação aos valores de NDVI do referido mês de anos anteriores. Já as duas imagens do mês de março, 
registraram um acentuado e progressivo declínio no valor do NDVI, além dos menores valores de NDVI entre 
as imagens analisadas. A média dos valores de NDVI dos três pontos e das duas imagens do mês de março 
de 2016 é de 0,2366. 
Segundo Gonçalves (2015), pragas e doenças frequentemente são responsáveis por muitos fatores que afetam 
a reflectância. Em geral tecidos infectados apresentam menor reflectância na região do infravermelho 
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(comprimento de onda > 0,7µm), quando comparados com tecidos sadios, possibilitando a quantificação pelas 
diferenças de reflectância. 
Neste contexto, os valores de NDVI das imagens do ano de 2016 evidenciam um possível enfraquecimento da 
vegetação, uma vez que valores altos de NDVI são característicos de plantas moderadamente saudável e 
valores baixos (próximo de 0) refletem a plantas consideradas não saudável ou “estressadas”.  
Já a imagem de 13/01/2018, os valores de NDVI apresentaram um aumento significativamente positivo, 
chegando próximo aos valores de 2003 nos pontos A e B, e no ponto C o valor registrado é o maior em relação 
às imagens analisadas. 

 
CONCLUSÕES 
A análise dos dados de precipitação pluviométrica oriundas do satélite TRMM mostraram-se satisfatórios, onde 
por meio desses dados foi possível identificar um período de estiagem, entre os anos de 2013 e o primeiro 
trimestre de 2016.  
Nos anos em que foram identificados os ataques do B. pulchellus (2015 e 2016) os valores de precipitação 
foram os menores registrados, sendo eles referentes ao quarto trimestre de 2015 e o primeiro trimestre de 2016. 
Os produtos de NDVI foram considerados bastante satisfatórios, onde foi possível identificar valores de índice 
de vegetação acentuadamente baixos em relação aos anos analisados. Esses valores também correspondem 
com o período em que foi registrado o ataque do B. pulchellus. 
Finalmente, pode-se inferir que o uso de ferramentas para o processamento de imagens de satélite, 
especificamente o NDVI e análise dos dados TRMM, mostrou-se bastante eficiente e complementares. Uma 
vez, que foi possível identificar nos resultados de ambas as fontes uma correlação positiva com o período em 
que foi identificado o ataque do B. pulchellus. 
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INTRODUÇÃO 
A banana (Musa sp.) pertence à família Musaceae, é uma das frutíferas tropicais mais consumido do mundo, 
apresenta boas características nutritivas e organolépticas. A produção de banana voltada para o mercado de 
qualidade, exige cada vez mais, novas tecnologias, mão-de-obra qualificada, tanto no processo produtivo, como 
em pós-colheita (CRUZ et al., 2010; CAMPOS et al., 2003). 
No entanto, a falta de tecnologia apropriada durante o manuseio dos frutos como colheita, armazenamento, 
distribuição e comercialização, provocam muitas perdas, estima-se que 40 a 50% da produção brasileira são 
perdidas em pós-colheita. Dentre as causas das perdas em pós-colheita, estão os danos mecânicos, mais 
comuns, responsáveis por causarem escurecimento da casca e polpa, facilitar a entrada de fungos causadores 
de podridões, além de depreciar a aparência, qualidade e o valor comercial do produto (LEITE et al., 2010) 
Diante da necessidade de novas técnicas de conservação pós-colheita em banana, associada a busca por 
alimentos saudáveis, isentos de resíduos químicos, surge a necessidade de práticas não-convencionais com 
menor impacto ao meio ambiente, por trata-se de um alimento consumido principalmente na forma ‘in natura’. 
Baseado nesse aspecto, estudos foram desenvolvidos visando a utilização de tratamentos alternativos em pós-
colheita de frutos, como uso de ceras, biofilme, extratos e óleos vegetais. Os óleos essenciais e extratos em 
pós-colheita, são empregados no controle de patógenos como Colletotrichum musae (CRUZ et al., 2010).  
Cruz et al. (2005), avaliaram extratos vegetais de Azadirachta indica e cítrico, com atividade biológica 
antimicrobiana (2,0 e 4,0 %) na conservação e controle de Colletotrichum musae em bananas na pós-colheita, 
verificaram que a redução do peso, diâmetro e alteração da cor externa das bananas foram menores quando 
submetidos aos tratamentos com produtos vegetais, além de menor incidência de antracnose. O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade pós-colheita de frutos de banana cv ‘Prata’ submetidos a 
tratamentos alternativos na conservação pós-colheita de frutos de banana ‘Prata’.   
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Roraima 
(LTA/UFRR), durante o mês de julho de 2017. Foram utilizados frutos de bananas cv. Prata, obtidas de um 
produtor da região do Bom Intento, zona rural de Boa Vista – Roraima, Brasil. O delineamento experimental 
adotado foi inteiramente ao acaso, em esquema fatorial, com três repetições.  
Os tratamentos consistiram de cinco tratamentos alternativos, de acordo com Martins. (2016): T1 – fruto in 
natura, T2 – óleo essencial de alecrim (0,3 µL mL-1), T3 – extrato pirolenhoso de casca de arroz carbonizada 
(1:9) + óleo essencial de citronela (0,5 µL mL-1), T4 – óleo essencial de citronela (0,5 µL mL-1), T5 – óleo 
essencial de capim-limão (0,5 µL mL-1), nas parcelas e nas subparcelas cinco épocas de avaliações 0, 2, 4, 6, 
8, 10 dias de armazenamento em bancadas, a unidade experimental foi composta por três frutos. 
Para determinação do ponto de colheita, foram observados os parâmetros visuais dos frutos, levando em 
consideração a redução da angulosidade da superfície e a coloração dos frutos no estádio 2, segundo a escala 
de Von Loesecke. (1950). Após a colheita, os frutos foram selecionados pela ausência de danos e/ou podridões 
e higienizados em solução de hipoclorito de sódio (NaCl) a 50 mg L-1, previamente, por 10 minutos e secos ao 
ar livre. Os tratamentos e suas respectivas diluições em água destilada, foram colocados em bandejas plásticas 
e ficaram submersos nos mesmos durante o período de 10 minutos. 
As análises físico-químicas foram realizadas no momento da colheita e a cada dois dias durante o período no 
qual as bananas apresentavam características viáveis de comercialização. As variáveis analisadas foram: pH, 
sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT) e relação SS/AT. As analises foram determinadas de acordo com 
(IAL, 2005) 
Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância pelo teste F a 5% de probabilidade, quando 
significados, realizou-se os testes de Tukey e regressão, a 5% de probabilidade, utilizando o software estatístico 
SISVAR (FERREIRA, 2014). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A interação entre os tratamentos e as épocas de avaliações (dias de armazenamento) foi significativa para 
todas as variáveis analisadas (p≤0,05). Para estabelecer a resposta dos frutos aos tratamentos nas diferentes 
épocas, realizou-se o desdobramento da interação. No desdobramento da interação, verifica-se efeito 
quadrático para pH, sólidos solúveis e acidez titulável, e linear crescente dos tratamentos na relação (SS/AT), 
dentro de cada época de avaliação. Os valores médios de pH dos frutos variaram de 5,68 a 5,77 aos zero dias 
de armazenamento (Figura 1A). Valores inferiores foram encontrados por Salles et al. (2006), entre 4,33 a 4,64 
e também por Matsuura et al. (2002), para a mesma cultivar, entre 4,30 e 4,50. 
Observou-se que os valores de sólidos solúveis aumentaram com o tempo de armazenamento (Figura 1B), as 
maiores médias foram obtidas nos frutos submetidos ao tratamento com óleo essencial de alecrim, no entanto, 
os resultados demonstraram que os frutos tratados com óleo essencial de citronela tiveram uma redução, 
quando comparados com os demais tratamentos, reduzindo assim, a atividade metabólica do fruto, retardando 
seu amadurecimento.  
Segundo Almeida et al. (2010) os sólidos solúveis, consiste em um parâmetro, bastante utilizado como indicador 
de maturidade fisiológica, caracterizado pela conversão de amido em açucares, além de determinar à qualidade 
do fruto. 

 

  
 

  
Figura 1. Valores de pH “A”, Sólidos solúveis “B”, acidez titulável “C”, relação (SS/AT) “D” de frutos de banana 
‘Prata’ sob diferentes tratamentos e armazenadas durante 10 dias. 
T1 - Fruto in natura, T2 – óleo essencial de alecrim (0,3 µL mL-1), T3 – extrato pirolenhoso de casca de arroz carbonizada (1:9) + óleo 
essencial de citronela (0,5 µL mL-1), T4 – óleo essencial de citronela (0,5 µL mL-1), T5 – óleo essencial de capim-limão (0,5 µL mL-1). ** 
significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
 

Os valores de acidez titulável aumentou nos 6 primeiros dias de armazenamento, logo após esse período 
ocorreu ligeiro decréscimo (Figura 1C).  Os tratamentos responderam de forma similar, as maiores medias de 
acidez titulável foram obtidas no tratamento (T3). Os frutos analisados obtiveram valores semelhantes aos 
encontrados por Salles et al. (2006) para a cultivar Pacovan (0,37 a 0,46%), ambos no mesmo estádio de 
maturação 6 (fruto com casca totalmente amarela). 
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A relação SS/AT dos frutos analisados, apresentou valores que podem ser considerados como ideais para o 
consumo in natura. Os frutos submetidos ao (T3) foi estatisticamente superior aos demais tratamentos, as 
maiores médias obtidas variaram de 40,2 a 74,78 do zero aos dez dias de armazenamento (Figura 1D). 
Resultados semelhantes foram encontrado por Salles et al. (2006) que oscilaram de 47,83 a 61,91, para mesma 
cultivar e mesmo estádio de maturação. 

 

CONCLUSÕES 
O tratamento contendo somente óleo essencial de alecrim (0,3 µL mL-1), apresentou as maiores médias de pH, 
sólidos solúveis e relação SS/AT. O extrato pirolenhoso de casca de arroz carbonizada + óleo essencial de 
citronela (0,5 µL mL-1), promoveu a maior acidez titulável. 
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INTRODUÇÃO  
A malária é um dos mais sérios problemas de saúde pública do planeta, doença infecciosa causada por 
protozoários do gênero Plasmodium e transmitida ao homem por fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles, 
desenvolvendo os sintomas como: febre, dor de cabeça, dores no corpo. Quatro espécies de plasmódio podem 
causar a doença: P. falciparum, P. vivax, P. malariae e P. ovale, essa última, de transmissão natural apenas na 
África (Manual de Diagnóstico Laboratorial da Malária, 2005 pag.09).  
Segundo o Guia Prático de Tratamento de Malária no Brasil (2010, pag. 05), os principais objetivos do 

Programa Nacional de Controle da Malária (PNCM) do Ministério da Saúde são reduzir a letalidade e a 

gravidade dos casos, reduzir a incidência da doença, eliminar a transmissão em áreas urbanas e manter a 

ausência da doença em locais onde a transmissão já foi interrompida. O programa utiliza várias estratégias 

para atingir os seus objetivos, sendo as mais importantes o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno e 

adequado dos casos, além de medidas específicas de controle do mosquito transmissor e o Ministério da 

Saúde, por meio de uma política nacional de tratamento da malária, orienta a terapêutica e disponibiliza os 

medicamentos antimaláricos utilizados em todo o território nacional, em unidades do Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

A região norte continua sendo um grande desafio para o Brasil, onde concentra 99% dos casos de malária, 
sendo a região amazônica que está mais vulnerável, por ser  uma área endêmica devido as condições 
demográficas, ambientais favorecendo o ciclo de transmissão. Em Roraima o clima é tropical, a malária teve 
um aumento nos últimos anos, principalmente nas regiões de garimpos, áreas indígenas. A Malária vem sendo 
um grande problema epidemiológico em nosso município, é uma doença considerada grave, se fazendo 
necessário a tomada de providências para amenizar tal enfermidade, pois quando não tratada adequadamente 
pode causar óbito. 
Por ser uma doença parasitária e de clima tropical pode-se ser evitada de maneira simples e humanitária como: 
evitar picadas do mosquito, usar repelentes, calças e camisas de manga longa, principalmente no período de 
fim da tarde e início da noite. Evitar o acúmulo de água parada a fim de impedir a ovoposição e nascimento de 
novos mosquitos é outra forma de evitar a malária. 
Com intuito de se conhecer o grau de conhecimento sobre as características da doença estudada, foi aplicado 
um questionário junto aos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Hildemar Pereira 
de Figueiredo. Com esta ação pode-se observar o grau de conhecimento das crianças em relação ao tema 
abordado, como eles observam esse perigo, se conhecem alguma maneira de se prevenir, qual sua curiosidade 
e com isso abordando os seguintes temas: Conhecer a origem do mosquito da malária e os perigos que pode 
causar; Compreender o processo do ciclo de vida do mosquito. 

  
MATERIAL E MÉTODOS  
Segundo o Ministério de Desenvolvimento Agrário (2010). O Município de Rorainópolis nasceu com 
denominação de Vila do INCRA, numa referência ao Projeto de Assentamento Dirigido Anauá – PAD/ANAUÁ, 
que possui sua sede nesta localidade, desde de 1975. Vila do Incra foi denominada   Rorainópolis nos anos 90, 
em homenagem ao estado de Roraima, e tornou-se em município 17 de outubro de 1995 pela Lei nº 100, com 
terras desmembradas do município de São Luis do Anauá. 

A sede do Município encontra-se a uma distância de 291 km da capital Boa Vista (MDA, 2010). Cabe ressaltar 

que Rorainópolis é formado por cinco distritos: Martins Pereira, Nova Colina, Equador, Jundiá e Santa Maria do 

Boi Açu. Segundo IBGE (2019) a população do município é de aproximadamente 30.163 pessoas. 

Na tabela 01 relata-se as características do Anopheles, e na figura 01 a imagem do  mosquito e na figura 

2 seu ciclo biológico. 

Tabela 01 – Característica biológicas e morfológicas do Anopheles. 
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Tamanho Adultos medem entre 6 e 15 mm. 

Comportamento Os anofelinos têm comportamento crepuscular. 

Pouso O Anopheles fica oblíquo à superfície. 

Ovo Possuem flutuadores, sendo ovipostos separadamente uns dos 

outros, as fêmeas põem até 200 ovos por vez. 

Desenvolvimento Larvas e pupas se desenvolvem em meio aquático necessitando 

subir à superfície para respirar.  

Pupa dá origem ao inseto adulto após um a três dias. 

Cor Apresenta coloração escura com manchas brancas asas longas, 

com escamas formando áreas com manchas claras e escuras. 

Transmissor Por protozoários do gênero Plasmodium 

Acasalamento Após o acasalamento as fêmeas necessitam de um maior aporte 

proteico, tornando-se hematófagas, e facilitando a transmissão de 

doenças.  

Maturação 

ovarina 

As fêmeas procuram os locais para ovipostura.  

Larva Evoluem a pupa de 10 a 20 dias. 

FONTE:http://www.ufrgs.br/parasite/siteantigo/Imagensatlas/Athropoda/Anopheles.htm 

Figura 01: Vista geral do mosquito Anopheles 
 

 

Figura 02 : Ciclo biológico do mosquito Anopheles 

 

Fonte:https://www.infoescola.com/insetos/anopheles Fonte:https://dvspalmas.wordpress.com/doencas-
transmissiveis/doencas-transmissiveis-2/malaria. 

Os dados foram adquiridos por meio de um levantamento, que foi um questionário de 11 perguntas com 
respostas fechadas com opções de marcar sim ou não, realizado com 27 discentes do 4º ano E, e 25 discentes 
do 5º ano D, da Escola Municipal Hildemar pereira de Figueredo, no intuito de sondar o conhecimento do 
assunto abordado, os dados foram tabulados no Excel para realização dos gráficos, e assim foram analisadas 
e discutidas as informações da porcentagem de acertos e erros dos discentes. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Foram realizadas as seguintes perguntas aos 52 discentes do 4º e 5º ano. Em relação a doença e algumas 
possíveis complicações da Malária, obteve-se as seguintes respostas como mostra os gráficos a seguir: 

      
Na questão ser infecciosa 94% responderam corretamente, nesse contexto os sintomas que logo aparece é a 
febre aguda. Nas possíveis complicações só 48% responderam certo. 

    
Quanto ao método realizado para fazer o exame 73% a maioria disseram que sim. No município a maneira 
mais usada é a gota espessa. Em relação ao medicamento 81% responderam que sim. Os medicamentos para 
tratamento da Malária são disponibilizados pelo SUS. 

  
Em relação a transmissão 77% responderam que sim, pois só fêmea infectada por plasmodium um tipo de 
protozoário transmite a Malária. Na prevenção 96% responderam correto. A maneira mais comum de prevenção 
é com uso de repelentes, mosquiteiros etc. 

  
Quanto ao gênero do mosquito  60% responderam correto. Pois é a fêmea do gênero anófeles infetada que 
transmite a Malária .Sobre os sintomas 75% responderam corretamente. Os sintomas acima citados no gráfico 
são os mais comuns.  

            
Sobre qualquer mosquito transmitir a Malária 67% responderam sim, mas não é o caso pois tem o  mosquito 
específico para transmissão a doença. Em relação a Malária ser contagiosa 71% responderam corretamente 
que não. A malária é uma doença infecciosa e transmitida pela picada do mosquito. 

94%

6%

A Malária é uma doença infecciosa
febril aguda?

Sim

Não

48%52%

Algumas complicações da Malária são
prostraçãoe etc?

Sim

Não

73%

27%

O método mais comun para o

diagnóstico da Malária é furando o
dedo?

Sim

Não
81%

19%

Após a confirmação da malária, o paciente
recebe o tratamento em regime
ambulatorial?

Sim
Não

77%

23%

A Malária é transmitida por meio da
picada da fêmea do mosquito
Anopheles?

Sim

Não 96%

4%

A maneira mais comum de prevenir a
Malária é com o uso de mosquiteiros e
etc?

Sim

Não

60%
40%

O mosquito transmissor da Malária é
do gênero Anopheles?

Sim

Não 75%

25%

Os sintomas mais da Malária são: febre
alta, calafrios, dor de cabeça, tremores e
sudorese?

Sim

Não

67%
33%

Qualquer mosquito transmite a
Malária?

Sim

Não

29%

71%

A Malária é uma doença contagiosa?

Sim

Não
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Em relação ao risco de contrair a Malária os discentes ficaram divididos em suas respostas 50% responderam 
que sim e 50% responderam que não. Mas todas as pessoas independentemente da idade está vulnerável a 
essa doença. 

 
CONCLUSÕES  
Diante do que foi exposto percebeu-se que a Malária é uma grande preocupação no Munícipio, em relação aos 
resultados obtidos, de onze questões aplicadas 72% por cento responderam corretamente, mesmo não tendo 
muita campanha, palestras, anúncios na mídia, a equipe de vigilância desempenham um bom trabalho, com a 
realização da prevenção coletiva, busca ativa, explicam sobre o assunto para as famílias, realizam a distribuição 
de repelentes, executado pelos agentes de endemias. Contudo temos a determinação de estimular participação 
dos discentes e população no combate a Malária.  
____________________  
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MORTALIDADE DE ÁRVORES POR EXPLORAÇÃO SELETIVA DE MADEIRA E INCÊNDIOS 
FLORESTAIS NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR 
 
CONDÉ1*, Tiago Monteiro, NUNES2, Airon Michel Dantas, SANTANA3, Danielle Maria Dias dos, CARVALHO4, Elemek 
Silva de, MOREIRA5, Vladis Barreto, OLIVEIRA6,Thiago Martins, SOUSA7, Henrique Saldanha 
 
1-7Universidade Estadual de Roraima (tiagonafloresta@gmail.com) 
 
Palavras Chave: Amazônia, queimadas, degradação ambiental, fogo, impacto ambiental. 
 

INTRODUÇÃO 
A mortalidade de árvores por incêndios florestais na Amazônia tem aumentado bastante nos últimos anos, 
principalmente nos estados brasileiros com intenso histórico de queimadas não contraladas, como Pará, Mato 
Grosso, Rondônia, Amazonas, Maranhão, Acre, Tocantins e Roraima. O Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais registrou mais de 100 mil focos de incêndios florestais de janeiro a setembro em 2019 no Brasil 
(INPE/QUEIMADAS, 2019). A queimada em vegetação natural ou plantada pode ser legal quando for 
previamente planejada e autorizada por órgão ambiental competente, com técnicas apropriadas, sendo utilizada 
para reduzir o volume oriundo da supressão vegetal por desmatamento legal, restos culturais, limpar pastagens 
de ervas daninhas, ampliar a produção de commodities do agronegócio brasileiro, etc. Porém, na Amazônia a 
maior parte das queimadas não contraladas são ilegais e causadas por seres humanos tendenciosamente, 
sendo utilizadas geralmente após a exploração seletiva de madeira ilegal e desmatamento (ASNER et al., 
2005), causando a degradação ambiental em diferentes intensidades. Desta forma, a queimada não controlada 
abre espaço ilegalmente e de forma econômica para a introdução de culturas anuais, pastagens para criação 
de gado extensivo e mineração na Amazônia. Estudos relatam que um maior controle na sustentabilidade das 
cadeias de custódia de fornecimento da carne de gado e soja na Amazônia quando associado às políticas 
públicas de intervenção governamental, como crédito agrário ligados aos produtores rurais legalizados, 
incentivo à educação ambiental e maior fiscalização ambiental podem alterar significativamente o ritmo do 
desmatamento (NEPSTAD et al., 2014; FERRANTE; FEARNSIDE, 2019).  
Em Roraima, foram registrados 68.296 focos de incêndios florestais relacionados com o desmatamento e a 
exploração seletiva de madeira ilegal durante o período de 04 de janeiro de 2016 a 04 de janeiro de 2017 
(CONDÉ et al., 2019). Os impactos dos incêndios florestais oriundos de queimadas ilegais não controladas são 
extremamente danosos para a fauna e flora remanescente na Amazônia, principalmente quando associados 
aos anos de extrema seca com El niño na Amazônia (interação seca-fogo) (LAWRENCE; VANDECAR, 2015; 
ARAGÃO et al., 2018). A mortalidade natural de árvores em ecossistemas tropicais tem sido superada pela 
mortalidade de árvores afetada por incêndios florestais associados ao desmatamento e exploração seletiva de 
madeira ilegal (ASNER et al., 2006; XAUD et al., 2013; VAN MARLE et al., 2017; CONDÉ et al., 2019). 
Diante do exposto, fica evidente a necessidade maiores estudos para fundamentar políticas públicas voltadas 
ao fomento de usos da terra mais sustentáveis sem a utilização do fogo na Amazônia, principalmente em 
Roraima. A adoção do manejo florestal certificado, a agricultura sem queima, o plantio direto, a compostagem 
e reutilização de resíduos orgânicos, sistemas agroflorestais, integração lavoura pecuária, etc., são exemplos 
de usos da terra em harmonia com a natureza. O presente trabalho teve como objetivo central avaliar a 
mortalidade de árvores em floresta submetida a exploração seletiva de madeira ilegal e ocorrência de incêndios 
florestais no Município de Rorainópolis-RR. Foram formulados dois questionamentos: a) A mortalidade de 
árvores por incêndios florestais associada à exploração seletiva de madeira ilegal foi superior a mortalidade 
natural?; b) Qual a classe de diâmetro das árvores mais afetada? 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A área de pesquisa está localizada próxima à Vicinal 1 do Município de Rorainópolis (DATUM WGS84; UTM: 
102.030 N; 788.578 W), no sul do Estado de Roraima. O clima da região, de acordo com a classificação de 
Koppen, é Ami (tropical chuvoso) e a temperatura média anual está em torno de 27°C. A área territorial do 
Município é de 33.593,89 km2 (SEPLAN, 2014). A tipologia florestal da área estudada se caracteriza por Floresta 
Ombrófila Densa (Ds) (IBGE, 2012). Historicamente a área sofreu exploração seletiva de madeira ilegal a 
aproximadamente 7 anos atrás e foi afetada pelo fogo recentemente em março/abril de 2019. A mensuração 
do inventário florestal contínuo (IFC) foi realizada nos meses de abril, agosto e setembro de 2019. A avaliação 
da mortalidade de árvores por incêndios florestais e exploração seletiva de madeira ilegal foi realizada em todas 
árvores com DAP > 10 cm (diâmetro à altura do peito, mensurado preferencialmente à 1,30 metros do solo) em 
12 parcelas de 100 m2 cada (Área total: 0,12 hectares). As estimativas foram extrapoladas para hectare (Fator 
8,333). Foram mensuradas as seguinte variáveis durante o IFC: a) CAP (circunferência à altura do peito, 
posteriormente transformada para DAP = CAP/π); b) CIF (condição de identificação do fuste: AF = afetada pelo 
fogo, com cicatrizes marcantes; D = danificada; MC = morta caída naturalmente; MP = morta em pé 
naturalmente; MQ = morta por queimada; N = normal; O = oca). A distribuição do diâmetro das árvores foi 
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realizada em classes de amplitude de 10 cm. O cálculo da estatística foi realizado nos softwares Microsoft Excel 
2007 e R (R CORE TEAM, 2015). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A mortalidade de árvores por incêndios florestais (MQ) associada à exploração seletiva de madeira ilegal (ESM) 
foi superior em relação à mortalidade natural (MP), totalizando 20% (MQ + ESM) e 10% (MP), respectivamente 
(Figura 1). A mensuração do IFC totalizou 525 árvores por hectare, distribuídas em 75 árvores afetadas pelo 
fogo, 33 árvores mortas por ESM, 50 árvores mortas naturalmente, 75 árvores mortas queimadas, 275 árvores 
vivas normais, 8 árvores vivas danificadas e 8 árvores vivas ocas, considerando a extrapolação da área 
amostrada para hectare. A classe de diâmetro das árvores mais afetada foi a de 10 < 20 cm, ou seja, os 
indivíduos com menores diâmetros, geralmente presentes no estrato vertical inferior da floresta foram os mais 
vulneráveis a mortalidade pelo fogo. 

  

 
Figura 1. Distribuição diamétrica de árvores submetidas ao impacto dos incêndios florestais e exploração seletiva de madeira ilegal em 
floresta no Município de Rorainópolis-RR. Em que: CIF (condição de identificação do fuste: AF = afetada pelo fogo, com cicatrizes 
marcantes; D = danificada; MC = morta caída naturalmente; MP = morta em pé naturalmente; MQ = morta por queimada; N = normal; 
O = oca). 

Podemos observar na Figura 1 que a floresta estudada já foi bastante explorada comercialmente a 
aproximadamente 7 anos atrás, pois apresenta poucos indivíduos com o diâmetro mínimo de corte (DMC > 50 
cm), conforme Art. 5º da Instrução normativa nº 5 de 11/11/2006 do Ministério do Meio Ambiente, que 
regulamenta os Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS's) nas florestas primitivas e suas formas de 
sucessão na Amazônia Legal (MMA, 2006). Estudos no sul de Roraima demonstram que as florestas desta 
tipologia florestal apresentam em média 18 árvores por hectare com DMC (CONDÉ; TONINI, 2013; CONDÉ et 
al. 2019). Considerada uma floresta secundária, em processo de regeneração sucessional, possui muitas 
clareiras, estando mais vulnerável à ocorrência de incêndios florestais oriundos das áreas ao entorno. Condé 
et al. (2019), relataram que o aumento da degradação florestal ocorre de acordo com a intensidade de 
exploração seletiva de madeira ilegal associada aos incêndios florestais. O processo ocorre devido a 
proliferação e espalhamento de resíduos florestais quando a exploração madeireira ocorre de forma 
desordenada, sem critérios e técnicas de impacto reduzido (PEREIRA JR. et al., 2002) proporcionando aumento 
do material inflamável nas trilhas de arraste, no caminho entre às áreas ao entorno até o interior (coração) da 
floresta. Desta forma, favorecem a ocorrência de incêndios florestais oriundos das queimadas não controladas 
que geralmente se iniciam das áreas ao entorno dos remanescentes florestais. 
Atualmente, no Município de Rorainópolis-RR além do antigo hábito de produtores rurais e fazendeiros em 
utilizar o fogo como ferramenta principal para limpeza de pastagens e redução dos resíduos florestais oriundos 
da supressão vegetal, a prática de invasão de terras públicas tornou-se bastante comum e se intensificou com 
a grande migração venezuelana. Nesta prática ocorre a exploração seletiva de madeira ilegal, comercialização 
da madeira, seguida pelo desmatamento por corte raso e utilização de queimadas não controladas. Desta 
forma, realiza-se a implantação de culturas agrícolas e pecuária extensiva de forma mais econômica, porém 
extremamente prejudicial à fauna e flora amazônica. Boa parte dos focos de incêndios registrados na Amazônia 
pelo INPE (INPE, 2019) se iniciam desta forma. Os incêndios florestais resultaram em intensa mortalidade de 
árvores, principalmente nos indivíduos do estrato vertical inferior, sendo observadas cicatrizes de fogo 
marcantes (Figura 2).  
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Figura 2. Mortalidade de árvores por incêndios florestais: A) Queimada não controlada invadindo a área de pesquisa em abril de 2019; 
B) Mortalidade de árvores pelo intenso fogo em abril de 2019; C) Cicatriz de fogo em Castanheira (Bertholletia excelsa Bonpl.) em 
setembro de 2019.   

Diversos usos da terra na Amazônia podem ser adotados para promover o crescimento econômico em 
harmonia com o desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental. A adoção do manejo florestal certificado, 
a agricultura sem queima, o plantio direto, dentre outros, são exemplos destas alternativas sustentáveis. Porém, 
a manutenção histórica da utilização do fogo em queimadas não controladas como principal ferramenta mais 
econômica para supressão vegetal e ampliação das áreas de produção agrícola e pecuária extensiva perpetua 
o ciclo de destruição da natureza na Amazônia. Somente com políticas públicas de ordenamento territorial, 
investimentos em educação ambiental, fiscalização, inserção de tecnologias aplicadas, extensão agropecuária 
e florestal, considerando o homem versus meio ambiente, teremos mudanças na gestão dos usos da terra na 
Amazônia.    

 

CONCLUSÕES 
A mortalidade de árvores por incêndios florestais associada à exploração seletiva de madeira ilegal foi superior 
a mortalidade natural causando grande impacto às árvores com menores diâmetros (10 < 20 cm). A utilização 
de queimadas não controladas para limpar os restos florestais oriundos da supressão vegetal após o 
desmatamento, resíduos culturais, dentre outras atividades agrárias, geralmente por invasores de terras, 
produtores rurais e fazendeiros no Município de Rorainópolis-RR, acarretam em grande mortalidade da fauna 
e flora amazônica. Diversos usos da terra na Amazônia podem ser adotados para promover o crescimento 
econômico em harmonia com o desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental sem a utilização da prática 
do fogo. Porém, somente com políticas públicas de ordenamento territorial, investimentos em educação 
ambiental, fiscalização, inserção de tecnologias aplicadas, extensão agropecuária e florestal, considerando o 
homem versus meio ambiente, teremos mudanças na gestão dos usos da terra na Amazônia.   
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INTRODUÇÃO 

A dança é conhecida como elemento da cultura de movimento que está presente em nossa sociedade, sendo 
expressa de várias maneiras e com diferentes ritmos, tais como as danças urbanas, dança de salão, balé, entre 
outras, nas quais o ser humano utiliza a dança como uma forma de inquietação, relação, expressão e 
comunicação com a sociedade por meio do seu movimento (SILVA; SOUSA, 2015). O desenvolvimento da 
dança na escola é muito importante como qualquer outra disciplina, pois ela é uma prática corporal que 
possibilita para o aluno, diversas vivências e experiências corporais. Por meio da dança, o aluno conhece o 
mundo brincando e aprende vários movimentos e ritmos, desenvolvendo os aspectos motores, cognitivos, 
afetivos, emocionais e sociais (PIOVEZAN; RINALDI, 2014). A educação infantil (criança de 0 a 5 anos) é a 
etapa inicial da educação básica, cujo objetivo visa promover o desenvolvimento da criança como um todo, na 
qual seu processo básico proporciona o desenvolvimento de novas experiências sensoriais e motoras, 
contribuindo com o desempenho do ser humano de forma natural, que é sentir, aprender, explorar, desenvolver, 
encontrar algo desconhecido, compreender e o incorporar ao meio (MARQUES, A.; SELOW, 2016). Para 
Marques I., (2012), entender a dança como expressão é poder acreditar na possiblidade da criança ser autora 
de sua própria dança, isto é, proporcionando que ela crie, invente, acompanha. Para tanto, o objetivo dessa 
pesquisa foi identificar os possíveis estudos relacionados com a dança na educação infantil por meio de uma 
revisão de literatura. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A presente pesquisa se baseou na abordagem quantitativa (GIL, 2009), caracterizada pela revisão de literatura 
do tipo exploratória, na qual tem a finalidade de facilitar uma visão geral das fontes com relação ao tópico ou 
tema determinado e tem a propriedade de investigação científica, com intuito de ligar e estruturar os estudos 
anteriores, como artigos publicados ou em teses de doutorado. A pesquisa exploratória tem como objetivo 
fundamental, o aperfeiçoamento de ideias ou a exploração das intuições (AZEVEDO, 2016).  
Para compor o corpus para a revisão de literatura realizamos buscas nas seguintes fontes de bases de dados 
eletrônicas: Google Acadêmico, Scielo, Pubmed, CAPS e Scopus, por reunirem artigos publicados em jornais 
científicos com peer review na área de Ciências Humanas. O recorte temporal foi compreendido de 1990 a 
2019. Como indicadores de buscas utilizamos as palavras chaves “dança”, “educação física”, “educação infantil” 
e “movimentos”. 
Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva inferencial, responsável pelos primeiros passos dos 
procedimentos estatísticos, tais como, a coleta, a organização e a descrição dos dados. Após essa primeira 
fase foi realizada as últimas etapas do processo estatístico, como a análise e tomada de decisões, sendo a 
parte mais profunda e elaborada (CARVALHO; CAMPOS 2016).  
A seguir, apresentamos a análise por intermédio dos seguintes tópicos: enquadramento dos trabalhos, foco e 
objetivo do estudo, metodologia (abordagem, participantes, coleta e análise dos dados), principais resultados e 
conclusão do trabalho das obras, com o intuito de identificar os pontos convergentes para melhor compreensão 
do estado da arte relacionada ao tema. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Neste tópico abordamos somente as publicações que apresentam convergências analisando os seguintes 
aspectos: enquadramento dos trabalhos, foco do estudo, objetivos, metodologia (abordagem, procedimentos, 
participantes, coleta e análise dos dados), resultados e conclusão. A princípio foi realizada uma exploração dos 
estudos sobre o tema, em que foram selecionadas 27 obras. A busca das produções foi realizada em cinco 
bases de dados (Google Acadêmico, Scielo, Pubmed, CAPS e Scopus), sendo selecionadas primeiramente por 
títulos. Em seguida, foi realizada a leitura do resumo e por fim, a leitura do trabalho completo.  
Encontramos no Google Acadêmico 11.300 resultados por títulos, destes, foram selecionados 39 trabalhos para 
leitura do resumo e 20 obras para leitura completa. Já na CAPS foi encontrado 57 obras por títulos, separamos 
três obras para leitura do resumo, sendo realizada a leitura completa desses estudos. Na Pubmed foi 
encontrado apenas três resultados por títulos, mas somente um foi selecionado para a leitura do resumo e da 
obra completa. Na Scielo foi encontrado 333 resultados por título, na qual foi realizada a leitura do resumo e da 
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obra completa de três trabalhos. Enquanto na base de dados Scopus, não foi encontrado artigos relacionados 
às palavras chaves. 
Em relação ao enquadramento dos trabalhos, dos 27 trabalhos selecionados, 19 são artigos, sete são trabalhos 
publicados em eventos científicos e apenas um trabalho de conclusão de curso. Nos artigos científicos foram 
analisados os trabalhos dos seguintes periódicos: Pensar a Prática (2), Movimento (1), Educar em Revista (1), 
Motrivivência (1), Revista Contemporânea de Educação (1), Revista Santa Rita (1), Ágora (1), Motriz (1), 
Cadernos Cedes (1), Práxis Educacional (1), Vitrine de Produção Acadêmica (1), Paulista de Pediatria (1), 
Multidisciplinar em Educação (1), Revista do Programa Pós-Graduação em Educação (1), Cadernos da Escola 
de Educação e Humanidades (1), Revista Brasileira de Ciências do Esporte (1), Revista Uringá (1) e Revista 
de Pesquisa em Arte (1).  
No foco de estudo das obras (periódicos científicos, eventos científicos e trabalho de conclusão de curso), seis 
estão voltados para estratégias metodológicas do ensino da dança (ANDRADE; ALMEIDA, 2013; ANDRADE; 
ALMEIDA, 2014; LIMA; NASCIMENTO, 2018; LIMA; SARAIVA, 2012; SILVA; ROSA, 2008; SILVA; SILVA, 
2014), cinco trabalhos destinados para a formação inicial (FUMEGALI; PALMA, 2009; LUCCA et al., 2019; 
MIRANDA; EHRENBERG, 2017; MIYABARA; MIRANDA, 2012; SOUSA et al., 2010); três para o 
desenvolvimento motor (ANJOS; FERRARO, 2018; LOPES, 2016; SILVEIRA; LEVANDOSKI; CARDOSO, 
2017); dois para a dança como conteúdo escolar (CAMARGO; FINCK,2010; GASPARELO; KRONBAUER; 
GOMES, 2018).  
Dos trabalhos voltados para as estratégias metodológicas do ensino da dança, que teve maior ocorrência (6) 
entre os estudos, selecionamos o artigo de Silva e Rosa (2008), na qual ressaltam que o professor é como um 
intermediário do conhecimento e das vivências, assim ele deve procurar estratégias de ensino para desenvolver 
seu papel da melhor maneira possível com a intenção de contribuir para o conhecimento e desenvolvimento de 
seu aluno. Para Andrade e Almeida (2014), o jogo é uma das estratégias para o ensino da dança, por meio dele 
é possível sentir o que está sendo realizado, aprimorando a apropriação, pelas crianças, dos signos e símbolos 
da dança voltada para consciência do corpo e na incorporação das linguagens artísticas de forma recreativa. 
Já nos trabalhos voltados a formação inicial, com cinco indicações, o trabalho de Lucca et al. (2019) salientam 
que a dança por ser um componente curricular obrigatório no ambiente escolar, ainda passa pelo processo de 
negação pelos professores, sendo menosprezada, pelo simples fato do despreparo e insegurança dos mesmos, 
isso pode ser que durante a sua graduação o conteúdo dança não foi suficiente para contemplar a real 
necessidade de formação do acadêmico. Portanto, cabe ressaltar que o primeiro contato com a dança e talvez 
o único que os graduandos têm é no ambiente universitário, em que a maioria entra na universidade sem ter 
tido alguma vivência com esse conteúdo. 
No que tange aos objetivos das 27 obras, 12 foram convergentes, na qual três pesquisas identificaram as 
possíveis estratégias de ensino da linguagem artística na escola (ANDRADE; ALMEIDA, 2014; ANDRADE; 
ALMEIDA, 2013; ALMEIDA, 2017); dois voltaram-se para a dança educativa (CORREA; RIBEIRO, 2009; 
SCARPATO, 2001); dois investigaram as possibilidades e diferenças da dança-improvisação como metodologia 
de ensino (LIMA; SARAIVA, 2012; SILVA; ROSA, 2008); dois enfatizaram e analisaram a importância da dança 
na educação infantil e os benefícios (CAMARGO; FINCK, 2010; LOPES, 2016); dois  pesquisou a formação 
continuada (ANDRADE; GODOY, 2017; SOUSA et al., 2010) e, um identificou as características do 
desenvolvimento da criança e a metodologia usada pelo profissional no processo ensino-aprendizagem 
(SILVEIRA; LEVANDOSKI; CARDOSO, 2017).  
No tópico metodologia analisamos as abordagens, os procedimentos, os participantes, os instrumentos de 
coleta e análise dos dados. Quanto à abordagem, 18 trabalhos não apresentaram as abordagens (ANDRADE; 
ALMEIDA, 2013; ALMEIDA, 2017; ANJOS; FERRARO, 2018; CAMARGO; FINCK, 2010; FUMEGALI; PALMA, 
2009; GASPARELO; KRONBAUER; GOMES 2018; GARIBA; FRANZONI, 2017; LIMA; NASCIMENTO, 2018; 
MARQUES; SELOW, 2016; MARQUES et al., 2014b; MARQUES et al., 2014a; MIRANDA; EHRENBERG, 
2017; MIYABARA; MIRANDA, 2012; SCARPATO, 2001; SILVA; ROSA, 2008; SILVEIRA, 2012; SOUSA et al., 
2010; SILVEIRA; LEVANDOSKI; CARDOSO, 2017), seis pesquisas classificaram-se como qualitativas 
(ANDRADE; ALMEIDA, 2014; ANDRADE; GODOY, 2017; LIMA; SARAIVA, 2012; LOPES, 2016; SILVA; SILVA; 
SILVA, 2014; SOUSA, 2015), dois estudos descreveram-se como quantitativos (BARILLI; CINTRA, 2013; 
LUCCA, et al., 2019) e uma investigação foi delineada como quanti-qualitativa (CORRÊA; RIBEIRO, 2009). 
Em relação aos procedimentos para a coleta de informação, identificamos 16 estudos teóricos, definidos pelos 
autores como ensaio (GARIBA; FRANZONI, 2017; MARQUES et al.,  2014a), trabalho descritivo (ANDRADE; 
GODOY, 2017; KRONBAUER; GOMES 2018; LUCCA, et al., 2019;), pesquisa bibliográfica ( ANDRADE; 
ALMEIDA, 2013; ANDRADE; ALMEIDA, 2014; LIMA; NASCIMENTO, 2018; LOPES, 2016; MARQUES et al.,  
2014b; MARQUES; SELOW 2016; MIYABARA; MIRANDA, 2012; SILVA; SILVA, 2014; SOUSA et al.,2010;) e 
pesquisa teórica (BARILLI; CINTRA, 2013; SILVEIRA; LEVANDOSKI; CARDOSO, 2017), quatro são pesquisa-
ação (ALMEIDA, 2017; SILVA; CORREA; RIBEIRO, 2009; MIRANDA; EHRENBERG, 2017; SILVA; ROSA, 
2008;  SOUSA, 2015), cinco foram pesquisa de campo (ANJOS; FERRARO; 2018; CAMARGO; FINCK, 2010; 
FUMEGALI; PALMA, 2009; LIMA; SARAIVA, 2012) e, dois relatos de experiência (SILVEIRA, 2012; 
SCARPATO, 2001).  
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Averiguamos que sete estudos apresentaram participantes, sendo direcionadas para crianças, na qual duas 
pesquisas foram voltadas para a faixa etária de 5 a 6 anos (LIMA; SARAIVA, 2012; SILVA; ROSA, 2008); uma 
para crianças de 1 a 5 anos (ALMEIDA, 2017); uma foi destinada para a idade de 0 a 5 anos (SILVEIRA, 2012); 
uma investigação foi com crianças entre 6 e 7 anos (CORRÊA; RIBEIRO, 2009); uma para crianças de 3 anos 
(SILVA; SOUSA, 2015) e apenas um trabalho não especificou a idade dos participantes (ANJOS; FERRARO, 
2018). Já três trabalhos foram direcionados para acadêmicos de Educação Física (MIRANDA; EHRENBERG, 
2017; FUMEGALI; PALMA, 2009). Apenas uma obra apresentou a faixa etária dos participantes, compreendida 
entre 17 a 44 anos (LUCCA et al., 2019). Enquanto dois trabalhos foram voltados para professores (CAMARGO; 
FINCK, 2010; ANDRADE; GODOY, 2017). 
Os instrumentos de coleta de dados utilizados nas pesquisas foram referentes à revisão de literatura, 
questionários, estudos icnográficos (imagens fotográficas e filmagens), análise documental e roteiro de 
observação. Destes, 13 utilizaram revisão de literatura (ANDRADE; ALMEIDA, 2013; ANDRADE; ALMEIDA, 
2014; BARILLI; CINTRA, 2013; CORREA; RIBEIRO, 2009; LIMA; NASCIMENTO, 2018; LOPES, 2016; SOUSA 
et al., 2010; MARQUES et al.,  2014b; MARQUES et al.,  2014a; MARQUES; SELOW, 2016; MIRANDA; 
EHRENBERG, 2017; SCARPATO, 2001; SILVA; SILVA, 2014; SILVEIRA;LEVANDOSKI; CARDOSO, 2017), 
quatro usaram questionários (ANDRADE; GODOY, 2017; ANJOS; FERRARO, 2018; CAMARGO; FINCK, 2010; 
FUMEGALI; PALMA, 2009; LUCCA, et al., 2019;), três fizeram estudos icnográficos (ALMEIDA, 2017; SILVA; 
SOUSA, 2017; SILVEIRA, 2012); dois realizaram análise documental (ANDRADE; GODOY, 2017; 
KRONBAUER; GOMES 2018); um elaborou roteiro de observação (SILVA; ROSA, 2008), e apenas um não 
apresentou os instrumentos (MIYABARA; MIRANDA, 2012). A análise dos dados das obras apenas dois foram 
convergentes como a análise interpretativa (ANDRADE; GODOY, 2017; SCARPATO, 2001). 
Dos principais resultados analisados nos 27 trabalhos, cinco enfatizaram que a dança é importante para o 
desenvolvimento da criança; aprimoram as capacidades motoras e oportunizam experiências lúdicas e 
artísticas (ANJOS; FERRARO, 2018; CAMARGO; FINCK, 2010; GARIBA; FRANZONI, 2017; LIMA; 
NASCIMENTO, 2018; LOPES, 2016); quatro pesquisas destacaram que a dança improvisação amplia e 
redimensiona suas “experiências” de movimento por meio da dança, da brincadeira, do lúdico, da criatividade, 
da imaginação e da interação com seus pares, sendo que a estratégia primordial no ensino é o diálogo/conversa 
(comunicação) motivação e a chantagem (CARDOSO, 2017; LIMA; SARAIVA, 2012; SILVA; ROSA, 2008; 
SILVEIRA; LEVANDOSKI; CARDOSO, 2017); dois estudos salientaram que o jogo, a improvisação e a estética 
são estratégias para o desenvolvimento da dança na educação infantil (ANDRADE; ALMEIDA, 2013; 
ANDRADE; ALMEIDA, 2014) e, dois apontaram os progressos no desenvolvimento do educando, como 
autonomia corporal e intelectual, socialização, cooperação, responsabilidade e avanço na aprendizagem 
(CORREA; RIBEIRO, 2009; SCARPATO, 2001). 
No tocante a conclusão das 27 obras analisadas, verificamos que 12 produções foram convergentes, sendo 
que três consideraram que a dança deve ser utilizada como recurso didático psicomotor e no desenvolvimento 
motor, afetivo e cognitivo da criança (LIMA; NASCIMENTO, 2018; LOPES, 2016; SILVA; SILVA, 2014); três 
pesquisas concluíram que a formação inicial parece influenciar significativamente a atuação deste profissional 
no ambiente escolar, por isso é preciso dar uma atenção especial para a graduação em Educação Física 
(SOUSA et al., 2010; CAMARGO; FINCK,2010; SCARPATO, 2001); dois estudos demonstraram a necessidade 
de construir um documento orientador específico para auxiliar o professor na articulação dos conhecimentos 
de corpo, com os elementos da dança para a infância (ANDRADE; ALMEIDA, 2013; ANDRADE; ALMEIDA, 
2014); dois trabalhos salientaram que a dança deve ser capaz de promover e estimular o entusiasmo contido 
que impulsiona qualquer indivíduo na busca pela satisfação, fazendo de seus movimentos e suas limitações, 
algo mais amplo (MARQUES; SELOW, 2016; SILVEIRA, 2012) e, por fim, duas investigações ressaltaram que 
a dança-improvisação pode apresentar-se como possibilidade viável para o ensino da dança para as crianças 
(ALMEIDA, 2017; LIMA; SARAIVA, 2012). 
 
CONCLUSÕES 
O objetivo dessa pesquisa foi identificar os possíveis estudos relacionados com a dança na educação infantil 
por meio de uma revisão de literatura. Nas buscas nas bases de dados, notou-se que o Google Acadêmico 
apresentou o maior número de resultados (11.300), na qual foram selecionadas 20 obras. Podemos afirmar que 
esse quantitativo de obras selecionadas foi bastante relevante em comparação com as outras bases que não 
apresentaram resultados significativos quantitativamente relacionados às palavras chaves. Contudo, nessa 
base de dados, os trabalhos estavam direcionados para vários temas, faixa etária e contexto social, dificultando 
a busca mais específica do nosso trabalho. Portanto, faz-se necessário buscas em outras bases de dados 
eletrônicos para que se possa ter uma visão específica e um resultado significativo relacionado ao tema.    
Na leitura das 27 obras, percebeu-se que o foco de estudo da maioria (16) foi convergente, na qual as 
estratégias metodológicas do ensino da dança obteve maior ocorrência (6) entre o foco dos estudos. Portanto, 
consideramos significativo esse resultado para a atuação do profissional, pois esses trabalhos poderão 
contribuir com a atuação dos discentes e orientar os mesmos no ambiente educacional. Notamos que os 
autores das obras mencionaram o despreparo da atuação do discente referente à prática da dança com os 
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pequenos na escola, pois para alguns o primeiro contato com o conteúdo dança ocorreu na graduação e às 
vezes pode-se dizer que não foi explorado o suficiente para contribuir com sua atuação, dificultando os futuros 
docentes a trabalharem com tal conteúdo e fazendo com que a dança se distancie do seu real propósito na 
educação.  Evidenciamos a necessidade de um estudo mais aprofundado relacionado à temática, para que se 
encontrem soluções, com intuito de alterar essa realidade que está enraizada no ambiente escolar. Concluímos 
que esse estudo foi bastante relevante, em razão da possibilidade de contribuir e orientar os pesquisadores 
com novas investigações.  
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INTRODUÇÃO 
No Brasil contemporâneo o sistema educacional básico perpassa por fase nebulosa e sombria, período este 
que é reconhecido por muitos especialistas como a crise do sistema educacional brasileiro. Partindo desse 
princípio, é notória a imensa responsabilidade enfrentada por profissionais de áreas afins, pois segundo o 
sistema são estes os agentes responsáveis por tal tensão vivenciada na educação brasileira. 
Nesse sentido, os atuais e futuros professores carregam consigo a incumbência de transformar esta realidade. 
Diante desse contexto, o estágio supervisionado é visto como o momento de preparar e subsidiar a formação 
dos próximos docentes com o intuito de enfrentar novos desafios conciliando a teoria e prática (MATIAZO; 
BERNARDINO, 2016). 
Partindo desse pressuposto, o estágio supervisionado nos cursos de Licenciatura é de extrema relevância para 
o engajamento do futuro educador, em especial para a formação do professor de geografia. Nesta perspectiva, 
o objetivo do trabalho é apresentar as experiências e reflexões obtidas através do estágio supervisionado 
realizado com duas turmas do 6º ano e uma turma do 7º ano, do turno vespertino na Escola Estadual Raimunda 

Nonato Freitas da Silva, no município de Boa Vista – RR. 
Desse modo, considera-se que o estágio contribui no caráter prático na formação profissional docente, além de 
oportunizar a aproximação do estagiário com o seu futuro ambiente de trabalho (escola), possibilita experiência 
e dispõem através da etapa de regências o aperfeiçoamento nas abordagens de conteúdos antes somente 
discutido dentro da Universidade, na qual proporciona o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem 
na disciplina de geografia. 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estágio desenvolveu-se no decorrer do primeiro semestre de 2019, por meio da disciplina Estágio Curricular 
Supervisionado I, ministrada no quinto semestre do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade 
Estadual de Roraima – UERR. No entanto, a carga horária do estágio dividiu-se em três momentos, dentre eles: 
i) acadêmica com levantamento bibliográfico para embasar o arcabouço teórico e subsidiar nas discussões de 
referências sobre o tema, (35 horas); ii) seleção da escola campo à ser realizado o estágio, bem como as 
observações do ambiente escolar e observações de regência, (30 horas) e; iii) intervenção pedagógica, o 
momento da regência, onde foram ministradas as aulas pelo estagiário, (70 horas). 
Nesse contexto, em relação a localização da instituição, a Escola Estadual Raimunda Nonato Freitas da Silva 
está situada no bairro Santa Tereza na Zona Oeste, no município de Boa Vista-RR, conforme a (Figura 01). 
 

Figura 01 – Carta imagem da localização geográfica da escola 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 
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A importância do Estágio Supervisionado e a formação do professor de Geografia 
O estágio supervisionado implementados nos cursos de Licenciatura, são de exigência por parte da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (BRASIL – LDB, LEI Nº 9.394/96). Seguindo essa linha de raciocínio, 
esta lei assegura que tal etapa tornar-se necessária à formação profissional, capacitando o licenciando em sua 
futura área de atuação (LINHARES et al., 2014). 
Segundo Pimenta e Lima (2004), o estágio supervisionado constitui-se como uma das peças fundamentais para 
o desenvolvimento do futuro professor, ou seja, é o eixo central dessa engrenagem, que possibilita a construção 
da identidade e o aperfeiçoamento dos saberes cotidianos da docência. Vale destacar, que além da experiência 
adquirida nessa fase acadêmica, o estagiário toma nota de seus aspectos que deverão ser expressos durante 
a sua jornada na profissão de lecionador. 
Diante desse cenário, ratifica-se então a relevância do estágio supervisionado para a formação em geografia. 
Ademais, essa disciplina permite ao estagiário abordar no decorrer de sua prática docente questões relevantes 
presentes no cotidiano de seus discentes, ocasião esta que oportuniza debates, discussões e desperta o 
pensamento crítico dos educandos. 
Dentro dessa ótica, entende-se que não somente a geografia, mas diversas disciplinas na área das Ciências 
Humanas constituem-se como fundamentos filosóficos a reflexividade e a criticidade. Corroborando este 
pensamento Libâneo (2005, p. 70), ressalta que, “por meio da reflexão, o professor é levado a compreender o 
seu próprio pensamento e refletir de modo crítico sobre sua prática”. 
Partindo desse pressuposto, o estágio supervisionado representa o momento ápice da graduação, cuja etapa 
permite ao estagiário através da intervenção pedagógica mediar o seu conhecimento obtido até então. 
Fundamentando esse entendimento Linhares et al., (op. cit., p. 11), asseveram que o estágio, “é um instrumento 
de aquisição de uma nova realidade, pois vivenciamos novas experiências que nos mostram a realidade da 
nossa futura profissão, através de uma forma mais técnica e profissional”. 
Portanto, o estágio supervisionado concede ao estagiário a autoavalição de sua prática pedagógica exercida 
no momento da regência. E impõem grande relevância para o desempenho do futuro educador e 
especificamente para a formação do professor de geografia. Por fim, este momento torna-se crucial, visto que 
oportuniza vivências que o estagiário irá enfrentar ao longo do desenvolvimento de sua função no ambiente 
escolar. 
Caracterização da escola 
A Escola Estadual Raimunda Nonato Freitas da Silva, foi criada pelo Decreto Lei nº 1434-E de 1997, onde na 
atual conjuntura mantém suas funções no decorrer de três turnos, sendo eles: matutino, vespertino com o 
ensino fundamental II regular e noturno com o ensino fundamental II na modalidade EJA – Educação de Jovens 
e Adultos, totalizando todos os turnos em 792 matrículas. 
No que se refere ao espaço físico da escola, é válido destacar que assim como em inúmeras escolas estaduais 
do estado de Roraima, a mesma possui estrutura padrão, (na década de 90 foram construídas, em todo estado 
de Roraima, escolas que tinham estrutura física ampla e moderna para a época, consideradas Escolas Padrões, 
e assim convencionou-se chamar as novas unidades de ensino construídas pelo governo vigente). 
Sua estrutura física dispõem de doze salas utilizadas por educadores para ministrarem aulas, todas as salas 
estão climatizadas. Quanto aos recursos didáticos pedagógicos disponíveis aos docentes em geral e ao 
professor de geografia, a escola disponibiliza quadro branco, data show, livro didático, globo terrestre, entre 
outros. 
No que concerne ao quadro, a instituição disponibiliza dois quadros, um branco e outro negro, quanto a 
frequência de utilização somente o primeiro é utilizado constantemente pelos educadores. Porém, o segundo 
atualmente serve de painel para as exposições dos trabalhos desenvolvidos durante as aulas. 
Notou-se que esta unidade de ensino apresenta condições suficientes para atender a demanda de alunos, com 
salas climatizadas e biblioteca com acervo bibliográfico para pesquisas, por exemplo. Constatou-se através de 
observações, que a gestão realiza de maneira satisfatória o seu ofício, mantendo a organização no espaço 
escolar inclusive em horários das entradas – saídas e nos momentos dos intervalos dos educandos. 
Para tanto, no que se remete ao perfil socioeconômico dos discentes, vale mencionar que a escola situa-se em 
um bairro de periferia considerando a visão sociológica, ou seja, recebe uma população que de modo geral 
pertence a classe baixa em relação as condições financeiras. 
Nesse ínterim, sobre os aspectos físicos do entorno, cabe ressaltar que a escola está inserida numa região que 
na década de 90 foi ocupada de maneira desordenada, gerando assim de início diversas moradias irregulares. 
Entretanto, com o passar do tempo foram sendo regularizadas mediantes as políticas exercidas ao longo de 
seu contexto histórico (VERAS, 2009). 
No entanto, contemporaneamente a infraestrutura do bairro é considerada regular, com ruas pavimentadas com 
asfaltamento, calçamento, saneamento básico, etc. As residências tem por principal característica a construção 
com materiais de alvenaria, vale lembrar que há comércios em meio a tais residências. 
Sendo assim, a presente escola estabelece importante função neste espaço geográfico, pois este aparelho do 
estado representa múltiplas relações sociais e fomenta o aprendizado para atuais e futuros lecionadores, alunos 
e a comunidade escolar que frequentam constantemente este lugar. 
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Observação de Regência 
No que tange ao desenvolvimento dessa etapa, cabe primeiramente descrever o perfil da professora da 
disciplina de geografia (colaboradora do estágio). Dessa forma, a mesma tem experiência na área da docência 
em especial com turmas do ensino fundamental I e II, na qual possui duas Licenciaturas, uma em Pedagogia e 
outra em Geografia, ambas formações pela Universidade Estadual de Roraima – UERR. 
Com relação as observações de regência, vale destacar que este momento torna-se relevante, uma vez que 
nesta etapa o estagiário analisa o ambiente e traça seus planejamentos pautado naquilo que foi observado. 
Neste entendimento, notou-se que a professora em sua atuação utiliza como base os conteúdos previstos nos 
planos de ensino disponibilizado pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto de Roraima – SEED-RR. 
Cabe lembrar, que as aulas não se pautou somente no que rege o plano de ensino geral. Todavia, fora 
ministrado aos discentes conteúdos que complementassem os assuntos previstos no plano de ensino 
disponibilizado por tal órgão. Quanto aos procedimentos metodológicos utilizados pela professora 
colaboradora, foram basicamente as aulas expositivas, com o auxílio de recursos didáticos pedagógicos como, 
quadro brando, pincel, livro didático e apostilas com referências complementares.  
No que diz respeito ao comportamento das turmas, observou-se que nos 6º anos os alunos demonstraram 
grande interesse pelo conteúdo ministrado, onde contribuiu para a qualidade do ensino. Entretanto, na turma 
do 7º ano, o processo de ensino-aprendizagem não ocorreu de forma desejada, pois constatou-se que esta 
turma em sua maioria encontrava-se dispersa e desinteressada. 
Dessa maneira, observou-se que os principais entraves existentes no processo de ensino-aprendizagem foi a 
dispersão dos alunos e as conversas paralelas. Portanto, com o intuito de obter melhorias nas aulas e sanar 
tais problemáticas, a professora colaboradora optava em alguns momentos por contextualizar conteúdos 
previstos no plano de ensino com a vida prática dos discentes, através da mediação. 
Estágio Curricular Supervisionado I e a Regência na escola campo 
O momento da regência é a etapa crucial da jornada acadêmica nos cursos de Licenciaturas, que por sua vez 
caracteriza-se como uma das fases principais do processo de formação, que consolida/materializa as teorias 
estudadas na academia, resultando assim na práxis educativa, isto é, a intervenção pedagógica possibilita ao 
estagiário concretizar e mediar seus conhecimentos teóricos obtidos no decorrer da graduação. O momento 
das regências oportunizam ao estagiário que se redescubra enquanto docente e também enquanto pessoa 
humana, reconhecendo as realidades do seu futuro ambiente de atuação por meio do seu cotidiano (GOMES; 
BRITO, 2016). 
Entretanto, o estágio releva e desperta diversas concepções diante da prática profissional, bem como grandes 
desafios que o lecionador tende a enfrentar dentro da dinâmica escolar. Um dos entraves mais constantes 
encontrados no estágio foi nivelar a turma em termos de conhecimentos, tendo em vista que a cada semana 
sempre havia a chegada de educandos novatos, que diga-se passagem, grande parte destes alunos eram de 
nacionalidade estrangeira (venezuelano(a)s). 
As turmas nas quais foram desenvolvidas as vivências neste período são do ensino fundamental II, dos 
seguintes níveis, com duas turmas do 6º ano e uma turma do 7º ano, (Figura 02). Percebeu-se que as primeiras 
apesar de ter um menor grau de maturidade devido a faixa etária dos estudantes, demonstravam maior 
interesse nas aulas expositivas e explanações. Porém, esta última na maioria das aulas desempenhavam 
comportamento que prejudicavam a mediação, onde os discentes em quase todos os momentos encontravam-
se dispersos com conversas paralelas. 
 

Figura 02 – Momento da regência através de intervenções pedagógicas 

 
Fonte: Autores, 2019. 

Nesse viés, a maneira em que foram abordados os conteúdos nas três turmas, cabe destacar que esta etapa 
foi realizada através de procedimentos metodológicos como a aula expositiva, pesquisas na internet, além do 
mais realizou-se atividades lúdicas valorizando os conhecimentos prévios dos educandos e possibilitando os 
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seus desenvolvimentos cognitivos. Quanto aos recursos didáticos pedagógicos usufruídos para dar suporte na 
mediação dos assuntos, utilizou-se o quadro branco, pincel, livro didático e imagens nas quais foram projetadas 
em retroprojetor (data show). 
Com ambas as turmas, ministrou-se os conteúdos previsto no plano de ensino disponibilizado pela SEED-RR. 
No que se refere aos conteúdos, vale lembrar, que tais assuntos ministrados foram: orientação cartográfica, 
coordenadas geográficas, entre outros (6º ano); divisão regional do Brasil, as regiões geoeconômicas, etc (7º 
ano). Todas as aulas foram adaptadas para atender a realidade dos discentes e contribuir de forma fluída no 
processo de ensino-aprendizagem. 
Desse modo, cabe relatar da importante função desenvolvida pela professora colaboradora, uma vez que esta 
concedeu liberdade para que as atividades fluíssem conforme os planejamentos, sem interversões 
desnecessárias. Aliás, muito pelo contrário a professora colaboradora contribuiu e forneceu dicas de como 
ministrar as aulas considerando e levando sempre em conta o tempo previsto, ou seja, duas horas aulas por 
turma. 
Dessa maneira, no que tange a recepção feita pela gestão da escola, vale frisar que desde o momento em que 
esta instituição foi escolhida para ser o local de atuação do referido estágio nessa fase acadêmica, todas as 
visitas foram realizadas com muita atenção por parte de todos os profissionais que atuam no referido espaço 
escolar, desde as zeladoras à gestora do estabelecimento de ensino. 
CONCLUSÕES 
O estágio supervisionado revelou experiências relevantes e positivas, tais quais enriqueceram 
exponencialmente os conhecimentos obtidos ao longo do curso. Nesta perspectiva, adentrar a escola sem antes 
fazer uma análise prévia do espaço geográfico em que esta encontra-se inserida, a leitura que se tenha é 
meramente simples. Todavia, observar a escola após discussões teóricas e como o futuro ambiente de trabalho 
torna-se outro contexto totalmente diferente. 
Nessa circunstância, apesar dos desafios contidos na jornada educacional, as impressões detectadas através 
do estágio são de cunho positivo, pois não é pelo fato de que a instituição não disponibiliza todos os recursos 
didáticos pedagógicos ou, os estudantes não demonstrem interesse pela disciplina por exemplo, que os 
educadores devem ministrarem suas aulas sem a intenção de alcançar a aprendizagem dos educandos. 
Diante desse contexto, a experiência vivenciada neste momento do estágio possibilitou a melhora em relação 
as didáticas em conteúdos considerados complexos. Além do mais, agregou valores obtidos em diversas 
disciplinas estudadas no decorrer do curso. Vale ressaltar, que o curso de Licenciatura em Geografia oferta 
proposta de projeto nas escolas desde o início da graduação e faz com que o acadêmico familiarize-se com o 
seu futuro ambiente de trabalho, isto é, com a escola e discentes de forma interativa. 
Dessa forma, além da responsabilidade que o professor de geografia carrega consigo em sua longa jornada, 
na qual é formar cidadãos críticos, este profissional tem sempre que inovar, mesmo em meio a tantas barreiras 
impostas pelo sistema. Por fim, sabe-se que na atual conjuntura educacional brasileira, exercer a função de 
lecionador é uma profissão árdua, ainda mais no se refere disciplina de geografia, mas a ciência geográfica 
concede ao educador uma gama de atividades que tem o poder de ultrapassar estas limitações e isto deve ser 
considerado na atuação docente. 
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INTRODUÇÃO 
O Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima teve início quando um 
grupo de estudo formado por professores atuantes na instituição, resolveu se reunir quinzenalmente para 
discutir sobre o ensino de Ciências. No ano de 2011 esse grupo agora fortalecido com a participação expressiva 
de professores de diferentes áreas do conhecimento (Física, Química, Biologia, Pedagogia e Matemática), 
intitulado Núcleo de Pesquisas e Estudo em Educação, Ciências e Matemática (NUPECEM), decidiu submeter 
uma proposta de mestrado profissional para CAPES que foi aprovada e em fevereiro de 2012 deu-se início a 
primeira turma (RIZZATTI, 2018). 
Ao longo de todos esses anos de criação foi intensa e notória a produção intelectual dos mestres oriundos do 
Curso, foram 70 dissertações defendidas acompanhadas de seus devidos produtos educacionais, mas quando 
voltamos o olhar para os trabalhos que tem como eixo norteador a Educação Especial, verificamos que o 
número ainda é incipiente, necessitando do desenvolvimento de mais pesquisas dentro deste enfoque. 
O objetivo geral deste trabalho é fazer um levantamento sobre a quantidade de dissertações relacionadas à 
Educação Especial escritas no triênio (2014-2017). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Em relação aos procedimentos utilizou-se a combinação da pesquisa documental e bibliográfica, uma vez que 
fez-se uso dos documentos oficiais do Curso para a contextualização histórica do Mestrado, bem como tabelas 
e consulta ao site da Universidade Estadual de Roraima. 
Fonseca (2002) esclarece as características da pesquisa documental quando diz que:  

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não sendo 
fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por 
material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos localizados 
em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, 
sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, 
documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de 
empresas, vídeos de programas de televisão, etc., (p. 32). 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Educação Especial “é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza 
o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto sua utilização 
no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular” (BRASIL, 2008, p. 16).  
A Declaração de Salamanca (1994) prevê o acesso de todas as crianças à escola, independentemente de suas 
condições físicas, emocionais, intelectuais, sociais, etc. Mencionando que as crianças inclusas devem ter todo 
tipo de apoio necessário a fim de garantir sua aprendizagem: 

Para as crianças com necessidades educativas especiais devem garantir-se diferentes 
formas de apoio, desde uma ajuda mínima na classe regular até programas de 
compensação educativa no âmbito da escola, estendendo-se, sempre que necessário, 
ao apoio prestado por professores especializados e por pessoal externo, [...] e devem 
utilizar-se os recursos técnicos adequados que forem acessíveis, sempre que se 
justificar o seu uso para promover o sucesso educativo, no contexto do currículo escolar, 
e para ajudar a comunicação, a mobilidade e a aprendizagem (UNESCO, 1994, p. 22; 
32-33). 

Para tanto, um currículo inclusivo deve transcender a esfera dos conteúdos disciplinares, reconhecendo a 
diversidade humana presente em nosso sistema de ensino. Segundo Ferreira (2015), “não se trata de mudar o 
currículo, mas de mudar o modo de ensinar, de tornar o currículo acessível para todos” (p. 312). 
Nessa conjuntura, é importante mencionar que a formação continuada de professores tem entre inúmeros 
objetivos, promover discussões teóricas atuais, propor metodologia de ensino inclusivo, refletir sobre as atuais 
demandas educacionais e propor ações de intervenção dentro do contexto educacional, ou seja, é um 
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importante recurso de reflexão-ação, que possibilita pensar em possibilidades de atuação para os docentes 
envolvidos nas atuais demandas educacionais (MEDEIROS, 2010). 
Destacamos ainda que com os avanços nas legislações sobre a Educação Especial numa perspectiva inclusiva 
implicou também no aumento das matrículas dos estudantes público-alvo da Educação Especial no ensino 
regular. De acordo com os dados do Censo Escolar de 2016 as regiões Nordeste e Norte apresentam os 
maiores percentuais de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades 
incluídos em classes comuns, com 94,3% e 90,7% respectivamente. Disso decorre a importância das pesquisas 
que apontem caminhos para garantir os direitos de aprendizagem dos estudantes com deficiência nos espaços 
escolares. 
Neste contexto, é importante destacar quem são, de acordo com Brasil (2010), os estudantes público-alvo da 
Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva: 

Alunos com deficiência - aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 
podem ter obstruído sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade; 
Alunos com transtornos globais do desenvolvimento - aqueles que apresentam um 
quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas 
relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição 
alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil; 
Alunos com altas habilidades ou superdotação - aqueles que apresentam um potencial 
elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou 
combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora, artes e criatividade. 
Ao referenciarmos a importância da formação continuada de professores, apresentamos 
o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima 
existente há sete anos, e que tem contribuído para a melhoria do saber docente, abrindo 
caminhos de atuação e consequentemente melhorias para a educação (p. 07).  

Na análise das dissertações defendidas no triênio (2014-2017) é possível encontrar apenas 5 trabalhos que 
tratam da Educação Especial. Ao leitor deste trabalho poderá surgir o questionamento acerca dos motivos da 
análise somente a partir do ano de 2014, sendo que o mestrado foi criado em 2012. Vale à pena lembrar que o 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências nasceu no ano de 2012 e atendendo ao prazo de 24 meses de 
duração do Curso, somente em 2014 é que os primeiros mestres foram formados, o que justifica a data inicial 
da contagem do tempo. 
Dentre os cinco trabalhos abordando a temática, em 2014 não existe trabalho publicado na área. Os dois 
primeiros aparecem em 2015: A identidade profissional do professor de Ciências em tempo de Educação 
Inclusiva: o desafio de ensinar alunos cegos (ALMEIDA); Software Boardmaker na construção de organizadores 
prévios para o Ensino de Ciências de alunos do 7º ano com Baixa Visão Atendidos na Sala de Recursos 
Multifuncionais da Escola Estadual Vitória Mota Cruz (FLORES). Em 2016 há dois registros: Criação de sinais 
para os conceitos químicos “Base” e “Neutro” em Língua Brasileira de Sinais – Libras (PEREIRA) e Análise das 
contribuições do livro didático digital em Língua Brasileira de Sinais (CD-ROM), Projeto Pitanguá – ciências 
com alunos surdos do Centro de Atendimento às Pessoas com Surdez do Estado de Roraima – CAS/RR 
(BONFIM). E em 2017 o tema aparece uma única vez na dissertação Tecnologias assistivas e elaboração de 
material didático com base na aprendizagem significativa para o ensino de Química para alunos surdos 
(JACAÚNA). 
Em uma busca dos produtos educacionais que estas dissertações trouxeram, encontramos respectivamente a 
ordem apresentada no parágrafo anterior: uma cartilha com orientações práticas aos professores de Ciências, 
um guia prático com estratégias de uso de software, a criação de sinais em LIBRAS para o ensino dos conceitos 
químicos de base e neutro, a análise das contribuições do livro didático digital em Língua Brasileira de Sinais 
(CD-ROM), Projeto Pitanguá – ciências com alunos surdos do Centro de Atendimento às Pessoas com Surdez 
do Estado de Roraima – CAS/RR e um guia didático para uso de ferramentas assistivas no ensino de alunos 
surdos e cegos. 
O produto educacional gerado no Mestrado Profissional serve para trazer possibilidades de estratégias de 
ensino para a área de atuação específica, servindo posteriormente de material de consulta para os demais 
professores, tendo real aplicabilidade nos espaços formais ou não formais (MOREIRA, 2004). 
É necessário salientar que todas as dissertações publicadas com a temática sobre Educação Especial estão 
dentro da linha de pesquisa 1 do Programa, Métodos pedagógicos e tecnologias digitais no Ensino de Ciências. 
Na linha 2, Espaços não formais e a divulgação no Ensino de Ciências ainda não foram desenvolvidos trabalhos 
voltados para pessoas com deficiência. 
 
CONCLUSÕES 
O processo de inclusão não se concretiza apenas pela permanência dos estudantes com deficiência dentro da 
sala com os demais, ela se constrói quando todos os alunos têm as mesmas oportunidades educacionais que 
contemplem às suas habilidades e necessidades. Como afirma Masi (2012) “Temos que lembrar que a inclusão 
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não se faz por decreto. É um processo e, como tal, leva tempo. Implica em mudanças estruturais na cultura, na 
construção de uma nova postura pedagógica, na vida social” (p. 2). Sendo assim, avançar em pesquisas que 
contribuam para garantir que o processo de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes, com e 
sem deficiência, é fundamental. As pesquisas que discutem e apontam caminhos alternativos para a inclusão 
contribuem apenas para favorecer os alunos com deficiência.  
Assim, apontamos por meio deste breve estudo, a importância do desenvolvimento de pesquisas dentro do 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências tratando da abordagem da Educação Inclusiva, bem como que 
os mestrandos e mestres voltem o olhar para a possibilidade de desenvolver pesquisas em espaços não formais 
e de divulgação do Ensino de Ciências para este público, que ainda continua vazio de propostas. 
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INTRODUÇÃO 
A dança é uma linguagem corporal, artística e social que se comunica mediante gestos e expressões. Brasileiro 
e Marcassa (2008) ressaltam que essa comunicação é realizada pela linguagem do corpo que proporciona, não 
apenas entender mais de si próprio e do mundo, mas gerar novas chances para se expressar, se inserir e 
intervir em nosso círculo social. Gariba e Franzoni (2007) enfatizam que a dança é essencial para o 
desenvolvimento do indivíduo, uma vez que possibilita na vivência, uma nova perspectiva, que envolve a 
sensibilidade e a consciência de seus valores, comportamentos e condutas, no corpo social. 
Para Mallmann e Barreto (2010), a dança empregada à Educação não pretende formar bailarinos e nem 
doutrinar a dança, mas possibilitar à criança uma relação mais afetiva e pessoal com a chance de exprimir-se 
com suas emoções por meio do movimento. O professor deve estimular a prática reflexiva, explorar as 
habilidades de seus alunos na escola e fazer com que o indivíduo se manifeste de sua maneira. A escola é o 
local onde se aprende e o professor é o meio para que a aprendizagem ocorra de fato. Por isso, é tão importante 
o trabalho do professor. 
Silveira e Pinto (2001) salientam a qualidade da educação e a obrigação de acrescentar grandes valores às 
capacidades, as habilidades, as competências e os conhecimentos em cada aluno, que são convicções 
indispensáveis da Educação Física. A Educação Física nos anos iniciais do ensino fundamental é de suma 
importância, pois os alunos tem a oportunidade de ampliar suas habilidades corporais e atuar em atividades 
culturais, como jogos, esportes, lutas, ginásticas e danças, destinado ao lazer, expressão de sentimentos, 
afetos e emoções. Diante disso, nosso problema da pesquisa indaga se o conteúdo dança no ensino 
fundamental está presente e como se apresenta na literatura? Para tanto, o objetivo do presente estudo foi 
investigar as obras científicas pertinentes ao conteúdo dança no ensino fundamental.   
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa se caracteriza como abordagem quantitativa, na qual a investigação se qualifica como exploratória, 
que segundo Prodanov e Freitas (2013) contém delineamento ajustável, que possibilita a análise do conteúdo 
perante diversos pontos de vista e sentidos. Este tipo de estudo abrange o levantamento bibliográfico com 
populações que possuíram vivências práticas com o tema em questão e estudos de exemplos que incentivem 
o entendimento. 
Marconi e Lakatos (2003) descrevem que a pesquisa bibliográfica é um resumo geral sobre os trabalhos mais 
importantes que já foram concluídos, por serem qualificados a fornecer dados atuais e importantes referente 
ao tema. Um bom estudo da literatura pode auxiliar na organização do trabalho, impedir erros, e reproduzir uma 
fonte substancial de informações. Esses autores ressaltam que a análise de um texto aborda uma técnica de 
conhecimento de uma realidade já definida e implica o exame detalhista dos elementos. Sendo assim, é 
examiná-lo todo, mas em suas partes, podendo assim produzir um estudo íntegro, descobrindo o item base do 
autor, determinando as ligações que predominam nas partes mais características, entendendo o modo que 
estão organizadas, e estruturando as ideias.  
A obras foram pesquisadas nas bases de dados: Google Acadêmico, Scielo, PubMed, Scopus, ISI Web of 
Knowledge e EBSCO. As palavras-chaves utilizadas como indicador de buscas foram: "dança" "cultura 
corporal" "professor" "escola" "arte" "educação física" "educação do corpo" "dança escolar" "ensino 
fundamental”. O recorte temporal foi compreendido no período de 2000 a 2019. As obras foram organizadas 
em quadros para deixar mais visíveis e assim, extrair as informações mais importantes. Após visualizarmos o 
título das obras, selecionamos e realizamos a leitura dos resumos e, posteriormente a leitura das obras 
completas direcionadas ao tema da pesquisa. A partir dessa seleção, iniciamos o aprofundamento das 
informações. 
Nesse trabalho, analisamos as obras cientificas por intermédio dos seguintes tópicos: enquadramento dos 
trabalhos, foco do estudo, objetivos, metodologia (abordagem, objetivos e procedimentos, participantes, coleta 
e análise dos dados), resultados e conclusão. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nesse tópico, abordamos somente as publicações que apresentavam convergências analisando os seguintes 
aspectos: enquadramento dos trabalhos, foco do estudo, objetivos, metodologia (abordagem, procedimentos, 
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participantes, coleta e análise dos dados), resultados e conclusão.  A princípio foi realizada uma exploração 
dos estudos sobre o tema proposto, em que foram selecionadas 20 obras. 
A busca das produções foi realizada em seis bases de dados (Google Acadêmico, Scielo, Pubmed, Scopus, ISI 
Web of Knowledge e EBSCO). Na base de dados Google Acadêmico foi encontrado 35 resultados por título, 
destes, foram selecionados 17 trabalhos para leitura do resumo e 16 obras para leitura completa. Já no Scielo 
foi encontrado 31 obras por título, separamos cinco obras para a leitura do resumo, sendo realizada a leitura 
completa desses estudos. Na base de dados PubMed foi encontrado apenas três resultados por título, mas 
apenas duas foram realizadas a leitura por resumo, contudo, nenhuma foi escolhida para leitura completa, pois 
não se encaixavam ao tema proposto. Nas outras bases de dados Scopus, ISI Web of Knowledge e EBSCO 
não foram encontrado nenhuma obra relacionado ao assunto.  
Em relação ao enquadramento dos trabalhos, dos 20 estudos selecionados, 13 são artigos científicos, oito 
referem-se a trabalhos acadêmicos (cinco trabalho de conclusão de curso (TCC) de graduação, duas 
dissertações de mestrado e um trabalho de conclusão de curso de especialização). 
Identificamos 13 artigos em periódicos científicos, do qual: dois pertencem a Revista Brasileira de Ciências e 
Esporte (BUOGO; LARA, 2011; SILVEIRA; PINTO, 2001); dois são da Revista Brasileira de Estudo e Presença 
(CORRÊA; SANTOS, 2014; FALKEMBACH, 2019). Os demais estudos apresentam somente uma indicação 
nos seguintes periódicos: Pró-posições (BRASILEIRO; MARCASSA, 2008); Revista Dança (FIGUEIREDO, 
2013); Pensar a Prática (DAMAZIO; SILVA, 2008); Movimento (GARIBA; FRANZONI, 2007); Revista 
Portuguesa de Educação Artística (MARQUES; XAVIER, 2013); Revista Brasileira de Educação Física e 
Esporte (SOUSA; HUNGER; CARAMASCHI, 2014); Cadernos Cedes (STRAZZACAPPA, 2001); Revista 
Mackenzie de Educação Física e Esporte (BETTI; ZULIANI, 2002) e, por fim, Revista Cocar (MELO; COSTA, 
2009).  
No que tange aos trabalhos acadêmicos, verificamos quatro são TCC, sendo duas obras realizadas na 
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (FERRÃO, 2005; LIMA, 2011); um estudo da Faculdade de 
Ciências da Educação e Saúde do Centro Universitário de Brasília (CURADO, 2013) e, um trabalho da 
Universidade Aberta do Brasil de Duas Estradas/PB (LIMA, 2015). Evidenciamos duas dissertações de 
mestrado, sendo uma do programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da 
Universidade de Passo Fundo (PELISSONI, 2013) e outra da Universidade de Santa Catarina do Programa de 
Pós-graduação em Educação Física (MARQUES, 2012). Também foi encontrado um TCC de especialização 
elaborada no Instituto Catarinense de Pós-graduação (MALLMANN, BARRETO, 2013). 
No que se refere a foco do estudo: quatro são voltados para inserção e benefício e da dança na escola 
(CURADO, 2013; GARIBA; FRANZONI, 2007; MALLMANN; BARRETO, 2013; PELISSONI, 2013). 
Evidenciamos que três são voltados para linguagem do corpo, dança, educação física, arte e educação 
(BRASILEIRO; MARCASSA, 2008; MARQUES, 2012; STRAZZACAPPA, 2001). Verificamos que três são 
voltados para o conteúdo dança na educação física (BETTI; ZULIANI, 2002; MELO; COSTA, 2009; SILVEIRA; 
PINTO, 2000). Constatamos que dois são voltados para o movimento artístico (CORRÊA; SANTOS 2014; LIMA, 
2011).  
Em relação aos objetivos das obras, averiguamos 18 estudos que apresentam objetivos convergentes, na qual 
sete deles: propor conteúdos, metodologias e estratégias, adequados aos diferentes níveis de ensino (BETTI; 
ZULIANNI, 2002); analisar uma proposta de ensino da dança (FERRÃO, 2005); apresentar o atual estágio de 
uma proposta e discutir as tendências críticas de educação física a partir de um caso concreto de sua aplicação 
(SILVEIRA; PINTO, 2001); analisar se o conteúdo referente à dança está discriminado no projeto político 
pedagógico (PPP) das escolas (SOUSA; HUNGER; CARAMASCHI, 2014); estudar aulas de dança no 
componente curricular de artes (FALKEMBACH, 2019); discutir a dança como conteúdo estruturante nas 
diretrizes curriculares da educação básica (BUOGO; LARA, 2011); verificar quais os conteúdos da cultura 
corporal do movimento são ministrados com maior frequência nas aulas de Educação Física Escolar (MELO; 
COSTA, 2009).  
Já dois estudos apresentam como objetivo a reflexão sobre o ensino da Educação Física nas escolas públicas, 
com intenção de analisar as condições materiais para a realização de atividades pedagógicas (DAMAZIO; 
SILVA, 2008) e as problemáticas entre teoria e práticas, no âmbito da dança e da escola (FIGUEIREDO; 2013). 
Enquanto seis: explorar o conteúdo dança na educação infantil, através de possibilidades de intervenções 
pedagógicas dos professores a fim de contribuir para uma formação mais ampla e completa dos nossos alunos 
(LIMA, 2011); refletir sobre a dança e a ginástica como duas manifestações culturais que, entre outras, 
constituem o universo das linguagens do corpo, analisando os sentidos e os significados contidos em suas 
dimensões expressivas e apontando algumas orientações pedagógicas, particularmente para o campo da 
educação física (BRASILEIRO; MARCASSA, 2008); investigar as possibilidades da dança na Educação como 
expressão criadora, aberta a novas significações (MARQUES, 2012); estabelecer uma base de investigação 
que nos permita atualizar nossas próprias intervenções pedagógicas (MARQUES; XAVIER, 2013); refletir sobre 
a concepção dos alunos a respeito da dança em seu contexto pedagógico e social em uma escola pública 
(LIMA, 2015); refletir a respeito da dança, sua atuação na sociedade, sua compreensão associada ao processo 
educacional (GARIBA; FRANZONI, 2007).  
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Enquanto três trabalhos objetivam apontar os benefícios da dança nas aulas de Educação Física na Infância 
(CURADO, 2013); compreender a contribuição da dança educativa no processo de ensino-aprendizagem com 
crianças do ensino fundamental de uma escola pública (PELISSONI, 2013); criar uma expectativa e um desafio 
de transformar a dança na escola em uma forma do educando vivenciar experiências rítmicas, musicais e 
harmoniosas, melhorando, assim sua formação integral como pessoa (MALLMANN; BARRETO, 2010).  
No tópico metodologia foi analisado o tipo de pesquisa, abordagem, participantes, instrumentos de coleta e 
análise dos dados. No que se refere aos tipos de pesquisa científica, verificamos que duas são exploratórias, 
(CURADO, 2013; PELISSONI, 2013), duas são descritivas (FERRÃO, 2005; SOUSA; HUNGER; 
CARAMASCHI, 2014) e, uma é descritiva e exploratória (MELO; COSTA, 2009) e, 15 não apresenta no corpo 
do texto o tipo de pesquisa.  
Quanto à abordagem, 14 não apresentaram as abordagens (CURADO, 2013; MELO; COSTA, 2009; 
FALKEMBACH, 2019; CORRÊA, 2014; BUOGO; LARA, 2011; BETTI; ZULIANNI, 2002; BRASILEIRO; 
MARCASSA, 2008; GARIBA; FRANZONI, 2007; LIMA, 2011; MALLMANN; BARRETO, 2010; MARQUES, 
XAVIER, 2013; MARQUES, 2012; SILVEIRA; PINTO, 2001; STRAZZACAPPA, 2001); quatro são qualitativas 
(LIMA, 2015; PELISSONI, 2013; FERRÃO, 2005; FIGUEIREDO, 2013) e, duas são quanti-qualitativas 
(DAMAZIO; SILVA, 2008; SOUSA; HUNGER; CARAMASCHI, 2014).  
Identificamos que quatro obras apresentam participantes, sendo que duas são voltadas para discentes e duas 
para docentes. Nas obras direcionados para os estudantes, na de Ferrão (2005) participaram 25 alunos entre 
4 e 6 anos de ambos os sexos e, na obra de Lima, (2015) participaram 12 alunos de 13 a 15 anos de idade. Já 
nas obras para os educadores, a de Sousa, Hunger e Caramaschi (2014) participaram 64 professores efetivos 
de Educação Física e de Arte, enquanto, que na obra de Melo e Costa (2009) participaram 10 professores de 
Educação Física.  
Dos instrumentos para coleta de dados, 15 realizaram revisão de literatura: (BETTI; ZULIANI, 2002; 
BRASILEIRO; BUOGO; LARA, 2011; CORRÊA; SANTOS 2014; CURADO, 2013; FIGUEIREDO, 2013; 
GARIBA; 2007; LIMA, 2011; MALLMANN; BARRETO, 2010; BRASILEIRO; MARCASSA, 2008; MARQUES; 
XAVIER, 2013; MARQUES 2012; PELISSONI, 2013; SILVEIRA; PINTO, 2001; STRAZZACAPPA, 2001). Das 
cinco obras restantes, uma utilizou roteiro de observação (DAMÁZIO; SILVA, 2008); uma realizou intervenção 
(FERRÃO, 2005); uma elaborou um questionário aberto e fechado (SOUSA; HUNGER; CARAMASCHI, 2014); 
um utilizou questionário fechado (MELO; COSTA, 2009) e, um fez entrevistas semiestruturadas (LIMA, 2015).   
Em relação a análises de dados, somente duas obras são convergentes, na qual as análises de dados foram 
referencial teórico, que são dos estudos de (LIMA, 2015; FERRÃO, 2005). 
Dentre os resultados das obras, 12 trabalhos são convergentes, seis delas descrevemos na íntegra. No primeiro 
estudo, Curado (2005) enfatiza que a dança proporciona o aprimoramento da memória, favorece capacidade 
de expressão e, a melhoria da respiração, flexibilidade, equilíbrio, e consciência corporal. Já na segunda 
pesquisa, Pelissoni (2013) descreve que por meio da experiência com a dança, passamos a conhecer nosso 
eu, por meio de expressões, emoções e sensações, em que a dança também contribui para a formação do 
cidadão crítico, consciente e reflexivo. No terceiro estudo, Gariba e Franzoni (2007) ressaltam que a dança 
deve ser ensinada, aprendida e vivenciada, pois é uma ferramenta para lidarmos com nossas necessidades, 
expectativas e, instrumento de desenvolvimento social e individual. No quarto estudo, Mallmann e barreto 
(2013), a dança pode ajudar a combater a agressividade, pois canaliza o excesso de energia, desenvolve a 
inciativa e a auto expressão, produz responsabilidade e o trabalho em equipe. Na quinta obra, Brasileiro e 
Marcassa (2008) enfatizam que quando se trata da dança e ginástica, além de provocar um diálogo com a 
cultura corporal e sua linguagem, possibilita também a vivência de suas variadas expressões, explorando 
diferentes materiais, técnicas e tecnologias. Por fim, na investigação de Strazzacappa (2001) ressalta que as 
atividades proporcionariam explorações sensoriais. O grupo de participantes, a princípio tímido, foi aos poucos 
se soltando e ao final se entregou completamente ao jogo, explorando o espaço, dançando e cantando. A dança 
possui elementos que consideramos importantes para o desenvolvimento integral do indivíduo na escola. 
Nesse terceiro momento, apresento mais três obras que se convergem. Para Melo e Costa (2009), os jogos 
são mais utilizados no 6º ano, seguido dos esportes, a mais ou menos utilizada é a ginástica e os conteúdos 
menos utilizados são as danças e as lutas. No 7º ano, esportes e jogos são mais utilizados, e os conteúdos 
menos utilizados foram as danças, seguida das lutas e da ginástica. No Ensino Médio, os esportes são mais 
utilizados, e as danças são as menos utilizadas, seguidas das lutas, ginástica e jogos. Os professores que 
optam por ensinar dança, escolhem as folclóricas e as urbanas como as mais importantes, o Balé e o Jazz, os 
menos importantes. Quanto ao objetivo é de fazer o aluno criar uma capacidade de se expressar livremente 
através de seu corpo, foi a mais importante. A menos importante foi a formação de futuros dançarinos. Silveira 
e Pinto (2001) destaca que as maiores dificuldades em questão do novo currículo se referem à resistência de 
alguns alunos, argumentando que a educação física é uma disciplina prática e que não se deve perder tempo 
com discussões e reflexões; à necessidade do corpo de professores criar uma metodologia de ensino coerente 
com essa proposta; à dificuldade de estruturar teoria e prática de uma forma articulada. Já Betti e Zuliani (2002) 
discutem os princípios metodológicos, ressaltando os conteúdos e estratégias escolhidas, que devem sempre 
propiciar a inclusão de todos os alunos; que a escolha dos conteúdos deve, tanto quanto possível, incidir sobre 
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a totalidade da cultura corporal de movimento, incluindo jogos, esporte, atividades rítmicas/expressivas e dança, 
lutas/artes marciais, ginásticas; Os conteúdos devem adquirir complexidade crescente com o decorrer das 
séries; deve-se levar em conta as características, capacidades e interesses do aluno, nas perspectivas motora, 
afetiva, social e cognitiva. 
Nessas duas últimas obras, os resultados também se convergem, na qual Corrêa e Santos (2014) salienta que 
seria importante, que o professor de dança pudesse olhar, dialogar com os corpos de seus alunos, não somente 
na perspectiva de alguém que vai ensiná-los a dançar, mas como corpos que têm uma história de movimento, 
de dança, aos quais serão propostos outras possibilidades que, quando confrontadas ou mescladas com a 
cultura corporal, faço-os refletir sobre seus corpos, movimentos, relações e, criações. Para Lima (2011), alunos 
dançantes que expressam sentimentos, emoções, críticas e pensamentos, tendo um desenvolvimento mais 
amplo de comunicação além da fala, escrita e do desenho (simbólico) que os torna seres humanos mais 
vibrantes e menos passivos em nossa sociedade. 
No que se trata das conclusões das obras, apresentamos apenas as obras que se encontram pontos de 
convergências entre eles, sendo elas seis estudos. Identificamos duas obras na qual Betti e Zuliani (2002) 
concluem a necessidade de a Educação Física estreitar as relações entre teoria e prática e inovar 
pedagogicamente, a fim de seguir contribuindo para a formação integral das crianças e jovens e para a 
apropriação crítica da cultura corporal de movimento. Já Curado (2013) conclui que a dança pode ser um 
excelente instrumento pedagógico nas aulas de educação física infantil, auxiliando para que não haja exclusão 
nas aulas e assim, contribuir para o desenvolvimento integral das crianças nos aspectos cognitivos, afetivos e 
motores.  
Outras duas obras concluíram que se faz necessário refletir sobre a construção e a sistematização qualificada 
de novas propostas, envolvendo outros conhecimentos da cultura corporal, pois um projeto crítico de formação 
humana requer uma preocupação com todos os domínios do ser humano, inclusive o corporal. É nele que 
apostamos e inserimos a ginástica e a dança como conhecimentos constitutivos da educação do corpo 
(BRASILEIRO; MARCASSA, 2008). Enquanto, Gariba e Franzoni (2007) concluíram sobre a importância da 
estruturação de um bom trabalho de dança nas escolas, o que implica o envolvimento da disciplina educação 
física e da comunidade escolar, construindo um comprometimento abrangente e um compartilhamento de 
ideias, em benefício da coletividade. Sabe-se que os trabalhos advindos dessa proposta atestam a garantia de 
uma educação de responsabilidade de todos por uma educação de qualidade.  
Já outras duas obras preconizadas por Buogo e Lara (2011), concluíram que a dança nas escolas estaduais se 
mostra predominantemente como atividade extracurricular e não como conhecimento específico, com 
linguagem expressiva própria. Isto se dá pelo fato da dança estar atrelada ao pensamento pedagógico 
brasileiro, dualista e racional, quando há séculos tem valorizado o conhecimento linear e intelectivo em 
detrimento do conhecimento sintético, sistêmico, corporal e intuitivo. Enquanto, Lima (2015) concluiu que a 
presença da dança como elemento pedagógico é negligenciada e ainda espera ser aceita de forma efetiva por 
parte dos sujeitos envolvidos no processo educacional, como sendo um componente curricular a ser ensinado 
na disciplina de Educação Física. 
 
CONCLUSÕES 
O objetivo do nosso estudo foi investigar as obras científicas pertinentes ao conteúdo dança no ensino 
fundamental.  As bases de dados onde encontramos mais estudos para subsidiar e fundamentar nossa 
pesquisa foram o Google acadêmico e Scielo. Pode-se dizer, que apesar do crescimento na produção 
acadêmica e científica, alguns temas ainda apresentam um número pequeno de obras para permitir o 
aprofundamento de pesquisas em relação à dança e a escola. Faz-se necessário mais estudos relacionados 
ao tema, possibilitando um direcionamento para futuras pesquisas relacionadas à temática. Ressaltamos que 
as obras analisadas no decorrer desse trabalho, foram de grande valia e boa parte dos trabalhos apresentam 
pontos de convergências e poucas obras possuem características divergentes, fazendo com que a pesquisa 
seja mais rica em informações e diversas interpretações.  
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INTRODUÇÃO 
O presente artigo aborda a temática da industrialização de Roraima, como objetivo de analisar o papel do 
Parque Industrial de Roraima no desenvolvimento de Boa Vista-RR. Durante o período de criação e implantação 
do polo industrial de Roraima, o então Território pouco contribuía com a economia do país, apresentando uma 
economia de baixa expressividade, sem muitas expectativas de crescimento atrelado aos poucos investimentos 
do Governo Federal. Somente por volta de 1943 foi que de fato a região amazônica passou a receber um olhar 
diferenciado do Governo Vagas, que desenvolveu políticas de integração nacional no sentido de ocupar os 
espaços de vazios demográficos e defender as zonas de fronteiras. A partir dessas ações e com o advento do 
governo militar a região Norte, bem como o estado de Roraima deslumbrar uma nova fase administrativa e 
econômica, norteada pelas diretrizes do Governo Federal, que criou e implantou os Planos Nacionais de 
Desenvolvimento, configurou na implantação da Zona Franca de Manaus e consequentemente na criação dos 
polos industriais nos novos estados da federação, no qual Roraima foi contemplado. Diante desse contexto, o 
presente artigo faz uma análise perpassando o processo histórico de criação do Distrito Industrial de Roraima, 
bem como o desenvolvimento socioeconômico de Boa Vista a partir do Parque Industrial de Roraima, 
ressaltando a importância do papel desse polo para o desenvolvimento do Estado. A metodologia parte de uma 
revisão de literatura de caráter descritivo, fazendo uso do método exploratório e analítico. A análise dos 
resultados é norteada pela da análise de conteúdo. Diante da análise percebe-se que o estado de Roraima 
vivenciou diversos momentos em sua economia isolada do contexto nacional. Nesse processo a região ganha 
destaque por meio dos ciclos econômicos da pecuária, exploração mineral e com a criação do polo industrial 
em Boa Vista, que possibilita crescimento e significativa estabilidade na economia local. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia parte de uma revisão de literatura de caráter descritivo, fazendo uso do método exploratório e 
analítico e a análise dos resultados é norteada pela da análise de conteúdo (GIL, 2008; BARDIN, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A industrialização no Estado de Roraima é um o processo recente. O setor apresenta grandes possibilidades 
que podem alavancar o seu desenvolvimento econômico e social. Entretanto, o estado enfrenta entraves como 
a insuficiência no abastecimento de energia, ausência de planejamento estratégico para industrialização, 
precariedade nas vias que interligam o Estado com as regiões fronteiriças, bem como problemas no 
fornecimento de matéria-prima regional para industrial local, e incentivos que promovam a industrialização dos 
empresários locais. 
Partindo desse princípio o presente artigo visa analisar o papel do Parque industrial de Roraima para o 
desenvolvimento socioeconômico de Boa Vista, ressaltando a necessidade de viabilizar medidas que 
promovam o desenvolvimento das atividades industriais compatíveis com o perfil da região e que atenda os 
mercadores consumidores. 
Nesse processo analítico é importante destacar que o estado apresenta grandes possibilidades de crescimento 
devido sua proximidade com a Zona Franca de Manaus, bem como com o comercio exterior da Venezuela e 
Guiana Inglesa. Sendo assim, percebe-se que o Distrito Industrial de Roraima e peça fundamental no 
desenvolvimento do Estado e tem papel essencial na economia local de Boa Vista. 
As características políticas, econômicas e sociais de Boa vista estão estritamente ligadas ao processo de 
desenvolvimento histórico de Roraima, influenciada pelo processo histórico de ocupação do antigo Território 
Federal do Rio Branco e das políticas públicas implementadas na região Amazônica (FREITAS, 2000).  
A cidade de Boa Vista, inicia seu processo de desenvolvimento socioeconômico no início da segunda metade 
do século XIX, quando surgiram diversos núcleos urbanos na Amazônia, oriundo da extração e produção do 
Látex. Esse processo econômico culminou na estruturação urbana da região Amazônica através do surgimento 
de novas vilas que subsidiavam com alimentos e alojamentos aos soldados da borracha (KAMPEL et al., 2001). 
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Entretanto Kampel et al., (2001), destaca que o declínio da borracha (1912) provocou a desestruturação da 
rede urbana e econômica da região, visto que as grandes cidades sofreram forte êxodo populacional em 
decorrência da redução das atividades comerciais e tiveram que reorganizarem seus espaços. 
O processo de estagnação econômica que caracterizou a Amazônia no contexto da década de 1940, associado 
às preocupações de segurança nacional, em especial, em virtude da Segunda Guerra Mundial, levou o 
Presidente Getúlio Vargas, em 1943, a criar os Territórios Federais do Guaporé – RO e Rio Branco – RR 
(MAGALHÃES, 2008). 
Nesse sentido, Roraima foi beneficiado por esse processo de ocupação através das construções das estradas 
federais que intensificou as bases de instalação da rede espacial na região. Essas estradas interligaram as 
grandes cidades com as cidades ribeirinhas e vilas, marcada pelo grande aumento do fluxo migratório, que 
fortaleceu a marginalização, causando problemas sociais e além de gerar grande contingente de culturas 
diversas. 
Com a queda da borracha, ocasionada pelas plantações na região sudeste da Ásia, a população em Roraima 
sofreu grande queda e correspondia a 7.424 habitantes em 1920 e permaneceu com baixo crescimento nas 
décadas subsequente, e apenas em 1950 o Território de Roraima contava com 18.116 indivíduos, quando 
apresentou elevado aumento em relação ao senso de 1940 (DINIZ; SANTOS, 2006). 
Neste contexto, a economia da Amazônia necessitava buscar alternativa para estagnação, sendo que Roraima 
redirecionou seus interesses para as atividades de garimpo na região da Serra do Tepequém, ao longo da 
década de 1930 outras minas de diamante foram encontradas, revitalizando a economia local, fazendo com 
que a população chegasse a 10.509, em 1940 (SILVEIRA; GATTI, 1988; FREITAS, 2000). 
Cabe frisar que mesmo com todas as mudanças ocorridas no processo econômico de Roraima, o Estado 
permaneceu isolado quanto a sua economia e povoação. Principalmente porque toda sua produção e 
abastecimento local bem como o desenvolvimento estavam devidamente vinculados com o transporte fluvial 
pelo Rio Branco, que sofria ainda durante o ano com a situação de cheias e secas, fator determinante nesse 
processo de transição. 
Todavia, esse impasse seria resolvido pela então implantação da BR-174, que liga Manaus a Roraima, 
estabelecendo o primeiro vínculo terrestre entre os dois Estados (SILVEIRA; GATTI, 1988; FREITAS, 2000). 
Conforme Lima Júnior (2013), o contexto de desenvolvimento econômico e social de Boa Vista só passa a 
apresenta significativas mudanças com o I Plano de Desenvolvimento de Roraima em 1980, tendo em vista que 
pela primeira vez havia um planejamento voltado para o desenvolvimento industrial do Estado. 
O Plano de Desenvolvimento de Roraima foi desenvolvido com o objetivo de fomentar a agroindústria 
agregando valores de produção, por meio da modernização agrícola e da articulação entre as atividades 
agrícolas e industriais, o que possibilitou a criação de um mercado interno local que privilegiou as empresa 
locais por meio de incentivos fiscais e financeiros (LIMA JÚNIOR, 2013). 
A implantação do Parque Industrial de Roraima possibilitou diversos investimentos para a capital, como a 
Abertura da BR-174 que passou a interligar Boa Vista a Manaus, e a Venezuela. A rodovia desencadeou 
profundas transformações sociais e econômicas no Território Federal de Roraima, com destaque para o 
desenvolvimento na agropecuária, na indústria madeireira e no setor industrial (PRETTO NETO, 2003). 
De acordo com Pretto Neto (2003), o II e III Plano Nacional de Desenvolvimento foi fundamental para o 
desenvolvimento do Estado de Roraima, destinando os recursos necessários para a criação e implantação do 
Distrito Industrial de Boa Vista gerando infraestrutura para o desenvolvimento industrial, com destaque para a 
criação da Usina de Leite (USILEITE); Fábrica de Ração Balanceada e o Matadouro Frigorifico (MAFIR). Esse 
primeiro polo industrial na capital Boa Vista reconfigurou o aspecto socioeconômico local desenvolvendo e 
fortalecendo o setor da agroindústria para alcançar maior integração e incorporar maior valor agregado à região. 
Conforme Oliveira (2016), o Distrito Industrial de Roraima tem papel fundamental no desenvolvimento 
socioeconômico de Boa Vista, pois reestrutura o espaço produtivo da cidade e possibilita o fortalecimento da 
economia local e abre fronteiras para o comércio roraimense. O autor destaca ainda que a atividade industrial 
diversifica a economia e promove a criação de diversos serviços e empregabilidade, fatores que são essenciais 
para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

 

CONCLUSÕES 
Ao analisar o processo de criação do Distrito Industrial de Roraima, fica evidente que seu desenvolvimento está 
ligado diretamente com o contexto histórico de Roraima, que desde a criação do Território Federal do Rio 
Branco até os dias atuais percebe-se que o estado não fugiu à regra da industrialização tardia brasileira, e sua 
economia também se desenvolveu atreladas aos arquipélagos econômicos sustentados por uma única 
atividade econômica como a agricultura, a pecuária, a mineração e posteriormente a indústria. 
Nesse contexto, pode-se mencionar as políticas de integração nacional que possibilitou o desenvolvimento do 
Polo Industrial de Roraima, através da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), e da 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), que contribuíram com políticas públicas, que 
fomentou o desenvolvimento socioeconômico do Estado. 
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Partindo dessa contextualização evidencia-se uma trajetória importante na configuração socioeconômica de 
Boa Vista, na qual o Parque Industrial tem papel fundamental no desenvolvimento da capital roraimense, pois 
conforme as literaturas o Distrito Industrial de Roraima passa por momento de crescimento e investimentos. 
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O TEMA BIODIVERSIDADE DA AMAZÔNIA NO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA 
RURAL DE RORAINÓPOLIS, RORAIMA. 

 

INTRODUÇÃO  
A escola é um ambiente de aprendizado, o lugar apropriado para o desenvolvimento integral do estudante, nos 
aspectos cognitivo, psicomotor e afetivo (VENTURINI apud BANQUERO; 2008). O tema biodiversidade pode 
ser trabalhado em vários ambientes no espaço escolar, os quais podem ser usados como locais que 
possibilitam a aprendizagem. 
Utilizando desses ambientes e desenvolvendo uma metodologia que privilegie a construção do conhecimento, 
pode-se motivar uma autonomia, como o da relação entre aprendizado e educando (VENTURINI; 2008). 
Conforme Cappechi (2004), ele passa a desenvolver uma forma especial de observar, analisar e representar 
os fenômenos da natureza, a cultura científica de maneira que compreenda as vantagens e as limitações da 
área de conhecimento, e nestes casos que a biodiversidade aborda. 
O objetivo foi desenvolver o tema biodiversidade no ensino infantil de uma escola rural através de elementos 
do cotidiano da escola e do entorno.   
  
MATERIAL E MÉTODOS  
O trabalho foi realizado na escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental João Rodrigues de Souza, 
localizada na vicinal 19, km 08 Município de Rorainópolis - RR. O total de educandos do 1° e 2° ano constituíam 
de 12 alunos, com idades entre sete e nove anos, sendo sete meninas e cinco meninos. 
As atividades ocorreram todas as terças feiras com uma hora de duração, para não interferir nas aulas dos 
demais professores. No planejamento das atividades pensou-se em elementos do cotidiano das crianças na 
escola e no entorno.  
No Quadro 1 tem-se os objetivos de cada uma das atividades. Todas as atividades passaram pelas etapas de 
apresentação do tema, rodas de conversa, atividade criativa e atividade lúdica 

 

Quadro 1. O tema e os objetivos das atividades com os educandos do 1° e 2° ano  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Biodiversidade dentro da escola 
Antes de qualquer atividade foi explicada para os alunos o conceito do tema que iríamos abordar do qual foi a 
biodiversidade, sua importância e as consequências das ações humanas sobre a biodiversidade (Figura 1 A).  
Nessa atividade os educandos observaram a biodiversidade presente na escola e foi discorrido sobre as 
interações ecológicas que existiam entre as espécies observadas e sua diversidade. Eles observaram as 
plantas em vasos existentes na escola, as borboletas, as abelhas na porta do banheiro feminino, a sala de aula.  
Em seguida os educandos fizeram um desenho do que eles observaram na escola (Figura 1 B).  
 

 
 

Atividade Objetivos 

Biodiversidade dentro da escola Observar a biodiversidade existente na escola.  

Dialogar sobre as interações ecológicas que existem entre as 
espécies observadas e a sua diversidade. 

Descobrindo a biodiversidade da 
escola 

Identificar a diversidade de plantas e insetos no entorno da escola. 

A folha Conhecer as folhas: Tamanhos, tipos, cor e texturas. 
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Figura 1 A e B. Atividade com os educandos do 1° e 2° ano. Biodiversidade no espaço escolar. Vicinal 19, km 
08 – Zona Rural do Município de Rorainópolis – Roraima. 

Os desenhos eram diferentes da realidade deles do que acabaram de observar, os educandos faziam desenhos 
fictícios da escola do campo, e onde eles estudavam; fatos que não tinham a ver com a localidade. A atividade 
era confeccionar desenhos de plantas e animais que eles encontraram na escola ou que já tinha surgido, mas 
os desenhos eram macieiras, uvas, aviões. Os educandos mostraram que nos desenhos eles não desenharam 
a biodiversidade da região norte, mas fatos que eles veem na televisão.  
 
Descobrindo a biodiversidade da escola 
 
A segunda atividade ficou idêntica com a primeira, porém nessa atividade as crianças vão descobrir a 
biodiversidade no entorno da escola. Como atividade criativa, elas mesmas fizeram o seu binóculo para também 
despertar o caráter científico/ investigativo (Figura 2 A).  
E sempre explicando a importância de cada inseto, formigas, abelhas e plantas que eles encontraram. Antes 
de conversar eles já iam imediatamente eliminando tudo que viam, porque para eles não tinha importância 
nenhuma, e as formigas e abelhas representam perigo para eles (Figura 2 B). Depois de observar a 
biodiversidade da escola, e elas já sabendo da importância de cada um para o meio ambiente, os educandos 
falaram que não iam mais eliminar as formigas e as abelhas. Que agora sabiam da importância da polinização, 
que através da polinização as flores vão se reproduzir e formar o fruto, que os insetos fazem esse papel de 
polinizar as plantas. 
A atividade com os desenhos mostraram que eles estavam mais observadores com o entorno da escola, e os 
desenhos feitos por eles foram mangueiras, abelhas, borboletas, e joaninhas, comparando com a atividade 
anterior eles souberam distinguir o que de fato existe na escola.  
 

 
 

Figura 2 A e B.  Atividade com os educandos do 1° e 2° ano. Descobrindo a biodiversidade da escola. Vicinal 
19, km 08 – Zona Rural do Município de Rorainópolis – Roraima. 

 

A folha 
A cada semana que se passava os educandos mostravam mais interesse pelos assuntos relacionados à 
biodiversidade. A última atividade foi sobre a diversidade das folhas, saber a sua importância para as plantas. 
Foi explicado o que era fotossíntese de uma maneira que eles entendessem, já que eles não sabiam o 
significado da palavra e nunca ouviram falar nesse assunto.  
As folhas são tão importantes para o planeta assim como a água.  As funções exercidas pelas plantas são 
diversas, seja na utilização da alimentação humana ou animal e para fabricação de remédios e chás. (PORTAL 
DA EDUCAÇÃO, 2012). 
Os educandos comentaram que a família utilizavam folhas para fazer chás para eles quando ficavam doentes, 
e as folhas secas também eram utilizadas no pé de algumas frutíferas de suas casas, como elas se 
transformavam em adubo, e assim as folhas eram importantes para eles era importante também para o meio 
ambiente. 
A atividade com os educandos tinha como meta abordar a diversidade das folhas, suas funções e importância. 
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Figura 3 - Atividade com os educandos do1° e 2° ano. A folha. Vicinal 19, km 08 – Zona Rural do Município de 
Rorainópolis – Roraima. 

Os educandos não conseguiram identificar todas a folhas, porém demonstraram o interesse em aprender. Foi 
surpreendente em todas as atividades o querer aprender dos educandos, a satisfação de fazer todas as 
atividades com muita motivação. 
 

 
CONCLUSÕES 
A educação tem a capacidade de promover valores, não sendo somente um meio de transmitir informações, 
trata-se de transformação do sujeito que aprende a refletir sobre sua identidade e atitudes diante do mundo. 
Esses educandos entenderão desde cedo a se importar com as plantas, animais e o futuro das propriedades 
dos seus pais, saberão compreender que é preciso cuidar para ter uma agricultura de forma sustentável.    

Os educandos ao longo do projeto deixaram claro que a escola deles precisava de trabalhos relacionados à 
biodiversidade, que a maioria dos temas propostos foi a primeira vez que os educandos tinham conhecimento. 
As escolas, independente de ser rural ou da cidade precisam inserir em suas metodologias assuntos para o 
bem de todos, como a biodiversidade. Ainda são assuntos raramente abordados em sala de aula. As escolas 
lembram-se do dia da água, dia da árvore e a feira de ciências da escola, os quais são eventos pontuais, mas 
ainda poderia ser ampliado e trabalhado com os conteúdos curriculares de forma mais contínua. 

Contundo o projeto biodiversidade no ensino infantil de uma escola rural através de elementos do cotidiano da 
escola e do entorno foi satisfatório as crianças viram a escola de uma forma diferente, com amor e cuidado. 
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O USO DA CROMATOGRAFIA EM PAPEL COMO FERRAMENTA AUXILIAR NO ENSINO DE 
QUÍMICA ENVOLVENDO OS CONCEITOS DE POLARIDADE E SOLUBILIDADE. 
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INTRODUÇÃO 
A química está inserida como disciplina na matriz curricular do ensino médio, possibilitando aos alunos a 
compreensão das transformações químicas, sendo fundamental para desenvolver a capacidade de raciocinar 
logicamente, observar, redigir com clareza, experimentar e buscar explicações sobre o que se vê e o que se lê 
a fim de compreender e refletir sobre os fatos cotidianos e na mídia, e só então analisar criticamente a sua 
realidade (MENDONÇA; PEREIRA, 2015; CLEMENTINA, 2011). Ao longo dos anos o processo de ensino e 
aprendizagem como mencionam Binsfeld e Auth, (2011), vem passando por diversos debates sobre a forma 
que vem sendo desenvolvido há um bom tempo nas escolas, e que são visíveis os distanciamentos de 
fenômenos naturais e outros aspectos formadores em contexto escolar” (BINSFELD; AUTH, 2011). Segundo 
Clementina (2011), uma das principais dificuldades relacionadas ao ensino de química é o elevado grau de 
abstração necessário para entender teorias e modelos em nível microscópico e fenômenos observados em 
escala macroscópica. Diante disso, “a experimentação é um excelente recurso a ser utilizado no ensino de 
química, ao qual possibilita a construção do conhecimento e facilita a processo de ensino e aprendizagem, já 
que relaciona teoria e prática (MENDONÇA; PEREIRA, 2015)”. 
A experimentação é fundamental para o ensino de química, pois é necessário estabelecer elos entre as teorias 
que são discutidas em sala de aula e as observações possibilitadas por essa atividade. De acordo com Souza 
(2013),  

“O uso de experimentos as aulas podem tornar-se diferenciadas e atraentes, 
dando a elas um processo mais dinâmico e prazeroso. A utilização de 
experimentos e a observação direta de objetos e fenômenos naturais são 
indispensáveis para a formação científica em todos os níveis de ensino. As aulas 
práticas bem planejadas ajuda muito a compreensão da produção do 
conhecimento em ciências, o professor deve buscar alternativas para aplicação 
desses experimentos quando na maioria das escolas públicas não possui 
laboratório adequado, onde o professor deve realizar os experimentos dentro da 
sala de aula.” 
 

De acordo com Dias et al., 2017, no ensino de química a contextualização e a experimentação tem se mostrado 
relevantes, pois são metodologias que satisfazem e ajudam a aprendizagem do educando que está  inserido 
no meio escolar. Para Silva (2016), a experimentação no ensino de química tem um papel importante nos 
desenvolvimentos de metodologias científicas, pois as experimentações baseiam-se em métodos de 
racionalizar, indução e dedução. Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo verificar por meio da 
experimentação o processo de ensino-aprendizagem referente aos conceitos de polaridade e solubilidade 
durante as atividades do estágio supervisionado com os alunos do 1º ano do ensino médio de uma escola da 
rede pública estadual do município de Boa Vista/RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi pautada pela abordagem metodológica qualitativa, em que buscou-se compreender o processo 
de ensino segundo a perspectiva dos estudantes, por meio de participação de atividades na sala de aula 
(OLIVEIRA; SILVA, 2017). 
O presente relato visa descrever uma atividade experimental realizada durante o estágio supervisionado do 
curso de licenciatura em Química da Universidade Estadual de Roraima, Campus Boa Vista, em uma escola 
da rede pública estadual, com três turmas do 1º ano do ensino médio regular/turno vespertino, 30 alunos, com 
idades que variam entre 15 a 18 anos.   
A escolha do experimento “Cromatografia em Papel” foi devido a sua praticidade de execução e fácil manuseio, 
além dos materiais necessários para a sua realização serem de baixo custo e encontrados no cotidiano dos 
alunos. 
Dessa forma, o experimento foi realizado em três momentos de 50 minutos cada. Inicialmente, pediu-se para 
que os alunos se organizassem em grupos com até seis pessoas, e em seguida, foi apresentado o experimento. 
Os estudantes deveriam escolher qual a cromatografia em papel que iriam realizar, podendo ser com canetas 
hidrocores e/ou canetas estereográficas, e os reagentes poderiam ser álcool ou acetona. Como parte da 
execução do experimento os alunos deveriam produzir um pequeno vídeo de até 10 minutos de duração. Na 
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mesma aula aplicou-se um questionário inicial contendo três perguntas, que são elas: 1. Dê um exemplo de 
algum processo que você realiza em sua casa para separar misturas; 2. Por que, até um determinado intervalo 
de tempo, a urina é absorvida na fralda descartável sem molhar a criança?; 3. Por que não conseguimos lavar 
uma vasilha suja de gordura somente com água? Que tiveram como finalidade verificar quais eram as 
concepções prévias dos alunos sobre separação de misturas, polaridade e solubilidade. 
No segundo momento os grupos deveriam apresentar os vídeos para a turma, esse momento foi oportuno para 
promover a discussão com os estudantes sobre o que foi desenvolvido em cada experimento. E no terceiro 
momento, iniciou-se com a aplicação do questionário final com duas perguntas: 1. O thinner e a acetona 
poderiam ser substituídos por água para o preparo dos extratos? Explique; 2. Duas substâncias que interagem 
da mesma forma com uma fase estacionária podem ser separadas por uma cromatografia em papel? Explique. 
Os alunos deveriam responder a partir das suas observações do experimento que realizaram. E por fim, 
discutiu-se com os alunos os conceitos de polaridade e solubilidade. 
Os dois questionários utilizados na pesquisa foram adaptados dos autores Oliveira e Silva (2017), no trabalho 
“Cromatografia em papel: reflexão sobre uma atividade experimental para discussão do conceito de polaridade” 
que se constitui de perguntas abertas sobre o tema polaridade e solubilidade. Por fim, deu-se análise das 
respostas dos alunos para verificar quais foram as aprendizagens dos alunos sobre os conceitos de polaridade 
e solubilidade.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A ideia inicial do experimento foi de realizar a técnica de cromatografia em papel abordando o método de 
separação de misturas utilizando materiais alternativos e de fácil acesso. De acordo com Costa e Silva (2015), 
a realização do experimento permite que os alunos entrem em contato com o conceito de polaridade e 
solubilidade de uma forma prática. As perguntas do questionário inicial foram baseadas em separação de 
misturas e relacionando com as propriedades físicas e químicas das matérias (OLIVEIRA; SILVA, 2017). Foi 
respondido por 40 alunos. 
Na primeira questão onde se pediu exemplo de separação de misturas, muitos alunos deram como exemplo: 
Filtração; Filtrar o café; Água e óleo; Água sabão e pó; Coar o café; Quando eu preparo o pó do café; A coação 
do café; O café e a  filtração; Café; A coação do café; Catação; Coar café, filtração de água. 
Os 40 alunos conseguiram responder corretamente a primeira questão, dando o exemplo de separação de 
mistura como: filtração, coação de café, café e a filtração, catação, filtração da água. E foram citados alguns 
exemplos como: Quando eu preparo o pó do café, o estudante consegue demonstrar que entendeu o processo 
de separação, mas não entendeu que ao colocar a água quente ocorre a dissolução de substâncias que 
conferem cor, sabor e odor, e não, a transformação em um líquido (OLIVEIRA; SILVA, 2017). Eles indicaram 
ainda como exemplo: água e óleo; água, sabão e pó, respostas incorretas sobre separação de misturas. 
Percebeu-se que os alunos confundem separação de misturas com misturas heterogêneas ou homogêneas. 
Na segunda questão, os alunos deram as seguintes respostas: Absorvente; Porque a fralda absorve a urina; 
Ele absorve a urina; Porque a fralda absorve a urina no tecido da fralda; Porque a fralda serve para absorver a 
urina e deixar a criança seca; Por que é absorvida pelo algodão; Por conta do algodão ou esponja; Porque o 
material é composto a fralda é feito pra isso; A fralda absorve a urina até determinado tempo; Por conta do 
tecido de algodão que ela possui; Porque o tecido da fralda possui substâncias que absorve o líquido; Porque 
tem um tipo de algodão na fralda e ele absorve a urina; Porque a fralda logo suga a urina; Por causa da esponja. 
De acordo com Oliveira e Silva (2017), na segunda questão os alunos deveriam apresentar as diferenças nas 
propriedades físicas e químicas entre os materiais que constituem a fralda, como por exemplo: as fraldas 
possuem em sua parte interna substâncias que absorvem as moléculas de água da urina e, externamente, 
substâncias que impedem vazamentos. Fica evidente que os alunos não conseguiram explicar o porquê de a 
fralda conseguir absorve a urina da criança. 
Na terceira questão abordou-se sobre o conceito de solubilidade, perguntando o porquê de não conseguir tirar 
a gordura apenas com água, e as respostas apresentadas foram as seguintes: Porque precisa de sabão; 
Porque a água e óleo não se mistura; Porque água e óleo são misturas heterogêneas; Eu acho que é porque 
quando duas substâncias são iguais uma "remove" e na vasilha tem gordura e acho que o sabão é efeito com 
gordura também o sabão tira; Porque água e o óleo não se misturam e o sabão líquido ou embora é feito para 
ajudar na lavagem; Pelo fato de ser uma mistura homo; Misturas heterogêneas; Porque a gordura é pesada e 
não é retirada somente com água; Porque a gordura não se mistura com água, não combina; Por conta da 
quantidade de óleo; Porque água não tem substâncias que atrai a gordura; Porque quando a água entra em 
contato com a gordura eles não vão se misturar; Porque a polaridade interfere; Porque o óleo e água é uma 
mistura homogênea. 
Notamos que os alunos conhecem o conceito, porém usam palavras soltas e não conseguem descrever o 
processo em sim, como exemplo disso: “Porque a polaridade interfere” aqui o aluno fala sobre a polaridade, 
porém não explica como as moléculas interagem.  
Na primeira questão do questionário final, perguntou-se aos alunos sobre os experimentos e as respostas foram 

as seguintes: Não, pois água não teria a consistência que o thinner e a acetona tem; Não, porque a água não 
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tem as mesmas substâncias que a acetona; Acredito que não, pois a acetona e o thinner não possuem as 

mesmas propriedades que água; Não, porque não ia chegar o resultado do experimento; Sim, porque a água 

também atua no ramo da separação em que água atinge a tinta ela faz o processo; Poderia ser substituído por 

outro líquido como a gasolina; Sim, porque o thinner e a acetona tem a mesma função da água e as vezes é 

bem melhor para preparar o extrato; Acho que não, por que na água não tem álcool; Sim, porque quando água 

entra em contato com a caneta a tinta fica desbotada; Sim, porque se substituímos água e acetona chegaremos 

ao mesmo resultado; Sim, porque a acetona e o thinner conseguem misturar as cores no preto; Não, pois as 

substâncias contidas no thinner e na acetona são totalmente diferentes da água; Não, porque na acetona a 

outros elementos químicos e na água ele absorveria toda; Não, pois as substâncias da acetona e do thinner 

são totalmente diferentes do que são encontrados na água; Sim, pois água faria a tinta descer. 

E na segunda questão do questionário as respostas foram: Sim, porque eles vão dá o mesmo resultado; Sim, 
porque elas vão se separar de maneiras diferentes mesmo elas estando na mesma forma; Sim, porque a 
cromatografia é um processo que serve para separar substâncias; Sim, em dos processos mais utilizados para 
a separação das misturas e substâncias; Sim, pois é um processo mais utilizado nas separações de misturas 
e substâncias; Sim, porque a cromatografia se misturam e a fase estacionária é a melhor fase; Sim, pois a fase 
estacionária é a fase mais importante e utilizam muito a cromatografia para separar as misturas ou substâncias; 
Sim, pois são formados por duas substâncias, sendo cada uma delas um componente.” 
No momento da apresentação do experimento, 50% dos alunos não apresentaram o trabalho alegando que 
não tiveram tempo necessário para preparar o experimento ou não sentiram interesse. Porém, os alunos que 
apresentaram o experimento, acharam interessante e conseguiram discutir sobre os conceitos relacionados ao 
conteúdo. 
 
CONCLUSÕES 
Os conceitos de química são difíceis de serem compreendidos por ser uma disciplina muito abstrata. Diante 
disso, ficou visível que os alunos não possuem o conhecimento básico sobre separação de misturas e 
polaridade, entretanto, conseguem descrever o procedimento e depois do experimento os alunos conseguiram 
responder as questões do questionário final.  
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INTRODUÇÃO 
Observando as diversas possibilidades do celular no processo de ensino de biologia, analisou-se neste trabalho 
o uso do celular como uma ferramenta didática no ensino de Biologia, e através de um estudo de caso realizado 
em uma escola estadual de Ensino Médio em Boa Vista/RR pesquisou-se a problemática “o uso do celular em 
sala de aula pode beneficiar o processo de ensino de Biologia? ” 
A pesquisa sobre o uso dos celulares pode vir a ser uma complementação às aulas teóricas tradicionais e uma 
ferramenta que pode ajudar a suprir o déficit tecnológico que infelizmente tem-se nas escolas públicas. Sabe-
se que os celulares muitas vezes são malvistos nas escolas e na sociedade por distrair os jovens e serem 
usados apenas para “coisas supérfluas”, no entanto, os celulares também dispõem de ferramentas positivas e 
construtivas.  

A tecnologia dos celulares, aliada com a internet, faz com que as pessoas mudem seus 
hábitos e atitudes. No dia a dia, pode-se observar o constante uso da internet e de outros 
recursos através do aparelho celular, sendo esta realidade verificada nos mais diversos 
ambientes, dentre eles a sala de aula, na qual a maioria dos alunos possuem pelo 
menos um recurso tecnológico: o aparelho celular (PACHECO; PINTO; PETROSKI, 
2017 p. 2). 
 

Para Fanhani; Sabadin (2014) em vez de proibir a escola deveria conscientizar os alunos para o bom uso do 
celular, tendo em vista que a má utilização do aparelho não ocorre somente na escola.  

É necessária uma mudança substancial na forma de ensinar, pois também a maneira 
de aprender já não é a mesma, temos que quebrar a barreira de nossa formação e tentar 
ultrapassar as dificuldades da inclusão do celular como ferramenta pedagógica, pois o 
papel do professor não pode ser mais de um mero transmissor de conhecimento, e sim 
o de construtor do conhecimento por meio da troca de experiências e da valorização do 
conhecimento que o aluno traz para a sala de aula (FANHANI; SABADIN, 2014 p. 9). 
 

Ou seja, o ambiente educacional não pode se abster as novas tecnologias por aparentar ser mais fácil reprimi-
las e sim adaptar-se a elas e incorporá-las ao processo de ensino. Souza (2013) ressalta, não se trata apenas 
de simplesmente incorporar novos aparatos tecnológicos às salas de aula, mas de estudar estratégias de 
utilização da tecnologia da informação e comunicação para propiciar novas formas de aprender e ensinar. 
Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho foi investigar se os celulares podem ser instrumentos pedagógicos 
viáveis nas aulas de Biologia. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi desenvolvido no período de julho a novembro de 2018, tendo como objeto de estudo uma turma 
do 3º ano do turno matutino da Escola Estadual Professora Vanda da Silva Pinto, no município de Boa vista/RR, 
com 30 alunos frequentadores, onde 13 quiseram participar da pesquisa. A coleta de dados se deu a partir de 
questionários aplicados aos alunos, entrevista ao professor de biologia responsável pela turma escolhida, 
observação e intervenção do pesquisador. Foi proposto aos alunos a apresentação de um trabalho oral 
produzido por eles com o uso do celular. Para este trabalho a turma foi dividida em 6 (seis) grupos, de 5 (cinco) 
alunos cada, no qual fora trabalhado como tema geral os Biomas do Mundo, conteúdo da matriz curricular do 
4º (quarto) bimestre.  
À orientação dos trabalhos ocorreu tanto em sala de aula como por meio de um grupo de Whatsapp criado para 
o compartilhamento de ideias e interação sobre a disciplina e o trabalho. Na culminância dos trabalhos em sala 
de aula, cada grupo apresentou seu tema utilizando como recurso da apresentação o celular. Ocorreu nessa 
fase a avaliação das apresentações pela pesquisadora por meio de observação, estimando o desempenho com 
relação ao conteúdo e principalmente a criatividade e aproveitamento do uso dos celulares pelos alunos e se 
este trouxe contribuições ao aprendizado dos conteúdos. 
A pesquisa na escola foi autorizada pela gestora que assinou a carta de anuência. Além da carta de anuência 
assinada pela escola, cada aluno maior de idade participante da pesquisa assinou o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido – TCLE, bem como o professor entrevistado. Já os alunos menores de idade assinaram o 
Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE e levaram o TCLE para que seus responsáveis assinassem. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com os dados, percebeu-se que 92% dos alunos possuem celular e apenas 8% não tem. Quanto as 
finalidades do uso do celular destacam-se: para fazer pesquisa (13), trabalhos escolares (12), acessar redes 
sociais (11), ouvir músicas (11), tirar fotos (11) e assistir vídeos (11) e as atividades menos citadas foram, 
aprender idiomas (4) e ler livros (4) ouvir rádio (3). 
Quando questionados se achavam que o celular poderia contribuir com as aulas de biologia 11 alunos 
afirmaram que sim e 2 disseram que não. Percebeu-se que a maioria dos alunos acreditam no potencial positivo 
dos telefones celulares nas aulas de biologia e o principal motivo citado por eles foi o acesso rápido à internet 
para tirar dúvidas. Já os alunos que não concordaram alegaram a proibição do aparelho e não ser correto seu 
uso em sala de aula. 
O professor de biologia entrevistado, diz que os alunos gostam de utilizar o celular e para ele, é importante usar 
isso a favor do ensino de alguma forma. Segundo o professor entrevistados ele procura estimular o uso do 
celular durante suas aulas de biologia, e o vê como ferramenta pedagógica em suas aulas. Também solicita 
aos alunos pesquisarem através do aparelho, imagens ou alguma outra coisa ligada ao conteúdo que estão 
trabalhando. Esse sugere que propor o uso do celular em sala de aula não é simples, segundo ele ao pedir 
para os alunos fazerem pesquisa no celular eles querem fazer outras coisas, como acessar as redes sociais, e 
este é um grande problema. Fato evidenciado durante as aulas observadas pela pesquisadora em sala de aula, 
onde boa parte dos alunos estavam usando o celular e pareciam muito dispersos. 
A maioria dos alunos 77% não encontraram dificuldades para usar o celular na confecção e apresentação do 
trabalho de biologia, 15% disse ter encontrado um pouco de dificuldade e 8% disse que teve dificuldades. Na 
apresentação dos trabalhos os alunos fizeram slides sobre o conteúdo e o celular foi usado para ler anotações 
durante as apresentações e para momento de descontração. 
A avaliação dos alunos quanto a usar o celular nas aulas de biologia foi em sua grande maioria positiva. Alguns 
classificaram como ótima, outros como muito boa, eficaz e apenas dois alunos classificaram como péssima ou 
afirmaram não usar celular. As avaliações permitem confirmar o que o professor disse em sua entrevista, que 
os alunos gostam de usar o celular para os mais diversos fins que podem ou não ajudar no processo de ensino 
e isso depende muito da escola e dos professores que podem incentivar o uso positivo desta ferramenta que 
atrai tanto os alunos. 
Quando questionados sobre se foi interessante usarem o celular na produção e apresentação do trabalho os 
alunos disseram que acharam interessante e os principais motivos citados foram: a praticidade, facilidade do 
uso, ajuda durante a pesquisa, acesso rápido, facilitou na organização e na apresentação, foi útil ao criar os 
slides e ajudou durante a apresentação. Dos alunos que disseram não achar interessante os motivos citados 
por eles foram: não ter usado o celular (que era obrigatório para a confecção do trabalho ou apresentação) e 
por preferir usar computador.  

[...] os alunos gostam e apreciam o diferente, ou seja, ao quebrar a rotina apresentando 
uma aula diferenciada, com utilização de recursos tecnológicos, embora deficitários, a 
atenção desses alunos para o conteúdo trabalhado foi maior. Além desta constatação, 
uma outra situação relevante, senão a mais importante observada, foi o interesse e a 
vontade desses alunos em “aprender” (PACHECO; PINTO; PETROSKI 2017, p.12). 

 
CONCLUSÕES 
O uso do celular na escola acarreta algumas dificuldades, como por exemplo, a distração dos alunos, mas 
havendo um bom planejamento os celulares podem sim ser ferramentas pedagógicas viáveis nas aulas de 
biologia e seu uso pode beneficiar muito o processo de ensino e aprendizagem. A pesquisa complementar 
realizada no celular pode proporcionar aos alunos durante as aulas e fora delas, e de suas inúmeras 
funcionalidades que podem ser uma complementação ao ensino tradicional, o celular pode contribuir de 
maneira expressiva com o processo de ensino. 
Então, como educadores devemos nos habituar e estudar as novas tecnologias, estarmos atualizados ao que 
elas podem proporcionar ao ensino de Biologia, buscando metodologias que integrem as tecnologias ao ensino, 
fazendo com que as aulas desta disciplina se tornem mais atraentes e produtivas.    
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EXPERIMENTAÇÃO EM SALA DE AULA 
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Universidade Estadual de Roraima1. 

Palavras Chave: Aprendizagem, tecnologia, metodologia, ensino. 

 
INTRODUÇÃO 

A disciplina de Física, hoje em dia, é descrita pelos alunos como algo desestimulante e de difícil compreensão.  
Santos (2019) afirma que isso se dá pelo fato de os conteúdos serem apresentados apenas de forma analítica, 
sem prática em laboratório ou uso de tecnologias, além de acarretar altos índices de reprovação Nesse sentido, 
faz-se necessário a inserção de novas metodologias para prática de ensino de maneira que o interesse do 
aluno seja despertado, e considerando que o uso de experimentos é essencial no processo de aprendizagem, 
aliado à tecnologia ele apresenta-se como uma alternativa para obter resultados satisfatórios. 
A experimentação é uma ferramenta que ajuda o professor a transmitir o conteúdo de forma prática e eficaz, 
considerando que o aluno pode visualizar um fenômeno que antes fora apenas discutido. Entretanto, temos 
que destacar que a Física apresenta conteúdos complexos onde a reprodução de um experimento em sala de 
aula torna-se praticamente inacessível. Nesse sentido, a utilização da tecnologia, e como destacado nesse 
trabalho, as simulações virtuais, apresenta-se como uma proposta para suprir essa necessidade de maneira 
simples e prática.  
Contudo, é um desafio inserir essa tecnologia na escola por meio do professor, pois muitos desses profissionais 
não se sentem motivados a utilizar uma prática de ensino diferente da tradicional. Dessa maneira, conforme 
afirma Silva (2018), ao basear-se apenas no método tradicional, o ensino de física pode tornar-se 
desinteressante, pois os conteúdos abordados serão vistos apenas superficialmente. Portanto é necessária a 
realização de uma mudança metodológica na prática de ensino, adotando esse recurso, que é a tecnologia, 
como ferramenta didática. 
Essa nova prática de ensino, é uma mudança na metodologia de ensino do professor, uma transposição didática 
que é de grande importância para a orientação do aluno no processo de formulação de conceitos físicos. Dessa 
maneira, pode se alcançar uma aprendizagem significativa eficiente, porquanto, os conteúdos abordados de 
maneira abstrata seriam expostos e explorados de forma simples, porém compreensível. 
As simulações virtuais proporcionam um suporte para exploração de experimentos cuja execução em sala de 
aula seria complexa. Assim, apropriando-se desse recurso para auxiliar na didática, o processo de ensino 
aconteça de maneira mais simples e alcance uma aprendizagem significativa, pois desse modo, aluno e 
professor seriam indivíduos ativos nesse processo. 
Em relação a isso, Pereira (2017) afirma que a utilização de recursos computacionais contribui para o 
aprendizado, pois, a experimentação, e neste caso a experimentação virtual, proporciona ao aluno entender os 
aspectos dos fenômenos que o rodeiam. Assim sendo, alcança-se uma aprendizagem significativa, onde o 
aluno não apenas decora fórmulas e modelos prontos, ou mesmo desenvolve somente a aprendizagem 
mecânica, mas sim se apropria da informação e a esta relaciona situações do seu cotidiano. 
Por isso, essa pesquisa teve o objetivo de verificar se o uso de simuladores de experimentos com alunos do 
ensino médio traz, de fato, vantagens para o ensino, de maneira que os discentes consigam relacionar 
conceitos estudados em sala de aula com o seu cotidiano. Na proposta adotou-se o simulador Lançamento de 
Projétil para operar, oferecido pelo projeto PhET. Esse simulador é referente a um fenômeno estudado na Física 
denominado Lançamento Oblíquo, cuja representação através de experimento não se dá de maneira simples. 
Assim, decidiu-se fazer o uso desse simulador em duas turmas do ensino médio, com vinte e oito alunos em 
cada uma, para verificar a eficácia da mudança de didática e o desenvolvimento da aprendizagem significativa, 
bem como a motivação dos alunos pela disciplina. 
Cabe aqui, portanto ressaltar a importância do incentivo do aluno no processo de aprendizagem. Tironi (2014) 
defende a ideia de que a disposição em aprender pode influenciar significativamente a maneira como a 
informação é internalizada na estrutura cognitiva, e assim abrir caminho para que aconteça a aprendizagem 
significativa. Dessa forma, esta pesquisa também possui a finalidade de observar como o incentivo do aluno 
em relação ao conteúdo apresentado pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, e os seus 
benefícios. Apoiou-se, pois, na aprendizagem significativa defendida por David Ausubel, a qual ocorre quando 
o aluno não decora fórmulas ou conceitos prontos, mas discorre a respeito de um fenômeno utilizando as suas 
próprias palavras, o oposto do que ocorre na aprendizagem mecânica (Schirlo, 2014). De acordo com Carril 
(2017, p.72), na aprendizagem significativa, o aluno deve ter compreensão do que aprendeu e saber dar sentido 
ao que está aprendendo, desde os anos iniciais. Em outras palavras, deve acontecer uma interação entre os 
conhecimentos prévios e o que se está aprendendo, e dessa forma, o novo conhecimento ganha sentido e o 
anterior fica mais rico, adquire novos significados. Para que ocorra esse tipo de aprendizagem, de acordo com 
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Tironi (2014), o aluno deve ter uma postura ativa diante do conteúdo a ser aprendido. Assim, nesta pesquisa, 
o aluno será o responsável pela manipulação do simulador. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para este trabalho foi decidido utilizar a reprodução de um experimento que permite observar o comportamento 
das variáveis do Lançamento Oblíquo através de um simulador disponibilizado pelo projeto PhET. Foi aplicado 
aos alunos de ambas as turmas um questionário pré-teste, visando inteirar-se dos conhecimentos específicos 
destes a respeito do tema abordado. Essa avaliação trata-se de um questionário composto por questões 
objetivas e dissertativas, que foi aplicada aos alunos antes da simulação, para identificar os conhecimentos 
específicos a respeito do fenômeno. É importante ressaltar que o conteúdo escolhido para abordagem da 
pesquisa fora trabalhado de maneira tradicional em sala de aula, e mais adiante, foi explanado novamente, mas 
com apoio da tecnologia, por meio dos simuladores, com objetivo de comparar os efeitos de cada método de 
ensino.  
A aula onde fora realizada a simulação aconteceu no laboratório e as ferramentas utilizadas foram os 
computadores, onde já se encontrava instalado o simulador, e um roteiro com questionário de orientação a ser 
usado pelo professor. Os próprios alunos, em duplas, manipularam o simulador e durante esse processo, um 
questionário foi gradualmente aplicado aos alunos, de forma oral, através do professor, o qual continha 
questões simples que possuíam o objetivo de orientá-los tanto na execução da simulação quanto na 
compreensão dos parâmetros e características que acompanham o fenômeno, pois de acordo com Silva (2018, 
p.3) o recurso por si só não substitui a presença ativa do professor, é necessário que o educador atue como o 
mediador entre o fenômeno natural e o fenômeno representado pelo programa computacional. 
Não houve a utilização de equações matemática, entretanto, é preciso destacar a referência a estas durante a 
aula, para que dessa maneira pudessem observar os efeitos ditados pela teoria e pelas expressões 
matemáticas, que já haviam sido explanadas em sala de aula. Cabe aqui destacar que apesar de não utilizar 
fórmulas prontas, a aula alcançou uma quantidade significativa de respostas corretas referentes ao fenômeno 
reproduzido. 
Para analisar a aprendizagem dos alunos foi aplicada uma avaliação pós-teste, uma semana após a realização 
da simulação, com as mesmas questões objetivas e dissertativas da avalição anterior acerca do que foi 
observado, dando ao fim liberdade para o aluno avaliar essa proposta do uso do simulador de experimentos 
com suas próprias palavras. Através dos resultados adquiridos pode-se se verificar que esta ferramenta 
utilizada juntamente à metodologia de ensino que houve aprendizagem significativa quando o aluno é capaz de 
falar ou escrever sobre um determinado tema sem precisar repetir conceitos ou definições memorizadas, 
apresentando uma versão sua sobre o tema que estudou (Filho 2010, p. 9). 
Vale destacar que foi possível constatar, após a reprodução da simulação e juntamente com o questionário 
posterior aplicado, que a percepção da teoria foi mais satisfatória se comparada ao período em que se 
utilizavam apenas as equações matemáticas e exemplos abstratos na aula com a didática tradicional. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a realização e aplicação da pesquisa foi possível observar que houve uma melhora na aprendizagem dos 
alunos referente ao conteúdo da Física, Lançamento Oblíquo, através dos dados coletados. Ambas as turmas 
apresentaram maior domínio do conteúdo após a execução do experimento virtual, conforme se observa nos 
gráficos. Dessa maneira, pode-se dizer que os resultados obtidos foram satisfatórios no contexto apresentado 
para este trabalho.  

Figura 1: Análise dos conhecimentos específicos da turma 106 

 
Fonte: A autora (2019) 

Na turma 106, conforme Figura 1, foi possível observar uma melhora dos conhecimentos específicos sobre o 
fenômeno físico. Houve uma queda na quantidade de alunos que responderam às perguntas do questionário 
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pré-teste de maneira incorreta, estes, passando agora a argumentar a respeito do experimento de forma 
coerente. Isso mostra que, o contexto geral em que foi aplicado o simulador foi favorável à proposta deste 
trabalho, pois se alcançou os resultados esperados. Um resultado parecido também foi obtido na segunda 
turma, 107, como mostra a Figura 2. 

 
Figura 2: Análise dos conhecimentos específicos da turma 107 

 
Fonte: A pesquisadora (2019) 

Nessa turma, também se notou uma melhora na aprendizagem dos alunos, no que se refere às questões 
respondidas ao questionário elaborado para essa pesquisa. O número de alunos que responderam às questões 
de forma correta cresceu de forma significativa após a utilização do simulador para reproduzir o experimento. 
De maneira semelhante à turma anterior, o contexto em que a turma 107 encontrava-se foi vantajoso para o 
cumprimento da pesquisa.  
É importante ressaltar que, o questionário pós-simulação aplicado às turmas aconteceu uma semana após a 
realização do experimento. A partir disso, pode-se constatar a melhora que se esperava para o resultado da 
pesquisa, pois após esse intervalo de tempo entre as aulas, os alunos conseguiram expressar o conhecimento 
construído nos dias anteriores com clareza, mostrando assim que houve aprendizagem eficaz. 
Entretanto, cabe aqui observar que, os questionários aplicados às turmas eram compostos por questões 
objetivas, exceto uma referente à definição conceitual do fenômeno. Além disso, a manipulação do simulador 
aconteceu em uma hora (1h) de aula, para cada turma, trazendo, portanto consequências negativas para o 
resultado da pesquisa. Esse curto período de tempo pode ser considerado uma das razões pelas quais alguns 
alunos, mesmo após a aula no laboratório, deixaram de responder algumas perguntas o questionário. 
Sendo assim, para obter respostas mais concretas, sugere-se a elaboração de questões dissertativas 
específicas a respeito do conteúdo que se procura pesquisar, pois dessa maneira pode-se avaliar o avanço do 
aluno em relação à proposta apresentada. E para melhores resultados a respeito da absorção do fenômeno 
por parte dos alunos, propõe-se a manipulação do simulador em um maior intervalo de tempo, pois dessa 
maneira o professor pode ter maior possibilidade de alcançar as necessidades da maior parte dos discentes. 
 
CONCLUSÕES 
Portanto, observou-se que o uso da experimentação contribui significativamente como ferramenta auxiliadora 
do professor no sentido de facilitar o processo de ensino e aprendizagem, e a utilização da tecnologia como 
recurso para a experimentação em sala de aula proporcionou resultados satisfatórios, no contexto desta 
pesquisa. Assim, apropriar-se desse recurso como ferramenta pedagógica traz benefícios não apenas para o 
aluno, mas para a comunidade escolar em geral.  
A aprendizagem construída pelos alunos no decorrer deste trabalho foi uma aprendizagem significativa, pois 
ao utilizar o simulador virtual, os discentes não só responderam aos questionamentos propostos, mas também 
relacionaram os conceitos aos quais se apropriaram às situações conhecidas do seu cotidiano através de 
exemplos. Além disso, pôde-se observar o aumento da motivação dos alunos pela disciplina de Física. 
 
____________________ 
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INTRODUÇÃO  
A macrofauna edáfica tem papel fundamental para o monitoramento da qualidade do solo, pois de acordo com Souza, 
(2015) fauna do solo é sensível a alterações da cobertura vegetal e ao manejo, sendo, portanto, um bom indicador da 
qualidade do solo. Estes invertebrados carregam consigo fundamental relevância para o equilíbrio da biota, pois além de 
influenciar significativamente nas propriedades físicas do solo: os canais abertos por estes animais afetam as taxas de 
absorção e percolação de água, e consequentemente, a areação dos solos (Moreira & Siqueira, 2006). São importantes, 
também, na disseminação de microrganismos no solo e na distribuição da matéria orgânica, tornando-a mais disponível 
para os microrganismos (Moreira & Siqueira, 2006). A macrofauna presente no solo possui uma grande diversidade de 
animais, com hábitos alimentares e ciclos de vida diferenciados, estes também podem responder mais rapidamente as 
alterações ambientais e assim realizar a função de indicadores do solo, visto que os organismos do solo são sensíveis às 
práticas de manejo do solo, à impactos de origem antrópica, bem como as propriedades inerentes do próprio ecossistema, 
tais como o clima, o solo e a vegetação (Correia, 2002).  
Entre os organismos existentes no solo, a macrofauna representa os maiores invertebrados como as minhocas, 
coleópteros em estado larval e adultos, centopeias, cupins, formigas, aracnídeos e piolhos de cobra, medindo 
aproximadamente 10 mm de comprimento e 2 mm de diâmetro corporal (Lavelle & Spain, 2001). As atividades realizadas 
pela macrofauna favorecem na formação de agregados estáveis, que podem impedir que ocorra uma rápida mineralização 
da matéria orgânica e estabelece uma reserva de nutrientes disponíveis para as plantas (Lavelle & Spain, 2001). Contudo, 
está diversidade e sua contribuição à qualidade dos solos da região sul do Estado ainda são pouco estudadas, desta 
forma, o trabalho foi realizado para contribuir com descrição da macrofauna presentes nos solos cultiváveis do município 

de Rorainópolis. À vista disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a diversidade dos grupos 
taxonômicos e comparar a densidade da comunidade de invertebrados da macrofauna do solo em variados 
ambientes e em diferentes períodos (inverno e verão). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Ambientes de estudo 
O levantamento foi realizado em diferentes ambientes de cultivos situados na Vicinal-03, localizados na zona rural do 
Município de Rorainópolis-RR - Latitude: 0.945634, Longitude: -60.41840° 56′ 44″ Norte, 60° 25′ 6″ Oeste. Foram utilizadas 
três áreas: 1) Mata Virgem - MV (N 07º87,531`e 00º78,774`W): correspondente à área de cobertura vegetal típica de 
floresta ombrófila e área de contato (formação pioneira/floresta), 2) Cultivo Convencional - CC (N 07º 92,564` e 00º 
98,546`W): possuindo um histórico de uso do solo entre os anos de 1982 até os dias atuais 2019. ; 3) Cultivo Orgânico - 
CO (N 07º 92,556`e 00º 98,613` W): ambiente  em fase de transição de convencional para cultivo orgânico há três anos, 
a área também passou por todo o processo de degradação que o ambiente convencional, desmatamento, queimada, 
monocultura e uso de defensivos até o ano de 2016. 
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FIGURA 1: Ambientes de estudo. A – Mata virgem (sem ação antrópica); B – Cultivo Convencional de feijão e milho; C – 
Cultivo orgânico. FONTE: SILVA, 2019.    
 
Coleta de amostras 
Os materiais utilizados foram sacos plásticos devidamente identificados, potes de plástico, álcool 70, trena, enxada, 
cavadeira articulada, cavadeira reta, facão, carrinho de mão, lupa, caneta e pinça.  Para avaliação da macrofauna edáfica 
foram coletadas 3 (três) monólitos de 20 x 20x20 cm em cada ambiente conforme Manual para coleta de macrofauna do 
solo (Aquino, 2001). O solo coletado do ambiente CC apresentou as características correspondentes ao Argissolos 
amarelado, na MV a predominância de cambissolos. Em Roraima, a diversidade dos solos é um reflexo dos fatores 
climáticos, bióticos e feições da paisagem, marcadas por uma redução da precipitação que ocorre na área central do 
estado (Barbosa & Melo, 2010). O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), cujos 
tratamentos corresponderam às três áreas amostradas, com três repetições em cada área.  
Para as comparações das comunidades das diferentes áreas de coleta, os dados foram submetidos a análises estatísticas 
pelo Excel, como teste de médias e cálculos dos índices ecológicos: Diversidade: expressa pelo Índice de Shannon (H´) = 
- ∑ pi.log.pi, Equitabilidade: expresso pelo Índice de Pielou J = H/ln.S. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O levantamento da macrofauna edáfica nas áreas submetidas à investigação somando os dois períodos de coletas 
totalizou em 357 indivíduos, distribuídos em 14 (quatorze) grupos taxonômicos conforme Gráfico 1. Os grupos mais 
expressivos foram das ordens Hymenoptera (formigas) e Isóptera (cupins) com 160 e 104 indivíduos respectivamente, e 
posteriormente, a ordem Coleóptera (besouros) e Haplotaxida (minhocas) em semelhante número de 25 indivíduos. 

 
Gráfico 1. Densidade dos grupos da macrofauna edáfica encontrados nas áreas de Mata Virgem (MV), Cultivo 
Convencional (CC) e Cultivo Orgânico (CO) baseado no balanço geral do levantamento. 
 
Ao comparar os resultados dos períodos de coleta na Tabela 1, observou-se que o grupo Hymenoptera (formigas) se 
destacou em distribuição nos ambientes de MV e CO, no entanto, teve maior expressividade na MV, com o total de 242 
indivíduos, enquanto que a ordem Isóptera (cupins) foi evidenciada com significância tanto em CO quanto MV, porém em 
períodos diferentes. Dentre todos os grupos apenas a ordem Coleóptera estar presente nas três amostragens, no entanto, 
sua densidade não é destacável como do grupo de Hymenoptera. 
 
Tabela 1. Distribuição populacional da macrofauna edáfica encontrados nas áreas de Mata Virgem (MV), Cultivo 
Convencional (CC) e Cultivo Orgânica (CO) situadas em Rorainópolis- RR de abril e maio de 2019 (estação seca e 
chuvosa). 

Grupos Taxonômicos MV CC CO Total 

Número de indivíduos – Verão 

Hymenoptera 122 - 14 136 
Araneae 9 1 - 10 
Isóptera 43 1 1 45 
Coleóptera 5 2 6 13 
Geophilamorpha 3 - 6 9 
Haplotaxida 13 - 2 15 
Siphonaptera - - 2 2 
Acari 1 - - 1 

Total 196 4 31 231 
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Número de indivíduos – Inverno 

Haplotaxida 8 - 2 10 
Hymenoptera  22 - 2 24 
Coleóptera 6 2 4 12 
Diplopoda 4 - - 4 
Isópoda - - 4 4 
Isóptera 3 - 56 59 
(Miriápode) - - 3 3 
Lepidoptera - - 5 5 
Blattodea 1 - - 1 
Siphonaptera 1 - - 1 
Hemiptera  1 - - 1 
Araneae  - - 2 2 

Total 46 2 78 126 

Total Geral 242 6 109 357 

FONTE: SILVA, 2019. 

No cultivo convencional há alterações em sua estrutura física, pois os níveis da macrofauna apresentam-se em menor 
quantidade (Tabela 2), a importância da macrofauna para a sustentabilidade dos agroecossistemas é inegável (Ribeiro et 
al., 2018). O índice de Shannon indicou que a área de Cultivo Orgânico demonstrou maior diversidade na macrofauna 
edáfica, com índice de 1,68. Quase equiparada com o ambiente natural (MV), sem ação antrópica, que apresentou índice 
de diversidade igual a 1,34. Os resultados deste levantamento, também corroboram com SANTIAGO et al. (2013), que 
analisaram o comportamento dos índices de diversidade e uniformidade da macrofauna edáfica em sistemas irrigados de 
produção agroecológica e convencional de alimentos e concluíram que o manejo agroecológico do solo proporcionou um 
ambiente mais equilibrado em relação à área com manejo convencional. 
 

Tabela 2 - Índice de Shannon e Pielou indicando a diversidade da macrofauna edáfica de ambiente de Mata Virgem (MV), 
de Cultivo Convencional (CC) e Cultivo Orgânico (CO) na Vicinal 03-Rorainópolis-RR. 

Descrição MV CC CO 

Diversidade (Índice de Shannon) 1,34 0,87 1,68 

Nº grupos taxonômicos 10 3 11 

Índice Uniformidade Pielou 0,57 0,79 0,69 

Nº de indivíduos por ambiente 242 6 109 

FONTE: próprio autor     
 

O valor da equitabilidade de Pielou (J) de 0,79 indica que 79 % da diversidade máxima teórica foram obtidas por meio da 
amostragem realizada. Constatou-se que a área manejada convencionalmente, que faz uso de fertilizantes químicos, 
mecanização para plantio e preparação do solo e uso de defensivos periodicamente apresentou o menor índice de 
Shannon (0,87), apresentando três grupos taxonômicos, destacando-se por maior expressividade a ordem Coleóptera. 
Isto posto, presume-se que o ambiente CC está em desequilíbrio, como expresso no índice de Shannon demonstrando o 
baixo nível de diversidade. Conforme Vargas et al. (2013), a maneira como o solo é usado, impõem restrições à alguns 
grupos de invertebrados e tendem a favorecer outros. Santos et al. (2016) também constatou que o cultivo do solo com 
sistemas de produção de grãos, em plantio direto ou convencional, altera a estrutura da comunidade de macrofauna 
edáfica, se comparado à condição natural. 
Os resultados deste estudo corroboram com Ribeiro et al. (2018) onde analisaram a influência de diferentes sistemas de 
uso do solo na densidade e diversidade de macrofauna em Boa Vista – RR, verificou que a implementação de práticas 
agroecológicas favorecem o aumento na riqueza e densidade de espécies da macrofauna edáfica.  
O tipo de manejo adotado em cada área demostrou que a macrofauna edáfica é sensível às perturbações antrópicas 
causando-lhe respostas que podem ser utilizadas como bioindicadoras da qualidade do solo. O ambiente que se faz 
manejo orgânico apresentou maior diversidade, equitabilidade e riqueza em macrofauna, fomentando a proposta de 
sustentabilidade. O período seco mostrou significativo com relação ao número de indivíduos, mas em questão de 
diversidade entre grupos, a estação chuvosa destacou-se com a macrofauna distribuída em 12 grupos taxonômicos, 
indicando alta diversidade para amostragens consideradas pequenas. 

 
CONCLUSÕES 

A macrofauna mostrou-se sensível ao manejo empregado nas áreas servindo como bioindicadora da qualidade 
do solo. O ambiente que fez manejo orgânico apresentou maior diversidade em macrofauna, considerando-se 
similar a diversidade do ambiente de Mata Virgem. 
Que a prática não agroecológica na qual são submetidos solos para fins agropecuários, são consideradas agressivas e 
fatais às populações, comunidades e grupos de indivíduos que fazem do solo a morada e sentido deste o sentido de papel 
no ecossistema global.  
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INTRODUÇÃO 
O mogno africano (Khaya grandifoliola CDC) pertencente à família Meliaceae, mesma família do mogno 
brasileiro (Swietenia macrophylla King), da andiroba (Carapa guianensis Aubl.) e do cedro (Cedrela fissilis Vell.), 
é nativo das planícies tropicais úmidas da África Ocidental, onde forma extensos bosques no Congo, Guiné, 
Costa do Marfim, Gana, Togo, Benin, Nigéria e Camarões (ALVES JÚNIOR et al., 2016; RIBEIRO et al., 2017). 
A espécie possui grande importância econômica, devido às características tecnológicas e estéticas de sua 
madeira, empregada na indústria moveleira, naval, construção civil e na confecção de painéis, laminados, 
adornos, pisos e lambris (PINHEIRO et al., 2011).  
A espécie K. ivorensis foi introduzida no Brasil na década de 1970, na região Norte, com o objetivo de substituir 
o mogno brasileiro, intensamente explorado pelo setor madeireiro na época e sob risco de extinção. A espécie 
rapidamente se adaptou as mais variadas condições do território brasileiro, sobretudo devido às características 
de clima, temperatura e pluviosidade serem semelhantes às de seu centro de origem (CASAROLI et al., 2018). 
A rusticidade do mogno africano, aliada ao elevado preço de sua madeira, nos mercados nacional e 
internacional, gerou atratividade econômica e levou a investimentos em plantios comerciais em todo o Brasil, 
onde atualmente a área plantada já ultrapassa 10 mil hectares, com perspectiva de aumento (RIBEIRO et al., 
2017). 
Além do rápido crescimento e da maior facilidade na produção de mudas (CORCIOLI et al., 2016), a principal 
vantagem do mogno africano em relação ao brasileiro se deu pela sua resistência à broca do ponteiro, Hypsipyla 
grandella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae), principal praga de S. macrophylla (DIONISIO et al., 2016; KLEIN et 
al., 2016; CASTRO et al., 2018a). Porém, vale salientar que já há relatos no Brasil do ataque da referida broca 
em K. ivorensis (ZANETTI et al., 2017; LEMES et al., 2019). 
Além da H. grandella, as únicas espécies registradas causando danos em mogno africano no Brasil, são: 
formigas cortadeiras do gênero Atta spp (Hymenoptera: Formicidae), as abelhas arapuá, Trigona spinipes e 
Trigona hyalinata (Hymenoptera: Apidae) (KLEIN et al., 2016), a broca do pecíolo, Xyleborus spp (Coleóptero: 
Escolitidae) e os ácaros Mononychellus sp. e Oligonychus sp. (Arachnida: Acari) (NASCIMENTO et al., 2016). 
Segundo Perez et al. (2010) o baixo número de espécies relacionadas ao mogno africano, se deve, sobretudo, 
a produção de metabólitos secundários, que atuam como bioativo contra a ação de insetos. No entanto, Casaroli 
et al. (2018) salientam que a expansão do cultivo de mogno africano pelo Brasil, implica na exposição dessa 
espécie a variadas condições climáticas e ambientais, remetendo ao surgimento de pragas e doenças até então 
não relatadas. 
Neste sentido, o objetivo desse estudo foi registrar a primeira ocorrência da cochonilha Lecanodiaspis dendrobii 
Douglas, 1892 (Hemiptera: Lecanodiaspididae) e do parasitóide associado Cephaleta sp. (Hymenoptera: 
Pteromalidae) em mogno africano no Brasil. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Amostras suspeitas de conter uma nova de espécie de cochonilha atacando a casca, ramos e hastes de plantas 
de mogno africano e parasitadas por um microhimenóptero foram coletadas em junho de 2019, em um plantio 
de dez hectares, com cinco anos de idade, cultivado em espaçamento 6,0 m x 6,0 m, em consórcio com banana 
(Musa sp.) e açaí (Euterpe oleracea Mart.), localizado em uma fazenda no município de Cantá, Roraima, Brasil 
a 02° 28’ 46’’ N e 60° 34’ 41’’ W.  
A área amostrada pertence ao sistema ecológico das florestas densas da região amazônica, sob influência do 
clima do tipo Aw, tropical chuvoso, segundo a classificação de Köppen, caracterizado por médias anuais de 
precipitação, umidade relativa e temperatura ambiente de 1.750 mm, 70% e 27,5°C, respectivamente. 
Os danos nas plantas foram fotografados e o material amostrado (ramos, cascas e hastes) foi transportado em 
sacos plásticos para o Laboratório de Entomologia da Embrapa Roraima, Boa Vista, Roraima, onde parte dos 
espécimes foi contado e acondicionado em solução de álcool 70%, para posterior identificação da espécie e a 
outra parte foi colocada em recipiente de vidro de 150 mL, coberto com tela fina (malha de 2 mm), para posterior 
emergência do parasitóide. 
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As cochonilhas foram examinadas sob um estereomicroscópio, seguindo a metodologia descrita por Gullan 
(1984) e identificadas de acordo com as características morfológicas da fêmea adulta como descrita por Miller 
et al. (2014). Para identificação do microhimenóptero associado à cochonilha utilizou-se a metodologia de 
Bouček e Heydon (1997) em nível de gênero. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As amostras continham cochonilhas lecanodiaspidídeos, em todas as fases de desenvolvimento do hemíptera, 
isto é, ovos, ninfas e adultos, machos e fêmeas (Figura 1A), as quais foram identificadas como Lecanodiaspis 
dendrobii Douglas, 1892 (Hemiptera: Lecanodiaspididae), sendo este, o primeiro relato de ataque desta espécie 
em mogno africano (K. ivorensis) no Brasil.  
Em uma área de dez hectares, onde o levantamento foi realizado, verificou-se a infestação de L. dendrobii em 
15% das plantas, com morte de 35% destas. As plantas infestadas pela referida espécie, apresentavam 
definhamento progressivo, com rachaduras e excreções no caule, seguido de morte dos ramos apicais (Figura 
1B). O melado excretado (honeydew) pelas cochonilhas, sobre as folhas e caule, favoreceu o desenvolvimento 
de fumagina, comprometendo a fotossíntese, causando queda prematura das folhas e morte da planta. 

 
Figura 1. A: infestação de machos e fêmeas de diferentes instares de L. dendrobii; B: Danos em plantas de 
mogno africano (Khaya ivorensis A. Chevalier), causados por L. dendrobii (Fotos: E.S. Silva e M. L. Augusti) 
 
A L. dendrobii é um inseto de escama, polífago, que se alimenta de muitas espécies de plantas, distribuídas 
até então, em oito famílias botânicas: Anacardiaceae, Annonaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Moraceae, 
Orchidaceae, Rutaceae e Verbenaceae (GARCÍA MORALES et al., 2015; Marsaro Júnior et al., 2016). 
Macroscopicamente, o corpo da fêmea adulta de L. dendrobii é acastanhado, achatado, coberto por um teste 
castanho claro infundido com cera branca secundária; teste com carina longitudinal mediodorsal cruzada por 
linhas levantadas transversais. Teste masculino semelhante em textura e aparência, porém, mais alongado. 
Microscopicamente, L. dendrobii é caracterizado por ter 3 a 5 placas cribriformes de cada lado do corpo; cerdas 
espirais anteriores e posteriores presentes; sulcos espiracular posteriores divididos; antenas de 7 a 9 
segmentos e pernas rudimentares (MILLER et al., 2014). 
A L. dendrobii foi descrita por Douglas em 1892, coletada em Dendrobium calceolaria em Demerara, República 
da Guiana (DOUGLAS, 1892). Mais tarde foi relatada em vários países do continente americano: Argentina, 
Colômbia, Guatemala, Honduras, Uruguai, Venezuela e México (GARCÍA MORALES et al., 2015). 
Recentemente a L. dendrobii foi registrada pela primeira vez no Brasil, no Estado de Roraima, infestando Acacia 
mangium W., Xylopia aromatica L., Leucaena leucocephala L., Morus nigra L. Citrus reticulata B., Tectona 
grandis L., Anacardium occidentale L. e Annona squamosa L. Contudo, os danos mais significativos foram 
registrados em A. mangium, M. nigra e L. leucocephala (MARSARO JÚNIOR et al., 2016). 
No Brasil já foram relatadas algumas espécies de cochonilha infestando mogno, porém, os registros remetem-
se ao mogno brasileiro (S. macrophylla) e tratam-se das espécies Saissetia miranda (Cockerell & Parrott) 
(Hemiptera: Coccidae) (CASTRO et al., 2018b) e Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: 
Pseudococcidae) (CASTRO et al., 2019), não havendo até o momento, relatos para o mogno africano. 
O parasitóide associado a L. dendrobii foi identificado como Cephaleta sp. (Hymenoptera: Pteromalidae) (Figura 
2A). Até o presente momento os inimigos naturais de L. dendrobii conhecidos são os endoparasitóides gregários 
Anisophleps alternata F. e Metaphycus terani F. (Hymenoptera: Encyrtidae) (FIDALGO, 1981), Signiphora 
(Hymenoptera: Signiphoridae) (BLANCHARD,1938), Marietta caridei B. (Hymenoptera: Aphelinidae) (DE 
SANTIS, 1967) e Cephaleta sp. (Hymenoptera: Pteromalidae) (MARSARO JÚNIOR et al., 2016). 
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Figura 2. A: Fêmea adulta de Cephaleta sp.; B: L. dendrobii parasitadas mostrando o orifício de saída do 
parasitóide  (Fotos: V. A. Costa e E. S. Silva) 
 
No estado de Roraima, apenas o parasitóide Cephaleta sp. (Hymenoptera: Pteromalidae) foi encontrado em 
associação com L. dendrobii em mogno africano. Confirmando a suspeita de Marsaro Júnior et al. (2016), que 
acreditaram se tratar de uma nova espécie de Cephaleta encontrada no Brasil, dada as diferenças de Cephaleta 
brasiliensis, única espécie do gênero conhecida no país.  
O potencial de Cephaleta sp. no controle de L. dendrobii pode ser observado na figura 2B, onde as 
lecanodiaspidídeas parasitadas mostram o orifício de saída do parasitóide. No entanto, para que haja uma 
recomendação de uso da Cephaleta sp. como alternativa de controle biológico de L. dendrobii, sua atuação 
parasitária precisa ser melhor elucidada. 
Como não existem inseticidas registrados para o mogno africano no Brasil, algumas estratégias de controle de 
L. dendrobii podem ser empregadas. Deve-se realizar monitoramento e inspeção do plantio, removendo e 
eliminando os insetos de plantas infestadas, erradicar as plantas quando a infestação for alta e evitar o 
transporte de mudas ou parte de plantas infestadas, para lugares livres deste inseto, haja visto, que sua 
dispersão em longas distâncias é feita principalmente através de plantas hospedeiras.  

 
 

CONCLUSÕES 
Este é o primeiro registro da cochonilha Lecanodiaspis dendrobii Douglas, 1892 (Hemiptera: 
Lecanodiaspididae) e do parasitóide associado Cephaleta sp. (Hymenoptera: Pteromalidae) em mogno africano 
no Brasil.  
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OFICINAS DE PROJETO: A ÉTICA NA CIDADE QUE EDUCA PARA A DIVERSIDADE, A RIQUEZA 
E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA CIDADE DE RORAINÓPOLIS 
 

SOUZA1, *, Mariana Ramos de; SILVA2, Cimeia Xavier; GUIMARÃES3, Ozíris Alves; BARNI3, Paulo 
Eduardo 
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Palavras Chave: Educação superior, alteridade, vida, Amazônia, Comunidade. 

INTRODUÇÃO 
A pesquisa é uma proposta de reflexão em torno da atuação e “leitura do mundo” dos acadêmicos dos cursos 
de Bacharelado em Agronomia e Engenharia Florestal, Ciências Naturais e Licenciaturas da Universidade 
Estadual de Roraima – UERR, Campus Rorainópolis, alunos das escolas públicas municipais e estaduais e o 
público em geral em um ensaio chamado “Oficinas de Projetos: A ética na cidade que educa para a diversidade, 
a riqueza e o desenvolvimento sustentável na cidade de Rorainópolis”. Para aprender com a cidade precisamos 
ler o mundo. Entendendo-se aqui como "leitura do mundo" a "leitura" que precede a leitura da palavra e que 
perseguindo igualmente a compreensão do objeto se faz no domínio do dia a dia (FREIRE, 1993; CHIZZOTTI, 
2009). O presente estudo teve como objetivo principal desenvolver oficinas pedagógicas envolvendo alunos de 
graduação dos cursos de Bacharelado em Agronomia, Engenharia Florestal, Ciências Naturais, Licenciaturas 
em Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Química e Letras do Campus Rorainópolis da UERR. Junto com 
o projeto acadêmico discutir, provo-car, con-vocar, produzir conhecimento cientifico e fomentar a formação 
continuada sob a ótica interdisciplinar para uma atuação mais sensível, ativa e cooperativa frente aos desafios 
“ético ambiental sustentável e socioeconômico” da cidade de Rorainópolis. Isso implica a continuidade do 
estudo objetivando o fortalecimento dessa linha de pesquisa no sul do estado. 
 
 MATERIAL E MÉTODOS 
Área de Estudo 
A cidade de Rorainópolis está situada às margens da BR-174, “à meio caminho” entre Boa Vista (distando 290 
km), capital do Estado e Manaus (465 km), capital do Estado do Amazonas, as duas principais regiões 
metropolitanas da Amazônia setentrional (Figura 1). 

 
Figura 1. Em (A), Estado de Roraima e em (B), localização da sede municipal de Rorainópolis e o Rio Anauá na imagem 
do satélite SENTINEL-2 de 06 de abril de 2019 (Escala 1: 90.000). Fonte: USGS, (2019). 

As oficinas 
As oficinas foram realizadas no mês de abril e maio nos dias de aula (segunda-feira e quarta-feira), sendo o 
público alvo os alunos integrantes dos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Ciências Humanas do 
campus Rorainópolis da Universidade Estadual de Roraima – UERR (Figura 2). Nessas oficinas foram 
delineado estudos, debates, rodas de conversa e definições de ações para serem realizadas na sede municipal 
de Rorainópolis e nas praias do Rio Anauá, a 12 km de distância da sede municipal e principal rio da região e 
fonte de água para o consumo da população (BARNI et ai., 2015). Dessa forma os alunos dos referidos cursos 
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foram incumbidos de formarem as comissões de lideres responsáveis pelo relatório, artigo, comissão 
organizadora do seminário, divulgação, logística do evento e deslocamento das turmas.  

 
Figura 2. Realização das oficinas nas salas de aula da UERR, campus Rorainópolis. Em (A), oficina realizada na sala 19 
nos dias 4 e 5 de abril (B), oficina realizada na sala 19 e assim por diante para definir as ações no bairro Portelinha e 
balneário do Rio Anauá, vicinal 2. Os alunos dos cursos supracitados realizando as últimas reuniões de definição de grupos 
(C e D).  

Durante as oficinas foram definidas duas ações: 1. No bairro Portelinha, onde o objetivo foi de observar, in loco, 
os problemas de infraestrutura e saneamento do bairro e, 2. Ações de limpeza das praias do rio Anauá. Essas 
duas ações pontuais geraram dois relatórios, em que os resultados foram apresentados em um seminário 
aberto à comunidade no auditório da UERR no dia xx. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As atividades no bairro da Portelinha foram realizadas no dia 9 de junho e no dia seguinte, 10 de junho, as 
ações foram realizadas nas praias do Rio Anauá, com acesso pela vicinal 2 do Projeto de Assentamento Dirigido 
– PAD Anauá. Ao todo foram envolvidos 53 alunos. Sendo que no bairro Portelinha foram envolvidos 30 alunos 
e na ação do Rio Anauá todos os 53 alunos participaram. Participaram ainda, nesse dia de campo, quatro (4) 
colaboradores da Prefeitura, dois (2) funcionários da UERR e quatro (4) professores, sendo dois (2) de 
Engenharia Florestal um (1) de Ciências da Natureza um (1) de Agronomia. 
Com a ação no bairro foram constatados vários problemas, porém o que mais se destacou foi a falta de 
saneamento básico, como a falta de asfalto em grande parte do bairro e canalização adequada para 
recolhimento da água servida nas casas. Foi constatado que alguns moradores contribuem com a construção 
do seu próprio sumidouro. No entanto a maioria despeja a água servida direto nas ruas (Figura 3). 
Frequentemente os moradores reclamam pela falta de iluminação no bairro o que, de acordo com eles, tem 

como consequência o registro de números crescentes de violência. Outros problemas de infraestrutura e 
urbanização como a falta de calçada, asfalto, iluminação, esgoto e falta de reciclagem de lixo foram 
constatados no bairro. Um dos moradores entrevistados disse: “As pessoas não deveriam queimar lixo que 
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produzem em suas casas, eu não queimo o meu”, “... o homem está botando para quebrar a natureza, pois 
temos uma parcela de culpa”. Ressaltou ainda que “há uma falta de conscientização da população”. 

 
Figura 3. Água servida das casas liberada diretamente na rua no bairro Portelinha, sede municipal de Rorainópolis. 

 
Com as atividades de limpeza das praias do rio Anauá foi possível coletar 317,5 kg de lixo. O tipo de lixo mais 
abundante encontrado foi vidro, como garrafas vazias de bebidas e copos quebrados. Também sacos plásticos 
e copos descartáveis (Figuras 4, 5 e 6). Este tipo de lixo, provavelmente, deve estar relacionado com o uso das 
praias pelos moradores que, devido à falta de opções de lazer na sede municipal, como piscinas públicas ou 
clubes para recreação, por exemplo, utilizam as praias em seu momento de lazer, geralmente nos finais de 
semana e, frequentemente, sujam as praias com os resíduos dessas atividades (CAMPOS, 2012; DIONYSIO 
& DIONYSIO, 2015). Vale ressaltar que as praias também são utilizadas para o retiro de religiosos durante as 
festas de carnaval, por exemplo. Outra irregularidade que foi observada diz respeito ao descarte de óleo 
lubrificante das máquinas que operam no local e extraem areia do rio. De acordo com Santos (2005) o descarte 
desses efluentes diretamente nos corpos hídricos podem trazer diversos danos ao meio ambiente como a 
poluição das águas e o lençol freático, afetando os peixes e os seres humanos que se alimentam deles. Isto é 
realmente preocupante, pois é do rio Anauá que é retirada parte da água para o consumo humano da cidade 
de Rorainópolis (BARNI et al., 2015).  
 

 
Figura 4. Quantidade (kg) de resíduos sólidos (lixo) recolhido das praias do Rio Anauá, por sua tipologia. 
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Figura 5. Abraço simbólico da praia do rio Anauá realizada por acadêmicos e professores dos cursos de 
Agronomia e de Engenharia Florestal (A). Em (B) reunião dos participantes em torno dos resíduos sólidos (lixo) 
recolhidos na atividade e que foram descartados pela população nas praias do Rio Anauá. 
 
CONCLUSÕES 
As reuniões preparatórias de planejamento, com as mesas redondas realizadas em sala de aula foram 
extremamente importantes e eficientes para motivar a participação dos alunos nos dias de campo.  
Os problemas de infraestrutura e falta de urbanização verificados no bairro Portelinha pelos discentes nas ações 
demonstram que é preciso maior envolvimento da comunidade com o poder público municipal para oferecer 
soluções para os graves problemas apontados no estudo, pois cada um deve rever suas atitudes e cuidar da 
sua cidade/bairro em conjunto com os gestores municipais. 
A grande quantidade de resíduos sólidos (lixo) retirados do rio Anauá demonstrou que a sociedade e a 
comunidade em geral não estão cientes dos danos que causam ao meio ambiente com suas atitudes de 
descaso em relação à natureza. Sendo o rio Anauá responsável pelo abastecimento de água da cidade este 
deveria ser motivo de respeito e ser protegido por todos os moradores. 
A continuidade desse projeto é essencial para que a comunidade acadêmica e Rorainopolitana se 
conscientizem e passem a se ver como cidadãos responsáveis e preocupados tanto pelos problemas 
enfrentados pela cidade e seu entorno como também pelas soluções e, assim, refletir na melhoria da qualidade 
de vida da sociedade como um todo.  
Por conseguinte, a realização desse projeto demonstra não só a preocupação dos acadêmicos e professores 
com o ensino das disciplinas apenas em sala de aula, mas como aprendizado significativo para a vida do 
estudante em comunidade. Neste sentido o projeto convida todos os cidadãos a encarar a cidade de frente e, 
a partir de uma visão de mundo, de pessoa, de sociedade, de ambiente e de educação, oferecer suporte ao 
diálogo entre a universidade, a partir do ensino, pesquisa e extensão com a comunidade do seu entorno. 
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OPORTUNIDADE A AGROINDUSTRIA FAMILIAR: MINIPROCESSAMENTO DO MARACUJÁ 
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INTRODUÇÃO 
O popular maracujazeiro é compreendida por várias espécies do gênero Passiflora L., da família Passifloraceae. 
O gênero Passiflora é constituído por aproximadamente 400 espécies, com mais de 150 delas nativas do Brasil 
(Bruckner & Picanço, 2001). 
 O Brasil está dentre os maiores na produção e no consumo do fruto de maracujá azedo do mundo. Ente os 
anos de 1996 a 2003, a produção nacional passou de 409 mil para 485 mil toneladas (Gonçalves & Souza, 
2006), assim possuindo a marca de 492 mil toneladas em 2005 (Pires, 2007), 664 mil em 2007 (Lima, 2009) e 
com grande proporção com 920 mil em 2010 (IBGE, 2012), decorrente a melhorias e tecnologias estudadas 
para a produção pela Embrapa. 
O aproveitamento integral dos alimentos é uma alternativa antiga, que normalmente era utilizado em 
alimentação animal, porém a prática da utilização 20 integral ainda está em baixa. Foi iniciada no ano de 1963 
no estado de São Paulo, com a finalidade de aproveitar as partes que normalmente são desprezadas 
(OLIVEIRA et al., 2002; NUNES, 2009). Entretanto, a atividade só passou a ganhar força na década de 1980, 
com o aproveitamento, principalmente, de cascas (CARVALHO et al., 2005). 
Segundo a Associação das Indústrias processadoras de Frutos Tropicais (ASTN), no ano de 2000 houve o 
processamento de 127,7 mil toneladas de frutos de maracujá. Neste caso, resultaria em 51 mil toneladas de 
casca fresca, que passadas pelo processo de desidratação gerariam 10,2 mil toneladas de casca seca (ALVES, 
2015). 
A pectina é encontrada na parede celular primária das células vegetais e nas camadas intercelulares é natural. 
Portanto seu papel no crescimento das células é importante (CARPITA et al., 2000). Outro papel importante 
que a pectina se destina é de seu envolvimento em interações com agentes patogênicos, além de sua qualidade 
e natureza ser determinante para a textura de frutos em geral durante o crescimento, amadurecimento, 
armazenamento e processamento (MESBAHI et al., 2005). 
O extrato seco do maracujá exerce uma ação positiva sobre o controle glicêmico no tratamento de diabetes 
mellitus II onde constatou-se que a presença de um alto teor de pectina, é totalmente degradável no organismo 
promovendo uma diminuição na taxa de glicose e colesterol no sangue (RAMOS, 2014).  
As geleias constituem-se numa importante alternativa para o processamento, aproveitamento e consumo de 
frutas. Geleia de frutas é o produto obtido pela cocção de frutas inteiras ou em pedaços, polpa ou suco de 
frutas, com açúcar e concentrado até consistência gelatinosa. Pode ser adicionada glicose ou açúcar invertido 
para conferir brilho ao produto, sendo tolerada a adição de acidulantes e pectina para compensar qualquer 
deficiência no conteúdo natural de pectina ou de acidez da fruta. (JACKIX, 1988).  
Para a produção de geleias e doces os ingredientes utilizados são frutas in natura na forma de pedaços, polpa 
ou suco, além de pectina, ácido, açúcar e água. A qualidade de uma geleia depende de seus componentes e 
pode ser definida pela ordem de colocação dos ingredientes durante o processamento (TAVARES et al., 2003).  
Segundo Maluf (2004), nos debates sobre a sustentabilidade da agricultura familiar, a agregação de valor aos 
produtos agrícolas tem sido posta como um importante eixo de políticas públicas para desenvolvimento rural. 
Desse modo, se inserem tanto a procura de canais diferenciados de comercialização (com “venda direta” ao 
consumidor) quanto à agregação de valor pelo processamento dos produtos agropecuários ou 
agroindustrialização (MIOR, 2005). A agroindústria familiar rural é uma forma de organização onde a família 
rural produz, processa e/ou transforma parte de sua produção agrícola e/ou pecuária, visando sobretudo a 
produção de valor de troca que se realiza na comercialização.  
Segundo Morato & Teixeira (2010) é definido como agroindústria rural todos os empreendimentos que realizam 
atividades de transformação e beneficiamento de produtos quer seja de origem animal ou vegetal, feitas em 
instalações próprias, comunitárias ou de terceiros, porém, utilizando-se de matérias primas produzidas no 
próprio estabelecimento ou adquiridas de outros produtores, sendo obrigatoriamente a destinação final do 
produto dado pelo produtor. 
O desenvolvimento de novos produtos no mercado pode estimular pequenas agroindústrias, aumentando seu 
potencial produtivo e, competitivo e promovendo o aparecimento de outras empresas do ramo (PRATI et al., 
2004). 
Deste modo o trabalho teve como objetivo realizar o miniprocessamento do maracujá, tornando uma alternativa 
de aproveitamento total do fruto, visando uma oportunidade a agricultura familiar. 
MATERIAL E MÉTODOS 
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Os frutos foram coletados nas feiras principais da cidade de Boa Vista – RR, no qual é proveniente de 
produtores da região. Desta forma, os frutos foram embalados e levados ao laboratório de agroindústria do 
Centro Estadual de Educação Profissional- Professor António de pinho lima, logo foram limpos e higienizados 
com hipoclorito de sódio (NaClO) a 0,02%, por 30 minutos, seguindo as recomendações da ANVISA. As receitas 
foram retiradas de fonte populares e agregadas a formulações.  Após todo o processo de sanitização foram 
separados manualmente a “casca amarela”, albedo, polpa e semente.  
1) Pectina do albedo do maracujá: 
Ingredientes: 10 maracujá e 500 ml de água.  
Utensílios: Uma panela, faca, colher e pote de vidro. 

2) Geleia de maracujá:  
Ingredientes: polpa de 10 maracujá, 100 ml de água, 400g de açúcar e 60g de pectina de maracujá. 
Utensílios: Uma panela, faca, colher e pote de vidro. 

3) Mix de semente e casca de maracujá: 
Ingredientes: Sementes e cascas. 
Utensílios: Forma de alumínio, colher e saco plástico para alimento.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As receitas 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 maracuja ser um fruto 
que possui, naturalmente, alta quantidade de agua, que, quando não bem trabalhado ou não obedecido o 
“ponto” da geleia e da pectina, podem ficar pouco cozidos, resultando em produtos menos perecíveis, além de 
diferentes colorações e sabores. 
1) Pectina do albedo do maracujá: 

O albedo é cortado em cubos, para acelerar o cozimento do produto, de forma que todo ele possa ser cozido 
por igual, e adicionado água. O cozimento durando em media de 20 minutos, após o cozimento é levando ao 
liquidificador, assim tornando uma textura pastosa a ser adicionado em qualquer produto, como a geleia. 
Possuindo um rendimento de 300g de pectina. 
2) Geleia de maracujá: 

Misturar bem todos os ingredientes levando ao fogo baixo até obter uma massa homogênea, de cor 
caramelada, e desgrude do fundo da panela, com o cozimento em media de 30 minutos. A pectina passa a se 
agregar a polpa de forma que cria uma textura levemente firme, no qual não transfere nenhum sabor ao 
produto. Após o cozimento é feito o choque térmico em uma bacia com agua fria para o envasamento. Desta 
forma com a geleia estiver morna é envasa em potes de vidro, tornando sua durabilidade maior. Possuindo  
um rendimento 400 ml de geleia.  
3) Mix de semente e casca de maracujá: 

As sementes separas e as cascas, forma colocadas em uma forma, e levadas ao forno médio, para que fosse 
realizado o ressecamento, com em media de 40 minutos, até que ficassem bem sequinhas e levados ao 
processador para triturar e fica em textura de farinha. Logo após embalada em saco plástico próprio para 
alimento, visando o melhor armazenamento. Possuindo um rendimento de 300g de farinha. 
 

CONCLUSÕES 
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, 
agregação de valor e aproveitamento total do fruto, assim tornando uma alternativa sustentável. 
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OTIMIZAÇAO EXPERIMENTAL DA EXTRAÇÃO ARTESANAL DO ÓLEO DE ANDIROBA: USO DE 
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INTRODUÇÃO 
Sabe se que a extração do óleo de andiroba (Carapa guianensis) é feita por vários extrativistas, em áreas rurais, 
para uso próprio ou comercialização em pequena escala. É um produto muito valorizado, localmente e 
internacionalmente por apresentar propriedades com indicação de uso, como antisséptico, anti-inflamatório, 
cicatrizante e inseticida (XAVIER e CUNHA, 2015). Entretanto, de acordo com Mendonca e Ferraz (2007), o 
processo tradicional é complexo, demora cerca de dois meses. Mesmo assim, no sul do estado de Roraima, 
por exemplo, é possível encontrar agroextrativistas fazendo esse manejo no quintal de casa, e obtendo sucesso 
na retirada desse produto artesanalmente, a partir das sementes. 
As sementes são coletadas em baixo das árvores, praticamente  no quintal do lote do agroextrativista. São. 
provenientes dos frutos, que possuem normalmente 4 valvas, e podem conter 1 a 4 sementes em cada valva. 
Após a retirada das valvas o arranjo das sementes no fruto é visível, geralmente com grande variação de 
tamanho (FERRAZ, CAMARGO E SAMPAIO, 2002). 
Em comparação com a exploração madeireira, a coleta das sementes necessita pouco investimento e, além de 
não ser destrutiva, a produção do óleo pode assegurar um retorno econômico anual para a população local 
(MENDONCA e FERRAZ (2007). Entretanto, segundo Gonçalves (2001),para produzir um litro de óleo é 
necessário processar, uma grande quantidade, cerca de 27 kg de sementes (Gonçalves 2001). Já em Roraima, 
de acordo com Tonini e Kaminski (2009) é necessário, em média 16Kg de sementes.  
Fora isto, para que o óleo seja extraído, o pão de andiroba, denominado localmente, feito a partir das amêndoas, 
retirada das sementes, precisa ser amassado diariamente, duas vezes ao menos, por um período de dez a 
vinte dias para praticamente, de gotas em gotas ser coletado. Trata-se de um processo muito lento que dificulta 
a produção do óleo com maior rapidez e melhor rendimento, principalmente, quando o intuito é a 
comercialização. Há necessidade, também, de padronização, a qual levará a matérias-primas qualificadas para 
a indústria cosmética e perfumaria e também à farmacêutica (Barata, 2012). 
Portanto, há necessidade de estudos técnico-científicos que possibilitem a otimização e melhorias para que 
este processo seja transmitido aos agroextrativistas. Segundo Xavier e Cunha (2015), o óleo de andiroba puro 
custa US$2 quando comprado do produtor, no entanto, sobe para US$23 após a padronização do 
beneficiamento segundo Barata, (2005). Nas feiras do Município de Macapá, um frasco de 250 mL pode ser 
encontrado com valor entre 8,00 e 10,00 reais (XAVIER e CUNHA, 2015).  
Assim, no presente trabalho, objetivou-se, otimizar experimentalmente a produção artesanal do óleo de 
andiroba, agregando um instrumento mecânico de bancada, mini prensa, como alternativa para aumento no 
rendimento e rapidez no processo de extração manual praticado por agroextrativistas.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo experimental foi realizado, no laboratório de resíduos da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa Roraima, com duas amostras representativas de sementes de andiroba, pelo menos 
5 Kg de cada, provenientes da primeira época da colheita, meses de abril e maio, do ano de 2019, em coleção 
biológica estabelecida em campos experimentais da referida empresa, Serra da Prata (Latitude: 2º 22 '45 ' 'N e 
Longitude: 60º58'53''W) e Confiança (Latitude: 2º14'34''N e Longitude: 60º39'17''W,), localizados na região sul 
e norte do Estado de Roraima.  
As sementes foram coletadas em baixo das árvores-mãe ainda dentro dos frutos ou soltas, logo após a 
dispersão, dispostas em sacos de ráfia para o transporte até o laboratório. Já, para extração do óleo, utilizaram-
se os seguintes materiais: mini prensa manual de bancada (Figura 1), papel alumínio, um pedaço de saco de 
ráfia medindo mais ou menos 19x25 cm e um frasco pequeno de vidro. 
Vale salientar que, no processo artesanal realizado pelos agroextrativistas, após selecionadas as sementes 
puras, é realizado cozimento e secagem ao sol ou numa estufa artesanal. Posteriormente são descascadas 
para retirada da massa das amêndoas, o qual serão transformadas e colocadas em formato de pão, em uma 
bandeja inclinada, em cima de uma mesa, para que o óleo seja extraído. Estas, podem ainda, serem colocados 
em estufa artesanal para que fiquem livre de contaminantes externos. 
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Figura 1: Modelo de mini prensa de bancada com especificações. 
Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-860609639-prensa-de-bancada-_JM 

 

Neste experimento, a partir dos materiais relacionados, acima, seguiu-se, com adaptações, os procedimentos 
aplicados por Silva et al. (2011), alterando-se a seqüência realizada somente na terceira fase, agregando um 
instrumento mecânico, a mini-prensa de bancada.  
Nesta fase, as amostra de amêndoas cozidas são amassadas manualmente e depois colocadas em estrutura 
similar (telha/bandeja/recipiente inclinado, em cima de uma mesa) ao realizado pela comunidade, pelo menos 
sete dias, com um único diferencial, a cobertura da estrutura e das amostras foram realizadas com papel 
alumínio. Como forma de representação esquemática, as fases do procedimento usado para extração do óleo 
em laboratório são apresentadas de maneira simplificada na Figura 2, abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Passo a passo dos procedimentos aplicados para otimização experimental do processo de extração do óleo de 
andiroba em prensa manual com parafuso central ou cremalheira, conhecida também como balancim (CST26, 1996). 
 

As  variáveis analisadas foram o tempo e o volume de óleo extraído das amostras coletadas nos dois campos 
experimentais, sendo os resultados obtidos apresentados em rendimento percentual e número  de dias para 
extração do óleo. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com o instrumento utilizado, a mini prensa de bancada, tipo de prensa manual,  obteve-se experimentalmente 
resultados satisfatórios na extração do óleo de andiroba, quando comparados a resultados obtidos na extração 
totalmente manual.  
Verificou-se que em cada 100 g da massa gerada a partir das amêndoas de sementes de andiroba, obtêm-se 
em média 36 mL de óleo extraído via mini prensa de bancada, aproximado aos resultados médios, 40,34 
mL/100g, obtidos por Silva (2011) em amostras provenientes do Sul do estado de Roraima. Enquanto que, no 
processo totalmente manual obtém-se estimativamente a cada 100 g da massa somente 6,06 mL.  
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Portanto, além desse melhor rendimento, foi possível ainda alteração do tempo de espera, relacionado ao 
processo totalmente manual que é de duas a três semanas, para apenas uma semana fazendo-se o manejo 
da massa (pão) ao menos duas (02) vezes ao dia, sendo dessa forma otimizada a forma de extração.  
O rendimento relacionado a quantidade de massa de amêndoas das sementes, necessária, para obtenção de 
um litro de óleo de andiroba obtido via mini prensa manual de bancada corresponde estimativamente a 2,77 
kg/L. Já relacionado ao quantitativo de sementes de andiroba, o valor médio é de 16,5 kg/L, encontrado por 
Tonini e Kaminski (2009) em comunidades que realizavam a extração de forma totalmente manual no estado 
de Roraima.  
Como em média, de acordo com Silva (2011), das sementes de andiroba, após descascadas, obtêm-se em 
torno de 50% de amêndoas, então pode-se inferir que o valor obtido por Tonini e Kaminski (2009) quando 
relacionado a massa seria de 8,25 kg/L, praticamente três vezes a mais de matéria-prima necessária para 
obtenção de 1 litro de óleo de andiroba, quando comparado aos resultados obtidos na extração via mini prensa 
de bancada, estimativamente  2,77 kg/L.  
As prensas mecânicas são mais eficientes na extração do óleo, com funcionamento simples e baixo custo de 
aquisição e manutenção, recomendado para pequenas cooperativas (Weiss, 1983; Pighnelli, 2007; Mendonça 
2015). De acordo com Mendonça (2015), utilizam o princípio da rosca sem fim, possuem capacidade de 
processamento entre 40 e 100 kg/h. Entretanto, as prensas de pequena capacidade, como as de 40 kg/h, são 
as mais viáveis para a realidade das pequenas propriedades rurais, agindo como fixadora de mão-de-obra e 
geradora de renda (MENDONÇA, 2015).  
Portanto, pelos resultados obtidos, verificou-se que a agregação da mini prensa de bancada ao processo 
artesanal de extração manual de óleo de andiroba possibilitou a obtenção do produto com mais facilidade e 
rapidez, proporcionando aumento do rendimento e redução da quantidade de sementes necessária para 
obtenção da massa de amêndoas. 
Traduz-se numa técnica metodológica simples, com potencial para replicação aos agroextrativistas do Sul do 
estado de Roraima, em forma de oficinas práticas com demonstração in loco, uma alternativa viável. 
 
CONCLUSÕES 
A introdução da mini prensa de bancada ao final do processo otimiza a extração artesanal do óleo de andiroba.  
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INTRODUÇÃO 
A cultura do milho apresenta grande importância, tanto pelo aspecto social, para a segurança alimentar, quanto 
pelo aspecto econômico, pois apresenta ampla diversidade de uso, constituindo-se como matéria-prima para 
agroindústrias (ZHU et al., 2018). 
Por apresentar elevada importância, a cultura é produzida nas regiões temperadas, tropical e subtropical, com 
capacidade produtiva de até 20.000 kg ha-1. Entretanto, a média da produtividade mundial é de apenas 5.630 
kg ha-1 (ABUZAR et al., 2011; XU et al., 2017; USDA, 2018). No estado de Roraima, que possuí área plantada 
com milho de 13 mil ha-1, a produtividade esperada é de 6.000 kg ha-1 (CONAB, 2019). 
Dentre os fatores que justifiquem a baixa produtividade do milho, destaca o manejo inadequado das adubações, 
principalmente das adubações nitrogenadas (FRAZÃO et al., 2014).  Para cada tonelada de grãos produzidos, 
a cultura necessita de aproximadamente 24 kg ha-1 de N (BENDER et al., 2013). 
Dentre os adubos nitrogenados, a ureia se destaca como a principal fonte, devido ao alto teor de N e ao preço 
mais competitivo.  Entretanto, sua aplicação em superfície, principalmente em dias mais secos, potencializa as 
perdas de N por meio da volatilização da amônia. O N pode ser perdido também do sistema solo-planta, por 
lixiviação do nitrato (NO3ˉ). Todas essas perdas do nutriente refletem em aumento no custo de produção do 
milho.  
Com a grande demanda de N exigida pela cultura do milho e as perdas de N às quais a ureia está sujeita, é 
necessário a busca por tecnologias que venham a aumentar a eficiência da adubação nitrogenada. A utilização 
e integração de tecnologias tem favorecido o produtor na obtenção de uma agricultura mais sustentável 
(RIBEIRO et al., 2016), além de rentável. Uma dessas tecnologias é a utilização de fertilizantes nitrogenados 
de eficiência aumentada. 
Para a cultura do milho, os fertilizantes estabilizados têm apresentado maior aceitação no mercado, devido ao 
preço mais competitivo (FRAZÃO et al., 2014). Esses adubos são formulados a partir de ureia que contém 
inibidores de urease ou da nitrificação, com potencial para reduzir as perdas de N por volatilização ou lixiviação, 
respectivamente (CANTARELLA et al., 2008). 
Além de minimizarem as perdas de N, os adubos estabilizados podem ocasionar fornecimento regular do N 
para as plantas e a redução da frequência de aplicação do fertilizante (SHAVIV, 2001). Assim, objetiva-se com 
esse trabalho, verificar o desenvolvimento do milho cultivado com diferentes parcelamentos de ureias 
estabilizadas, no cerrado de Roraima.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi instalado na área experimental do Centro de Ciências Agrárias, pertencente a Universidade 
Federal de Roraima - CCA/UFRR, localizado em área de cerrado, no município de Boa Vista-RR. Antes do 
plantio, o solo da área experimental foi coletado com auxílio de trado holandês na camada de 0-0,20 m, para 
análise da fertilidade e cálculo de adubação e calagem.  
A análise química do solo, apresentou os seguintes resultados: pH (H2O) 5,25; 0,13 cmolc dm-3 de Al; 2,36 cmolc 
dm-3 de H + Al; 1,03 cmolc dm-3 de Ca2+; 0,24 cmolc dm-3 de Mg2+; 0,16 cmolc dm-3 de K+; CTC total 3,79 cmolc 
dm-3; 10,44 mg dm–3 de P; 86 g kg–1 de MO e 37,7% de saturação por bases, os teores de argila, silte e areia, 
foram respectivamente, de 670, 48 e 282 g kg–1. 
Para a correção do solo foram aplicados 500 kg ha-1 de calcário dolomítico (PRNT 92%) sem incorporação e a 
quantidade de calcário utilizada representou 50% da dose recomendada, caso o corretivo fosse incorporado ao 
solo. A calagem foi realizada elevando-se a saturação por bases para 60%. 
Foi utilizada a cultivar de milho hibrido transgênico 30F35HR, recomendada para a região norte do Brasil. O 
plantio foi em sistema de plantio direto, realizado de forma mecanizada.  O espaçamento entre linhas foi de 
0,50 m, sendo distribuídas 6 sementes por metro. Após a emergência das plantas, aos 8 dias após a 
semeadura, foi realizado o desbaste, sendo mantidas 3 plantas de milho por metro. 

https://www.escavador.com/sobre/277223946/iasmin-kele-amancio-costa-da-silva
https://www.escavador.com/sobre/277223946/iasmin-kele-amancio-costa-da-silva
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O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em esquema fatorial (3 x 3), sendo o primeiro 
fator compostos por 3 ureias (comum, com inibidor de urease NBPT e com inibidor da nitrificação) e o segundo 
fator, por 3 parcelamentos de N (100% de N no plantio; 30% no plantio + 70% em uma única adubação de 
cobertura; 30% no plantio + duas adubações de cobertura com 35% de N cada), totalizando 9 tratamentos, com 
4 repetições. A porcentagem de ureia aplicada foi relativa ao total recomendado (150 kg ha-1). As doses de N 
em cobertura foram aplicadas manualmente, nos estádios fenológicos de V4 e V8, com quatro e oito folhas 
completamente expandidas, respectivamente. 
Cada parcela foi composta por 8 linhas de 6 metros cada, com espaçamento de 0,50 m, totalizando 24 m2. A 
parcela útil foi composta pelas quatro linhas centrais e pelos 4 metros centrais de cada linha (8 m2).  
A adubação foi realizada de acordo com a análise de solo, sendo 150 kg ha-1 de N (fonte conforme os 
tratamentos), 100 kg ha-1 de K2O (tendo como fonte o cloreto de potássio), 120 kg ha-1 de P2O5 (tendo como 
fonte o superfostato triplo) e 50 kg ha-1 de FTE BR 12 (como fonte de micronutrientes). A dose recomendada 
de potássio foi aplicada 30% no plantio e o restante dividido em três adubações, uma de plantio e duas de 
coberturas, juntamente com o nitrogênio (conforme os tratamentos).  
Em pleno florescimento, foram avaliados em seis plantas da área útil de cada parcela, as seguintes variáveis: 
Altura total da planta - distância entre o solo e a inserção da folha bandeira,  com a utilização de uma trena 
métrica graduada em centímetros; Altura da inserção da espiga - altura entre o nível do solo até o nó de inserção 
da primeira espiga da planta, com a utilização de uma trena métrica graduada em centímetros; e Diâmetro do 
colmo - medição realizada a 10 cm do nível do solo, com a utilização de um paquímetro digital (diâmetro 
determinado em milímetros).  
Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p≤0,05), e as diferenças estatíst ica das 
médias foram comparadas com p≤0,05 pelo teste de Tukey com o auxílio do programa estatístico SISVAR 
versão 5.1 (FERREIRA, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A análise de variância, apresentada na Tabela 1, evidenciou significâncias para a interação entre as ureias (U) 
e o número de parcelamentos (NP) para as variáveis altura total da planta (ALT) e altura de inserção da espiga 
(AIE) e para os mesmos fatores, isolados, para a ALT.  
 
Tabela 6- Resumo da análise de variância da altura total da planta (ALT cm), altura da inserção da espiga (AIE 
cm) e diâmetro do colmo (DC mm) do milho hibrido 30F35HR, cultivado com fontes nitrogenadas e 
parcelamentos de ureias, nas condições de cerrado de Boa Vista-RR, 2019 

F.V G.L 

Quadrados médios 

ALT 
(cm) 

AIE 
 (cm) 

DC 
 (mm) 

Ureias (U) 2 371,91 * 0,17 ns 5,72  ns 

Número de parcelamentos (NP) 2 1299,09 ** 86,17 ns 5,96 ns 

U x NP 4 840,01 ** 479,94 ** 2,19  ns 

Blocos 3 153,39 ns 162,42ns 52,88 * 
Resíduo 204 101,41 73,89 3,728 

Total 215 - - - 

C.V% 4,64% 8,80% 8,88% 
Média geral  216,83 96,66 21,74 

D.M.S 

FN 3,96 3,38 0,76 
EP 3,96 3,38 0,76 

FN x EP 6,86 5,85 1,31 

*significativo pelo teste F (p ≤ 0,05), **significativo pelo teste F (p ≤ 0,01); ns não significativo pelo 
teste F; D.M.S, diferença mínima significativa pelo teste de Tukey (p≤0,05) 

 
Quando o N foi aplicado 100% no plantio ou com 2 parcelamentos, as ureias comum e com inibidor da nitrificação 

proporcionaram os maiores valores de ALT para as plantas de milho (Tabela 2). Segundo Demari et al. (2018), maiores 

altura de plantas de milho foram obtidas com aplicações de nitrogênio nos estádios iniciais de desenvolvimento da cultura. 

Os mesmos autores relatam ainda que no início do desenvolvimento do milho, a planta acumula cerca de 43% do nitrogênio 

necessário para o desenvolvimento pleno. No mesmo trabalho, observou-se que o híbrido de milho DKB 240 VT PRO2® 

apresentou superioridade em altura total com o uso da ureia comum aplicada nos estádios V2-V4, em comparação com a 

aplicação nos demais estádios fenológicos da cultura (V2+V6; V2+V8; V4+V6; V4+V8; V6+V8 e V2+V4+V6+V8).  
No presente trabalho, quando a ureia foi parcelada de 3 vezes, a ureia com inibidor da urease apresentou maior média de 

altura total da planta. 
 
Tabela 2- Altura total da planta (ALT) e altura de inserção da espiga (AIE) do milho cultivado com diferentes 
fontes de N e parcelamentos no cerrado de Roraima. Boa Vista, 2019  
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Ureias 

Número de parcelamentos das ureias  

1 2 3  

ALT (cm) Média 

Comum 212,83 aB 223,17 aA 215,63 bB 217,21  

Com inibidor da nitrificação 218,88 aAB 222,87 aA 214,96 bB 218,90  

Com inibidor da Urease 204,92 bC 215,65 bB 222,67 aA 214,41  

Média 212,21  220,56 217,75   

 AIE (cm) Média 

Comum 96,50 bAB 101,58 aA 94,75 bB 97,61  

Com inibidor da nitrificação 100,96 aA 96,86 aA 95,17 bA 97,67  

Com inibidor da Urease 92,79 bB 98,17 aAB 102,17 aA 97,70  

Média 96,75  98,87  97,36   

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05); 1: 100% do N aplicado no plantio; 2: 

30% do N aplicado no plantio + 70% em V4 e 3: 30% do N aplicado no plantio + 35% aplicado 
em V4 + 35%aplicado em V8. 

 

Ao comparar os parcelamentos para cada ureia, observou-se que a ureia comum, com inibidor da nitrificação e 
com inibidor da urease, proporcionaram maiores ganhos em ALT quando o milho foi cultivado com 2, 1 ou 2 e 
com 3 parcelamentos de N, respectivamente.  
Esses resultados evidenciaram que o parcelamento da ureia para o milho pode incrementar a altura de planta 
de forma diferenciada a depender da fonte nitrogenada utilizada, seja a ureia comum ou tratada com inibidores. 
Para a AIE (Tabela 2), a ureia com inibidor da nitrificação e com inibidor da urease proporcionaram maiores 
valores dessa variável quando o milho recebeu adubação nitrogenada com 1 e 3 parcelamentos, 
respectivamente. O manejo com 2 parcelamentos de N não diferenciou as ureias quanto à AIE. O milho 
cultivado com ureia comum apresentou maior AIE quando foi realizada a adubação nitrogenada com 1 ou 2 
parcelamentos. A ureia com inibidor da nitrificação proporcionou ao milho as mesmas médias de AIE, 
independente do número de parcelamentos do N. Já a ureia com inibidor da uréase apresentou as maiores AIE 
com 2 ou 3 parcelamentos. 
A altura de inserção de espiga apresenta importância para a cultura do milho, principalmente associada à 
variável diâmetro do colmo. Plantas com maiores AIE e menores diâmetros do colmo tendem a sofrer mais com 
a quebra e o acamamento das plantas no campo (SILVA et al., 2014).  
No presente trabalho, as diferentes ureias e os parcelamentos de N não refletiram em diferenças no diâmetro 
do colmo das plantas de milho (Tabela 3). 
 
Tabela 3- Diâmetro do colmo do milho cultivado no cerrado de Roraima. Boa Vista, 2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gomes et al. (2010) verificaram que plantas de milho com o diâmetro do colmo ≤ 20 mm ficam mais susceptíveis 
ao acamamento. Além disso, plantas com maiores diâmetro contribuem para a obtenção de altas produtividades 
de grãos, pois de acordo com Kappes et al. (2011), quanto maior o diâmetro maior a capacidade da planta de 
armazenar fotoassimilados que contribuirão para o enchimento de grãos.  
 
CONCLUSÕES 

Ureias 
Número de parcelamentos das ureias 

1 2 3 Média 

Comum 22,07 21,19 21,43 21,56 

Com inibidor da nitrificação 21,70 21,63 21,41 21,58 

Com inibidor da Urease 22,33 22,31 21,54 22,06 

Média 22,03 21,71 21,46  

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05); 1: 100% do N aplicado no plantio; 2: 30% 
do N aplicado no plantio + 70% em V4 e 3: 30% do N aplicado no plantio + 35% aplicado em V4 
+ 35%aplicado em V8. 
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As variáveis altura da planta e altura da inserção da espiga foram influenciadas pelas fontes e parcelamentos 
de nitrogênio. O diâmetro do colmo não apresentou influência nem das fontes nem dos parcelamentos de 
nitrogênio. 
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INTRODUÇÃO 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp.) é um dos principais componentes da dieta alimentar da população 
nas regiões Norte e Nordeste do Brasil e exerce a função de suprir parte das necessidades protéicas das 
populações mais carentes dessas regiões (SOUZA et al. 2011). Teixeira et al. (2010) afirmam que estas regiões 
têm limitações quanto à disponibilidade hídrica, entretanto, a cultura se adapta muito bem pela sua rusticidade. 
Na região Norte, os principais estados produtores de feijão-caupi são: Roraima, Amapá, Pará e Rondônia 
(FREIRE FILHO et al., 2011). No Estado de Roraima a cultura do feijão-caupi é cultivada por pequenos 
agricultores, com produtividade média de 720 kg ha-1 no ano agrícola de 2014 (IBGE, 2014). 
Os principais entraves para a baixa produtividade da cultura é função do cultivo ser realizado ainda com baixo 
nível tecnológico, uso de sementes de baixa qualidade, problemas fitossanitários e pela interferência das 
plantas daninhas (FILGUEIRAS et al., 2009).   
 As plantas daninhas são um dos fatores que mais contribuem com a baixa produtividade do feijão-caupi, uma 
vez que podem prejudicar a cultura de forma direta ou indireta, direta pela competição por luz, água e nutrientes, 
e, indireta por serem hospedeiras de pragas e doenças, além de aumentar os custos operacionais de colheita, 
secagem e beneficiamento dos grãos (MATOS et al., 1991). Segundo Freitas et al. (2009) e Oliveira et al. 
(2010), quando as plantas daninhas não são controladas reduzem o estande final, o número de vagens por 
planta, a massa de cem grãos e a produtividade do feijão-caupi, consequentemente causando prejuízos.  
A cultura do feijão-caupi apresenta características morfológicas e fenológicas com ampla variabilidade, 
constatando-se de diferentes períodos de florescimento, maturidade e tipos de arquitetura de plantas. Em 
relação à arquitetura da planta, Freire Filho et al.  (2005) relatam que o feijão-caupi pode ser classificado em 
quatro tipos de portes em ereto, semiereto, prostrado e semiprostrado, apresentando diferentes números de 
nós e de ramificações.  
Esses diferentes tipos de portes podem influenciar na capacidade competitiva da cultura com as plantas 
daninhas presentes na área.  Teixeira et al. (2009), ao avaliarem a capacidade competitiva de genótipos de 
feijão comum (Phaseolus vulgares), verificaram que a cultivares (Pérola e Aporé) que apresentam maiores 
números de ramificações e cobertura do solo foram mais competitiva com a comunidade infestante, 
evidenciando que as características morfológicas das culturas podem influenciar nos períodos de interferência 
das plantas daninhas. 
Pitelli e Duringan (1984), propuseram os conceitos dos períodos de interferência das plantas daninhas sobre 
as culturas, tendo o período anterior à interferência (PAI), período total de prevenção à interferência (PTPI) e 
período crítico de prevenção à interferência (PCPI), períodos esses que definem qual o período ideal para as 
práticas de controle das plantas infestantes. 
O PAI é conceituado como o período, a partir da emergência ou do plantio, em que a cultura pode conviver com 
a comunidade infestante antes que a sua produtividade ou outras características sejam alteradas 
negativamente. O PTPI é o período, a partir da emergência ou do plantio, em que a cultura deve ser mantida 
livre da presença da comunidade infestante, para que a produtividade e qualidade da produção ou outras 
características não sejam alteradas negativamente. E o PCPI é o período em que o controle da vegetação 
infestante deve ser realizado obrigatoriamente, situando-se entre os limites superiores do PAI e do PTPI 
(PITELLI; DURINGAN, 1984). 
Poucas pesquisas foram realizadas estudando a interferência das plantas daninhas na cultura do feijão-caupi, 
principalmente na região Norte. Segundo Matos et al. (1991) em experimento realizado em Viçosa-MG com a 
variedade quarenta dias, o período crítico de competição das plantas daninhas com essa cultura ocorre desde 
a emergência até 36 dias. Já Freitas et al. (2009) verificaram que o PCPI ocorre entre 11 e 35 DAE.  
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Estas variações são justificadas por se tratar de diferentes condições, tanto em fertilidade e umidade do solo, 
como a época de cultivo, espécie de planta daninha presente na lavoura, cultivar, arranjo e população de 
plantas. Assim, o conhecimento desses períodos é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de 
manejo das plantas daninhas nas condições de Boa Vista- RR, indicando assim a época mais adequada e o 
intervalo de tempo, quando o controle poderá ser mais efetivo na prevenção de danos às plantas, reduzindo 
custos e garantindo um bom crescimento e desenvolvimento da cultura do feijão-caupi. Assim, objetiva-se com 
esse trabalho determinar o período anterior de interferência (PAI), período crítico de prevenção à interferência 
(PCPI) e o período total de prevenção a interferência (PTPI) das plantas daninhas na cultivar de feijão-caupi 
BRS Guariba de porte semiereto, cultivado em condições de sequeiro no cerrado de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi instalado na área experimental do Centro de Ciências Agrárias, pertencente a Universidade 
Federal de Roraima - CCA/UFRR, localizado em área de cerrado, no município de Boa Vista-RR. O solo da 
área experimental é classificado como Latossolo Amarelo distrocoeso típico (PAdx), de textura franco-argilo-
arenosa e relevo ondulado (Benedetti et al., 2011). Antes do plantio, o solo da área experimental foi coletado 
com auxílio de trado holandês na camada de 0-0,20 m, para análise da fertilidade e cálculo de adubação e 
calagem, obtendo-se os seguintes resultados na análise química do solo: pH em H2O - 5,5; matéria orgânica - 
9 g dm-3; P - 7 mg dm-3; K - 62 mg dm-3; S - 3 mg dm-3; Ca - 13 mmolc dm-3; Mg - 6 mmolc dm-3; H+Al - 20 mmolc 
dm-3; e Al - 0 mmolc dm-3. Durante a condução dos experimentos foi verificado que houve precipitação pluvial 
suficiente para não necessitar de irrigação complementar. O preparo do solo foi realizado com uma aração 
seguida de duas gradagens. No preparo da área foi realizada a aplicação a lanço de calcário dolomítico, 
aproximadamente 1,2 t com incorporação, posteriormente realizado a demarcação da área experimental. A 
adubação química foi feita no sulco de plantio, sendo usados 60 kg ha-1 de K2O e 70 kg ha-1 de P2O5 no plantio 
e 30 kg ha -1 de FTE BR 12 (como fonte de micronutrientes), conforme recomendação para a cultura do feijão-
caupi, em LATOSSOLO AMARELO da savana do estado de Roraima por UCHÔA et al. (2009). O experimento 
foi implantado com a cultivar de feijão-caupi, cv. BRS Aracê de hábito de crescimento indeterminado e porte 
semi-prostrado. As sementes foram inoculadas com estirpes de Bradyrhizobium BR 3262 em veículo turfoso, 
recomendada para as condições da savana de Roraima por Zilli et al. (2006). As sementes também foram 
tratadas com o fungicida RODAZIM 500 SC, um fungicida sistêmico do grupo dos benzimidazóis com ação 
preventiva, curativa e erradicativa, indicado para o tratamento de doenças da parte aérea na cultura de feijão. 
O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados, em parcelas subdivididas, com quatro 
repetições. A parcela era constituída de 7 períodos de convivência do feijão-caupi com as plantas daninhas e 
as subparcelas de 2 tipos de manejos das plantas daninhas. Os 7 períodos consistiram respectivamente em 0, 
0-8, 0-16, 0-24, 0-32, 0-45, 0-60 dias após a emergência (DAE) e os 2 tipos de manejo das plantas daninhas 
foram controle e convivência das plantas daninhas. Esses períodos determinam o manejo da capina mecânica 
com enxada, antes dos períodos (controle) e depois dos períodos (convivência), que o feijão-caupi permaneceu 
em competição com as plantas daninhas. 
 As unidades experimentais foram constituídas de 8 linhas com 5 m de comprimento, espaçadas com 0,50 m. 
Os sulcos para o plantio foram abertos com auxílio de enxada, e a semeadura realizada manualmente logo 
após a inoculação das sementes, na densidade de doze sementes por metro de fileira, aos doze dias após o 
plantio (DAP) foi feito o desbaste, deixando apenas sete plantas por metro. 
Foram realizadas as seguintes avaliações no feijão-caupi: número de vagens por planta, determinada por 
contagem do número total de vargem por plantas e a produtividade de grãos, com umidade corrigida para 13%, 
expresso em kg ha-1. Os dados das variáveis foram submetidos à análise de variância, pelo teste F a 5% de 
probabilidade e, quando significativos, submetidos à análise de regressão. Os limites dos períodos de 
interferência foram determinados tolerando-se perdas máximas de rendimento de grãos para o nível de 5% em 
relação ao tratamento mantido no limpo durante todo o ciclo. A partir das equações de regressão, foram 
determinados o PAI, o PTPI e o PCPI. As análises de regressão foram feitas utilizando-se o programa 
SIGMAPLOT 11.0. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na figura 1 são apresentados os dados da produtividade do feijão-caupi cv. BRS Guariba de porte semiereto, 
obtidos quando a cultura permaneceu por períodos crescentes de controle e convivência com as plantas 
daninhas presentes na área. 
Nos resultados de produtividade, comparando as produções obtidas na ausência total das plantas daninhas 
(controle) com as obtidas na presença destas durante todo o ciclo (convivência), verifica-se que a redução no 
rendimento foi de 25%. A produção do feijão-caupi obtida na ausência das plantas daninhas durante todo o 
ciclo foi de 1.384 kg ha-1, sendo reduzido para 1.040 kg ha-1 quando ocorreu a presença das infestantes durante 
todo o ciclo. 
Ainda na Figura 1, pode-se verificar que, até 5 DAE, a produtividade da cultivar de feijão-caupi não foi afetada 
pela convivência com as plantas daninhas, correspondendo assim o Período Anterior à Interferência (PAI). Em 
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experimento realizado por Oliveira et al. (2010) no estado do Amazonas com a cultivar de feijão-caupi BR8 
Caldeirão, também de porte semiereto, o PAI foi de 0 a 6 dias após a semeadura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Períodos de 

convivência e de 
controle de plantas 
daninhas na cultura do 
feijão-caupi, cultivar BRS Guariba, PAI = 5 DAE, PCPI = 5 a 45 DAE, PTPI = 0 a 45 DAE, Boa Vista – RR, 2016. 
 
Segundo Freitas et al. (2009), quando PAI ocorre em um período relativamente curto, provavelmente deve ser 
devido à agressividade de algumas espécies de plantas daninhas presentes. Até os 45 DAE correspondeu ao 
Período Total de Prevenção à Interferência (PTPI). Obtendo-se o PAI e o PTPI, determinou-se o Período Crítico 
de Prevenção à Interferência (PCPI), período esse em que as práticas de controle devem ser efetivamente 
adotadas para evitar perdas de produtividade, o PCPI ocorreu entre 5 e 45 DAE da cultura para essa cultivar 
de porte semiereto.  
Em experimento realizado por Corrêa et al. (2015) também com a cv. BRS Guariba o PCPI foi maior do que o 
encontrado nessa pesquisa, ocorrendo de 8 a 53 dias após a emergência da cultura do feijão-caupi. Segundo 
Pitelli (1985), na prática, o PCPI é o período que as práticas de controle tanto mecânico como capinas, ou efeito 
residual dos herbicidas (controle químico), devem abranger, pois as plantas daninhas que emergirem nesse 
período terão um estádio de desenvolvimento que promoverão interferência e reduzirão significativamente a 
produtividade da cultura. 
Na figura 2 podemos verificar que o número de vagens por planta na cultivar de feijão-caupi BRS Guariba foram 
negativamente influenciada pelos períodos de convivência, com redução pronunciada a partir dos períodos 
iniciais de convivência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Número de vagem por plantas nos períodos de convivência e de controle de plantas daninhas na 
cultura do feijão-caupi, cultivar BRS Guariba, Boa Vista – RR, 2016. 
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Um dos parâmetros de produção que mais tem perdas com a interferência das plantas daninhas é o número 
de vagens por planta, segundo Freitas et al. (2009) e Oliveira et al. (2010), a redução do número de vagens por 
planta, pode ser devido ao abortamento das flores, ocasionada pela competição. Além da redução no número 
de vagens, o período de convivência da cultura com as plantas daninhas interfere na massa de cem grãos e na 
produtividade do feijão-caupi, consequentemente causando prejuízos. Segundo Santos et al. (2003) o número 
de vagens por planta é parâmetro de produção que mais se correlaciona com a produtividade de grãos. No 
preste estudo, verifica-se uma redução de 35% do número de vagens, quando o feijão-caupi foi mantido todo 
período de cultivo em convivência com as plantas daninhas, quando comparado com o tratamento controle aos 
60 DAE. 
 
CONCLUSÕES 
As plantas daninhas interferem negativamente na produção da cultivar de feijão-caupi, cv. BRS Guariba 
reduzindo a produção em 25% e o número de vagem em 35%.  
Considerando-se uma perda de 5% na produtividade ocasionada pela competição de plantas daninhas, o PAI 
foi de 5 DAE, o PCPI de 5 a 45 DAE e o PTPI até 45 DAE.  
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Palavra Chave: Vigna unguiculata. 

INTRODUÇÃO 

O caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp) é uma espécie leguminosa de grande importância, tanto no aspecto 
social, pois é componente básico da dieta alimentar, devido ao alto teor de proteínas em suas sementes, como 
no aspecto econômico, devido a geração de emprego e renda, principalmente para os povos das regiões 
tropicais e subtropicais, que cultivam essa cultura (Lima et al., 2013). Segundo Freire Filho et al.(2011) no Brasil, 
as regiões Norte e Nordeste são as principais produtoras de feijão-caupi. Apesar dessas regiões serem as 
principais produtoras dessa cultura no país, estas apresentam fatores que limitam a cultura de expressar seu 
potencial produtivo, que é de 1.000 a 2.000 kg ha-1. 
Entre os fatores que causam o baixo rendimento do feijão-caupi, cita-se o cultivo com baixo nível tecnológico, 
uso de sementes de baixa qualidade, problemas edáficos, colheita manual, controle ineficiente de pragas e 
doenças, além do pouco controle das plantas daninhas (MATOS FILHO et al., 2009). Segundo Freitas, (2009), 
as plantas daninhas que desenvolve junto com a cultura do feijão-caupi interfere no processo produtivo, 
competindo pelos recursos do meio, principalmente água, luz e nutrientes.  
De acordo com Pitteli et al, (1985) o grau de interferência entre a planta daninha que cresce junto à cultura 
depende da comunidade infestante (composição florística, densidade e frequência), da cultura (espécie, 
cultivar, espaçamento e densidade de semeadura), do ambiente (clima, solo e manejo) e do período de 
convivência planta daninha/cultura (época e duração). 
O grau de interferência ocasionado pelo período de convivência entre a planta daninha e a cultura, foram 
estabelecidos como sendo o período anterior à interferência (PAI), conceituado como o período, a partir da 
emergência ou do plantio, em que a cultura pode conviver com a comunidade infestante antes que a sua 
produtividade ou outras características sejam alteradas negativamente; período total de prevenção à 
interferência (PTPI),  período, a partir da emergência ou do plantio, em que a cultura deve ser mantida livre da 
presença da comunidade infestante, para que a produtividade e qualidade da produção ou outras características 
não sejam alteradas negativamente; e período crítico de prevenção à interferência (PCPI), período em que o 
controle da vegetação infestante deve ser realizado obrigatoriamente, situando-se entre os limites superiores 
do PAI e do PTPI (PITELLI; DURINGAN, 1984).  
Entre as importâncias de estudar as interferências das plantas daninhas em culturas agrícola, SILVA et al, 2009, 
relatam que os períodos críticos de interação entre cultura e comunidade infestante são os mais importantes, 
haja vista que, esses períodos é que definem qual o período ideal para realizar as práticas de controle das 
plantas infestantes. Para Machado et al. (2015), além do conhecimento do período crítico de interferência da 
planta daninha sobre a cultura, o estudo da períodos críticos de interação entre cultura e comunidade infestante 
permite ainda estabelecer a época adequada de condução da lavora, permite ainda o uso de técnicas eficientes 
para o controle das diferentes espécies de plantas daninhas, como também a escolha da variedade a ser 
cultivada. 
O feijão-caupi, apresenta porte tipo ereto, semiereto, prostrado e semiprostrado, com diferentes números de 
nós e de ramificações (FREIRE FILHO et al., 2005). Devido a diversidade existente para as características de 
arquitetura das plantas de feijão-caupi, quanto aos seus tipos de porte, Wang et al. (2006) relata que a forma 
da arquetetuta do feijão-caupi, pode ser utilizada como controle cultural na supressão de plantas daninhas, haja 
vista que, esses diferentes tipos de portes podem influenciar na capacidade competitiva da cultura com as 
plantas daninhas presentes na área, podendo apresentar maior ou menor grau de competitividade. Assim, 
objetiva-se com esse trabalho determinar os períodos de interferência de plantas daninhas na cultura do feijão-
caupi, cultivar BRS Aracê de porte semiprostrado, em condição de sequeiro no cerrado de Roraima. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi instalado na área experimental do Centro de Ciências Agrárias, pertencente a Universidade 
Federal de Roraima - CCA/UFRR, localizado em área de cerrado, no município de Boa Vista-RR. O solo da 
área experimental é classificado como Latossolo Amarelo distrocoeso típico (PAdx), de textura franco-argilo-
arenosa e relevo ondulado (Benedetti et al., 2011). Antes do plantio, o solo da área experimental foi coletado 
com auxílio de trado holandês na camada de 0-0,20 m, para análise da fertilidade e cálculo de adubação e 
calagem, obtendo-se os seguintes resultados na análise química do solo: pH em H2O - 5,5; matéria orgânica - 
9 g dm-3; P - 7 mg dm-3; K - 62 mg dm-3; S - 3 mg dm-3; Ca - 13 mmolc dm-3; Mg - 6 mmolc dm-3; H+Al - 20 mmolc 
dm-3; e Al - 0 mmolc dm-3. Durante a condução dos experimentos foi verificado que houve precipitação pluvial 
suficiente para não necessitar de irrigação complementar. O preparo do solo foi realizado com uma aração 
seguida de duas gradagens. No preparo da área foi realizada a aplicação a lanço de calcário dolomítico, 
aproximadamente 1,2 t com incorporação, posteriormente realizado a demarcação da área experimental. A 
adubação química foi feita no sulco de plantio, sendo usados 60 kg ha-1 de K2O e 70 kg ha-1 de P2O5 no plantio 
e 30 kg ha -1 de FTE BR 12 (como fonte de micronutrientes), conforme recomendação para a cultura do feijão-
caupi, em LATOSSOLO AMARELO da savana do estado de Roraima por UCHÔA et al. (2009). O experimento 
foi implantado com a cultivar de feijão-caupi, cv. BRS Aracê de hábito de crescimento indeterminado e porte 
semi-prostrado. As sementes foram inoculadas com estirpes de Bradyrhizobium BR 3262 em veículo turfoso, 
recomendada para as condições da savana de Roraima por Zilli et al. (2006). As sementes também foram 
tratadas com o fungicida RODAZIM 500 SC, um fungicida sistêmico do grupo dos benzimidazóis com ação 
preventiva, curativa e erradicativa, indicado para o tratamento de doenças da parte aérea na cultura de feijão. 
O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados, em parcelas subdivididas, com quatro 
repetições. A parcela era constituída da cv. BRS Aracê e as subparcelas dos seis períodos de convivência e 
controle das plantas daninhas (0, 8, 16, 24, 32, 45, 60 dias após a emergência - DAE), esses períodos 
determinam o manejo da capina mecânica com enxada, antes dos períodos (controle) e depois dos períodos 
(convivência), que o feijão-caupi permanecerá em competição com as plantas daninhas. 
 As unidades experimentais foram constituídas de 8 linhas com 5 m de comprimento, espaçadas com 0,50 m. 
Os sulcos para o plantio foram abertos com auxílio de enxada, e a semeadura realizada manualmente logo 
após a inoculação das sementes, na densidade de doze sementes por metro de fileira, aos doze dias após o 
plantio (DAP) foi feito o desbaste, deixando apenas sete plantas por metro. 
Foram realizadas as seguintes avaliações no feijão-caupi: número de vagens por planta, determinada por 
contagem do número total de vargem por plantas e a produtividade de grãos, com umidade corrigida para 13%, 
expresso em kg ha-1. Os dados das variáveis foram submetidos à análise de variância, pelo teste F a 5% de 
probabilidade e, quando significativos, submetidos à análise de regressão. Os limites dos períodos de 
interferência foram determinados tolerando-se perdas máximas de rendimento de grãos para o nível de 5% em 
relação ao tratamento mantido no limpo durante todo o ciclo. A partir das equações de regressão, foram 
determinados o PAI, o PTPI e o PCPI. As análises de regressão foram feitas utilizando-se o programa 
SIGMAPLOT 11.0. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Figura 1 são apresentados os dados da produtividade do feijão-caupi cv. BRS Aracê de porte semiprostrado, 
produções obtidas na ausência total das plantas daninhas com as obtidas na presença destas durante todo o 
ciclo. 
Verifica-se que a redução no rendimento foi de 39%, no período de convivência com as plantas daninhas. A 
produção do feijão-caupi obtida na ausência das plantas daninhas durante todo o ciclo foi de 1.325 kg ha-1, 
sendo reduzido para 797 kg ha-1 quando ocorreu a presença das plantas daninhas durante todo o ciclo.  
Para essa cultivar verificou-se que a mesma não foi afetada negativamente pela convivência com as plantas 
daninhas até os 7 dias após a emergência (DAE), correspondendo ao PAI, e que o controle das plantas 
daninhas deve ser realizado, admitindo os 5% de perda. O período em que a cultura foi afetada pela presença 
de plantas daninhas (PCPI), com perdas máximas de 5% na produtividade, situou-se entre 7 e 38 DAE. Nas 
condições edafoclimaticas e de ocorrência de plantas daninhas em que o experimento foi conduzido o PCPI 
dessa cultivar ficou entre os 7 e 38 DAE. 
 Em experimento realizado por Freitas et al. (2009) com a cv. BR 16, também de porte semiprostrado, obtiveram 
o período crítico de prevenção à interferência (PCPI) de 11 a 35 dias após a emergência da cultura. 
Nas condições que o presente estudo foi realizado verificou-se que o PCPI foi relativamente curto, isso deve-
se ao fato de que até o período correspondente ao PAI, as plantas daninhas estão muito pequenas não sendo 
capazes de competir com as plantas da cultura, e após este período,  ocorre o fechamento do dossel da cultura, 
a qual restringe por meio do sombreamento a germinação e estabelecimento das espécies de plantas daninhas, 
de modo que essas não são capazes de se desenvolver e competir pelos recursos do meio (água, luz e 
nutrientes) ao ponto de afetar o rendimento de grãos da cultura, exercendo assim o controle cultural. 
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Figura 1. Períodos de convivência e de controle de plantas daninhas na cultura do feijão-caupi, cultivar BRS 
Aracê, PAI = 7 DAE, PCPI = 7 a 38 DAE, PTPI = 0 a 38 DAE, Boa Vista – RR, 2016. 
 
Na Figura 2 podemos verificar que o número de vagens por planta na cultivar de feijão-caupi BRS Aracê foi 
negativamente influenciada pelos períodos de convivência, com redução pronunciada a partir dos períodos 
iniciais de convivência. Segundo Freitas et al. (2009), a redução do número de vagens por planta verificada em 
tratamentos sob influência das plantas daninhas pode ser consequência de menor emissão de inflorescências 
e pelo abortamento de flores, ocasionadas pela competição. O número de vagens por planta é o componente 
que mais se correlaciona com a produtividade de grãos (SANTOS et al., 2003), isso justifica a perda de 46,4 % 
do número de vagens quando não é realizado o controle das plantas infestantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Número de vagens por planta nos períodos de convivência e de controle de plantas daninhas na 
cultura do feijão-caupi, cultivar BRS Aracê, Boa Vista – RR, 2016. 
 
CONCLUSÕES 
O desempenho da cultivar de feijão-caupi, BRS Aracê foi afetada pelo períodos de competição de plantas 
daninhas, o PAI foi de 7 DAE, o PCPI de 7 a 38 DAE e o PTPI de 0 até 38 DAE. A interferência das plantas 
daninhas reduziu a produtividade do feijão-caupi em 39% e o número de vagens por planta em até 46,4 %. 
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INTRODUÇÃO 
A espécie E. oleracea, conhecida como açaí-do-pará ou açaí-verdadeiro, ocorre na Amazônia Oriental, sendo 
a espécie mais abundante e comercialmente explorada, enquanto E. precatoria, denominada de açaí-solteiro 
ou açaí-de-terra-firme, é encontrada predominantemente na Amazônia Ocidental (NOGUEIRA et al., 2013). 
Portanto, o aumento do consumo dessa fruta no cenário nacional e internacional, fez com que expandisse as 
áreas plantadas e, consequentemente, aumentando o número de doenças em E. oleraceae. 
A antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum sp., é uma das principais doenças do açaizeiro 
(NASCIMENTO et al., 2015), causando perda de até 70% de mudas de açaí nos viveiros.  A ocorrência de 
antracnose é severa em mudas de açaizeiro que estão se formando em condições de viveiros, causando a 
morte das plantas, o que demonstra seu grande potencial de empecilho para a expansão da cultura. A 
ocorrência pode afetar principalmente todos os folíolos da planta. As lesões provocadas pelo fungo servem 
como porta de acesso para vários patógenos secundários e, com isso, o quadro sintomatológico da doença vai 
se agravando (NOGUEIRA et al., 2013). 
 Práticas como controle biológico, são umas das alternativas para reduzir a incidência e severidade dessa 
doença, pois devido à escassez de estudos e a ausência de produtos registrados, aumenta a importância como 
uma das estratégias alternativas. Neste sentido, a utilização de microrganismos com ação de biocontrole, vem 
sendo apontada como uma alternativa viável para sistemas de produção agrícola ecológica e economicamente 
sustentável (COMPANT et al., 2005). Dentre os fungos utilizados, destacam-se os do gênero Trichoderma, que 
possuem uma grande importância econômica para a agricultura, atuando como indutores de resistência de 
plantas a doenças (HAGGAG; MOHAMED; 2006; FORTES et al., 2007).  
O controle biológico pode ser utilizado em pulverizações com o antagonista nas plantas ou em associação com 
substratos vegetais na produção das mudas, sendo capaz de induzir o crescimento e ativar sistemas de defesa 
das plantas, protegendo-as contra patógenos (NOGUEIRA et al., 2013). 
Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial antagônico in vitro de isolados de 
Trichoderma spp. contra Colletotrichum sp, este associado a antracnose do açaizeiro. 
    
MATERIAL E MÉTODO 
Foram realizados dois bioensaios no laboratório de fitopatologia da Embrapa Roraima, testando-se dois 
isolados do patógeno. O experimento foi em delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 25 tratamentos 
(isolados de Trichoderma sp.) e quatro repetições, sendo cada repetição uma placa de Petri. Como controle, 
utilizou-se cultivos individuais dos isolados do fitopatógeno Colletotrichum sp., até que a colônia de Csp 
atingisse a extremidade oposta da placa. 
Os resultados obtidos foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA), sendo as médias dos tratamentos 
contrapostas pelo teste de agrupamento Scott-Knott a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico 
SISVAR (FERREIRA, 2014).  Foram utilizados dois isolados de Colletotrichum sp.(Csp), e 25 isolados de 
Trichoderma spp.(Tspp).  
 A avaliação dos isolados de Trichoderma spp. (Tspp) contra os isolados Colletotrichum sp (Csp) foi feito em 
confronto direto, utilizando-se o método de pareamento e culturas em placas de Petri, conforme descreve Mello 
et al. (2007). Para isso, um disco de 0,5 cm de diâmetro contendo meio BDA com micélio e esporos de 
Colletotrichum sp., foi transferido para placas de Petri (90 mm), a 1,0 cm da borda. As placas foram incubadas 
durante 48 horas, a 24 ± 2 ºC com fotoperíodo de 12 horas. Após este período, um disco de BDA (0,5 cm de 
diâmetro), com estruturas dos antagonistas, foi transferido para as placas em posição oposta do fitopatógeno. 
Após 24h, depois da repicagem dos isolados de Trichoderma spp.,foram realizadas medições do diâmetro das 
colônias do antagonista e do patógeno, com o auxílio de um paquímetro digital. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados do potencial antagônico dos 25 isolados de Tspp em relação aos dois isolados de Csp, seguindo 
a escala descrita por Bell et al., (1982), modificada (Louzada, 2009), estão descritos na Tabela 1. 
Tabela 1 - Potencial antagônico de 25 isolados de Trichoderma spp. (Tspp) contra dois isolados do fungo 
Colletotrichum sp. (Csp1 e Csp2), ao 5º dia de cultivo pareado, de acordo com a escala de Bell et al., (1982), 
modificada por Louzada (2009). 
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Código de acesso dos isolados 
de Trichoderma spp. 

 

Notas de acordo com a escala de 
Bell et al., (1982) 

 

Csp 1 
 

Csp 2 
 

Tspp 1 1,5 1,5 
Tspp 2 1,5 1,5 
Tspp 3 1,5 1 
Tspp 4 1,5 1,5 
Tspp 5 2 1 
Tspp 6 2 1 
Tspp 7 1,5 1 
Tspp 8 2 1 
Tspp 9 2 1,5 
Tspp10 2 1,5 
Tspp 11 1 2 
Tspp 12 2 1 
Tspp 13 1 1 
Tspp 14 1 1 
Tspp 15 2 1 
Tspp 16 1 1 
Tspp 17 1,5 1 
Tspp 18 2 1 
Tspp 19 2 1 
Tspp 20 1,5 1 
Tspp 21 1,5 1 
Tspp 22 2 1 
Tspp 23 1,5 1 
Tspp 24 1,5 1,5 
Tspp 25 1,5 1,5 

*5º dia de cultivo pareado, 7 dias após a inoculação dos isolados de Colletotrichum sp. in vitro. 
  
Segundo a metodologia descrita por Bell et al., (1982), o isolado é considerado como antagônico ou eficiente 
quando sua nota for menor ou igual a 3,0. Diante disso, todos os isolados de Tspp apresentaram potencial 
antagônico eficiente para serem utilizados como agentes de controle biológico in vitro contra isolados de 
Colletotrichum sp. 
Os melhores isolados de Tspp que apresentaram potencial antagônico eficiente, quando confrontados com 
Csp1 e Csp2, foram o Tspp13, Tspp14 e Tspp16, obtendo nota 1, quando o crescimento micelial de toda a 
superfície do meio pelo antagônico, este sobrepondo a colônia do patógeno. Alguns isolados de Tspp 
receberam nota 2,0 quando pareados com Colletotrichum sp. (Tabela 1), pode-se descrever que ocorreu uma 
sobreposição parcial do patógeno pelo antagonista, ocupando mais de 2/3 da superfície do meio.  

 
 

CONCLUSÕES 
Todos os isolados de Trichoderma spp. avaliados apresentam potencial antagônico no controle biológico in vitro 
de Colletotrichum sp. testados.  
Os isolados Tspp13, Tspp14 e Tspp15 apresentaram alto potencial antagônico contra os isolados Csp1 e Csp2 
de Colletotrichum sp.  
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INTRODUÇÃO 
A cultura do arroz (Oryza sativa) está entre as três maiores culturas cerealíferas do mundo (NAVES, 
BASSINELLO, 2016), no entanto, frequentemente, essa cultura está sujeita a doenças, como por exemplo a 
escaldadura causada pelo fungo Monographella albescens (REGÔ, 2017).   Atualmente, não estão disponíveis 
no mercado cultivares de arroz resistentes ao fungo M. albescens, sendo o uso de produtos químicos, que 
possuem aspectos econômicos e ambientais negativos, a única forma para o controle da doença. Nesse 
cenário, torna-se necessário a criação de novas alternativas sustentáveis para o controle da doença. 
O uso de agentes de biocontrole é uma possibilidade a ser investigada. As bactérias representam uma 
importante fonte para obtenção de nova moléculas químicas. Entre essas moléculas, os metabólitos voláteis 
são considerados de grande interesse para o controle de fitopatógenos, considerando sua capacidade de 
difusão em todo ambiente, alcançando locais distantes do sítio de ação (SOLINO et al., 2017). 
No entanto, a prática de biocontrole de fitopatógenos ainda não pode ser adotada para a escaldadura do arroz 
devido a inexistência de produtos biológicos registrados para o controle de M. albescens. Nesse sentido, o 
presente trabalho tem como objetivo verificar o potencial antagonismo por produção de compostos voláteis in 
vitro de bactérias nativas de Roraima contra M. albescens. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado no Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Roraima, Boa Vista, RR. O isolado de 
Monographella albescens, utilizado nesta pesquisa, foi obtido de folhas sintomáticas de arroz cultivado no 
município de Mucajaí, RR. Este isolado foi preservado pelo método de Castellani e em grãos de trigo, sendo 
mantidos a 4 ºC. Foram testadas 28 bactérias isoladas do arroz silvestre da Amazônia (Oryza glumaepatula) e 
arroz comum (Oryza sativa), as quais compõem a coleção de Microrganismos do Laboratório de Fitopatologia 
da Embrapa Roraima. 
Para avaliar a capacidades dos isolados bacterianos em produzir metabólitos voláteis, utilizaram-se placas de 
Petri com dois compartimentos. No primeiro compartimento, todas as placas foram preenchidas com o meio 
523 (KADO, HESKETT, 1970), onde realizou o semeio das diferentes colônias bacterianas. Enquanto no 
segundo compartimento, acrescentou-se o meio BDA e em seguida um disco de micélio de 5 mm da colônia 
de M. albescens. Como controle positivo, dois tratamentos foram realizados utilizando o isolado Bacillus 
amyloliquefaciens (32113 e 32114) isolados gentilmente fornecido pela Universidade Federal de Lavras. E 
como controle negativo, foi utilizado placas contendo em cada compartimento o meio BDA e 523, sendo 
depositado o disco de micélio de M. albescens apenas no meio BDA.  
Após as inoculações, as placas foram vedadas com Parafilm “M” (Pechiney Plastic Packaging) para isolar a 
atmosfera interna e evitar a perda de voláteis formados. Em seguida, a placas foram mantidas em BOD a uma 
temperatura de 26 ºC, com fotoperíodo de 12h. O arranjo experimental foi inteiramente casualizado contendo 
5 repetições para cada tratamento. A produção de compostos voláteis foi verificada medindo o diâmetro a 
colônia fúngica a cada 24 h durante quatro dias consecutivos e comparando-as as placas controle. Para calcular 
a taxa de Inibição do Crescimento Micelial (ICM), utilizou-se a seguinte fórmula (EDGINTON et al., 1971): 

ICM= (crescimento na testemunha – crescimento no tratamento).100 
Crescimento na testemunha 

 
Também realizou-se o cálculo do Índice de Velocidade do Crescimento Micelial (IVCM), conforme a fórmula 
descrita por Oliveira (1991): 

 
IVCM=∑ (Diâmetro médio atual da colônia – Diâmetro médio da colônia do dia anterior) 

Número de dias após a inoculação 
 

Os dados obtidos foram utilizados para análise de variância (ANOVA) seguido pelo teste de Scott-Knott a 5% 
de significância utilizando o software RStudio versão 3.5.1. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A capacidade dos isolados bacterianos em produzir compostos antifúngicos voláteis aos quatro dias de 
incubação contra o fungo fitopatogênico Monographella albescens foi observada nas bactérias estudas (Tabela 
1). Os isolados 124, 347, 225, 58, 224, 123, 128, 182, 325, 126, 147, 329, 76, 144, 175, 326 inibiram o 
crescimento do patógeno em 24,33% a 39,13% (Figura 1). Tais tratamento também apresentaram as menores 
médias de Índice de Velocidade de Crescimento Micelial (IVCM) (8,11 a 6,52 mm dia-1), diferindo 
estatisticamente da média do tratamento controle (10,72 mm dia-1). 

 
Tabela 7. Avaliação de produção de compostos voláteis de isolados bacterianos com potencial de 
inibição no crescimento micelial, taxa de Inibição do Crescimento Micelial (ICM) e Índice de Velocidade 
de Crescimento Micelial (IVCM) de M. albescens. 

Tratamentos Diâmetro de 
crescimento (mm) 

ICM 
(%) 

IVCM (mm) 

Controle 42,89 a  10,72 a 

205 39,27 a 8,42 9,81 a 

195 36,77 b 14,25 9,19 b 

125 36,60 b 14,64 9,15 b 

92 35,53 b 17,15 8,88 b 

132 35,49 b 17,23 8,87 b 

87 35,40 b 17,46 8,85 b 

388 34,94 b 18,51 8,73 b 

354 34,90 b 18,61 8,72 b 

191 34,45 b 19,66 8,61 b 

134 34,17 b 20,32 8,54 b 

148 34,11 b 20,45 8,52 b 

84 33,42 b 22,06 8,35 b 

32114 33,14 b 22,74 8,28 b 

124 32,45 c 24,33 8,11 c 

32113 32,38 c 24,51 8,09 c 

347 32,34 c 24,59 8,08 c 

225 32,05 c 25,37 8,01 c 

58 31,96 c 25,48 7,99 c 

224 31,53 c 26,48 7,88 c 

123 31,12 c 27,43 7,78 c 

128 30,52 c 28,82 7,63 c 

182 30,31 c 29,31 7,57 c 

325 30,11 c 29,79 7,52 c 

126 29,43 c 31,37 7,35 c 

147 28,76 c 32,92 7,19 c 

329 28,66 c 33,16 7,16 c 

76 28,54 c 33,46 7,13 c 

144 28,05 c 34,59 7,01 c 

175 27,54 c 35,78 6,88 c 

326 26,10 c 39,13 6,52 c 

CV% 10,29  10,29 
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Figura 9. Influência de compostos orgânicos voláteis de isolados bacterialos no crescimento 
micelial do fungo fitopatogênico M. albescens (A) controle negativo; (B) tratamento utilizando o 
isolado 326; (C) tratamento com isolado 32113. 

 
A inibição significativa do crescimento micelial de M. albescens pelos compostos voláteis bacterianos nos 
mostra a importância desse mecanismo. Alguns trabalhos apontam que micro-organismos capazes de inibir o 
crescimento micelial acima de 40% são considerando como possíveis agentes de controle biológicos (LANNA 
et al., 2010). 
O elevado percentual de bactérias produtoras de compostos voláteis registrado no presente trabalho, pode 
estar relacionado ao fato de todos serem isolados a partir do hospedeiro alvo de M. albescens. Tal 
comportamento também foi observado por Rollembergerg (2008), que detectou a produção de compostos 
voláteis antifúngico por todos os isolados bacterianos do filoplano de macieira, inibindo o crescimento micelial 
de Colletotrichum gloeosporioides, C. acutatum e Glomerella cingulata.  
Os compostos orgânicos voláteis têm recebido maior atenção da comunidade ciêntífica nos últimos tempos, 
sendo considerado um mecanismo essencial que pode atuar tanto na inibição do crescimento micelial de fungos 
fitopatogênicos, como na germinação dos seus esporos (FIJIMOTO, 2017; EFFMERT et al., 2012). Bactérias 
antagonistas podem produzir variados grupos desses compostos, como os alcenos, hidrocarbonetos 
aromáticos, álcoois, terpenos, ésteres, cetonas e compostos de enxofre (LI et al., 2010). A obtenção de tais 
resultados é de grande importância para a comunidade científica, pois podem propiciar a criação de novas 
biotecnologias. 
 

CONCLUSÕES 
Os isolados bacterianos nativos de Roraima mostraram a capacidade em produzir algum composto volátil tóxico 
in vitro, capaz de inibir o crescimento micelial do fungo fitopatogênico Monographella albescens. 
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INTRODUÇÃO 
A avaliação no processo de ensino e aprendizagem é comumente apresentada como sendo uma atividade de 
colaboração entre professores e alunos, pois se entende que ela é uma ferramenta de grande importância no 
processo educativo. Quando usada de forma correta possibilita saber se o aluno de fato aprendeu, ao mesmo 
tempo em que avalia o trabalho que o professor desenvolve (SILVA; MORADILLO, 2002). 
O ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental I, com a nova Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), impõe diversos desafios ao professor, não somente sobre como ensinar os conteúdos, agora em seus 
três eixos temáticos, mas também o de incluir, cada vez mais, a investigação no processo de aprendizagem 
como forma de desenvolver o letramento científico. Tal proposta acaba requisitando também deste profissional 
práticas avaliativas que proponham uma progressão da aprendizagem em consonância com a aquisição de 
habilidades específica de cada série (BRASIL, 2017). 
Por conta disso, o ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental I para ser significativo para o aluno, 
a ponto de tanto promover a sua aprendizagem, quanto de propiciar a construção do conhecimento, deve ser 
pautado no desenvolvimento de atividades investigativas capazes de despertar o interesse e a criatividade, 
“ampliando sua capacidade de observar, testar, comparar, questionar, assim como seus conhecimentos, 
preparando-os para níveis posteriores de aprendizagem” (COLAÇO; GIEHL; ZARA, 2017, p. 55). 
Para tanto, a nova BNCC, pensando no ensino qualitativo e na aprendizagem significativa dos conteúdos 
pertinentes aos três eixos temáticos (Matéria e Energia, Vida e Evolução, e Terra e Universo) presentes no 
ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental I, solicita ao professor que deixe de lado a mera 
transmissão realizada por meio de aulas expositivas que se baseiam exclusivamente na memorização de 
conceitos (BRASIL, 2017). E, orienta o desenvolvimento de ações e atividades de caráter investigativo que 
permitam aos alunos “utilizar ferramentas de pesquisa, analisar dados, contrapor informações, etc., para que 
aprendam com autonomia” (MULINE; SOUZA, 2017, p. 02). 
Na tentativa de verificar se o aluno está conseguindo aprender o que é repassado, o professor implementa 
práticas avaliativas que lhe ajudem nesse processo, pois a “avaliação escolar é um componente do processo 
educativo que tem como finalidades orientar o ensino e facilitar a aprendizagem das ciências” (SILVA; 
MORADILLO, 2002, p. 29), e não um condicionante exclusivo para a atribuição de notas. 
Para tanto, tendo-se como premissa que o objeto do ensino é a aprendizagem do aluno, a nota é apenas o 
símbolo dado para mensurar essa aprendizagem, por ser uma exigência legal do sistema de ensino. Sendo 
assim, faz parte da prática pedagógica do professor, no ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental 
I, avaliar se os estudantes estão conseguindo captar os conhecimentos científicos pertinentes aos conteúdos 
dos eixos temáticos que estão sendo trabalhados (DANTAS; MASSONI; SANTOS, 2017). 
Deste modo, na busca por apresentar as práticas avaliativas utilizadas atualmente, constituiu-se como objetivo 
geral deste estudo analisar como os professores do 5º ano do Ensino Fundamental I avaliam a aprendizagem 
dos alunos na disciplina de Ciências da Natureza em duas escolas públicas municipais de Boa Vista/RR. Para 
tanto, buscou-se primeiramente contextualizar o ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental I, 
apresentar a avaliação na disciplina de Ciências da Natureza como um componente do processo educativo no 
Ensino Fundamental I, trazendo para a realidade do Programa Saber Igual adotado pela rede municipal de 
ensino de Boa Vista/RR, e, por fim, identificar as práticas avaliativas adotadas pelos professores do 5º ano do 
Ensino Fundamental I na disciplina de Ciências da Natureza de duas escolas públicas municipais de Boa 
Vista/RR.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Como aporte metodológico, a abordagem empregada neste estudo foi a qualitativa em virtude de o 
conhecimento estar “conectado por uma teoria explicativa, e, como tal, o sujeito observador é parte integrante 
do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado” (GIL, 2010, p. 79). 
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Como ponto de partida, utilizou-se da pesquisa de campo por buscar “conhecer aspectos importantes e 
peculiares do comportamento em sociedade” (FURASTÉ, 2014, p. 35), onde, por meio de suas técnicas, 
permite o estudo dos diferentes aspectos de uma dada realidade. 
Nesta perspectiva metodológica, utilizou-se da pesquisa descritiva para “detalhar uma situação no tempo 
presente, a partir da descrição de um conjunto de características de interesse” (GIL, 2010, p. 77), nas quais as 
pesquisadoras se basearam para realizar o trabalho, mas, sem nenhum tipo de interferência, pois o intuito foi 
realizar o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos selecionados. 
Para a análise proposta, realizou-se ainda, uma revisão de literatura tomando como base, o “levantamento de 
referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 
páginas de web sites” (FURASTÉ, 2014, p. 34), de modo a conhecer o que já se estudou sobre o assunto. 
A coleta de dados esteve direcionada a professores do 5º ano do Ensino Fundamental I de duas escolas da 
rede pública municipal de Boa Vista/RR localizadas na zona oeste da capital. Em ambas as unidades de ensino 
existiam cinco turmas de 5º ano. Como amostra, selecionou-se os educadores que ministravam aulas nas 
turmas do turno matutino, que neste caso, correspondeu a dois docentes de cada instituição, totalizando, quatro 
participantes do estudo. E, para a coleta de dados utilizou-se como instrumento de pesquisa, um questionário 
estruturado contendo seis questões aberta, que permitiu, na análise dos resultados, identificar as práticas 
avaliativas adotadas por estes sujeitos na disciplina de Ciências da Natureza. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com o intuito de identificar as práticas avaliativas adotadas pelos professores do 5º ano do Ensino Fundamental 
I na disciplina de Ciências da Natureza de duas escolas públicas municipais de Boa Vista/RR, aplicou-se um 
questionário estruturado aos quatro professores. A primeira etapa contemplou a identificação dos sujeitos da 
pesquisa, conforme pode ser observado na tabela 1: 
 
Tabela 1: Identificação dos Sujeitos da pesquisa 

Participantes do 
estudo 

Idade Sexo Formação Tempo de docência 

Professora A  31 anos Feminino Pedagogia 8 anos 
Professora B 37 anos Feminino Pedagogia 11 anos 
Professora C 42 anos Feminino Pedagogia 16 anos 
Professora D 43 anos Feminino Pedagogia 20 anos 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 
Como se pode observar dos dados da tabela 1, os sujeitos da pesquisa são todas professoras, com faixa etária 
de idade entre 31 a 43 anos, pedagogas, com tempo de experiência entre 8 a 20 anos, revelando, deste modo, 
certo conhecimento acumulado na área em que atuam. 
A segunda etapa da pesquisa, por sua vez, teve como foco as práticas avaliativas do professor, de modo que 
a primeira questão buscou saber o que as participantes do estudo entendiam por avaliação, e as seguintes 
respostas foram obtidas: 
 

Professora A: “Avaliar o conhecimento doa aluno, a partir desta avaliação traçar o 
planejamento, o caminho que o professor vai percorrer para tirar esse aluno da Zona de 
Desenvolvimento Real para leva-lo a Zona de Desenvolvimento Proximal”; 
Professora B: “É uma forma de acompanhar o nível de domínio da aprendizagem do 
aluno ou da turma”; 
Professora C: “Avaliar é o ponto x da questão. É o ato principal do ponto de partida para 
o planejamento”; 
Professora D: “É um método necessário para que o professor possa ter a percepção do 
que está sendo ensinado se está surtindo efeito para aprendizagem dos alunos”. 

 
Com base nas falas das professoras participantes do estudo, percebe-se que elas têm noção do que seja a 
avaliação, na medida em que sugerem que ela é o meio pelo qual se pode, por exemplo, acompanhar o nível 
de domínio da aprendizagem do aluno ou da turma, além de seu resultado servir como ponto de partida para o 
planejamento, para se verificar se o que está sendo ensinado está, ou não, surtindo efeito e propiciando 
aprendizagem. 
Nessa linha de pensamento, Silva e Moradillo (2002, p. 33) corrobora afirmando que “a avaliação escolar serve 
à formação dos alunos e professores, seu objetivo não é a atribuição de notas, mas, a facilitação da 
aprendizagem dos alunos e a orientação do ensino do professor”. Senso assim, a avaliação para ter sentido 
precisa ser concebida como sendo um processo de coleta e análise de dados, tendo em vista verificar se os 
objetivos propostos para o ensino foram de fato atingidos. De posse dos resultados é possível replanejar a 
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prática pedagógica visando aperfeiçoá-la a ponto de promover a aprendizagem de todos os estudantes 
(HAYDT, 2006). 
A segunda questão buscou saber das professoras, quais tipos de avaliação utilizava no ensino de Ciências da 
Natureza para avaliar o aluno: 
 

Professora A: “Diagnostica, formativa e em todas as disciplinas”; 
Professora B: “Avaliação somativa/quantitativa”; 
A professora C: “Avaliação formativa e diagnostica, na formativa o aluno irá se entender 
no processo e compreender melhor seu desempenho. Diagnostica: examinar o nível de 
aprendizagem, analisar pontos forte e fracos do aluno”; 
Professora D: “No caso é a formativa que tem que ser feita durante todo o ano letivo, 
pois o aluno é avaliado todos os dias. Mas, é qualitativa e quantitativa porque tem que 
ter uma nota no final”. 

 
Percebe-se, pelas falas das participantes do estudo, que os tipos de avaliação utilizados são a diagnóstica, 
formativa e quantitativa, pois como destacado pela professora D, tem que ter uma nota no final. Ou seja, por 
mais que se verifique que eles empregam diferentes tipos de avaliação, no final “o processo avaliativo 
corriqueiramente empregado nas escolas é atravessado mais por uma pedagogia do exame que por uma 
pedagogia do ensino/aprendizagem” (LUCKESI, 1997, p. 18). 
Na terceira questão, indagou-se das participantes do estudo, quando avaliavam o aluno: 
 

Professora A: “Durante todo o processo”; 
Professora B: “Desde o início da lição. Prefiro abrir espaço para o aluno discutir o tema 
em estudo”;  
Professora C: “A avaliação é contínua”; 
Professora D: “Todos os dias, com as atividades que são desenvolvidas”. 

 
Pode-se observar pelo relato das professoras que a avaliação é contínua. Ocorre desde o início da lição. De 
acordo com Silva e Moradillo (2002, p. 29) é de se “esperar que a avaliação escolar seja uma atividade cotidiana 
de colaboração entre professores e alunos na busca do conhecimento”, e não um ato isolado, onde só o 
professor avalia porque o objetivo final é a nota do educando. Para fazer sentido, ela precisa ser discutida e 
reelaborada diariamente visando aumentar a eficácia do ensino e o sucesso da aprendizagem (HAYDT, 2006). 
Com base nisso, a quarta questão questionou quais instrumentos avaliativos empregavam para avaliar os 
alunos no ensino de Ciências da Natureza: 
 

Professora A: “Registros diários, atividades avaliativas e provas escritas”; 
Professora B: “Avalio pelo material didático que promove projetos voltados as lições, 
questionários com exercícios de fixação e prova”; 
Professora C: “Atividades avaliativas, registros diários e observações”; 
Professora D: “Trabalhos em grupos e individuais, pesquisas e atividades desenvolvidas 
em sala e a avaliação bimestral”. 

 
Tendo em vista os instrumentos avaliativos utilizados pelas professoras participantes do estudo, percebe-se 
que a tradicional prova se faz presente, confirmando o já destacado anteriormente que a avaliação é quantitativa 
por conta da nota ter que ser dada no final. Contudo, a grande maioria dos instrumentos citados também tem 
um valor a ser atribuído. 
Sabe-se que o papel da avaliação é o de verificar o desempenho dos alunos frente aos instrumentos avaliativos 
utilizados para tal. Em geral, esse desempenho é traduzido em notas de acordo com a maior ou menor 
proximidade das respostas em relação às normas e resulta em uma classificação dos alunos para a promoção” 
(LUCKESI, 1997, p. 18). Essa é a forma predominante na escola. O único cuidado que se deve ter é o de evitar 
usar essa avaliação como instrumento de controle, ou até mesmo de diferenciação, para classificar os 
inteligentes, os capazes e incapazes (HAYDT, 2006). 
Desse modo, quando questionadas na quinta questão, se quando um aluno não conseguia alcançar a 
aprendizagem esperada no ensino de Ciências da Natureza, que iniciativas implementava para melhorar esse 
resultado, responderam: 

 
Professora A: “É necessário nesse caso replanejar, e eu replanejo”;  
Professora B: “A abordagem muda. O aluno é mais cobrado. O caderno fica em 
constante observação, bem como a sua participação nas atividades de sala e deveres 
de casa. Quando o caso é mais grave participo a situação aos responsáveis”; 
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Professora C: “O que se faz é recorrer as intervenções no planejamento e auto 
avaliação”; 
Professora D: “Geralmente chamo os pais para falar da situação e proponho dar reforço 
no horário em que estou na escola para fazer o planejamento. Tiro uma hora para ajudar 
o aluno. Procuro fazer um trabalho mais individual com este aluno em sala, mesmo 
sendo difícil”. 

 
Percebe-se uma preocupação por parte das professoras com o fato do aluno não ter conseguido alcançar a 
aprendizagem esperada. Para melhorar esse resultado, replanejam o ensino, muda a abordagem, colocam o 
aluno em observação e realizam um trabalho individualizado, oferecem reforço, participam a situação aos pais. 
As estratégias são variadas, mas o foco é o mesmo: recuperar esse aluno. De certa forma, o que transparece 
é que a única coisa que importa é a nota. “Não importa como elas foram obtidas nem por quais caminhos. São 
operadas e manipuladas como se nada tivessem a ver com o percurso ativo do processo de aprendizagem” 
(COLAÇO, GIEHL; ZARA, 2017, p. 56). Um perigo no processo educativo que deve ser evitado, 
independentemente de qual seja a disciplina. 
Por fim, quando indagadas se acreditavam que era importante avaliar no ensino de Ciências da Natureza e 
sobre como a avaliação contribui para o desenvolvimento integral do aluno, responderam: 
 

Professora A: “É importante assim como todas as outras disciplinas. Ela contribui como 
fator norteador para esse processo acontecer com resultados positivos”; 
Professora B: “Sim, com os mesmos critérios das outras disciplinas. Ela contribui porque 
a avaliação é o reflexo de como o aluno se entende enquanto individuo integrante da 
natureza. Nela fica expresso o quanto ele pode ser um agente ativo ou passivo do meio 
ambiente”; 
Professora C: “Com certeza! Assim como em qualquer outra disciplina, para diagnosticar 
os níveis e fazer os alunos avançarem”; 
Professora D: “Sim.  Embora seja processo burocrático que é traduzido em notas, ela 
possibilita a aprendizagem de valores humanos. E ensina ciências, trabalha o meio 
natural e social do aluno, valorizando suas curiosidades, além do seu desenvolvimento 
cognitivo, de competências e habilidades”. 

  
O ponto em comum é que todas as professoras, participantes do estudo, acreditam ser importante avaliar no 
ensino de Ciências da Natureza, assim como em qualquer outra disciplina. Suas contribuições são variadas. 
Promove resultados positivos, se torna um reflexo de como o aluno se entende enquanto indivíduo integrante 
da natureza, seja como agente ativo ou passivo.  
Avaliar se torna importante porque, como seu nome sugere, implica a retomada do curso de ação, ou a sua 
reorientação, pois é um diagnóstico da qualidade do processo de ensino e aprendizagem e não somente dos 
resultados (DANTAS; MASSONI; SANTOS, 2017). No que se refere as suas contribuições, no âmbito do ensino 
de Ciências da Natureza, realmente a avaliação contribui para que o aluno assuma “uma postura reflexiva e 
investigativa, que promova cidadania, com vistas ao desenvolvimento dos sujeitos enquanto cidadãos ativos, 
consumidores e usuários responsáveis da tecnologia existente” (COLAÇO, GIEHL; ZARA, 2017, p. 60). 
Faz-se necessário, no entanto, repensar a formação continuada dessas professoras que que atuam nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental, consistente e contínua, coerente e adequado, que as capacite para o trabalho 
com essa disciplina, que venha a favorecer a aprendizagem dos conteúdos de forma dinâmica, interdisciplinar 
e inovadora. Pois, aprender não se reduz a assistir às aulas, estudar lições, resolver exercícios de fixação. 
Além disso, por mais difícil que seja, a avaliação da aprendizagem deve considerar, acima de tudo, o processo, 
e não apenas o resultado em formato de nota. O que realmente vale é a aprendizagem do aluno. E, mesmo se 
acreditando que a prova seja um modo preciso e objetivo de verificar a aprendizagem, existem outras formas 
com potencial muito mais significativo, que diagnosticam o processo, e orientam o replanejamento das ações. 

 

CONCLUSÕES 
A proposta de se analisar como os professores do 5º ano do Ensino Fundamental I avaliam a aprendizagem 
dos alunos na disciplina de Ciências da Natureza de duas escolas públicas municipais de Boa Vista/RR, 
ajudaram a identificar as práticas avaliativas adotadas. 
Em resumo, as professoras participantes do estudo possuem uma noção do que seja a avaliação. Os tipos de 
avaliação utilizados são a diagnóstica, formativa e quantitativa, apesar de ser necessário atribuir uma nota no 
final. E, portanto, ocorre de modo contínuo, desde o início da lição. Os instrumentos avaliativos utilizados são 
variados, mas a tradicional prova se faz presente em todas as falas. As estratégias são variadas quando o 
aluno não consegue alcançar a aprendizagem esperada.  
O ponto em comum é que todas as professoras acreditam que é importante avaliar no ensino de Ciências da 
Natureza, assim como em qualquer outra disciplina, pois suas contribuições são variadas: possibilitam a 
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promoção de resultados positivos, tornando-se um reflexo de como o aluno se entende enquanto indivíduo 
integrante da natureza, seja como agente ativo ou passivo.  
A análise dos resultados obtidos permite conceber que, mesmo não estando explícito, as notas baixas 
costumam ser vistas como resultantes do processo de ensino e aprendizagem, como se somente isso fosse 
suficiente para medir o caminho percorrido pelo aluno. Não se observa uma discussão acentuada das causas 
dessa nota baixa ou das possibilidades de encaminhamento para a sua solução. Quando se propõe rever o 
ensino, o foco está muito mais em recuperar a nota do que propiciar uma aprendizagem significativa. As 
informações obtidas não trazem mudanças para o ensino e a melhoria da aprendizagem. 
Em parte, acredita-se que a ausência de formação continuada para essas docentes poderem compreender a 
dimensão da avaliação e a sua importância no ato educativo é um dos motivos que lhes leva a não refletirem 
sobre a importância do ato avaliativo. Por outro lado, nota-se que o Programa adotado pelo sistema municipal 
de ensino de Boa Vista/RR, diante da análise realizada em torno do livro didático e do manual de orientação do 
professor, não possibilita um ensino contextualizado e em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Além disso, não se percebe, na prática avaliativa adotada, se as competências específicas previstas 
para esse componente curricular estão de fato sendo alcançadas. O que se vê é o treino do aluno, para que ao 
final da lição, ele seja capaz de responder o que lhe está sendo solicitado. Não se vê o conhecimento científico 
sendo consolidado. 
Nessa linha de pensamento, infere-se que a avaliação, seja no ensino de Ciências da Natureza, ou no de 
qualquer que seja a disciplina do currículo escolar, para ter sentido deve estar voltada tanto para a 
aprendizagem dos alunos, quanto para o ensino do professor. Considerando as limitações estruturais e 
circunstanciais impostas pelo Programa adotado pelo Sistema Municipal de Ensino em Boa Vista/RR ao 
trabalho docente, acredita-se, ser necessário, que a avaliação seja ressignificada, para que assim ela deixe de 
focar, exclusivamente no treino de conceitos, e se baseie na análise das informações de modo a propiciar a 
crítica da aprendizagem e do ensino praticado. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi desenvolvido como parte dos requisitos da construção da Feira de Ciências da Escola 
Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professor Jean de Sousa Oliveira. Com a realização da feira a 
escola se propôs a revitalizar a área externa da instituição com jardinagem, horta, reaproveitamento da água 
das centrais de refrigeração de ar, reciclagem do lixo orgânico e parquinho para o recreio das crianças. Com 
isso em mente, transformou cada ideia em projetos que buscaram ressaltar para a comunidade escolar e a 
comunidade do entorno da escola, a importância e os benefícios da prática da sustentabilidade para a 
sociedade em geral.  
A execução de tais atividades embasa-se em orientações do Ministério da Educação e Cultura – MEC (MEC, 
2005), que recomenda às escolas o trabalho com conteúdos de modo interdisciplinar e obedecendo também 
recomendações de Organizações Ambientais (BRASIL, 2012, 2019), que aconselha a difusão, em nível 
mundial, dos conhecimentos necessários para o reaproveitamento de materiais recicláveis e para a 
conservação do meio ambiente. 
Com esse intuito, a Escola Municipal Jean de Sousa Oliveira se propôs a planejar e executar ações para 
realização do projeto científico que resultou no trabalho ora apresentado, buscando promover práticas 
interdisciplinares de ensino que trouxessem conhecimentos científicos e populares aos educandos sobre os 
assuntos abordados na feira de ciências (FAZENDA, 2012).  A disponibilidade de alimentos saudáveis, com a 
produção de hortaliças orgânicas, possível graças ao aproveitamento da água produzida nas centrais de ar, 
como por exemplo, e a criação de espaços agradáveis para os próprios educandos e professores, são 
resultados permanentes dos projetos que ficarão como um legado para a escola. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Descrição da escola 
A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Jean de Sousa Oliveira está situada na rua F s/n, bairro 
Parque das Orquídeas, na sede do município de Rorainópolis (Figura 1). Este é um bairro periférico, localizado 
na zona sudoeste da cidade. A escola conta com seis (6) salas de aula e uma equipe de 12 professores, uma 
(1) coordenadora geral, três (3) monitores para alunos Portadores de Necessidades Especiais – PNE, cinco (5) 
assistente de alunos, quatro (4) merendeiras, duas (2) porteiras, quatro (4) zeladores, um (1) secretário, duas 
(2) assistente de secretaria, dois (2) orientadores pedagógicos, três (3) vigias, um (1) vice gestor e um (1) 
gestor, que atendem 289 alunos de 04 a 05 anos de idade nos turnos matutino e vespertino. Os alunos estão 
divididos em 12 turmas da educação infantil. Vale ressaltar que no momento a escola só atende a educação 
infantil, apesar de que em sua nomenclatura conste ensino fundamental, devido a maior demanda da 
comunidade sob essa modalidade de ensino em detrimento à outra. 
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Figura 1. Visão frontal da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental professor Jean de Sousa Oliveira. 

Reuniões e oficinas de trabalho  
Para a realização dos projetos todo o corpo docente da escola juntamente com a coordenadora pedagógica, 
passou por reuniões e treinamentos (fóruns e oficinas de trabalho) promovidos pela Secretaria Municipal de 
Ensino e Desporto – SEMED no nível municipal. Passando assim, por capacitações com professores da 
Universidade Estadual de Roraima – UERR, reunião com a coordenadora geral da feira de ciências da 
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto – SEMED, que aconteceu na Escola Municipal Ordalha 
Araújo de Lima e reuniões na própria escola com a coordenadora pedagógica para a elaboração dos projetos 
e apresentação ao corpo docente o projeto guarda-chuva da escola e que serviu como texto base para a 
elaboração dos demais projetos desenvolvidos pelos docentes e discentes. A saber, o tema do projeto foi: 
“Ambiente escolar: as práticas de ensino na preservação sustentável do meio ambiente”.  
Trabalhando com as crianças  
O treinamento serviu para que os docentes pudessem passar a mensagem de cada projeto de uma forma mais 
elaborada para os alunos. Assim, (1), em sala de aula, os docentes trabalharam com as crianças orientando e 
falando sobre cada projeto em particular. Essas ações serviram para que as crianças tivessem contato direto 
com os objetos de estudo de cada projeto e interagissem com ele (CHIZZOTTI, 2009).  
Todo esse processo serviu para que os alunos fossem preparados para fazer uma boa apresentação dos 
resultados no dia da feira de ciências da instituição. Para isso foram escolhidos cinco (5) alunos de cada turma 
que mais se destacaram na fase de implantação do projeto para fazer a apresentação.  
Os projetos que foram desenvolvidos e apresentados no evento foram: 1. “Produtos Orgânicos: Qualidade de 
vida”; 2. “Jardim Sustentável: Um desafio possível?”; 3. “Reaproveitamento da água descartada pelas centrais 
de ar condicionado”; 4. “Horta Orgânica na Escola: Um caminho para a alimentação saudável”; 5. “A Borra de 
Café como Alternativa Sustentável na Produção de Fertilizante Orgânico”; 6. “A Reciclagem de Papel como 
Estratégia para a Sustentabilidade” e; 7. “As Brincadeira com Acessórios Sustentável na Primeira Infância” 
(Figura 2). Uma equipe de professores da Universidade Estadual de Roraima – UERR participaram da avaliação 
dos trabalhos no dia da feira atribuindo notas de 0 a 10 para cada quesito delimitado em uma ficha apropriada.   

 
Figura 2. Equipes de apresentação dos projetos no dia da realização da feira da Escola Municipal Professor Jean de 
Sousa Oliveira. Em (A) o projeto “Produtos Orgânicos: Qualidade de vida”; em (B) apresentação do projeto “As Brincadeira 
com Acessórios Sustentável na Primeira Infância”; em (C) “Horta Orgânica na Escola: Um caminho para a alimentação 
saudável”; na foto (D) apresentação da equipe do projeto “Reaproveitamento da água descartada pelas centrais de ar 
condicionado”; em (E) projeto “A Borra de Café como Alternativa Sustentável na Produção de Fertilizante Orgânico”; em 
(F) o projeto “Jardim Sustentável: Um desafio possível?” e; em (G) “A Reciclagem de Papel como Estratégia para a 
Sustentabilidade”.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO              
Cada projeto foi apresentado em suas respectivas salas de aula devidamente ornamentadas com seus 
respectivos temas, com exposições que se estenderam ao longo do dia, nos turnos matutino e vespertino do 
dia 23 de julho de 2019. Para os ornamentos seguiram-se os princípios de sustentabilidade na escolha do 
material utilizado. Nesse caso, optou-se por usar material biodegradável, como no caso do projeto “Jardim 
sustentável: um desafio possível!”, que utilizou palhas e flores naturais dentre os itens para ornamentação do 
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ambiente de exposição do projeto. Além disso, para a confecção de todos os folders e convites do evento, por 
exemplo, foram utilizados papel reciclado. 
Ao promover conhecimento científico aos discentes é notável e plausível que os mesmos (discentes)  
apresentem os projetos assim desenvolvidos por cada turma aos observadores e visitantes propiciando se o 
desenvolvimento de cada crianças em múltiplos campos, levando em consideração o que afirma a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, que define, como por exemplo, como sendo a finalidade da educação infantil 
o “desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social, complementando a ação da família e da comunidade” (LDB, 1996, p.31). Vale ressaltar ainda que os 
projetos apresentados serviram como ferramentas para o trabalho interdisciplinar, visto que envolveram uma 
gama de conhecimentos, correlacionados a diferentes campos de experiências. Assim, através da construção 
de cada projeto como: ambientes com paisagem planejada, alimento orgânico, reciclagem de água, papel, borra 
de café, material orgânico e pneus e madeiras, conforme os objetivos de preservação e sustentabilidade 
ambiental. Esses espaços podem, a curto e em longo prazo, estimular o cuidado dos alunos com o meio 
ambiente na perspectiva de uma vida mais saudável. 
Os resultados dos projetos em relação aos interesses pela sustentabilidade não se limitam ao espaço escolar 
propriamente dito, uma vez que os projetos tiveram considerável alcance na sociedade de Rorainópolis. Isso 
se depreende, por exemplo, a partir do número de pessoas que visitaram as salas dos projetos durante a Feira 
de Ciências totalizando 1.100 visitantes registrados, nos dois (2) turnos. Os visitantes foram oriundos tanto de 
outras escolas públicas, que vieram com transporte disponibilizado pela SEMED, como de instituições de ensino 
privadas e outros setores da comunidade local. Ao todo 12 instituições, como secretarias municipais, a 
Universidade Estadual de Roraima – UERR, e as escolas do município participaram prestigiando o evento 
(Quadro 1). Além das instituições citadas no quadro, é possível que haja ainda outras, visto que nem todos os 
visitantes especificaram suas instituições de origem, ademais, há ainda o caso dos visitantes que não 
assinaram as listas de frequência disponibilizadas nas salas de apresentações. Todos os visitantes que não 
identificaram sua instituição de origem na frequência foram computados como “comunidade em geral”, que 
inclui tanto alunos do ensino infantil e fundamental como professores de outras instituições, pais e familiares 
dos estudantes e demais membros da comunidade. Portanto, os números apresentados representam apenas 
uma parcela das pessoas que visitaram as salas durante a exposição. Não obstante, tais números demonstram 
a relevância dos projetos no que concerne a sua abrangência social. 

Quadro 1. Número de visitantes que assinaram a lista de presença dos projetos por Instituição no dia da Feira de Ciências 
da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Jean de Sousa Oliveira, Rorainópolis, Roraima. 
 

No. Instituições Total % 
1 Universidade Estadual de Roraima – UERR 25 2,2 
2 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos – SEMED 27 2,4 
3 Prefeitura de Rorainópolis 01 0,1 

4 Escola Municipal Vó Hilda 04 0,3 
5 Escola Municipal Joselma Lima de Souza 20 1,7 
6 Escola Municipal Jean de Sousa Oliveira 56 4,9 
7 Escola Municipal Francisco de Assis 04 0,3 
8 Escola Estadual José de Alencar 10 0,9 

9 Escola Cristo Rei (Instituição privada) 10 0,9 
10 Creche Andreza Rufino 08 0,7 
11 Creche Marlene 07 0,6 
12 Comunidade em geral 926 85,0 
 Total 1.098 100,0 

Fonte: Pesquisadores (2019). 

Considerando a visitação dos projetos no dia da apresentação da Feira de Ciências, a sala que mais despertou 
interesse dos visitantes foi o estande do projeto “Produtos Orgânicos: Qualidade de vida”, que registrou 270 visitas, 
representando 24,6% do total de visitantes, considerando os dois turnos. Por outro lado, o projeto que menos 
registrou visitante foi o projeto “A Reciclagem de Papel como Estratégia para a Sustentabilidade”, contabilizando 83 
visitantes. Vale ressaltar que esse projeto foi apresentado somente no turno da tarde (Quadro 2).   

Quadro 2. Quantidade de visitantes em cada projeto no dia da Feira de Ciências da Escola Municipal de Ensino Infantil e 
Fundamental Jean de Sousa Oliveira, Rorainópolis, Roraima. 

No. Projetos Total % 
1 Produtos Orgânicos: Qualidade de vida 270 24,6 
2 Jardim Sustentável: Um desafio possível? 250 22,8 
3 Reaproveitamento da água descartada pelas centrais de ar condicionado 119 10,9 

4 Horta Orgânica na Escola: Um caminho para a alimentação saudável 118 10,8 
5 A Borra de Café como Alternativa Sustentável na Produção de Fertilizante Orgânico 128 11,7 
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6 A Reciclagem de Papel como Estratégia para a Sustentabilidade 83 7,6 

7 As Brincadeira com Acessórios Sustentável na Primeira Infância 128 11,7 
 Total 1.098 100,0 

Fonte: Pesquisadores (2019). 

 

CONCLUSÕES 
Considerando que a realização desse projeto possibilitou o diálogo, o encontro entre a comunidade escolar e a 
comunidade do entorno da escola e abriu uma janela para uma coincidência significativa de eventos que 
permitiram a reflexão para a mudança fundamental de mentalidade nas questões relativas à sustentabilidade 
ambiental, a motivação e o desejo na materialização deste trabalho foram muito além de mostrar práticas 
consistentes de preservação, mas sim, em comunicar à sociedade o que aprendemos com a prática da ciência, 
sua vivência e convivência. Portanto, a Feira de Ciências da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 
Professor Jean de Sousa Oliveira apresentou de forma organizada e didática, não apenas informações 
científicas capazes de orientar e subsidiar interessados no que diz respeito à práticas preservacionistas e 
conservacionistas, mas, também orientar aqueles que convivem com questões e querelas acerca da prática da 
Educação Ambiental no Ensino Infantil e que são oriundas de um mundo cada vez mais diverso, complexo e 
sistêmico; compreendendo que somos pesquisadores, e que é imperativo contribuir para este campo do 
conhecimento e que hoje é referenciado como base essencial para uma visão de Ciência da Educação, 
Currículo e Didática. 
Considerando o alcance do projeto (1.098 visitantes) pode-se afirmar que a II Feira de Ciências da Escola 
Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professor Jean de Sousa Oliveira foi exitosa e superou todas as 
expectativas da comunidade escolar, comunidade do entorno e professores.  
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INTRODUÇÃO 
É necessário que o ensino acompanhe as transformações sociais que vivemos, para que a aprendizagem tenha 

significado aos estudantes, possibilitando a participação em atividades em classe e extraclasse envolvendo 

diferentes áreas do conhecimento desenvolvidas regularmente por meio dos componentes curriculares da 

Educação Básica. 

O paradigma da “hierarquia dos saberes” precisa também ser superado buscando trabalhar de modo que os 

estudantes tenham interesse em participar das atividades proposta por todas as disciplinas de forma individual 

e coletivas. Nessa visão não há uma área do conhecimento mais importante que a outra, mas que na verdade 

os diferentes saberes dialogam dentro de um contexto no qual estamos inseridos. 

Não basta, porém atuar intelectualmente, possibilitando ao aluno a compreensão teórica e 

concreta da realidade. É mister, ainda que em pequena escala, possibilitar ao educando as 

condições necessárias para que a compreensão teórica traduza em atos, uma vez que a prática 

transformadora é a melhor evidência da compreensão da teoria (apud GASPARIN, 2007, p.146). 

As diversas estratégias pedagógica proporciona a construção de princípios, atitudes, normas e valores, 

aspectos sócias em meios as situações vividas. O presente trabalho é resultado de um projeto de culminância 

bimestral realizado na escola São Vicente de Paula no ano de 2016, teve como objetivo geral, incentivar os 

alunos aos estudado, por meio de atividades diferenciadas motivacionais e de superação que fortaleçam as 

relações interpessoais da comunidade escolar, contextualizando os conhecimentos adquiridos em sala de aula, 

organização, pontualidade e desenvolvimento de habilidades. Para Zabala (1998) afirma que os alunos 

necessitam de uma série de estratégias meta cognitivas, para que possam assegurar o controle pessoal dos 

conhecimentos que vão adquirindo, assim como dos processos que realizam na aprendizagem, reforça ainda 

que para aprender, é necessário um ambiente adequado, em meio à relações que predominam a aceitação, a 

confiança, o respeito mútuo e a solidariedade. 

O aluno interage com o assunto em estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo 

e ensinando – sendo estimulado a construir o conhecimento ao invés de recebê-lo de forma 

passiva do professor. Em um ambiente de aprendizagem ativa, o professor atua como orientador, 

supervisor, facilitador do processo de aprendizagem, e não apenas como fonte única de 

informação e conhecimento (BARBOSA; MOURA, 2013, p.55). 

Para tanto, as práticas diferenciadas na escola trabalhada de forma em conjunto para incentivar ou superar, 

ajuda a promover e incentivar atividades de pesquisa e trabalho em equipe, valorizar as habilidades, os talentos 

individuais e coletivos entre os estudantes, desenvolve uma proposta de intercomunicação entre disciplinas, 

estimula a socialização entre os estudantes de turmas diferentes, ajuda a aplicar os conhecimentos adquiridos 

em situações ou problemas teórico-práticos, oportuniza aos alunos atividades práticas nas quais possam 

vivenciar os conteúdos trabalhados em sala de aula. Com isto, o envolvimento das turmas será possível motiva-

los a alcançar resultados mais satisfatórios no rendimento escolar. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa caracteriza-se por um estudo de caso, o qual segundo Duarte e Barros (2006, p.216) trata-se de 

uma análise intensiva, empreendida numa única ou em algumas organizações reais, que no nosso caso é o 

Projeto de culminância bimestral desenvolvido pela Escola São Vicente de Paula. Ainda de acordo com os 

referidos autores, o estudo de caso reúne, tanto quanto possível, informações numerosas e detalhadas para 

apreender a totalidade de uma situação. 

O projeto foi desenvolvido após um alto índice de alunos reprovados e pendentes em no mínimo duas disciplinas 

no regime de progressão parcial do ano de 2015. Foram no total de 27 alunos reprovados e 55 no regime de 

progressão parcial no ano de 2015. O projeto foi desenvolvido ao longo do ano de 2016 envolvendo no total de 
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450 alunos matriculados, com intuito de elevar o índice de aprovação no rendimento escolar para o ano de 

2017.  

O projeto foi realizado nos três primeiros bimestres, prevendo atender tanto os alunos aprovados em todas as 

disciplinas, quanto aos que não conseguiram serem aprovados, ao final de cada bimestre abrem as inscrições 

para as atividades diferenciadas. Para os aprovados são oferecidas atividades lúdicos, esportivas e 

motivacionais de interação, para os alunos que não obtiveram êxodos em qualquer disciplinas são 

proporcionados atividades motivacionais, reflexões, superação e de ludicidade, desta forma, os alunos terão 

oportunidade de desenvolver suas habilidades e competências por meio das aulas diferenciadas das disciplinas 

curricular. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a finalização das avaliações bimestrais e com a divulgação do quadro de rendimento do primeiro bimestre, 

todos os alunos que alcançaram a meta em todos os componentes curriculares tiveram a oportunidade de 

participar das atividades esportivas previstas no cronograma do presente projeto. Aos alunos que apresentaram 

dificuldades ao longo do bimestre e que não obtiveram êxito em alguma disciplina, foi elaborado uma aula 

especial motivacional com atividades reflexivas de superação e, práticas diferenciadas que atendam às 

necessidades dos alunos e possibilitem aos alunos alcançar a aprendizagem necessária para se desenvolver 

nos próximos bimestres. 

Os professores das disciplinas de Inglês; Artes; Ensino Religioso e Educação Física que são disciplinas que 

não atribuem notas aos alunos ficam envolvidos diretamente na organização e execução das atividades 

esportivas juntamente com os alunos. Do mesmo modo que os professores das disciplinas de Português; 

Matemática; Ciências; História e Geografia que não tenham alunos em atividade de recuperação devem 

também participar na organização e execução das atividades esportivas de suas disciplinas para a recuperação 

do aluno. 

 

GRONOGRAMA DE ATIVIDADES PRÁTICAS PARA ALUNO APROVADOS 

BIMESTRES 

 

PROGRAMAÇÃO Componente Curricular 

1º Torneio misto de mini voleibol Ed. Física 

Parodiando em geografia Geografia 

Circuito matemático Matemática 

 

2º 

 

SVP de futsal Ed. Física 

Queimadas da Língua Portuguesa Língua portuguesa 

Manja pega em matemática matemática 

 

3º 

III Open de xadrez Ed. Física 

Mostre seu talento Ed. Física 

Quebra Cabeça Geografia e História 

                         FONTE: autora com base nos dados coletados do projeto 

 

O cronograma com as atividades para os alunos aprovados em todas as disciplinas, foi pensado em fazer com 

eles continuem com seus esforços, possam interagirem bem uns com outros, respeitando, ajudando uns aos 

outros no momento de dificuldade, ou seja, continuem motivados e motivem uns aos outros. 

 

GRONOGRAMA DE ATIVIDADES PRÁTICAS PARA ALUNO APROVADOS 

BIMESTRES 

 

PROGRAMAÇÃO Componente Curricular 

1º 

 

Palestra de interação reflexiva: è 

preciso saber viver. 

 

Coordenação 

Queimada da Língua Portuguesa Língua portuguesa 

 

 

2º 

 

Dinâmica de superação: Sou a 

paisagem desse ambiente 

 

artes 

Pula – pula das disciplinas Língua Inglesa 
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3º 

Dinâmica: Juntos e misturados Orientação 

Reflexão com o jogo de xadrez Ed. Física 

                         FONTE: autora com base nos dados coletados do projeto 

 

 As atividades elaboradas para os alunos com baixo rendimento, teve como objetivo, estimular a auto 

confiança, enfrentar desafios, descobrir a importância dos esforços diários, exercitar a atenção e concentração, 

a valorização do trabalho em grupo e individual, entender a importância dos estudos. 

 

DESENVOLTURA DOS ALUNOS POR BIMESTRES 

Total de alunos matriculados/ 2016 

 

Alunos reprovados por bimestres 

450 alunos Reprovados no 1ᵒ bimestre: 45 

445 alunos Reprovados no 2ᵒ bimestre: 38 

437 alunos             Reprovados no 3ᵒ bimestre: 12 

Reprovados no 4ᵒ bimestre 2016:                                                      28 

Alunos para progressão parcial 2016/2017:                                   12 alunos 

 

A cada bimestre se observou uma melhoria no rendimento escolar dos alunos, as disputas ocorreram no 

formato interclasse divididos em duas categorias a saber: CATEGORIA 6º/7º ANO e CATEGORIA 8º/9º ANO; 

sendo em cada grupo (masculino e feminino). O projeto teve um resultado satisfatório, com um envolvimento 

dos alunos e sua motivação nas práticas pedagógicas de ludicidades, esportivas, dinâmicas de grupos e 

palestras motivacionais. 

 

CONCLUSÕES 

As práticas pedagógicas diferenciadas como instrumento educacional, mostra um desenvolvimento satisfatório 

aos alunos, uma das condições para um bom resultado, é o compromisso da equipe, a motivação e o 

entusiasmo dos professores em acreditar que pode motivar os alunos com baixo rendimento, a acreditar em si, 

a terem entusiasmos e compromisso com os estudos. Como também, valorizar os esforços dos alunos com 

bom rendimento, fazer com os alunos permaneçam com seus esforços e motivados a apresentarem bons 

resultados para o próximo bimestre. 

A autoeficácia dos professores se dá das relações sociais positivas no ambiente de trabalho, isso reflete nas 

positivas práticas pedagógicas diferenciadas, resultando na motivação dos alunos, capacitando o sujeito a lidar 

com suas necessidades, desejos e expectativas, bem como, com as necessidades, expectativas e desejos dos 

outros, de forma que o mesmo possa desenvolver as competências técnicas, sociais e comunicativas, 

essenciais para o seu processo de desenvolvimento individual e social. 

Além de ampliar o campo experimental do indivíduo, cria obrigações, estimula a personalidade intelectual e 

física, possibilita que conheçam o próprio corpo, seus limites e possibilidades, aprendam a trabalhar em equipe, 

obedeçam regras e normas.  
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INTRODUÇÃO 
Em toda Amazônia brasileira vem sendo desenvolvidas inúmeras técnicas de manejo do solo em povoamentos 
silviculturais puros e mistos de essências florestais e modelos de plantios em sistemas agroflorestais, por 
exemplo. Este movimento vem de encontro aos projetos desenhados para mitigação dos efeitos das mudanças 
climáticas globais e do aquecimento do planeta devido às grandes quantidades de Gases de Efeito Estufa – 
GEE lançados para a atmosfera por processos antropogênicos na Amazônia. Esses projetos atenderiam a dois 
objetivos simultâneos: 1. Recuperar áreas degradadas e abandonadas pela agropecuária extensiva, derivadas 
do desmatamento e; 2. Suprir o mercado com espécies de valor econômico, além de mitigar os efeitos das 
mudanças no clima. Considerando o Estado de Roraima, a silvicultura de florestas plantadas ainda pode ser 
considerada incipiente. No fim da década de 1990 foram implantados os primeiros plantios com a espécie 
Acacia mangium em Roraima (SOUZA et al., 2019). A A. mangiun é uma espécie exótica, originária da Ásia e 
vem se mostrando altamente nociva ao ambiente natural do lavrado de Roraima aonde foi plantada. Isto se 
deve ao grande potencial invasivo apresentado pela espécie a partir da sua propagação biológica, que, sem 
inimigos naturais nas savanas, pode colocar em risco a biodiversidade das áreas adjacentes aos plantios 
(AGUIAR JUNIOR et al., 2014). Outra espécie exótica que vem sendo utilizada recentemente, com grande 
expectativa de sucesso na silvicultura local, é o mogno africano (Khaya grandifoliola CDC). Esta espécie, com 
a madeira de características parecidas com o mogno brasileiro (Swietenia macrophylla), apresenta grande 
potencial para se adaptar ao clima de Roraima, visto que, a latitude geográfica de ocorrência original da espécie 
na África Central (Angola, Benim, Costa do Marfim, Camarões, Gana, Nigéria e Togo) é semelhante a do 
Estado. Apesar de ser uma espécie promissora existem poucos estudos sobre o desenvolvimento do mogno 
africano no Brasil (RIBEIRO et al., 2017). Portanto, o presente estudo teve como objetivo principal avaliar a 
produção do volume de madeira comercial (m3.ha-1) de um povoamento de mogno africano de 16 e de 18 anos 
de idade, implantado em consórcio com espécies frutíferas perenes no lavrado de Roraima. Nossa hipótese 
sugere que os diferentes arranjos de espaçamento entre plantas (adensamento), e as diferentes culturas 
consorciadas com o mogno, influenciaram na produção de madeira para a serraria. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Área de estudo 
A área de estudo está localizada na Fazenda Passarão km 38 da vicinal que oferece acesso ao Projeto de 
Assentamento Passarão, área rural do município de Boa Vista, Roraima (Figura 1). O plantio se localiza cerca 
de 200 m da margem direita do Rio Uraricoera (Figura 1 B). A área era originalmente formada por vegetação 
de savana gramino-lenhosa (IBGE, 2012), popularmente chamado de lavrado, sob as coordenadas geográficas 
de 3º 12’ 17,103’’ de latitude norte e -60º 34’ 12,15’’ de longitude oeste. A precipitação média oscila em torno 
de ~1.600 mm anuais (BARBOSA, 1997). O plantio de mogno africano, em consórcio com diferentes culturas 
perenes (acerola, açaí, banana, cupuaçu e mamão), foi realizado com o intuito de servir, em sua idade adulta, 
como barragem para os fortes ventos (barravento) incidentes no período de estiagem na região, que vai de 
setembro a março. Ao todo foram plantados 17 talhões, sendo nove (9) plantados em 2001 (18 anos) e oito (8) 
em 2003 (16 anos) (Figura 1C).      
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Figura 1. Localização da área de estudo. Em (A), mapa de desmatamento do Estado de Roraima do ano de 2017 (INPE, 
2019). Em (B), localização da fazenda Passarão no município de Boa Vista e em (C), representação da localização espacial 
dos talhões com os plantios de mogno africano (Khaya grandifoliola) em consórcio com culturas perenes.  

Inventário florestal 
A coleta de dados para o inventário florestal foi realizada entre os dias 10/06/2019 e 14/06/2019. Nesse caso, 
foi aplicada amostragem de 100% das árvores de mogno africano (censo) presentes nos 17 talhões. Todas as 
árvores foram numeradas em ordem sequencial e o registro numérico foi esculpido em placas de metal 
galvanizado e fixado no respectivo tronco mensurado. As medidas obtidas em campo foram: Circunferência a 
Altura do Peito – CAP (cm) e altura comercial (Hc: m). A forma dos fustes ou troncos foram avaliados 
visualmente e classificados em três (3) níveis de deformidade: 1. Fuste retilíneo e sem defeitos (oco, rachaduras 
ou com podridão), com 80% de aproveitamento; 2. Fuste com pequena a média tortuosidade e sem defeitos 
aparentes, com 60% de aproveitamento e; 3. Fuste apresentando grande tortuosidade e ou defeitos aparentes, 
com 30% de aproveitamento.  Em laboratório foi associado um coeficiente de forma (QF) para cada nível de 
deformidade do tronco: 0,8, 0,6 e 0,3 para os níveis 1, 2 e 3, respectivamente. Em laboratório também foram 
determinados os Diâmetros a Altura do Peito – DAP´s, a partir das circunferências obtidas em campo (DAP= 

CAP/π) e Área Basal (𝐴𝐵 =
√𝐷𝐴𝑃2

4
), em m2.ha-1.individuo-1. O QF foi aplicado como um fator de correção para o 

cálculo do volume comercial (m3.ha-1) de cada árvore inventariada na equação: Vc= Hc*AB*QF, onde 
Vc=volume comercial, Hc=altura comercial e AB=área basal. 
Análise estatística 
Para determinar a relação entre o adensamento dos indivíduos por hectare (ind.ha-1) e a altura comercial (Hc) 
com o volume de madeira (m3.ha-1) produzida, foram utilizadas análises de regressão linear simples (RLS). No 
caso da RLS a variável explicativa ou independente foi adensamento (ind.ha-1) e a variável dependente ou 
explicada foi o volume comercial (m3.ha-1). Antes da aplicação das análises descritas acima as variáveis foram 
normalizadas selecionando-se, aleatoriamente, 30 indivíduos por talhão. Este procedimento foi necessário, 
visto que, os talhões (n=17) apresentaram diferenças entre si em quantidades de indivíduos e em área. Após 
esse procedimento, foram realizados testes de normalidade (Liliefors) no banco de dados selecionado e análise 
de variância (ANOVA) para verificar a diferenciação ou não entre os talhões. As análises descritas acima foram 
realizadas considerando as idades dos talhões.  
Para avaliar se a cultura plantada em consórcio com o mogno influenciou na sua produção, os talhões foram 
agrupados por tipo de cultura e por idade do plantio e em seguida utilizou-se de análise de variância (ANOVA) 
para verificar a diferenciação ou não entre eles. Nessa análise, os talhões foram separados por tempo de plantio 
(anos), sendo feita a comparação entre talhões e culturas dentro da mesma idade. Dessa forma, foram 
identificados nove (9) talhões com 18 anos: 06, 10, 15 e 16 consorciado com banana; 07, 08 e 11, com açaí; 
17 com cupuaçu e 09 com mamão. Por outro lado, os oito (8) talhões com 16 anos foram: 01, 02, 03, 04 e 05 
consorciados com acerola; o talhão 13 com açaí e os talhões 12 e 14 com banana. Nos casos onde houve mais 
do que um talhão da mesma cultura utilizou-se a média aritmética entre os valores dos talhões para representar 
a cultura nas análises. Todas as análises foram executadas no software livre R 3.6 (R CORE TEAM, 2019), no 
nível de 95% de confiança estatística (erro tipo I: α=0,05). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Inventário florestal 
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A cubagem das árvores, considerando o somatório dos 17 talhões, alcançou um volume total de 3.305,82 m3 
de madeira comercial (Tabela 1) indicando toda a produção da área de 21,23 ha. Os talhões apresentaram 
grandes discrepâncias em tamanho de área e número de indivíduos. Por exemplo, o talhão 07 apresentou a 
maior área (2,99 ha e 329 indivíduos) enquanto que o talhão 01 apresentou a menor área (0,54 ha e 74 
indivíduos). Embora tivesse apresentado área (1,48 ha) quase três (3) vezes maior do que o talhão 01 o talhão 
17 apresentou 20 árvores (37,0%) a menos do que este, projetando uma densidade de apenas 36 árvores por 
ha, enquanto o talhão 01 projeta uma densidade de 137 indivíduos por ha.    
Embora o talhão 17 tenha apresentado o maior DAP médio (78,12 cm), projetando volume médio de 5,19 m3 
por árvore e produtividade de 189,07 m3.ha-1, com apenas 36 indivíduos.ha-1, o talhão 08 indicou uma estimativa 
de maior produtividade por hectare (247,02 m3.ha-1) com 171 indivíduos.ha-1. Este resultado pode estar 
relacionado ao maior espaçamento observado entre as árvores no talhão 17 em comparação com o talhão 08 
(DAP médio de 40,42 cm). Explicando, talvez, a maior média de volume encontrada por árvore. Os testes 
estatísticos apontaram diferença significativa entre talhões, considerando a amostragem aleatória de 30 árvores 
por talhão (Figura 2). Nessa análise preliminar não se considerou as idades nem as culturas em consórcio com 
o mogno.         

Tabela 1. Resultados da cubagem de árvores de mogno africano (Khaya grandifoliola) em 17 talhões localizados na 
Fazenda Passarão, município de Boa Vista, Roraima. Ha= Hectare (10.000 m2); DAP Méd= DAP médio do talhão; Vol = 

Volume; N.ind= número de indivíduos; Desv.Pad= Desvio padrão. 

 

Talhão 
Idade 
(anos) 

Área (ha) 
DAP Méd 

(cm) 
Vol (m3) 

Vol 
(m3.ha-1) 

N.ind N.ind.ha-1  

TL_01 16 0,54 43,41 95,90 178,06 74 137 

TL_02 16 1,22 39,82 159,73 131,49 148 122 

TL_03 16 1,23 39,84 164,96 133,65 150 122 

TL_04 16 1,24 42,10 147,79 119,58 128 104 

TL_05 16 1,78 43,63 222,07 124,53 159 89 

TL_06 18 2,19 57,83 486,65 222,06 158 72 

TL_07 18 2,99 46,12 622,37 208,41 329 110 

TL_08 18 0,69 40,42 171,41 247,02 119 171 

TL_09 18 1,77 31,40 212,14 119,60 238 134 

TL_10 18 1,09 27,90 111,30 101,93 180 165 

TL_11 18 0,58 41,56 73,51 127,20 59 102 

TL_12 16 1,27 22,86 102,73 80,64 225 177 

TL_13 16 0,79 57,58 85,38 108,71 38 48 

TL_14 16 0,57 44,64 74,45 129,85 57 99 

TL_15 18 0,90 49,33 215,30 240,06 120 134 

TL_16 18 0,90 44,06 90,83 101,13 74 82 

TL_17 18 1,48 78,12 280,16 189,07 54 36 

Total/média –  21,23 44,15 3.316,67 150,76 2.299 112 

Desv.Pad – 0,65 12,49 149,76 52,25 77,32 39,83 

 

                       
Figura 2. Box plot apresentando os resultados da análise de variância (ANOVA) comparando o volume médio de 30 
árvores escolhidas aleatoriamente em cada talhão. As barras verticais indicam os valores extremos das amostras. A linha 
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central representa a média e as linhas fechando o box delimitam o início do segundo e o final do terceiro quartil, 
respectivamente. Os círculos fechados acima das barras verticais indicam a presença de valores discrepantes da média 
(outliers). Letras minúsculas diferentes indicam diferença significativa entre os tratamentos ao menos de 95% de confiança 
estatística (α=0,05). Na análise não se considerou as idades nem as culturas em consórcio com o mogno.         
 

Efeito do adensamento sobre a produção de madeira 
Para a análise de RLS, considerando a influência do adensamento dos indivíduos (X: ind.ha-1) na produção de 
madeira (Y: Vc em m3), os talhões foram separados de acordo com a idade (anos). As análises, tanto para 
idade de 16 quanto para 18 anos, indicaram que quanto menos adensado for o plantio maior será a produção 
de mogno (R2

ajust.=0,7573; p=0,0037 para 16 anos) e (R2
ajust.=0,5633; p=0,01201 para 18 anos). Ou seja, o maior 

espaçamento entre linhas e plantas pode beneficiar o crescimento do mogno africano em seu rendimento de 
madeira (Figura 3).  

 
Figura 3. Comportamento do volume comercial (m3) em função da densidade de indivíduos (N.ind.ha-1).  

Efeito do tipo de cultura consorciada com o mogno africano   
A análise de variância (ANOVA) também foi aplicada considerando as idades dos povoamentos (Figura 4). 
Entre os talhões de 16 anos (Figura 4A) o plantio em consórcio com o açaí se diferenciou estatisticamente das 
outras duas culturas: acerola e banana (Tuckey: F=25.0744; p<0,0001).  Entre os talhões de 18 anos (Figura 
4B)  a análise de variância indicou que o cupuaçuzeiro, em consórcio com o mogno africano, foi o melhor 
tratamento para a produção de madeira (Tuckey: F=65.9225; p<0,0001) sendo que as outras culturas (banana, 
açaí e mamão) não apresentaram diferença significativa entre si.  

 
Figura 4. Resultado da Análise de variância (ANOVA) considerando três (3) diferentes culturas consorciadas com o mogno 
africano com idade de 16 anos (A) e quatro (4) diferentes culturas consorciadas com o mogno africano com idade de 18 

anos (B), na Fazenda Passarão, município de Boa Vista, Roraima. As barras verticais do box indicam os valores 
extremos das amostras. A linha central representa a média e as linhas fechando o box delimitam o início do segundo e o 
final do terceiro quartil, respectivamente. Letras minúsculas diferentes indicam diferença significativa entre os tratamentos 
de mesma idade ao menos de 95% de confiança estatística (α=0,05).  
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CONCLUSÕES 
As análises indicaram que plantios com arranjos espaciais de maior distanciamento entre plantas de mogno 
africano e, portanto, menor quantidade de árvores por hectare pode ter um melhor rendimento na produção de 
madeira do que se plantados em arranjos de maior adensamento. Isto foi verdadeiro considerando os talhões 
das duas idades. Considerando as culturas que foram plantadas em consórcio com o mogno o açaí ofereceu 
maior oportunidade de produção de madeira nos plantios com 16 anos, enquanto que o cupuaçu obteve um 
maior destaque na produção de madeira nos plantios de 18 anos. No entanto, com o experimento não ficou 
claro qual fator foi determinante para a maior produção de madeira, se a interação do mogno com a cultura em 
si ou se foi simplesmente o efeito do espaçamento entre plantas. Porque foi justamente nos talhões com açaí 
(16 anos) e cupuaçu (18 anos) aonde se verificaram os maiores espaçamentos entre plantas: açaí, talhão 13 
(14,4 m) e talhão 17, cupuaçu (16,5 m). Estes estudos são preliminares e, portanto, outras variáveis deverão 
ser testadas e analisadas com o intuito de oferecer o melhor suporte técnico / científico possível para a 
implantação do um manejo adequado e se alcançar a domesticação dessa espécie em Roraima e na Amazônia 
como um todo. Os resultados dessa pesquisa oferecem subsídios para futuros empreendimentos de silvicultura 
na Amazônia utilizando o mogno africano em consórcio com outras culturas em SAF´s e ou em plantios de 
enriquecimento de capoeiras, por exemplo, visando a recuperação de áreas degradadas e o retorno econômico-
financeiro compatível com o valor comercial da espécie. 
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INTRODUÇÃO  
A dificuldade das escolas para definir e aplicar parâmetros esbaram na própria sociedade que a constitui. Nas 
escolas indígenas não são diferentes, tendo os mesmos os conflitos interferindo no interior de suas instituições. 
A escola é constituída por diversas ações simples e complexas. Essas podem determinar como ela será 
conduzida, definir o caminho a ser seguido e as partes constituirão um todo. 
Esse artigo busca descrever os desafios da construção do PPP da Escolas Estadual Indígena Índio Hermínio 
Paulino, localizadas na Região Baixo Cotingo, Terra Indígena Raposa Serra do Sol, no município de Normandia, 
no estado de Roraima, a comunidade é composta de indígena do povo Macuxi. 
A Escola Estadual Indígena Índio Hermínio Paulino, localizada na comunidade indígena São Pedro, Região 
Baixo Cotingo, Terra Indígena Raposa Serra do Sol, no município de Normandia. Criada e mantida pelo Estado 
de Roraima. Decreto de Criação nº. 5509 - E, 10 de outubro de 2003 e reconhecido pela Resolução CEE/RR 
nº. 33 de 06/2008.  
Através desse estudo, pretende-se destacar que como a escola utiliza um processo único na construção das 
diretrizes de seu funcionamento, esse processo ocorre em duas escolas indígenas em que a interculturalidade 
é mais evidente, fazendo parte essencial das atividades escolares. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para que esse estudo fosse realizado, utilizou-se de uma observação direta nas atividades específicas da 
elaboração do PPP da escola, os relatos dos participantes através das reuniões que envolvia a temática da 
educação e de informação coletadas em diários de campo de uma pesquisa etnográfica nas escolas das 
comunidades. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Legislação para Escolas Indígenas 
Para falar sobre educação escolar indígena é importante diferenciá-la da educação indígena. Segundo o 
Parecer 14/99, a educação indígena “designa o processo pelo qual cada sociedade internaliza em seus 
membros um modo próprio e particular de ser, garantindo sua sobrevivência e sua reprodução” e refere-se ao 
aprendizado de processos e valores de cada grupo social.  
Os fundamentos para educação escolar indígena, é determinada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Escolar Indígena, a qual apresenta e propõem a estrutura de ações concretas em prol da educação 
escolar indígenas. A Lei de Diretrizes e bases- LBD da educação nacional nº 9394/1996, fixa as diretrizes e 
bases para a educação nacional e estabelece regras especiais para educação escolar indígena. O Referencial 
Curricular Nacional para as Escolas Indígenas- RCNEI’s, publicação do MEC de 1998, deu um novo perfil às 
propostas para uma escola diferenciada, apresentando as considerações gerais sobre a educação escolar 
indígena.  
Essas são algumas Leis e normas que orientam a educação escolar indígena no Brasil e em Roraima. Segundo 
a CEE/RR, cerca 80% das escolas indígenas não possuem seus Projetos Político Pedagógicos, em outubro de 
2018, o próprio CEE, aprovou o PPP unificado para as escolas indígenas, para que as escolas pudessem 
expedir os certificados dos alunos, esse PPP unificado é valido por dois anos.   
Trazendo para realidade da região do Baixo Cotingo, município de Normandia, hoje o marco situacional do 
andamento dos PPP’s, das 27 escolas estaduais que a região tem, 05 escolas estão com os PPP’s em análise 
técnica no CEE, 08 escolas estão em fase final da construção dos PPP’s e 14 escolas estão na fase inicial da 
elaboração dos PPP’s. As escolas do município ainda não possuem seus PPP’s. 
Elaboração do PPP pelas Escolas Indígena Estadual Índio Hermínio Paulino 
O principal motivo da elaboração do PPP das escolas é a garantia da implementação de outras modalidades 
de ensino como o ensino médio e a EJA, para que os alunos não tenham que estudar em outras comunidades. 
Salientamos que o regimento escolar está sendo elaborado buscando estabelecer normas de organização e de 
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convivência na escola e deve estar de acordo com que se propõe a porta pedagógica das escolas, mas os 
mesmos estão utilizando o regimento unificado para as escolas indígenas de Roraima de 2013. 
As reuniões sempre acontecem nos barracões das comunidades, com a participação efetiva dos professores, 
gestão escolar, alunos, pais e tuxauas, todas as atividades ocorreram nos meses de abril a setembro de 2018, 
sob a responsabilidade do Centro Regional de Educação Indígena Amooko Januário- CREIAJ e da Divisão de 
Educação Escolar Indígena- DIEEI. 
Podemos salientar que a escola só terá desempenhado sua função social, quando todos que nela atuam, 
estiveram envolvidos concretamente, não apenas no âmbito do discurso na construção do PPP que aborde as 
aspirações e perspectiva da comunidade. 
Diante do exposto e de algumas vivencias durante o desenvolvimento dos projetos das escolas foram 
constatadas as mudanças, sobretudo o modo de pensar na elaboração do PPP, e principalmente s desafios 
que precisam ser superados, a realização deste artigo, bem como as participações na relatoria e sistematização 
desses PPP’s, propiciou que fosse discutido acerca da realidade da construção dos projetos político pedagógico 
na dinâmica escolar. 

 

CONCLUSÕES 
O processo de elaboração do PPP é um momento rico, pois durante a sua construção é que a escola é pensada 
e a produção do conhecimento acontece, o momento é democrático, para que aconteça a participação efetiva 
de todos os segmentos escolar para construírem de forma autônoma e intercultura, discutindo coletivamente a 
pratica educativa, afim de ser pensada, ressignificada visando a melhoria da qualidade pensando sobretudo na 
aprendizagem desenvolvimento do aluno. 
Procurei descrever os desafios da construção do PPP nessas escolas, discutindo a relação entre o PPP e 
autonomia das escolas nos documentos citados, assim descrever a participação coletiva na construção do PPP, 
permitindo que todos os participantes pudessem expressar suas opiniões referente ao cotidiano da escola 
indígena. 
Não basta somente as leis para que a realidade escolar mude é preciso os agentes da SEED e Centro Regional 
promoverem está ação entre todos na comunidade, pudemos perceber que as dificuldades na hora de elaborar 
um projeto que atenda os anseios da comunidade dentro da lei, se esbarra, principalmente no tangente da 
valorização cultural, além de dificuldade que encontramos em sistematizar as discussões que vão para o texto 
final do PPP. 
A elaboração dos PPP da Escola Estadual Indígena Índio Hermínio Paulino, não é para atender somente as 
exigências a uma determinação legal, mas pode mostrar um amadurecimento de muitos pensamentos refletindo 
na decisão devido a participação nas discussões e nas reflexões proporcionadas pelas assembleias regionais 
e estaduais quando se refere ao tema educação escolar indígena. Ouvir o que o outro pensa e participar das 
atividades é traço cultural dos indígenas, e isso faz com que a elaboração seja realmente coletiva, mas também 
com que demande de um tempo grande para definições. 
O PPP da escola, estão sendo para atender as exigências legais, vemos um ponto positivo gerou a união das 
escolas e das comunidades, fortalecendo os laços entre elas.  
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INTRODUÇÃO 
A fruticultura representa um importante segmento da agricultura para o desenvolvimento da região Amazônica 
e está incluída entre as opções ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis, devido ao potencial 
de utilização dos recursos genéticos nativos da região e pelo volume de mão-de-obra envolvida (CLEMENT 
et al., 2007). 
O taperebazeiro (Spondias mombin L.) é uma frutífera perene, dispersa nas regiões tropicais da América, 
África e Ásia (SACRAMENTO; SOUZA, 2009). O taperebazeiro é uma das várias espécies frutíferas nativas 
da Amazônia, de grande interesse econômico, sendo encontrada em matas primárias, secundárias e em áreas 
perturbadas. Pertencente à família Anacardiaceae, a árvore atinge de 20 a 25 m de altura, com tronco 
revestido por casca grossa. Apresenta madeira branca fácil de trabalhar, própria para marcenaria e carpintaria 
(PIO CORRÊA, 1926). Cosmopolita tropical e silvestre é comum em Roraima, sendo raramente cultivada 
(DUCKE, 1946). 
Em Roraima, está presente em todos os municípios de forma espontânea, principalmente em áreas de mata 
ciliar do ecossistema de savana (DUARTE et al., 2010). Os frutos possuem forma ovóide ou oblonga, achatada 
na base. Apresentam polpa sucosa, doce-acidulada, de sabor e cheiro agradáveis, sendo os frutos 
consumidos ao natural ou utilizados na confecção de geleias, compotas, refrescos, sorvetes, polpas, sucos, 
picolés, néctares e geleias de excelente qualidade nutriticional e comercial. Quando maduros sua casca lisa 
apresenta coloração amarelo-alaranjado (SANTOS, 1978; LORENZI, 1992; CAVALCANTE, 1996; 
SACRAMENTO; SOUZA, 2009). 
Apresenta, no entanto, alguns problemas fitotécnicos relacionados à produção de mudas da espécie 
(AZEVEDO; MENDES; FIGUEIREDO, 2004). Os conhecimentos e tecnologias disponíveis ainda não permitem 
o cultivo em larga escala, sendo a exploração apenas extrativista (SACRAMENTO; SOUZA, 2009). 
A estrutura de propagação sexuada do taperebazeiro é o endocarpo contendo sementes, que é súbero 
lignificado e rodeado por fibras esponjosas, que dificultam o corte para a retirada das sementes (CARVALHO 
et al., 1998). As sementes dessa espécie, em condições normais de semeadura em viveiro, apresentam 
emergência lenta e desuniforme, conforme observações preliminares realizadas no viveiro de produção de 
mudas do Parque Zoobotânico/Universidade Federal do Acre - PZ/UFAC, o que leva a crer que a espécie 
apresenta algum tipo de dormência. 
Segundo Ramos e Zanon (1984), a dormência em sementes frutíferas nativas se manifesta pelo atraso da 
germinação, originando plântulas desuniformes, o que provoca problemas no viveiro e no estabelecimento de 
plântulas. Deichmann (1967), também comentou que muitas sementes germinam em poucos dias, mas as 
que apresentam dormência e as que possuem tegumento duro precisam de mais tempo para germinar. De 
acordo com Kramer e Kozlowski (1972), cerca de dois terços das sementes de espécies arbóreas apresentam 
certo grau de dormência/ impedimento para absorção de água. 
Objetivou-se neste trabalho determinar o efeito de substratos envolvendo diferentes combinações de solo, 
esterco bovino, casca de arroz carbonizada e areia, no crescimento das plântulas de taperebazeiro (Spondias 
mombin L.) em condições de viveiro, em Boa Vista, Roraima 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Experimentos prévios foram conduzidos para obter as plântulas utilizadas no estudo, composto por misturas 
de substratos. Todos conduzidos em viveiro telado (sombrite 50%) da Embrapa Roraima, entre agosto de 2018 
e maio 2019. Os endocarpos utilizados para estudos foram coletados de árvores produtivas em Roraima. 
Posteriormente, os endocarpos foram beneficiados (lavados e limpos) e uniformizados manualmente pelo 
tamanho e postos para germinar em canteiro de areia. 
Após as plântulas atingirem aproximadamente 15 cm de altura, foram transplantadas para sacos de polietileno 

preto, com dimensões de (15 x 35 cm) e capacidade de 2,2 Litros de substrato. Foram avaliados seis tipos e/ou 

misturas de substratos oriundos de matérias primas abundantes em Boa Vista-RR, num delineamento 

experimental inteiramente casualizado, com 5 repetições e 4 plantas por repetição, instalado em agosto de 

2018. Os substratos foram compostos pelas misturas: solo (S+A); solo + CAC (proporção 2:1 v/v); solo + 
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composto orgânico-CO (2:1); solo + CAC + CO (1:1:1); solo + CAC + CO (2:1:1); solo + CAC + CO (2:2:1). Não 

foram realizadas adubações adicionais nos substratos. 

Assim, em agosto de 2018 as mudas foram transferidas para viveiro telado com sombrite de 50% e a umidade 
foi mantida por sistema de irrigação automatizado, com três irrigações diárias. Foram realizadas avaliações 
mensais (0; 30; 60; 90 e 120 dias) após a instalação do experimento indo até 120 dias. As plântulas 
transplantadas para sacos plásticos, denominadas de mudas, foram monitoradas quanto ao desenvolvimento, 
acompanhando-se com medições de diâmetro do colo, obtido ao nível do substrato e a altura das plantas, 
medida do nível do substrato ao ápice da haste, sendo utilizados paquímetro digital e régua graduada, 
respectivamente, na obtenção dos dados das variáveis: Altura da planta (cm) e diâmetro do colo da plântula 
(mm). 
Os valores médios das variáveis foram submetidos à análise estatística utilizando o software Sisvar 
(FERREIRA, 2011), com análise de variância e o teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro, para as 
comparações entre as médias das variáveis. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os valores médios obtidos na emergência de plântulas de taperebá aos 120 dias foram de 31%, com índices 
de velocidade de emergência das plântulas de 0,54. Verificou-se sinalização de que os valores obtidos 
apresentaram tendência de aumento da percentagem e dos índices, de forma semelhante entre os três 
tamanhos (pequenos, médios e grandes) dos endocarpos avaliados. 
Os resultados obtidos no crescimento das plântulas apresentaram maiores valores médios para a altura e o 
diâmetro do caule (crescimento e desenvolvimento) na produção de mudas de taperebazeiro (Spondias 
mombin), nas condições em que foi conduzido o experimento, quando utilizado a mistura de solo + casca de 
arroz carbonizada + composto orgânico (proporção 1:1:1). Esta mistura resultou em melhor desempenho das 
plântulas, além de ser mais leve ao ser comparada com as demais em estudo, principalmente na ausência da 
casca de arroz carbonizada. 
Os resultados atenderam os padrões recomendados e normatizados pela portaria nº 37, anexo 4 do MAPA, 
em que as mudas devem apresentar, o diâmetro mínimo de 5 mm a 2 cm de altura do colo da plântula. Assim 
as mudas de taperebazeiro no substrato 4, atenderam as normas estabelecidas em lei (Tabela 1), já aos 90 
dias. Aos 120 dias esta tendência foi mantida sendo que os substratos 3, 4, 5 e 6 resultaram em mudas de 
qualidade e atendendo aos valores mínimos desejados para serem levadas ao campo. Evidenciaram, portanto, 
os resultados a importância da composição dos substratos na produção de mudas desta fruteira, onde a 
relação da altura com o diâmetro do colo da plântula foi de seis ou superior chegando a 7,8 nos substratos 4 
e 5. 
 
Tabela 1- Valores médios de altura (H, cm) e diâmetro do colo (DC, mm), obtidos de plântulas de taperebazeiro 
em diferentes substratos após 120 dias do transplante 

 zero dias  30 dias  60 dias  90 dias  120 dias  

Substra DC  H  DC  H  DC  H  DC  H  DC  H  

11 2,5 a* 7,0 a 2,6 b 8,5 c 2,9 c 10,4 c 3,1 c 11,5 c 5,1 c 21,4 c 

2 2,4 a 7,3 a 2,5 b 9,2 c 2,8 c 10,7 c 3,2 c 11,8 c 6,0 c 29,3 c 

3 2,7 a 8,3 a 3,2 ab 11,5 bc 4,6 ab 19,8 b 5,3 ab 23,9 b 9,4 ab 56,5 b 

4 3,1 a 8,8 a 3,7 a 15,6 a 5,1 a 24,4 a 5,8 a 29,3 a 10,1 a 78,3 a 

5 2,5 a 7,9 a 3,0 ab 13,0 ab 4,2 b 20,3 b 5,0 ab 24,4 b 7,8 b 60,6 b 

6 2,7 a 7,8 a 3,0 ab 11,6 bc 3,3 bc 14,1 b 4,8 b 21,0 b 8,3 b 54,5 b 

CV% 13,5  13,8                  
*Na coluna, médias seguidas de letras distintas, diferem entre si a 0,05 de probabilidade pelo teste de Tukey. 11- solo; 2- solo + casca 
de arroz carbonizada (2:1 v/v); 3- solo + composto orgânico (2:1 v/v); 4- solo + casca de arroz carbonizada + composto orgânico (1:1:1); 
5- solo + casca de arroz carbonizada + composto orgânico (2:1:1); 6- solo + casca de arroz carbonizada + composto orgânico (2:2:1). 

De acordo com Gomes e Paiva (2011), para um melhor equilíbrio do crescimento da parte aérea as mudas 
devem ter maior diâmetro do colo. Segundo Moreira e Moreira (1996) este parâmetro morfológico é reconhecido 
como um dos melhores indicadores do padrão de qualidade superior de mudas. 
Segundo o critério utilizado por Santos (2010), a correlação é considerada como forte quando apresenta o 
coeficiente de variação de 0,8 ≤p < 1. Para Souza et al. (2017), a correlação entre altura e diâmetro demonstra 
o equilíbrio de crescimento entre a altura e o diâmetro do colo das mudas, importante para que a muda tenha 
sucesso em campo, evitando principalmente o acamamento. 
 
 
 
CONCLUSÃO 
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O substrato composto por solo + casca de arroz carbonizada + composto orgânico é indicado para a produção 
de mudas de taperebazeiro com qualidade e prontas para plantio no campo em até 120 dias. 
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INTRODUÇÃO 

Os problemas ambientais mais sérios enfrentados hoje nas cidades estão relacionados ao resíduo acumulado 
em lixões e aterros sanitários. Os resíduos orgânicos, embora representem quase metade do rejeito doméstico 
produzido no Brasil, pertencem a um grupo de material que, na maior parte dos casos, ainda não é reciclado 
(PEREIRA; RACHWAL, 2006). Nesse caso, vale ressaltar que o descarte inadequado de resíduos sólidos como 
plásticos, metais e emborrachados, por exemplo, podem afetar o meio ambiente, uma vez que isso prejudica 
os recursos naturais como a água e o lençol freático do solo (CAMPOS, 2012; DIONYSIO & DIONYSIO, 2015). 
Isso evidencia a importância de práticas que promovam mudanças na maneira como o rejeito é descartado 
e/ou reaproveitado.  

A Educação Ambiental se constitui, nesse caso, um processo que colabora para a formação de indivíduos que 
construam valores sociais, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação ambiental e que 
busquem a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade, conforme a Lei nº 9.795/1999 a qual institui 
a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999). 
Considerando isso, este estudo teve como objetivo principal construir uma composteira doméstica na Escola 
Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professor Jean de Sousa Oliveira a partir da coleta de resíduos 
orgânicos produzidos no ambiente escolar, envolvendo os alunos das turmas B e E do Pré II. As atividades 
desenvolvidas fizeram parte do projeto principal proposto pela escola, “Ambiente escolar: as práticas de ensino 
na preservação sustentável do meio ambiente” e culminou com uma exposição durante a Feira de Ciências 
realizada na instituição no dia 22 de julho de 2019. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Área de Estudo 
A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Jean de Sousa Oliveira está situada no bairro Parque das 
Orquídeas, na sede do município de Rorainópolis. Este é um bairro periférico, localizado na zona sudoeste da 
cidade. A escola conta com seis (6) salas de aulas e uma equipe de 13 professores, três (3) monitores para 
alunos Portadores de Necessidades Especiais – PNE, quatro (4) copeiras, cinco (5) assistentes de alunos, três 
(3) vigias, um (1) secretário, dois (2) auxiliares de secretaria, duas (2) porteiras, dois (2) orientadores 
pedagógicos, um (1) assistente de coordenação, uma (1) coordenadora, uma (1) vice gestora e uma (1) gestora. 
A escola atende a 285 alunos entre quatro (4) e seis (6) anos nos turnos matutino e vespertino. O projeto 
“Produtos orgânicos, qualidade vida”, realizado na Escola Municipal Professor Jean de Sousa Oliveira, teve 
início no mês de maio de 2019. Foi realizado com as turmas B e E do pré II e teve a supervisão da professora 
e a colaboração de outros funcionários da instituição em questão.  
A experiência do plantio de feijão e milho teve início no dia 28 de junho e se estendeu até o dia 12 de julho. 
Como resultado do processo de execução do projeto, houve, no dia 22 de julho do corrente ano, a exposição 
dos trabalhos na II Feira de Ciências da instituição em que o projeto foi realizado, ocasião em que também 
foram apresentados os resultados dos demais projetos desenvolvidos pelos alunos e professoras das outras 
turmas. 
Métodos 
Em relação à metodologia, a pesquisa desenvolvida ao longo do projeto é de cunho qualitativo, definida por 
Chizzotti (2003, p. 221) como uma abordagem que adota “multimétodos de investigação para o estudo de um 
fenômeno situado no local em que ocorre [...], procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto 
interpretar os significados que as pessoas dão a eles”. Já a execução do projeto foi realizada a partir de várias 
etapas, a saber: a princípio, as professoras da escola participaram de fóruns, realizados pela Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto – SEMED, para o lançamento do projeto oficial em escala municipal 
abrangendo todas as instituições de ensino e com a participação e colaboração de professores doutores do 
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Campus Rorainópolis da Universidade Estadual de Roraima – UERR. O tema gerador, com o qual todas as 
escolas deveriam trabalhar para a feira de ciência, foi o desenvolvimento sustentável e a bioeconomia. 
Além desses encontros, a execução do projeto ocorreu a partir das seguintes etapas: inicialmente, foi realizada 
uma exposição teórica sobre o tema durante as aulas ministradas pela professora. Durante essas aulas 
explicou-se aos alunos como ocorre o processo de compostagem, os problemas decorrentes da inadequada 
disposição do rejeito nas cidades e a importância dos decompositores (fungos e bactérias) na reciclagem da 
matéria orgânica. 
Para a realização do projeto, a direção da escola disponibilizou um local de fácil acesso no espaço da instituição, 
onde foram montadas duas composteiras: uma utilizando dois baldes de plásticos para se obter o chorume que 
é a parte líquida originada do processo de decomposição de resíduos orgânicos e utilizado como fertilizante 
natural e a outra feita dentro de um buraco no chão. Após a confecção das composteiras (Figura 1), a próxima 
etapa do projeto foi caracterizar o rejeito gerado no ambiente escolar. Para isso, os alunos desenvolveram um 
questionário com as merendeiras para investigar o tipo de alimentação servido na escola, se esses alimentos 
eram bem aceitos pelos alunos e quantos quilos de resíduos orgânicos eram produzidos por semana na cozinha 
da escola. 
Desta forma o resíduo orgânico produzido na cozinha foi separado diariamente pelas merendeiras e as cascas 
de frutas, verduras, legumes e ovos, assim como a borra de café, foram descartados dentro da composteira e 
misturados com material seco como aparas de gramas, folhas secas e esterco de gado. Durante um período 
de dois meses, os alunos visitaram a composteira para revolverem o material orgânico. Esse processo teve por 
finalidade remover o excesso de gás carbônico, introduzindo ar atmosférico rico em oxigênio, o qual é 
consumido pelos microrganismos.  
 

   
Figura 1. Crianças montando a composteira na Escola Professor Jean de Sousa Oliveira. Em (A), é possível ver alunos 
da turma Pré II E colocando resíduos orgânicos na composteira. Em (B), as crianças da turma Pré II B colocam palhas de 
capim na composteira. Fonte: Pesquisadores (2019). 

 
Os alunos intercalavam sempre material seco (folhas e galhos secos) com materiais úmidos (resíduo orgânico 
proveniente da cozinha) e esterco. Neste momento, foi possível recordar com os alunos a importância desse 
material seco para neutralizar o odor da decomposição, espantar as moscas e animais que poderiam revirar o 
resíduo em busca de comida. Durante essas visitas, sempre era rememorado o que os alunos ouviram na sala 
de aula: as discussões sobre degradação ambiental, o desperdício, os problemas decorrentes de uma má 
disposição do rejeito nas cidades e ação dos microrganismos (fungos e bactérias) na decomposição dos 
materiais. 
Após o processo de compostagem estar finalizado, o material produzido foi utilizado tanto como adubo orgânico 
na horta e jardim da escola quanto na experiência da semeadura dos grãos realizada em sala de aula com os 
alunos para verificar o desenvolvimento das sementes em cada tipo de solo. Nesse experimento foram 
semeadas 09 sementes de milho e 09 sementes de feijão. O experimento serviu como estímulo para a classe 
ao acompanhar o desenvolvimento das plantas desde a semeadura. Quanto às hortaliças produzidas nos 
canteiros, estas serão utilizadas na merenda escolar, o que propiciará aos alunos a oportunidade de observar 
na prática os benefícios do projeto. No final dos dois meses de experimento, durante a II Feira de Ciências 
Municipal, os alunos apresentaram o projeto para a comunidade e para as turmas de aula que visitaram a 
escola, incentivando as pessoas a reciclarem os resíduos orgânicos através do processo de compostagem 
doméstica.  
 A apresentação no dia da feira de ciências  
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As atividades realizadas pelo projeto culminaram em uma exposição na II Feira de Ciências da Escola Prof. 
Jean de Sousa Oliveira, que ocorreu no dia 22 de julho nos turnos matutino e vespertino. De cada turma foram 
escolhidos 10 alunos para expor os resultados do projeto. A exposição ocorreu na própria sala de aula, a partir 
de maquetes que representavam os itens desenvolvidos no decorrer do projeto. Ao longo de todo o dia do 
evento, houve visitantes das mais variadas instituições de ensino da sede do município, como creches, escolas 
de ensino infantil, além de escolas privadas. Houve também visitantes representando instituições como a 
Universidade Estadual de Roraima-UERR, algumas secretarias municipais e escolas estaduais e municipais.  
Durante a exposição, os alunos, além de apresentarem os resultados das atividades realizadas e explicarem 
todo o processo de execução do projeto, coletaram as assinaturas na frequência e recepcionaram os visitantes. 
Cada vez que um novo grupo de indivíduos entrava na sala para observar a exposição, os alunos apresentavam 
o projeto. Assim, o projeto foi apresentado diversas vezes ao longo de cada turno.   

 
Figura 2. Exposição do projeto na II Feira de Ciências na Escola Professor Jean de Sousa Oliveira. Em (A), as crianças 
da turma B apresentam o projeto ao público. Em (B) as crianças da turma Pré II E fazem a exposição do projeto ao público 
visitante. Fonte: Pesquisadores (2019). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Este projeto buscou envolver os alunos em atividades que propiciaram o desenvolvimento do pensamento 
crítico para a tomada de decisões como parte na solução de problemas relacionados à preservação do meio 
ambiente. O objetivo foi de desenvolver ações e posturas responsáveis diante de problemas ambientais, como 
desperdício de resíduos orgânicos, promovendo dentro da Escola Municipal Professor Jean de Sousa Oliveira 
um processo de separação do rejeito e posterior compostagem. No decorrer do projeto, foi constatado que os 
resíduos eram constituídos de embalagens de plásticos, latas, cascas de frutas, verduras, legumes, restos de 
comida e borra de café. Considerando a experiência realizada com a semeadura de milho e feijão verificou-se 
que, tanto o milho como o feijão se desenvolveram mais rapidamente quando foi utilizado o Composto Orgânico 
– CO. 
Dados como os produzidos pela pesquisa são importantes porque podem influenciar a prática de integrantes 
da comunidade local, como os pais dos alunos e outros indivíduos que visitaram o projeto. Isso demonstra a 
relevância de estudos como o que realizamos, sobretudo considerando o número de pessoas que tiveram 
acesso aos resultados da pesquisa, como apontam os dados relativos ao número de visitantes (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Instituições e número de visitantes que assinaram a lista de presença do projeto. 

No. Instituição  Manhã Tarde Total 

1 Universidade Estadual de Roraima – UERR 1 2 3 
2 Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA 0 1 1 
3 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos – SEMED 3 2 5 
4 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES 0 1 1 
5 Escola Estadual José de Alencar 0 1 1 
6 Escola Municipal Prof. Jean de Sousa Oliveira 2 2 4 
7 Escola Municipal Francisco de Assis 0 1 1 
8 Escola Municipal Joselma Lima de Sousa 5 0 5 
9 Escola Municipal Vó Hilda 1 0 1 
10 Creche Municipal Andresa Rufino 2 0 2 
11 Creche Municipal Marlene Alves 2 0 2 
12 Comunidade em geral 84 97 181 

Total 100 107 207 

Pesquisadores (2019). 

 
Como mostra a tabela acima, houve um total de 207 visitas ao projeto, somando-se os números relativos aos 
turnos matutino e vespertino. Desse total, 100 visitas (48,3%) ocorreu pela manhã e 107 (51,7%) à tarde. É 
necessário frisar, entretanto, que muitos visitantes não assinaram a frequência por uma série de razões, entre 
as quais é possível citar: turmas visitantes eram oriundas de creches e as crianças não sabiam assinar o nome. 
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Em outros casos, os observadores, embora tenham assinado a frequência, não identificaram a instituição a que 
pertenciam. Todos os visitantes cujas instituições não foram identificadas estão calculados como comunidade 
em geral, grupo formado por pais, alunos de outras escolas (estaduais e municipais), professores e outros 
membros da comunidade local. Dentre as instituições propriamente ditas, aquela que apresentou o maior 
número de observadores registrados foi a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos – SEMED e 
Escola Municipal Joselma Lima de Sousa. 
É importante ressaltar que algumas instituições, ainda que apresentem um número reduzido de visitantes que 
assinaram a frequência, na realidade tiveram mais observadores que o registrado. Isso porque muitas vezes 
turmas inteiras de uma determinada instituição visitaram a exposição, mas nem todos assinaram, e dentre os 
que assinaram, nem todos identificaram a instituição que representavam ou a qual pertenciam. Dentre os 
visitantes do turno matutino, presume-se que cerca de 84% não identificaram de que instituição provinham, e 
dentre os do turno matutino, isso pode ter ocorrido em pelo menos 90% dos casos. 
CONCLUSÕES 
A efetivação deste projeto contribuiu para a formação de educandos que, junto com seus familiares e 
comunidade escolar, poderão desenvolver o hábito de reciclar os resíduos orgânicos de forma consciente e 
sustentável. As atividades desenvolvidas ao longo do projeto também contribuíram para promover com os 
alunos, discussões em torno de questões como a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida, uma 
vez que o homem produz muito resíduo em seu dia a dia, sem se preocupar com o local em que estes serão 
depositados e como isso afetará o meio ambiente e sua saúde.  
Assim, transformar o que seria descartado de forma inadequada em adubo orgânico para fortalecer a terra de 
onde será produzido alimento de qualidade pode contribuir para solucionar questões ambientais. É válido 
recordar, entretanto, que um processo como este acaba sendo segunda opção para a maioria das residências 
e escolas, pois é mais fácil descartar os resíduos em um lixão do que construir hábitos de reciclagem do material 
orgânico e montar uma composteira para a produção de adubo orgânico. Tendo em mente essa realidade, o 
estudo desenvolvido teve como proposta central educar, desde cedo, cidadãos conscientes e responsáveis 
pelo que produzem e ver de perto a experiência de transformação do que para eles é rejeito. Isso porque a 
criança tem o poder de influenciar suas famílias e de transformar o meio ambiente em que vivem em um lugar 
sustentável. 
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INTRODUÇÃO 
 
Conhecendo um pouco sobre o autismo 
O Transtorno do Espectro do Autismo – TEA é um distúrbio neurológico com gravidade dos sintomas variável 
partindo de um grau leve e podendo chegar a um grau severo. O TEA causa danos ao desenvolvimento da 
comunicação, das relações sociais e com padrões de comportamento repetitivo e restritivo. Nos primeiros 12 
meses de vida, as crianças com TEA já demonstram sinais de sua condição. De acordo com sua classificação 
de nível, ela não mantém contato visual, não dão atenção quando são chamadas, demonstram mais interesse 
em objetos em detrimento à relação interpessoal, entre outras. 
De acordo com o Manual de Saúde Mental – DSM-5 diversas condições, como Transtorno Autista, Transtorno 
desintegrativo da infância, Transtorno generalizado do desenvolvimento não especificado (PDD-NOS) e 
Síndrome de Asperger, antes classificada separadamente foram unificados em um único diagnóstico com TEA. 
A causa do TEA, ainda não é conhecida e obviamente não se fala em cura. O diagnóstico dar-se na presença 
de determinados padrões de comportamento conforme foi citado acima. Entre 1982 e 2006 uma grande 
pesquisa foi realizada na Suécia e publicado no The Journal of the American Medical Association – JAMA, 
foi revelado através de análise em mais de 2.000.000 de crianças nascidas naquele país que a hereditariedade, 
apesar de expressiva, explica apenas 50% dos “riscos” de desenvolvimento do autismo. No entanto estudos 
mais atuais já evidenciam que a herdabilidade já é estimada entre 70% e 90% (SANDIN, 
LICHTENSTEIN, KUJA-HALKOLA & HULTMAN - JAMA, 2017). 
Estudos realizados pelo CDC – Center of Deseases Control and Prevention dos Estados Unidos em 11 estados 
daquele país apontam que a incidência do autismo aumentou significativamente desde que foi descrito pela 
primeira vez em 1943, quando a incidência era de 1 para 150 crianças contra 1 para 59 nos relatórios atuais. 
No entanto, esse crescimento alarmante e até já rotulado de epidemia, pode ser enganoso ocasionado pela 
metodologia usada para se chegar a esse número segundo afirma Dr. Darold A. Treffert, como relatado na 
publicação “uma visão crítica sobre o aumento de incidência do Autismo”, em 2019.  
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No brasil, o número de alunos diagnosticados com TEA matriculados em salas de aulas comuns em 2018, sobe 
37,27% em relação ao ano anterior, segundo dados extraídos do Censo Escolar, divulgado anualmente pelo 
Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 
Problemática:  
O Ministério da Saúde, com a publicação “Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtorno do 
Espectro do Autismo - TEA” afirma que é importante que se possa contar com uma equipe interdisciplinar 
mínima de psiquiatra e/ou neurologista, pediatra, psicólogo e fonoaudiólogo para uma avaliação adequada do 
paciente tanto no diagnóstico quanto no tratamento. A publicação aponta também a metodologia de 
levantamento de informações acerca da patologia TEA: 

 
“O diagnóstico de TEA permanece essencialmente clínico e é feito a partir de 
observações da criança e entrevistas com pais e/ou cuidadores. O uso de escalas 
e instrumentos de triagem padronizados ajuda a identificar problemas específicos, 
sendo muito importante para o rastreamento e a triagem de casos suspeitos...” 
(BRASIL, 2014, p.36). 

 
Os pais precisam ser o elo de informações entre os diversos profissionais de saúde e educação. Em senso 
comum, podemos ressaltar que no momento de uma consulta com um dos especialistas é bastante corriqueiro 
que os pais esqueçam ou não consigam prestar fidedignamente uma ou outra informação acerca da avaliação 
de um ou de vários outros especialistas que tratam o paciente, além de não relatarem informações importantes 
oriundas de observações próprias do dia a dia do portador do TEA. Destaca-se ainda que não é uma tarefa 
trivial para os pais avaliarem quais informações são realmente relevantes para o especialista. Assim podemos 
apontar que esses ruídos e falhas na comunicação ocasionem perdas significativas de informações que talvez 
sejam preciosas para uma melhor avaliação do profissional que ora realiza o atendimento. 
 
Proposta de intervenção 
O projeto LUIGI tem o objetivo geral de desenvolver um produto tecnológico com proposta de intervenção que 
promova uma opção de solução à problemática levantada neste projeto. Mais especificamente, nesta fase, o 
foco do projeto foi o desenvolvimento de um protótipo de aplicativo Android e plataforma web para 
gerenciamento e fomento de dados que subsidiem elementos para diagnósticos, prognósticos, tratamentos e 
acompanhamento de pacientes diagnosticados com TEA a profissionais de saúde e educação. 
Em 2019, o Brasil já possui 1,6 smartphones por habitante. É o que aponta a “30ª pesquisa anual de 
Administração e Uso da TI nas Empresas”, realizada pelo Centro de Tecnologia da Informação da Fundação 
Getúlio Vargas, coordenada pelo professor Fernando Meirelles. A pesquisa informa que são 230 milhões de 
smartphones ativos, além de 180 milhões de outros dispositivos como computadores, notebooks e tablets, num 
total de 420 milhões de dispositivos digitais, acima da média mundial. 
Com o aplicativo instalado em um smartphone que está quase sempre à mão, os responsáveis pelo portador 
do TEA poderiam registrar dados sobre o paciente, feedback avaliativos fornecidos nas consultas, além de 
capturem imagens e gravarem pequenos vídeos sobre o cotidiano desse paciente em tempo real mesmo 
estando off-line. Posteriormente, em um ambiente de acesso à internet poder-se-ia realizar upload desses 
dados criptografados à plataforma web e dessa forma remediando o problema de esquecimento e perdas de 
informações importantes apontados na problemática acima. Além de aumentar substancialmente a qualidade 
desses dados. 
A plataforma Web teria a função de disponibilizar um histórico com as informações inerentes ao 
acompanhamento do paciente à equipe interdisciplinar com segurança de dados e com acesso criptografado 
somente à equipe envolvida com um paciente específico através de validações de logins e senhas. A plataforma 
web seria gerenciada pela instituição que oferece atendimento ao paciente com TEA, com controle de usuários 
que obedeceriam a regras de restrições de acesso ao sistema. Através de cadastros de identificação de pais, 
pacientes e especialistas, a plataforma gerenciaria também a validação dos aplicativos Android instalados nos 
smartphones. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A primeira etapa do projeto foi pautada em pesquisas bibliográficas acerca do TEA e suas subdivisões, com 
uma atenção especial aos métodos de investigações para diagnósticos, prognósticos e tratamentos da 
patologia.  
Para levantamento de requisitos do sistema foram feitas entrevistas com os profissionais específicos das 
entidades de Saúde Mental e Centro Educacionais que interagem com o público autista. 
Para desenvolvimento da base de dados foi usado o SGDB MySQL que é um gerenciador de banco de dados 
completo. robusto e extremamente rápido, com todas as características existentes nos principais bancos de 
dados disponíveis no mercado. Uma de suas peculiaridades são suas licenças para uso gratuito, tanto para fins 
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estudantis como para realização de negócios, possibilitando que empresas o utilizem livremente. (FERRARI, 
2007).  
Para servidor foi utilizado o Web Apache, mantendo a linha de pensamento em utilizar os componentes para 
desenvolvimento mais populares. O servidor web Apache é projetado para trabalhar com uma ampla variedade 
de plataformas e ambientes. Isto é possível devido à sua implementação modular. (SEMPREBOM, 2006). Um 
dos seus pontos fortes é a capacidade de expansão através de módulos que podem ser inseridos para 
disponibilizar novas funcionalidades. Tendo em conta que a web é utilizada cada vez mais como suporte ao 
negócio, torna-se imprescindível suportar a geração de conteúdo personalizados e orientados a cada situação: 
público-alvo, forma e conteúdo (OLIVEIRA & FERNANDES, 2018) 
Para o desenvolvimento da plataforma web deste projeto será observado a praticidade de uso da linguagem 
PHP que aliados a outros componentes norteiam produtividade ao programador. O PHP é uma das linguagens 
de programação mais utilizadas na web para criação de páginas dinâmicas. Possui código aberto e o arquivo 
de instalação que pode ser obtido gratuitamente no site: http://www.php.net. (NIEDERAUER, 2011). Uma das 
vantagens do PHP é que no decorrer do desenvolvimento poderá ser usado embutido com a linguagem HTML 
(NIEDERAUER, 2011) proporcionado alternativas de codificação durante o desenvolvimento. 
Foi utilizado o poderoso framework Adianti Studio que é uma IDE para desenvolvimento de sistemas que 
automatiza a criação de código-fonte, oferece diversos assistentes para construção de páginas e designs de 
formulários e relatórios promovendo praticidade e produtividade o programador. 
Para o desenvolvimento do aplicativo foi observado a eficiência, praticidade da IDE Android Studio da Google. 
É uma plataforma de fácil desenvolvimento, que permite encontrar um SDK (software de desenvolvimento) bem 
amigável, e que, além disso, possibilita ao desenvolvedor criar aplicativos para vários dispositivos, publicá-los 
e até mesmo vendê-los na loja própria do sistema: Google Play. Não por acaso que, atualmente, no que se 
refere ao mundo dos sistemas operacionais, Android é o mais bem-sucedido para dispositivos móveis, sendo 
executado tanto em smartphones quanto em vários tablets (THOMAZ, GOMES, & TESSMANN, 2011) 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Para busca de feedback de evidente relevância sobre a viabilidade e aceitação do projeto Luigi foram 
apresentadas pequenas palestras para a Coordenação Geral e Coordenação de Estimulação Precoce do 
Centro de reabilitação Viva Cidadão, APAE, Associação dos Amigos dos Autistas, Escola Rujane Severiano 
dos Santos todos em Boa Vista, Coordenação do Centro de Acompanhamento Denise Messias e Coordenação 
da Escola Idnéa Barbosa, ambos em Caracaraí.  Nesses centros e escolas o projeto foi submetido a 9 
professores, 4 coordenadores escolares, 2 gestores escolares, 3 cuidadores, 12 profissionais de AEE, 3 
Psicólogos, 1 Psiquiatra, 3 gestores de Centro de Acompanhamentos e Reabilitação e 22 pais de autista, num 
total de 55 pessoas ligadas diretamente a um portador de TEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto: Centro de Acompanhamento Denise Messias. Momento de explanação do projeto à Professores,  
Profissionais de AEE e Coordenadora do Centro. 

 
 
Durante as explanações foram abordadas a pesquisa bibliográfica com apresentação de dados oficiais e de 
publicações de pesquisadores. Foi destacado o problema levantado e proposta de intervenção oferecido pelo 
projeto. Ao final da explanação foi dado um pequeno questionário para coleta de dados dos expectadores e 
para obter suas opiniões sobre que foi apresentado.  
Os dados desses questionários foram utilizados para alimentar gráficos estatístico a fim de melhor visualizar os 
esses dados.  Como resultado foi obtido elevado índice de concordância acerca da realidade da problemática 
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apresentada e foi avaliada como muito boa a proposta de intervenção ao problema. Conforme destacamos a 
seguir: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nas discussões dos diversos grupos de expectadores foram citaram diversas possibilidades de 
implementações e uso para o projeto. Como por exemplo: incorporações para uso com outros tipos de 
patologias e módulos de jogos pedagógicos avaliativos no aplicativo que contribuiria para a avaliação do 
paciente pela equipe interdisciplinar. 
O Centro Denise Messias, em relatório assinados por todos os participantes da mini palestra, aponta que o 
projeto é “um instrumento de impacto positivo na sociedade”. Os profissionais de saúde também apontaram 
para esse mesmo impacto. 
 
CONCLUSÕES  
Diante desse quadro, conclui-se que o desenvolvimento do Projeto Luigi para além da fase de prototipação é 
de significante contribuição para a sociedade. O uso da tecnologia da informação viabiliza um novo patamar na 
qualidade de aferimento de dados, abrandando consideravelmente o problema de esquecimentos e perdas de 
informações, pois, com o uso do aplicativo os pais de autista, cuidadores, professores e outros profissionais de 
educação teriam a mão, com os benefícios que a mobilidade do celular proporciona, um instrumento para 
registar, em tempo real, dados sobre o comportamento do autista, capturarem imagens e pequenos vídeos que 
seriam avaliados sob um olhar clínico dos especialistas da área de saúde. A da plataforma web, com a função 
de disponibilizar o histórico do paciente, mas resguardando as devidas regras de sigilo de informações, 
proporcionaria a um profissional, através de acesso ao sistema com a validação de login e senha, a 
fidedignidade das informações registradas por outros profissionais que atuarão junto ao autista. Nesse contexto 
os profissionais teriam em mãos uma ferramenta eficaz e eficiente para que possa atingir maior visibilidade da 
condição individual do paciente possibilitando melhores condições para o tratamento. E, assim proporcionando 
ao autista melhor atendimento de suas necessidades – o principal objeto deste projeto. 
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INTRODUÇÃO 
A melancia (Citrullus lanatus) é uma das Cucurbitaceas mais produzidas e difundidas no território brasileiro, 
com ampla área cultivada, sobretudo, nos estados da região Nordeste (Bahia, Pernambuco, Maranhão e Rio 
Grande do Norte), Sudeste (São Paulo), Sul (Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e Centro-Oeste (Goiás) 
(SILVA et al. 2017). O fácil manuseio e o considerável custo de produção fazem da melancia uma cultura 
extremamente importante para a geração de emprego e renda no Brasil, comparativamente a outras culturas 
agrícolas (OLIVEIRA et al., 2015). Na região Norte, em especial no estado de Roraima, a melancia assume o 
posto de quinta principal cultura em relação ao valor da produção anual. Seu cultivo é uma das alternativas de 
exploração das áreas de savana do Estado, que apresentam condições edafoclimáticas favoráveis ao cultivo 
durante grande parte do ano (MONTEIRO NETO et al., 2016).  
De modo geral, a produção de melancia em Roraima é oriunda de cultivos realizados em sistema convencional 
de monocultivo, e a comercialização, em parte, é praticada de forma rudimentar, em que os frutos são expostos 
em quitandas, embaixo de árvores ou em cima de caminhões, sob temperatura ambiente, fato que resulta em 
perda de qualidade e rápida deterioração, devido à vida útil pós-colheita da melancia ser relativamente curta 
quando armazenada de maneira inadequada (SILVA et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2018). 
A outra significativa parte da produção local, predominantemente destinada ao mercado de Manaus (AM), é 
constantemente submetida a depreciações oriundas do transporte, que é realizado por caminhões sem 
estruturas adequadas e sem a devida alocação dos frutos (PARENTE & BATISTA, 2005). Embora essas 
condições sempre tenham despertado preocupação dos produtores, sabe-se que poucas alternativas viáveis 
são disponíveis à preservação da qualidade pós-colheita dos frutos, uma vez que os métodos indicados para 
manutenção das condições ótimas de temperatura (10 ºC) e umidade relativa (90%), como por exemplo, a 
refrigeração (CARLOS et al., 2002), é de difícil acesso e de alto custo, o que impossibilita sua utilização pelos 
pequenos produtores, responsáveis pelo maior contingente da produção. 
Nesse sentido, na ausência da refrigeração, uma das alternativas para elevar a vida útil pós-colheita dos frutos 
de melancia, sem onerar os custos de produção, é a seleção de novas cultivares. O desenvolvimento de novos 
materiais tem visado, além de altas produtividades, boa resistência dos frutos ao transporte e elevada vida útil 
pós-colheita, o que possibilita maior período de comercialização sem perder as características comerciais 
exigidas pelo mercado consumidor (MREMA e MAERERE, 2018). No entanto, a maioria desses materiais 
variam não somente em relação a essas características, mas também pelas diferentes capacidades de resposta 
às condições de cultivo em que são submetidas (KYRIACOU et al., 2018). Assim, devido a grande 
disponibilidade de cultivares de melancia no mercado especializado, a seleção dessas exerce importância 
primária para se obter materiais com características desejáveis, com isso, objetivou-se com este trabalho avaliar 
a qualidade e a vida útil pós-colheita de frutos de nove cultivares de melancia produzidas nas condições 
edafoclimáticas da savana de Roraima, Brasil. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido em dois ciclos de cultivo: 1) dezembro de 2016 a fevereiro de 2017 e 2) dezembro 
de 2017 a fevereiro de 2018, em área típica de savana, no Campo Experimental Água Boa da Embrapa 
Roraima, Boa Vista, Roraima, Brasil, a 02° 39’ 00’’ N e 60° 49’ 28 40’’ W, com 90 m de altitude. 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 de 1.667 mm, 70% e 27,4 °C, respectivamente.  
O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com os tratamentos arranjados em parcelas 
subdivididas, com quatro repetições e cinco frutos por unidade experimental. Nas parcelas testaram-se nove 
cultivares de melancia: Explorer, Magnum, Santa Amélia, Top Gun, Crimson Sweet, Electra, PX 397, Charleston 
Gray e Jubilee e nas sub parcelas, cinco tempos de armazenamento dos frutos: 0, 5, 10, 15 e 20 dias, sob 
temperatura ambiente.  
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Cada parcela foi constituída por uma fileira de plantas com 8,0 m de comprimento, espaçadas com 4,0 m entre 
linhas e 1,0 m entre plantas, totalizando 32,0 m2. Desses, 24,0 m2 foram utilizados como área útil e os demais 
como bordadura. As cultivares foram semeadas diretamente no campo, colocando-se duas sementes por cova 
e aos dez dias após a emergência (DAE) fez-se o desbaste deixando apenas uma planta. 
O solo foi classificado como LATOSSOLO AMARELO Distrófico (LAdx) de textura média. O preparo se deu 
vinte dias antes da semeadura e constou de uma aração na profundidade de 20 cm, duas gradagens 
niveladoras e abertura de sulcos de plantio com 10 cm de profundidade. Na ocasião, foi realizada a calagem 
aplicando-se 500 kg ha-1 de calcário dolomítico (PRNT 90%) buscando suprir os 70% de saturação por base 
(V%) desejados à cultura. 
A adubação de fundação foi efetuada nos sulcos de plantio, cinco dias antes da semeadura, aplicando 120 kg 
ha-1 de P2O5, 160 kg ha-1 de K2O e 25 kg ha-1 de micronutrientes, na forma de superfosfato simples, cloreto de 
potássio e FTE BR 12, respectivamente. A adubação nitrogenada constou de 120 kg ha-1 de N na forma de 
ureia, parcelada em duas aplicações iguais, aos 15 e aos 30 dias após a emergência (DAE), além de 10 m3 ha-

1 de esterco ovino.  
A irrigação foi efetuada por gotejamento com vazão nominal de 3,0 L h-1. Os tratos culturais durante o ciclo da 
cultura da melancia consistiram em capinas manuais regulares, entre as fileiras, condução de ramas e controle 
de pragas e doenças. O ponto de colheita foi determinado pela observação da gavinha seca mais próxima ao 
fruto, pela mudança de coloração da mancha de encosto dos frutos ao solo e através dos sólidos solúveis dos 
frutos de no mínimo 10 ºBrix, medido com refratômetro manual em dois frutos da área de bordadura. 
A avaliação dos componentes de qualidade dos frutos foi realizada coletando-se cinco frutos de cada unidade 
experimental, escolhidos de forma aleatória e livres de sintomas de ataque de pragas, doenças, manchas, 
injúrias, deformidades ou qualquer tipo de dano aparente e encaminhados ao Laboratório de Pós-colheita da 
Embrapa Roraima, onde foram armazenados sob temperatura ambiente média de 33,5 ºC e avaliados ao longo 
dos períodos pré-estabelecidos como tratamentos.  
Foram avaliadas as características de firmeza da polpa, pH, acidez titulável sólidos solúveis e relação sólidos 
solúveis/acidez titulável. 
A firmeza da polpa foi obtida com penetrômetro manual, tipo CAT 729-20, com ponteira de 8,0 mm de diâmetro. 
Cada fruto foi dividido longitudinalmente em duas partes, com três leituras de forma equidistantes e na região 
equatorial da polpa com os valores expressos em Newtons (N). O pH foi obtido em amostras constituídas de 
10 g de polpa em 100 mL de água destilada, utilizando-se pHgâmetro. O teor de sólidos solúveis foi obtido por 
refratometria com correção da temperatura, sendo os resultados expressos em ºBrix. A acidez titulável foi 
determinada por titulometria de neutralização, por meio da titulação de 10 g de polpa, homogeneizada e diluída 
para 100 mL em água destilada, com solução padronizada de NaOH a 1N e com ponto de viragem no pH 8,2, 
sendo os resultados expressados em percentagem de acido cítrico. A relação sólidos solúveis/acidez titulável 
foi calculada através da divisão dos valores absolutos de sólidos solúveis pelos valores absolutos da acidez 
titulável. 
Os dados foram submetidos à análise de variância com aplicação do teste F (p≤0,05). Para a comparação e 
agrupamentos das médias das cultivares empregou-se o teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. A 
influência do tempo de armazenamento sobre as características de qualidade pós-colheita dos frutos foi 
verificada por análise de regressão, com o auxílio do programa estatístico SPSS (Statistical Package for the 
Social Science) versão 20.0. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Houve ampla variação na firmeza da polpa entre as cultivares analisadas. Os valores variaram de 10,3 (“PX 
397”) a 14,9 N (“Explore”) (Tabela 1), confirmando os resultados observados por Martins et al. (2013) e Silva et 
al. (2017), que detectaram valores entre 10 e 23 N. As cultivares que melhor expressaram essa característica 
foram: Explore, Crimson Sweet, Magnum, Charleston Gray e Santa Amélia. Segundo Huang et al. (2016) a 
firmeza da polpa é essencial na vida útil pós-colheita dos frutos, pois torna-os mais resistentes às injúrias 
recorrentes durante o transporte e a comercialização. 
 
Tabela 1. Valores médios de firmeza da polpa (FP), pH, acidez titulável (AT) e relação sólidos solúveis/acidez 
titulável (SS/AT) de frutos de cultivares de melancia, Boa Vista, Roraima, Brasil 

Cultivares FP (N) pH 
AT  

(% ácido cítrico) 
SS/AT 

Explore 14,9 a 6,07 a 2,10 c 6,86 a 
Magnum 14,4 a 5,43 c 1,90 d 5,78 b 

Santa Amélia 14,3 a 6,04 a 1,93 d 6,86 a 
Top Gun 13,9 b 5,67 c 2,26 b 5,94 b 

Crimson Sweet 14,5 a 5,58 c 1,68 e 6,74 a 
Electra 11,5 c 5,62 c 1,89 d 6,68 a 
PX 397 10,3 d 5,76 b 1,88 d 5,89 b 
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Charleston Gray 14,4 a 5,52 c 1,87 d 6,26 b 
Jubilee 12,8 b 5,61 c 2,40 a 5,37 b 

CV% 4,05 1,91 1,99 7,17 

Médias seguidas de mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
 

Ao avaliar o efeito isolado do tempo de armazenamento sobre a firmeza da polpa dos frutos, notou-se 
decréscimo desse atributo à medida que se estendeu o período pós-colheita (Figura 1A). Embora não tenha 
havido efeito estatístico da interação entre as cultivares e o tempo de armazenamento, verificou-se, 
visivelmente, que as cultivares PX 397 e Electra, aos vinte dias de colhidas, encontravam-se em fase inicial de 
deterioração, estando já impróprias para o consumo in natura. A diminuição da firmeza da polpa da melancia 
se deve ao amolecimento dos frutos durante o processo de maturação em virtude da hidrólise de vários 
polissacarídeos estruturais, sendo as substâncias pécticas as principais (WANG et al., 2017).  

A. B. 

  
                                            C. 

 
Figura 1. A: Firmeza da polpa; B: pH e C: Acidez titulável de frutos de melancia em função do período de 
armazenamento sob temperatura ambiente média de 33,5 ºC 

 
Quanto ao pH, os maiores valores foram encontrados nas cultivares Explore (6,07) e Santa Amélia (6,04), 
porém com pequenas diferenças numéricas das demais (Tabela 1). As médias de pH encontradas no presente 
estudo estão de acordo com as observadas por Carmo et al. (2015) em Boa Vista (RR). No entanto, divergem 
em parte com as encontrados por Martins et al. (2013) em Mossoró (RN), indicando que essa característica 
varia tanto em virtude das cultivares quanto pelas condições edafoclimáticas de cada região produtora. 
O pH dos frutos aumentou à medida que se estendeu o período de armazenamento, com máximo obtido (5,87) 
aos vinte dias após a colheita  (Figura 1B), concordando com Carlos et al. (2002) ao estudarem diferentes 
cultivares e observarem aumento de pH com o aumento do período pós-colheita, independente da temperatura 
de armazenamento. A acidez causada pelos ácidos orgânicos é uma característica importante inerente ao sabor 
de muitos frutos. A baixa acidez dos frutos de melancia atrai muitos consumidores, em que o valor máximo 
médio observado no presente trabalho se mantém na faixa obtida em outros trabalhos e também dentro do 
intervalo de pH desejável pelo mercado consumidor (ALAN et al., 2018). 
Para a análise de acidez titulável, a cultivar Jubilee se destacou positivamente das demais, registrando 
percentagem superior de acido cítrico (2,40%) (Tabela 1). O período de armazenamento por sua vez 
proporcionou decréscimo desse atributo (Figura 1C), corroborando com Carlos et al. (2002) que ao estudarem 
a vida útil pós-colheita de melancia submetida a diferentes temperaturas de armazenamento, verificaram a 
mesma resposta.  A acidez titulável proporciona aumento dos principais componentes do flavor (sabor e aroma) 
nos frutos, tendendo a aumentar com o crescimento do fruto até seu completo desenvolvimento fisiológico, 
quando então começa a decrescer com o processo de amadurecimento, concordando com a resposta obtida 
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no presente trabalho, no qual houve redução na acidez titulável ao longo do período de armazenamento (Figura 
1C). 
Quanto à relação sólidos solúveis/acidez titulável, as cultivares Explore, Santa Amélia, Crimson Sweet e Electra 
foram superiores às demais (Tabela 1). Essa relação é uma das melhores formas de avaliação do sabor, sendo 
mais representativa que a aferição isolada de açúcares ou da acidez, proporcionando boa ideia do equilíbrio 
entre esses dois componentes (CARVALHO JÚNIOR et al., 2019). Logo, as cultivares Explore, Santa Amélia, 
Crimson Sweet e Electra, apresentaram melhores características palatáveis entre as cultivares analisadas. 
O teor de sólidos solúveis é a característica de maior importância na determinação da qualidade interna da 
melancia e também da aceitação pelo consumidor (PETROPOULOS et al., 2014; KYRIACOU et al., 2018). Os 
teores de sólidos solúveis encontrados no presente trabalho foram relativamente altos, sempre acima de 10 
°Brix, para todas as cultivares estudadas, com destaque para “Explore” (14,03) e “Santa Amélia” (13,24 °Brix) 
(Figura 2), corroborando com outros ensaios realizados em diferentes regiões do Brasil (LIMA NETO et al., 
2010;  MARTINS et al., 2013, SILVA et al., 2016). Notou-se ainda que, independentemente da cultivar, os 
valores de sólidos solúveis decresceram à medida que se aumentou o tempo de armazenamento, resposta 
semelhante à observada por Silva et al. (2016). Porém, vale salientar que a maior queda foi verificada na cultivar 
Explore, com perda de 6,96 °Brix (14,03 a 7,10) em vinte dias de armazenamento.  

 

 
Figura 2. Teor de sólidos solúveis em frutos de cultivares de melancia em função do período de armazenamento 
sob temperatura ambiente média de 33,5ºC 

 
Altos teores de sólidos solúveis são desejáveis a ponto de alguns mercados adotarem um teor mínimo para 
comercialização de melancia. O mercado brasileiro exige no mínimo 10° Brix e a União Europeia demanda no 
mínimo 9° Brix. Pelos padrões internacionais, os frutos podem ser classificados de acordo com o índice 
refratométrico, em que valores iguais ou superiores a 8° Brix e iguais ou superiores a 10° Brix correspondem a 
frutos de "boa qualidade interna" e "muito boa qualidade interna", respectivamente (KYRIACOU et al., 2018). 
Neste sentido, para atender as demandas de mercado, o período máximo de armazenamento dos frutos das 
cultivares analisadas nesse trabalho deve ser de até quinze dias, haja visto que aos vinte dias, sob temperatura 
ambiente, todas as cultivares apresentaram teor inferior a 9° Brix.  
Segundo Kyriacou et al. (2018) as elevadas temperaturas inerentes à região de estudo influenciam na qualidade 
do fruto devido à maior síntese de compostos secundários e acumulo de maiores concentrações de açúcares 
solúveis, contudo esses açúcares são rapidamente degradados após a colheita, especialmente quando os 
frutos são mantidos sob temperatura ambiente, auxiliando na explicação dos elevados teores de sólidos 
solúveis obtidos nas diferentes cultivares de melancia estudadas e a rápida queda com o decorrer do tempo de 
armazenamento. 
 

CONCLUSÕES 
As cultivares Explore, Santa Amélia e Crimson Sweet apresentam frutos de elevada qualidade pós-colheita. O 
armazenamento dos frutos das cultivares, quando feito sob temperatura ambiente média de 35,5ºC, deve ser 
de no máximo quinze dias após a colheita.    
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INTRODUÇÃO 
O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é uma cultura amplamente cultivada nas regiões tropicais e 
subtropicais, sendo considerado uma das principais fontes alimentares, principalmente, por apresentar 
elevados teores de proteína e importantes frações de lipídeos, açúcares, cálcio, ferro, potássio, fósforo e 
aminoácidos essenciais (SILVA et al., 2016). No Brasil se destacam como maiores produtoras e consumidoras, 
as regiões Norte e Nordeste, onde, para essas regiões além de constituir como base da alimentação da 
população, é uma cultura importante na geração de trabalho, emprego e renda (CARDOSO; RIBEIRO, 2006). 
O feijão-caupi possui características que fazem com que a cultura esteja em constante expansão, dentre elas 
o ciclo curto, podendo ser utilizado na entressafra de outras culturas, além de ser uma planta tolerante às 
condições ambientais adversas (COSTA et al., 2017). Contudo, apesar da área cultivada de feijão-caupi estar 
expandindo-se nas principais regiões produtoras do Brasil, esse aumento não é acompanhado de conhecimento 
técnico acerca do uso de dessecantes na pré-colheita da cultura, de modo a antecipar a colheita, garantindo a 
uniformidade de maturação de plantas e vagens, além da manutenção das características qualitativas das 
sementes. 
A elevada qualidade na produção de sementes depende da utilização de técnicas de manejo diferenciadas para 
suprir as limitações impostas por fatores climáticos, entre elas destacam-se a aplicação de herbicidas para a 
dessecação das plantas ainda no campo (FRANÇA NETO et al., 2007). 
Os herbicidas utilizados na dessecação devem ser aplicados quando a maioria das sementes completa a 
maturidade fisiológica, ou seja, imediatamente após abscisão, não ocorrem acréscimos significativos na massa 
seca das sementes, deixando de receber nutrientes e compostos fotoassimilados, e isso coincide com seu 
momento de máxima qualidade fisiológica, entendida como o ponto em que a semente apresenta o máximo 
potencial de germinação e vigor (MARCOS FILHO, 1986; CARVALHO; NAKAGAWA, 2012; MARCOS FILHO, 
2015). 
Raísse (2019) afirma que, alguns dos herbicidas registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento são recomendados para dessecação do feijão em pré-colheita, como o Paraquat, dibrometo de 
Diquat, Flumioxazin e entre outros. Sendo o Diquat um herbicida de contato, inibidor do fotossistema I, que 
reduz drasticamente o teor de água da biomassa verde das plantas.  
Assim, os procedimentos que possam ser estudados a fim de contribuir para a preservação da qualidade 
fisiológica das sementes são benéficos. Entre eles estão a antecipação da colheita, tendo como uma das 
alternativas o uso de herbicidas dessecantes (DALTRO et al., 2010), principalmente, para aquelas culturas em 
que os estudos sobre dessecação são escassos, como a cultura do feijão-caupi. Desta forma, este trabalhou 
teve por objetivo avaliar a eficiência do uso de herbicidas dessecantes aplicados em pré-colheita sobre a 
qualidade fisiológica de sementes de feijão-caupi. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado no período de fevereiro a junho de 2019, sendo dividido em duas etapas: em campo 
e em laboratório. À campo foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrárias da Universidade 
Federal de Roraima (CCA-UFRR), Boa Vista, Roraima. O solo da área experimental é caracterizado como 
Latossolo Amarelo distrófico de textura Franco-Argilo-Arenosa e relevo ondulado, com vegetação dominante 
do tipo Savana parque (BENEDETTI et al., 2011). O clima é do tipo Aw, segundo a classificação de Köppen, 
as temperaturas médias anuais são elevadas, oscilando em torno de 27 °C. A precipitação pluvial média anual 
é entorno de 1.600 mm, concentrada entre os meses de abril a setembro, e com alternância de períodos 
chuvosos e de seca, nos meses de outubro a março (ARAÚJO et al. 2001). 
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Para a implantação do experimento foram coletadas amostras de solo da camada de 0-0,20 m para análises 
química e física. Com base nas características da fertilidade do solo, foram realizados os cálculos para a 
correção e a adubação da cultura de acordo com as recomendações de Uchôa et al. (2009). 
A cultivar de feijão-caupi utilizada foi a cv. BRS Guariba, de hábito de crescimento indeterminado, porte 
semiereto, recomenda para condições de alta tecnologia. A área foi preparada de forma convencional. A 
semeadura foi realizada manualmente em sulcos, sendo distribuídas dez sementes por metro, após a 
germinação foi realizado o desbaste deixando seis sementes por metro, propiciando uma densidade de 120.000 
plantas por hectare. 
O experimento foi conduzido no delineamento em blocos casualizados, no esquema fatorial (3 x 2 + 1). O 
primeiro fator consistiu em duas épocas de aplicação de dessecantes (90 e 100% das vagens maduras), e o 
segundo fator pela aplicação de três dessecantes (Diquat; Diquat + Flumioxazin; Flumioxazin) e um tratamento 
adicional referente à testemunha/controle (isenta de herbicida), com quatro repetições. A dose utilizada dos 
herbicidas foi a recomendada pelo fabricante. As unidades experimentais constituíram-se de cinco fileiras com 
5 m de comprimento, espaçadas entre si de 0,5 m, a área útil foi formada pelas duas fileiras centrais, 
descontando-se 0,5 m nas suas extremidades frontais. A aplicação dos dessecantes foi realizada no período 
da manhã, sem a presença de vento forte, com um pulverizador costal, pressurizado com CO2. A colheita foi 
realizada manualmente, na área útil de cada parcela, quando as sementes apresentarem entre 13 e 15% de 
umidade. Na área não dessecada, as plantas foram mantidas na área até atingirem o teor de umidade desejado, 
sendo posteriormente realizada a colheita. Após a colheita, as sementes foram submetidas às análises em 
laboratório. 
A segunda etapa do trabalho, referente à análise da qualidade das sementes, foi realizada no Laboratório de 
Sementes da EMBRAPA Roraima. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado. Nesta 
etapa foi analisada as seguintes variáveis: grau de umidade (%) e germinação (Plântulas normais e plântulas 
anormais) (%).  
Os resultados foram submetidos à análise de variância pelo teste F a 5% de significância, e quando houve 
efeito significativo, as médias foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de significância, utilizando o software 
SISVAR (FERREIRA, 2011). Para a comparação dos mesmos em relação à testemunha utilizou-se o teste de 
Dunnet, ao nível de 5% de probabilidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O resumo da análise de variâncias para as variáveis umidade de semente (UMD), plântulas normais (PN) e 
plântulas anormais (PA) de sementes de feijão-caupi estão apresentados na tabela 1. 

 
Tabela 1 - Resumo da análise de variância dos dados de umidade de semente (UMD), plântulas normais (PN), 
plântulas anormais (PA) e emergência (EMG) de sementes de feijão-caupi submetidos à dessecação em pré-
colheita em diferentes estádio fenológico da cultura e sem aplicação de dessecantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O percentual de umidade de sementes do feijão-caupi foi maior na testemunha/controle em comparação com 
a dessecação nos diferentes estádios fenológico (Tabela 2). Dentre os estádios fenológicos, a aplicação do 
dessecante com 80% das vagens maduras influenciou em uma maior média de umidade das sementes. Esse 
resultado deve estar relacionado com o período de colheita das sementes, pois, o estádio fenológico com 90 e 
80% das vagens maduras foram colhidos com diferença de 6 e 4 dias, respectivamente, em relação à 
testemunha/controle. Assis et al. (2019) afirmam que, as sementes provenientes de plantas dessecadas na 
época E1 (50% de vargens maduras) apresentaram maior grau de umidade em relação ao tratamento controle. 
Esses autores observaram também que, a dessecação a parti da época E2 (70%) proporcionou a redução do 
grau de umidade das sementes. 
As médias de percentual de plântulas normais e anormais não apresentaram diferença significativa (0,05) do 
tratamento controle (Tabela 2). A dessecação das plantas de feijão-caupi com 90% das vargens maduras 
favoreceu a maior porcentagem de plântulas normais comparado com o primeiro estádio fenológico e o 

Fontes de variação GL 
Quadrado Médio  

UMD PN PA 

Estádio fenológico (EF) 1 0,0028* 73,50* 66,67** 

Dessecantes (D) 2 0,0001ns 7,17ns 6,00ns 

EF x D 2 0,0008ns 0,50ns 0,67ns 

Testemunha x Tratamentos 1 0,0053* 0,60ns 0,86ns 

Resíduo 24 0,0003 11,14 11,57 

CV %  19,04 3,59 28,28 

GL = graus de liberdade; NS = não significativo; * = significativo a 5%; ** = 
significativo a 1%. 
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tratamento controle. Verificou-se maior porcentagem de plântulas anormais quando foi aplicado os dessecantes 
com 80% das vargens maduras. Observa-se com esses resultados que a semente de feijão-caupi, 
possivelmente, não ter completado os 100% de maturidade fisiológica, por este motivo, pode ser explicado o 
maior número de plântulas anormais no primeiro estádio fenológico. 
 
Tabela 2 - Teor de umidade de semente (%) e germinação [plântulas normais (%) e anormais (%)] de sementes 
de feijão-caupi submetidos à dessecação em pré-colheita em diferentes estádios fenológicos e sem aplicação 
de dessecantes. 

Estádio fenológico Umidade 
Germinação 

Plântulas normais Plântulas anormais 

80% vagens maduras 9,10* a 91,16 b 8,84 a 
90% vagens maduras 9,08* b 94,67 a 5,33 b 

Testemunha/controle 9,13 92,50 7,50 

DMS (Dunnet) 0,03 - - 
DMS = diferença mínima significativa. Médias seguidas por letras iguais, na coluna não diferem 
entre si, pelo teste Tukey (p<0,05). (*) Difere dos tratamentos com dessecação pelo teste de 
Dunnet (p<0,05). 

 
 

CONCLUSÕES 
A dessecação no estádio fenológico de 90% das vargens maduras influencia positivamente na qualidade de 
sementes de feijão-caupi, não diferindo da testemunha/controle. 
O Diquat apresenta resposta positiva para dessecação pré-colheita independente dos estádios fenológicos e 
mantém a qualidade de semente semelhante da testemunha/controle. 
O Flumioxazin apresenta resposta positiva, para dessecação em pré-colheita no estádio fenológico de 90% das 
vagens maduras, mantendo a qualidade de semente semelhante ao tratamento isento do dessecante. 
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INTRODUÇÃO 

A arborização urbana consiste nos elementos vegetais arbóreos presentes na cidade, incluindo as árvores 

plantadas em calçadas, e os sistemas de áreas verdes, que tem importância fundamental na qualidade de vida 

dos cidadãos (COSTA, 2004), com importância fundamental na qualidade de vida, uma vez que desempenha 

um importante papel paisagístico, as árvores podem proporcionar espaços ao lazer, abrigar e servir de alimento 

para a fauna (SCHUCH, 2006), como ainda de absorver ruídos, purificar o ar, reduzir níveis de CO2, produzir 

sombras, diminuir a radiação solar, e até influenciar o clima, além de causar variações no vento, umidade e 

temperatura do ar (MCPHERSON et al., 1994; NICODEMO; PRIMAVESI, 2009). 

O estudo da área verde urbana tem por finalidade embasar um melhor planejamento de uma cidade buscando 

um equilíbrio ambiental para que futuramente minimize os efeitos causados pela urbanização, sendo portanto 

que a escolha das espécies durante a elaboração dos projetos paisagísticos é um fator de extrema importância 

para a arborização urbana, uma vez que a escolha inadequada de espécies possam causar prejuízos à cidade. 

Levando em consideração que as árvores presentes na área urbana compreendem diferentes espécies 

podendo apresentar diferentes relações alométricas durante seu crescimento, a qual pode ser definida como 

as relações de tamanho e forma dos organismos vivos. Tais relações são provenientes de características físicas 

ou fisiológicas que sofrem variações quanto ao tamanho do organismo (BEGON et al., 1986). Uma vez que as 

relações alométricas em plantas tem importância na interação planta-ambiente, objetivou-se verificar quais 

padrões alométricos seriam mais significantes relacionados ao diâmetro do fuste tomando como estudo de caso 

quatro áreas verde situada na cidade de Boa Vista, Roraima. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida na cidade de Boa Vista, do Estado de Roraima, onde foram coletadas medidas no 

período de setembro de 2018 ao abril de 2019, o total de 1014 indivíduos arbóreos em quatro Locais de 

amostrais em praças públicas e em canteiros centrais de três avenidas, sendo respectivamente o Centro Cívico 

Joaquim Nabuco (L1), Complexo Ayrton Senna/Avenida Ene Garcez (L2), e canteiros centrais das avenidas 

Glaycon de Paiva (L3) e São Sebastião (L4). 

O clima da região 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).  

Foram mensuradas com uso de fita métrica os indivíduos arbóreos que apresentaram circunferência à altura 

do peito (CAP) (à 1,3 m do solo) maior ou igual a 31,6 cm (CAP ≥ 31,6 cm). O CAP foi transformado em diâmetro 

à altura do peito (DAP) por intermédio da fórmula DAP = CAP/π com o intuito de padronizar as relações obtidas. 

A altura total (HT) e altura do fuste (HF) foi mensurada com o uso da trena de 50 m em adição do aplicativo 

para celular Android “Measure Height 1.4” (DESKIS, 2014). A área da copa (AC) de cada indivíduo foi calculada 

utilizando-se a média do maior e menor diâmetro da copa (d) na seguinte fórmula: AC = π x d2/4. Foram 

analisadas as relações entre DAP x HT, DAP x HF e, DAP x AC. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todas as relações alométricas obtidas em todas as localidades foram positivas e significativas, sendo pela 

ordem DAP x HT (R2 = 0,4823), DAP x HF (R2 = 0,2233) e DAP x AC (R2 = 0,6298) (Figuras 1, 2 e 3). No L1 

obteve-se DAP x HT (R² = 0,4638), DAP x HF (R² = 0,2336) e DAP x AC (R² = 0,7502) (Figuras 4, 5 e 6). No 
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L2, DAP x HT (R² = 0,4454), DAP x HF (R² = 0,1608) e DAP x AC (R² = 0,5378), (Figuras 7, 8 e 9). No L3, DAP 

x HT (R² = 0,4788), DAP x HF (R² = 0,1531) e DAP x AC (R² = 0,6613) (Figuras 10, 11 e 12). E no L4 DAP x 

HT (R² = 0,2006), DAP x HF (R² = 0,0276) e DAP x AC (R² = 0,3384) (Figuras 13, 14 e 15). Isso indica que as 

duas variáveis dependentes HT e AC são as mais importantes nesse contexto, e que podem ser utilizadas em 

futuros estudos que versem sobre o cálculo dos estoques de carbono derivados de áreas verdes públicas de 

Boa Vista, com o objetivo de valorar de melhor forma esse serviço ecossistêmico urbano. 

  
Figura 1 – Relação alométrica entre DAP x HT obtidas de todos 
indivíduos arbóreos coletados na cidade de Boa Vista, Roraima. 

 
 
Figura 2 – Relação alométrica entre DAP x HF obtidas de todos 
indivíduos arbóreos coletados na cidade de Boa Vista, Roraima. 

 
 
Figura 3 – Relação alométrica entre DAP x AC obtidas de todos 
indivíduos arbóreos coletados na cidade de Boa Vista, Roraima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Relação alométrica entre DAP x HT obtidas de todos 
indivíduos arbóreos coletados no Centro Cívico na cidade de 
Boa Vista, Roraima. 

 
Figura 5 – Relação alométrica entre DAP x HF obtidas de todos 
indivíduos arbóreos coletados no Centro Cívico na cidade de 
Boa Vista, Roraima. 

 
Figura 6 – Relação alométrica entre DAP x AC obtidas de todos 
indivíduos arbóreos coletados no Centro Cívico na cidade de 
Boa Vista, Roraima. 
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Figura 7 – Relação alométrica entre DAP x HT obtidas de todos 
indivíduos arbóreos coletados na Av. Ene Garcez/Complexo 

Ayrton Senna na cidade de Boa Vista, Roraima. 
 
Figura 8 – Relação alométrica entre DAP x HF obtidas de todos 
indivíduos arbóreos coletados na Av. Ene Garcez/Complexo 

Ayrton Senna na cidade de Boa Vista, Roraima. 
 
Figura 9 – Relação alométrica entre DAP x AC obtidas de todos 
indivíduos arbóreos coletados na Av. Ene Garcez/Complexo 
Ayrton Senna na cidade de Boa Vista, Roraima. 

 
 
Figura 10 – Relação alométrica entre DAP x HT obtidas de todos 
indivíduos arbóreos coletados na Av. Glaycon de Paiva na 
cidade de Boa Vista, Roraima. 

 
Figura 11 – Relação alométrica entre DAP x HF obtidas de todos 
indivíduos arbóreos coletados na Av. Glaycon de Paiva na 

cidade de Boa Vista, Roraima. 
 
Figura 12 – Relação alométrica entre DAP x AC obtidas de todos 
indivíduos arbóreos coletados na Av. Glaycon de Paiva na 

cidade de Boa Vista, Roraima. 
 
Figura 13 – Relação alométrica entre DAP x HT obtidas de todos 
indivíduos arbóreos coletados na Av. São Sebastião na cidade 
de Boa Vista, Roraima. 
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Figura 14 – Relação alométrica entre DAP x HF obtidas de todos 
indivíduos arbóreos coletados na Av. São Sebastião na cidade 
de Boa Vista, Roraima. 

 
Figura 15 – Relação alométrica entre DAP x AC obtidas de todos 
indivíduos arbóreos coletados na Av. São Sebastião na cidade 
de Boa Vista, Roraima. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÕES 
As relações alométricas a partir do diâmetro do fuste dos indivíduos arbóreos medidos em quatro locais de área 

verde da cidade de Boa Vista apresentaram melhor relação para área da copa e altura total, e o local que 

apresentou melhores relações alométricas dos indivíduos arbóreos foi a Av. Ene Garcez/Complexo Ayrton 

Senna. 
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RELAÇÕES ALOMÉTRICAS DA ESPÉCIE Licania tomentosa EM ÁREAS PÚBLICAS DE BOA 
VISTA, RORAIMA 
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Palavras Chave:  DAP, altura total, altura do fuste, área da copa.

 

INTRODUÇÃO 
A árvore é o elemento que melhora significativamente o ambiente urbano e seu conjunto. Nas cidades, exerce 

funções fundamentais para o equilíbrio do ambiente e para a manutenção da qualidade de vida, como por 

exemplo, reduzindo a amplitude térmica e amenizando o clima, diminuindo os ruídos, filtrando os poluentes, 

atuando também no sistema hidrológico, além de sua função paisagística ao contribuir para estética da cidade 

(MCHALE; MCPHERSON; BURKE, 2007).  

O estudo da área verde urbana tem por finalidade embasar um melhor planejamento da cidade, buscando 

sempre equilíbrio ambiental onde futuramente minimize os efeitos causados pela urbanização, sendo portanto 

que um fator de extrema importância para a arborização urbana durante a elaboração dos projetos paisagísticos 

é a escolha das espécies, uma vez que a escolha inadequada de uma determinada espécie possa causar 

prejuízos à cidade. 

As árvores presentes na área urbana compreendem diferentes espécies e podem apresentar diferentes padrões 

alométricos durante seu crescimento, que podemos definir como as relações de tamanho e forma dos 

organismos vivos. Tais relações são provenientes de características físicas ou fisiológicas que sofrem variações 

quanto ao tamanho do organismo (BEGON et al., 1986). Neste enfoque, esta pesquisa teve como objetivo 

verificar o comportamento da espécie Licania tomentosa por meio das relações alométricas (diâmetro à altura 

do peito, altura total, altura do fuste e área da copa) de praças em relação aos canteiros centrais, na cidade de 

Boa Vista, Roraima. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizado levantamentos no período de agosto de 2018 a abril de 2019 de árvores em áreas públicas 

urbanas na cidade de Boa Vista, investigamos as relações alométricas em quatro áreas verdes, sendo duas 

praças e dois canteiros centrais, com base nos resultados foi perceptível a maior densidade relativa da espécie 

Licania tomentosa obtendo 40,63% (412 indivíduos de 1014).  

Na verificação dos padrões alométricos dos dados coletados no município de Boa Vista, Roraima, em praças 

públicas e em canteiros centrais de três avenidas, sendo respectivamente o Centro Cívico Joaquim Nabuco, 

Complexo Ayrton Senna/Avenida Ene Garcez, e canteiros centrais das avenidas Glaycon de Paiva e São 

Sebastião. O clima da região 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).  

Para constatar a melhor relação diâmetro/altura (D~H) foram mensurados com uso de fita métrica os indivíduos 

que apresentaram circunferência à altura do peito (CAP ≥ 31,4 cm) à 1,3 m do solo. O CAP foi transformado 

em DAP (diâmetro à altura do peito) por intermédio da fórmula DAP = CAP/π com o intuito de padronizar as 

relações e assim obter DAP ≥ 10 cm. A altura total (HT) e altura do fuste (HF) foi mensurada com o uso da 

trena de 50 m em adição do aplicativo para celular Android “Measure Height 1.4” (DESKIS, 2014). A área da 

copa (AC) de cada indivíduo foi calculada utilizando-se a média do maior e menor diâmetro da copa (d) na 

seguinte fórmula: AC = π x d2/4. Foram analisadas as relações entre DAP x HT, DAP x HF e DAP x AC. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As médias das variáveis DAP, HT, HF e AC encontradas nas praças, respectivamente foram 35,39 cm; 7,93 m; 

2,81 m; e 8,43 m, e nos canteiros centrais foram 32,40 cm; 7,72 m; 2,88 m; e 7,89 m. O teste t não presentou 

diferenças significantes entre as variáveis das duas áreas. As relações alométricas obtidas foram positivas e 

significativas, indicando que as relações alométricas nas praças DAP x HT (R2 = 0,71), DAP x HF (R2 = 0,52) e 
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DAP x AC (R2 = 0,83) apresentaram maiores valores no coeficiente de determinação do que nos canteiros 

centrais DAP x HT (R2 = 0,38), DAP x HF (R2 = 0,20) e DAP x AC (R2 = 0,48). 

 
Figura 1 – Relação alométrica entre DAP x HT da espécie 

Licania tomentosa nas praças Centro Cívico Joaquim 

Nabuco e Complexo Ayrton Senna, Boa Vista, Roraima. 

 
 

Figura 2 – Relação alométrica entre DAP x HF da espécie 

Licania tomentosa nas praças Centro Cívico Joaquim 

Nabuco e Complexo Ayrton Senna, em Boa Vista, 

Roraima. 

 
 

Figura 3 – Relação alométrica entre DAP x AC da espécie 

Licania tomentosa nas praças Centro Cívico Joaquim 

Nabuco e Complexo Ayrton Senna, em Boa Vista, 

Roraima. 

 

Figura 4 – Relação alométrica entre DAP x HT da espécie 

Licania tomentosa nos canteiros centrais das Avenidas 

Glaycon de Paiva e São Sebastião, Boa Vista, Roraima. 

 

 

Figura 5 – Relação alométrica entre DAP x HF da espécie 

Licania tomentosa nos canteiros centrais das Avenidas 

Glaycon de Paiva e São Sebastião, em Boa Vista, 

Roraima. 

 

 

Figura 6 – Relação alométrica entre DAP x AC da espécie 

Licania tomentosa nos canteiros centrais das s Avenidas 

Glaycon de Paiva e São Sebastião, em Boa Vista, 

Roraima. 

CONCLUSÕES 
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Não foram observadas diferenças significativas entre as relações alométricas de Licania tomentosa nas praças 

e canteiros centrais amostrados. 
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INTRODUÇÃO  
O modelo adotado por alguns educadores no ensino da Física tende a obedecer ao método tradicional do 
simples repasse de conteúdos, utilizando o quadro branco e o livro didático, com ênfase na linguagem 
matemática desvinculando os conteúdos de suas possíveis relações com os fatos do cotidiano, e deixa de lado 
os aspectos fenomenológicos. Neste sentido, reforça Vinchiguerra (2001 apud HEINECK , VALIATI & ROSA, 
2007), o ensino da Física, sendo realizado mediante a apresentação de conceitos, leis e fórmulas, de forma 
desarticulada de seu significado físico e distanciando do mundo real enfatiza a utilização de fórmulas em 
situações artificiais. 
Conforme reforça Fiolhais (2002), muitas vezes os conceitos trabalhados distanciam-se da prática, pois pouco 
ou nenhum relacionamento com os fatos do cotidiano são apresentados, mesmo porque as escolas carecem 
do uso de recursos didáticos adequados, que motivem e auxiliem a aprendizagem. 
O presente trabalho descreve um relato de experiência realizado em sala de aula no ensino de Física, com o 
objetivo de analisar a aprendizagem dos alunos através da utilização de mídias na educação, como por 
exemplo, Tv e DvD. A pesquisa foi realizada com 42 alunos do ensino médio dividida em duas turmas de 
estudantes da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, localizada no bairro Tancredo Neves, na cidade 
de Boa Vista-RR. A pesquisa é de caráter qualitativo e foi realizada no período de maio a julho de 2010, 
utilizando atividades teóricas e práticas do curso de especialização em mídias na educação, módulo TV e Vídeo 
para confirmar ou refutar a hipótese de que os alunos, na atualidade, aprendem mais facilmente através das 
mídias eletrônicas.  
 

MATERIAL E METODOLOGIA 
De acordo com Prodanov e Freitas (2013), quanto à natureza tratou-se de uma pesquisa aplicada que visou 
gerar mais conhecimentos para fins práticos. Quanto a abordagem do problema foi qualitativa, uma vez que se 
preocupou com a interpretação dos fenômenos observados e não com o tratamento estatístico dos dados. 
Quanto aos objetivos foi uma pesquisa exploratória e descritiva, que visou proporcionar mais informações sobre 
o assunto e descrever os fatos observados sem interferir neles. Quanto aos procedimentos técnicos tratou-se 
de uma pesquisa participante devido à interação entre o pesquisador e os participantes em todos os momentos 
da pesquisa. 
No decorrer da pesquisa foram utilizadas atividades de caráter expositivo e avaliativo, distribuídas da seguinte 
forma: no mês de maio – na turma de controle (A) foi utilizada na transposição do conteúdo com metodologias 
tradicionais e logo após aplicação de exercícios; no mês de junho – na turma experimental (B) foi utilizado na 
transposição didática conteúdo em sala de aula abordando “Calorimetria”. Como ferramenta de apoio foram 
exibidos vídeos onde os alunos puderam visualizar como ocorre o efeito do calor nos corpos, possibilitando 
assim ao aluno observar a movimentação das moléculas. Após essas duas etapas houve a aplicação de 
questionário e prova avaliativa e, durante o mês de julho, realizou-se a análise quantitativa e qualitativa dos 
resultados.  
Tendo esta pesquisa sido realizada com dois grupos, estes foram denominados: grupo controle (turma A) e do 
grupo experimental (turma B). Sendo que, na turma B as atividades foram dirigidas em dois momentos: no 
primeiro sem a mediação do professor e, no segundo com a mediação do professor. A pesquisa buscou oferecer 
igualdade de condições para os grupos; assim, no mês de maio, ambos os grupos realizaram as mesmas 
tarefas. No mês de junho, foram aplicadas tarefas distintas: para o grupo controle disponibilizou-se um texto e 
para o grupo experimental um vídeo, ambos sobre o tema “Calorimetria”. Assim, partindo do pressuposto de 
que os estudantes do ensino médio apresentam dificuldade em utilizar as mídias escritas e maior facilidade 
com as mídias visuais e auditivas inferiu-se que a utilização do vídeo facilitaria o aprendizado devido sua 
característica visual, linguagem mais acessível ao adolescente. Optou-se, portanto, em utilizá-lo no grupo 
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experimental, uma vez que sua função é comprovar ou descartar a hipótese da dificuldade da utilização de 
textos na disciplina de Física. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Antes do início desta pesquisa as aulas eram ministradas utilizando a estratégia do repasse do conteúdo 
programático da forma tradicional, utilizando o livro didático, quadro negro e giz. A partir do método experimental 
seriam adotadas duas posturas: na turma denominada A seria mantida a dinâmica tradicional (quadro, giz, 
livros), enquanto na turma B seria adotada uma estratégia mais moderna (utilização de TV e vídeo).  
Analisando o desempenho das turmas enfatiza-se que houve uma maior motivação e interesse, por parte de 
todos os alunos, na aprendizagem dos conteúdos. Entretanto, na turma B, alguns alunos conseguiram 
compreender bem o conteúdo e outros apresentaram dificuldades de aprendizagem, utilizando as mídias (Tv e 
vídeo) sem mediação do professor. Nesta mesma turma, quando o conteúdo recebeu a mediação do professor 
os alunos conseguiram compreender facilmente o conteúdo. 
Ressalta-se que, um número considerável de alunos, em ambas as turmas apontaram para a utilização de uma 
abordagem híbrida (de metodologias, recursos e laboratórios), surgindo novamente indicativos para que estas 
questões (entre outras) sejam investigadas.  
Pode-se observar a facilidade em aprender com o visual e o uso das vivências ou situações do dia-a-dia, visto 
que, nas atividades que utilizavam objetos conhecidos e de fácil acesso, havia um melhor aprendizado, pois 
verificou-se através de questionários um aumento nos acertos das perguntas. Por sua vez, quando utilizado 
apenas o recurso didático dos livros, frequentemente a associação da teoria à prática não surtia os resultados 
esperados, prejudicando o aprendizado por torná-lo desestimulante. 

 
Outros detalhes serão apresentados através de gráficos e suas discussões: 

 

Gráfico 1 – TURMA A 

Com a turma A, a mídia utilizada foi o material impresso, um recurso bastante utilizado, porém, pouco apreciado 
no âmbito escolar. Como podemos observar através do gráfico apresentado (turma A) o resultado que 
obtivemos não foram satisfatórios, a pergunta 1, que tratava de um conceito mais vivenciado no cotidiano, o 
conceito de “calor”, não tivemos nenhum número de acertos. a pergunta 2 discorria ainda sobre calor, porém 
de uma forma mais perceptível, de como ocorre a transferência de calor, tivemos um número considerável de 
acertos, talvez pelo fato de conviverem diariamente com esse fenômeno, a pergunta 3 ainda conceitual e usual 
, tratava do equilíbrio térmico, porém, foi diminuído o número de acertos, a pergunta 4 que tratava da relação 
matemática, a pergunta era a seguinte : Para substâncias diferentes e massas diferentes, qual a relação 
matemática usamos para chegarmos ao equilíbrio térmico? Ou seja, fórmula, diminuiu ainda mais, talvez devido 
à grande dificuldade que os alunos encontram na matemática, a   pergunta 5 tratava do efeito joule, que é a 
transformação de energia em energia térmica, por ter sido bastante comentada e ser claramente exemplificado 
nos livros, aumentou-se o número de acertos, a pergunta 6 trata da unidade de medidas de calor (joule e 
caloria), e apenas uma pessoa acertou, a partir da pergunta 7 até a pergunta 10 não houve nenhum acerto. A 
pergunta 7 fazia ênfase a relação entre Joule e calorias (conversão), a 8 tratava da diferença da capacidade 
térmica e do calor específico, a pergunta 9 da diferença entre calor sensível e calor latente, e por fim a pergunta 
10 queria saber quais os efeitos que o calor pode produzir nos corpos, por se tratar de conceitos mais aguçados 
e que precisasse de maior concentração por parte deles, talvez tenha dificultado a resposta e isso fez com que 
deixassem em branco.  
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Gráfico 2 – TURMA B 

Na turma B foi utilizado TV e DVD, uma mídia muito mais atrativa, pois é comum nos lares brasileiros e muito 
apreciada por todos, pois o que é visual se torna mais prazeroso. Ao analisarmos os dois gráficos (ambos 
tiveram acesso ao mesmo questionário), percebe-se que o resultado foi mais satisfatório, pois na pergunta 1 
tivemos mais acertos acerto, em comparação com o da turma A foi um grande avanço. A pergunta 2, que falava 
da transferência de calor, o número de acertos foi considerável. As perguntas 3, 4 e 5 ainda sendo de maior 
complexidade que as anteriores, pois falava da relação matemática usada para chegar ao equilíbrio térmico e 
do efeito joule, os alunos se saíram bem melhor que em relação a turma A, pois mesmo sendo mais difícil a 
percepção desse fenômeno, o acontecimento fica mais registrado em sua memória, e isso facilitou um melhor 
desempenho. A pergunta 6, mesmo sendo complexa, pois trata-se das unidades de medidas, tivemos um 
melhor resultado se comparado com a turma A. A partir da pergunta 7 até a 10 os resultados das turmas A e B 
foram os mesmos, não tivemos nenhum acerto, talvez pelo mesmo motivo que a turma A.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O grupo controle ou a turma A, que recebeu o texto apresentou resultado notadamente inferior à turma B (grupo 
experimental).  
Este dado responde à questão levantada referente ao menor interesse em disciplinas que exigem a capacidade 
de reflexão como forma de buscar conhecimentos e isso nos remete à análise das metodologias e recursos 
utilizados em sala de aula na disciplina de física que prioriza o cálculo sem sua conexão, na maioria das vezes 
com o pensamento abstrato ou a sua subjetividade.  
Deve-se ressaltar que, essas dificuldades são atribuídas à forma como foram inseridos nos processos de leitura 
ao longo da história escolar, ou seja, sem proporcionar uma análise e construção de um pensamento individual. 
Soma-se a isto, em alguns casos, a inexistência de incentivo familiar na formação do hábito da leitura e 
elaboração das ideias. 
As análises dos dados obtidos nesta pesquisa a partir dos questionários aplicados em ambas as turmas 
apontam para os seguintes resultados: confirma-se a deficiência no tocante à leitura, visto que, não eram 
apresentados e discutidos tópicos elementares das temáticas estudadas tanto em aula expositiva quanto nos 
livros. 
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INTRODUÇÃO 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) tem como objetivo promover a iniciação do 
licenciando no ambiente escolar ainda na primeira metade do curso, ao dizer isto, de acordo com Medeiros 
(2017), estamos assumindo a convicção de nosso entendimento sobre seu potencial reflexivo e formativo nas 
experiências e aprendizagens produzidas desde o “chão da escola”, em seu cotidiano dinâmico e complexo. 
Visando estimular, desde o início da jornada do docente, a observação e a reflexão sobre a prática profissional 
no cotidiano das escolas públicas de educação básica. Segundo Medeiros (2017), estar na escola para o PIBID 
significa conviver com a comunidade escolar imerso em documentos como o regimento escolar e o projeto 
político-pedagógico da escola; identificar a cultura da escola; realizar planejamentos; participar do conselho de 
classe, reuniões administrativas e pedagógicas; festas, seminários, congressos, jogos, entrega de boletim e/ou 
parecer, formação continuada e eventos promovidos pelo colégio e/ou pela rede de ensino. Buscou-se, neste 
relato de experiência, apresentar a vivência dos pibidianos em uma instituição de ensino militar. O relato de 
experiência abordou a oportunidade de atuar juntamente com o corpo docente e participar de todo processo na 
qual o professor estava envolvido na escola.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho descritivo-exploratório, na qual observamos três turmas do 9º 
ano de um colégio militar estadual da cidade de Boa Vista/RR, que iniciou as atividades no segundo semestre 
de 2018. O colégio possui 645 alunos, com muitos materiais como bolas de futebol, basquete, handebol, vôlei, 
etc. Também têm jogos de tabuleiro, vários tipos de cones, barreiras de atletismo, cordas, arcos, entre outros 
materiais. Possui uma quadra poliesportiva em ótima condição, um campo de futebol e piscina. Tivemos uma 
vivência do cotidiano escolar, uma vez por semana três tempos de aula, ou seja, três horas. Além disso, tivemos 
acesso ao plano de ensino anual da professora supervisora e ao projeto político-pedagógico do colégio. Os 
conteúdos estão distribuídos por bimestres, sendo que no 1º Bimestre são os esportes: vôlei e esportes de 
aventura, no 2º Bimestre o handebol, danças e ritmos e, lutas, no 3º Bimestre o basquete e jogos e, por fim, no 
4º Bimestre futebol e futsal. Observamos e auxiliamos a professora supervisora em atividades desenvolvidas 
que trabalhavam a coordenação motora, entrosamento, força, agilidade, resistência, lateralidade e que faziam 
o aluno pensar em qual estratégia tomar para resolver os problemas, bem como tivemos a oportunidade de 
ministrar algumas aulas e também ajudar na organização dos eventos que ocorreram no colégio, referente à 
Educação Física. A estratégia de ensino utilizado pela professora foi por meio das dimensões procedimentais, 
que segundo Coll (1997) são os objetivos, resultados e meios para alcançá-los, articulados por ações, passos 
ou procedimentos a serem implementados e aprendidos. Foram utilizadas as estratégias de ensino conceituais, 
na qual Coll (1997) destaca que corresponde ao compromisso cientifico da escola: transmitir o conhecimento 
socialmente produzido e, também atitudinais, em que Coll (1997) afirma que são normas e valores que 
correspondem ao compromisso filosófico da escola: promover aspectos que nos completam como seres 
humanos, que dão uma dimensão maior, que dão razão e sentido para o conhecimento científico. A professora 
mesclava as atividades entre aulas teóricas e práticas. Algumas vezes eram na sala de aula, com o estudo do 
conhecimento teórico sobre as modalidades que eles não podiam realizar na quadra como o ciclismo, natação, 
etc., e outras eram realizadas na quadra.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com projeto político-pedagógico (RORAIMA, 2016), a instituição militar destaca-se por ser um colégio 
reconhecido pela qualidade do ensino prestado a comunidade escolar, com vistas a alcançar o aumento dos 
índices avaliativos dos indicadores nacionais do MEC e vestibulares. Os objetivos da escola são: ministrar o 
ensino visando à formação comum para o exercício da cidadania, bem como noções específicas da formação 
militar baseado nos valores da hierarquia e disciplina; instruir um sistema de vida escolar em que haja interação 
e participação democrática de todos os seus componentes; efetivar a ação educacional valorizando a ética, a 
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hierarquia e a disciplina na formação de atitudes, a solidariedades e o sentido de liberdade com 
responsabilidade; proporcionar ao corpo discente uma formação pedagógica, cultural e esportiva de qualidade; 
despertar a vocação para a carreira militar. 
O PIBID tem como objetivo incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica.  
Segundo Ribeiro, Berto e Rodrigues (2016), aquilo que compartilhamos na escola e fora dela possui relação 
com nossas experiências e, no caso específico da formação, termina por interferir na constituição da identidade 
docente dos sujeitos em processo de formação.  
Ao entrarmos em contanto com a escola pela primeira vez, estando presente em todos processos pedagógicos, 
tivemos a oportunidade de vivenciar e acessar todo o envolvimento do professor na escola, como exemplo, 
fazer parte do planejamento, que é essencial na carreira do professor, ter acesso ao projeto político-pedagógico 
que possibilitou o entendimento da cultura da escola e como a Educação Física está inserida na escola.  
Em meio a esse processo percebemos as dificuldades e fizemos uma análise reflexiva de como podemos 
vencer esses desafios encontrados na carreira que desejamos exercer. Freire (1996) aponta que quando 
vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender participamos de uma experiência total, 
diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de 
mãos dadas com a decência e com a seriedade.  
Durante esse processo, percebemos que estávamos aprendendo todo dia junto com os alunos e construindo 
nosso próprio saber. Para Freire (1996), a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Ao perceber esses aspectos, sempre 
tivemos dispostos a discutir com nossos alunos e refletimos juntos sobre as práticas dos conteúdos ministrados.  
De acordo com Dieder, Kerber e Ternos (2016), cada momento no exercício da docência é oportuno para refletir 
sobre questões educacionais, tornando-se uma prática mediadora da produção do conhecimento e suas 
experiências enquanto professor. Seguindo essa concepção foi de fundamental importância a prática que 
tivemos no âmbito escolar, nos levando a refletir sobre o papel do educador no cotidiano escolar e 
proporcionando vivenciar experiências únicas e necessárias para a formação do educador.  
Conforme Gadotti (2003), a formação do professor não deve ser concebida apenas como a aprendizagem de 
novas técnicas, mas sim envolver constante reflexão, pesquisa, ação, descoberta, organização, 
fundamentação, revisão e construção teórica.  
No entanto, tivemos a oportunidade de atuar como professor e de coparticipar das aulas teóricas e práticas, 
construindo o nosso saber a cada aula, pois sempre refletimos sobre nossas ações e pontuamos o que 
podemos melhorar. O PIBID permitiu e motivou a nossa atuação no colégio, em que aplicamos conhecimentos 
sobre handebol, ciclismo, dança, basquete, voleibol, exercícios coordenativos, jogos lúdicos, ginástica de 
condicionamento físico, no qual saímos da teoria e fomos vivenciar a prática, assim contribuindo não só para 
nossa formação profissional como também para formação humana. Segundo Freire (1996), ao entrar em uma 
sala de aula devo estar sempre aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; 
um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho, que é a de ensinar e não a de transferir 
conhecimento.  
 

CONCLUSÕES 
O presente relato de experiência apresentou a vivência dos pibidianos em uma instituição de ensino militar, 
bem como abordar a oportunidade de atuar juntamente com o corpo docente e participar de todo processo 
escolar e também os momentos de dificuldades vivenciadas e refletidas após cada aula.  
Na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. De 
acordo com Freire (1996), é pensando criticamente a prática de ontem que se pode melhorar a próxima prática. 
O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda 
com a prática.  
Constatamos que o PIBID contribuiu diretamente para a formação dos acadêmicos, uma vez que fomos tratados 
como docentes no âmbito escolar, possibilitando ao bolsista vivenciar a realidade na escola, bem como ter 
acesso ao projeto político-pedagógico do colégio, a participação no conselho de classe e ainda, fizermos parte 
do planejamento.  
Essa é uma experiência gratificante, por contribuir de maneira positiva na vida dos pibidianos, diferenciando-se 
dos demais alunos da graduação que ainda não tiveram nenhuma experiência no campo de atuação. Além 
disso, tivemos a oportunidade de ministrar aulas e conhecer como são os alunos, como cada um deles se 
comporta diferente uns dos outros, percebendo que uns são mais extrovertidos e outros mais quietos, mas na 
hora da Educação Física, todos participam e gostam das aulas. 
A professora supervisora também nos auxiliou muito, nos ensinando como interagir com os alunos e a ministrar 
uma aula. Foi realmente uma experiência muito boa, aprendemos muito tanto com os professores quanto com 
os alunos. Freire (1996), salienta a questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e 
a de classe dos educandos, cujo respeito é absolutamente fundamental na prática educativa progressista, é 
problema que não pode ser desprezado. Essa identidade cultural em que cada sujeito possui, é interessante 
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observarmos cada cultura respeitando a diferença e nos apropriando de novas culturas, isso nos permite uma 
evolução enriquecedora.  
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OLANDA1*, Rosimar Santana, RIZZATTI2, Ivanise Maria 
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Palavras Chave: Educação Ambiental; Água; Reutilização; Preservação. 
 

INTRODUÇÃO 
No Ensino Fundamental, correspondente aos primeiros nove anos de escolarização, a Educação Ambiental 
(EA) é essencial para a formação de valores, atitudes, ações e processos continuados que considerem o meio 
ambiente socialmente construído em seus aspectos culturais, científicos, técnicos e humanos em diálogo e 
respeito com a biodiversidade, os recursos hídricos, a preservação e conservação dos recursos naturais, a 
educação para o consumo e o estímulo às relações sociais, ambientais e econômicas positivas, podendo a 
partir da comunidade escolar contribuir para uma sociedade ambientalmente saudável (HENDGES, 2016).  
De acordo com Barros (2009) a EA tornou-se um assunto muito abordado pelos sistemas de ensino em virtude 
da elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 1997, pelo Ministério da Educação (MEC) e 
da promulgação da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27/04/1999), colocando entre 
outros fatos sua inserção no ensino formal.  
O autor destaca ainda  que o trabalho desenvolvido com EA nas escolas deve ser visto para além do 
cumprimento de um dispositivo legal, devendo ser observado o valor como componente essencial para a 
formação dos estudantes (BARROS, 2009). A EA se faz presente na sala de aula quando se preocupa com a 
qualidade de vida, investigando as relações interdependentes dos elementos do ambiente fazendo uma relação 
com a complexidade dos fatos sociais e ambientais. 
Para realizar um trabalho de EA nos anos iniciais, deve-se buscar  atividades que façam o aprendiz 
experimentar, investigar e por meio de debate aprender significativamente junto com seus pares. Em busca de 
promover e repensar as concepções e práticas pedagógicas, oportunizando um ambiente dinâmico para 
construção de conhecimento e esclarecimentos sobre a importância, preservação e reaproveitamento da água, 
foi desenvolvido este projeto objetivando reaproveitar a água de drenagem das centrais para a construção de 
uma horta nas dependências de uma escola municipal de Boa Vista, chamando a atenção para a necessidade 
de ações voltadas à EA baseada nos conceitos de sustentabilidade, considerando a possibilidade do 
esgotamento deste recurso natural. Quando nos referimos a educar para sustentabilidade, entende-se como 
uma forma possível de melhoria da qualidade de vida e bem-estar e bem-viver para todos em equilíbrio dinâmico 
com o meio ambiente (GADOTTI, 2009). 
A água é um recurso natural esgotável e fundamental para a vida, sua escassez pode comprometer seriamente 
todos os ciclos vitais e gerar conflitos sociais, onde de um lado algumas pessoas desperdiçam um grande 
volume de água, enquanto do outro, algumas pessoas não têm acesso à água para atender suas necessidades 
básicas. O que nos leva a pensar sobre estratégias de preservação e reutilização da mesma para não 
chegarmos a uma situação de esgotamento. O problema ambiental relacionado à proteção e ao uso dos 
recursos hídricos merece atenção especial por todos, levando-nos a refletir sobre as formas de utilizar e 
reaproveitar esse recurso de forma consciente para que não venha a faltar para as gerações futuras. 
Conforme Teixeira e Godoy (2013), a vida surgiu na água e até hoje as águas dos rios, lagos, mares e oceanos 
abrigam inúmeras formas de vida, além de estar presente na constituição das células de todos os seres vivos. 
A água está no sangue dos animais e na seiva das plantas, sendo estes líquidos, responsáveis pelo transporte 
de nutrientes no interior dos organismos, tal como o oxigênio e as proteínas. A água participa da respiração 
dos seres vivos e também da fotossíntese realizada pelas plantas.  
Diante do exposto, percebemos que a água é fundamental para a vida, e a sociedade precisa ter consciência 
de que o desperdício está relacionado ao uso inadequado da mesma, porém, essa questão pode ser revertida 
com simples mudanças de hábitos que nos direciona à atitudes sustentáveis, como exemplo de boa prática 
podemos citar o reuso da água das centrais de ar. 
Assim, podemos esclarecer a necessidade do estudo sobre a preservação da água, o consumo de forma 
consciente e seu reaproveitamento, enfatizando melhoria da qualidade de vida para as gerações vindouras. A 
escola como formadora de cidadãos ativos e críticos dentro da sociedade na qual estão inseridos participa de 
forma positiva nessa ação, não podendo ficar omissa diante da realidade onde, muitas pessoas não têm acesso 
a água potável. Conforme Gadotti, (2009) a preservação do meio ambiente depende de uma consciência 
ecológica e a formação depende da consciência. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
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Este projeto foi desenvolvido em uma Escola Municipal de Boa Vista, Roraima, com estudantes do 5º ano do 
Ensino Fundamental no ano de 2016, e se caracterizou como uma intervenção pedagógica. O trabalho teve 
como embasamento a pesquisa bibliográfica, que conforme Pronadov (2013) é aquela elaborada a partir de 
material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos 
científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de 
colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa e qualitativa,  
O foco das atividades foi compreender e perceber a importância da água para a agricultura, para os seres vivos 
em geral e toda a humanidade, para isso foi desenvolvido um planejamento onde a comunidade escolar e local 
pudesse perceber a possibilidade de praticar ações em prol de economizar esse bem precioso e indispensável 
que é a água. O trabalho foi dividido em dez aulas expositivas, interativas e vinte práticas. As aulas expositivas 
foram realizadas por meio de leitura de textos, seminários, música (Planeta Água de Guilherme Arantes) como 
forma de reconhecimento da importância da água para a vida no planeta, e visualização de vídeos: “Por que 
precisa economizar água?” (https://www.youtube.com/watch?v=32g2y3AC GaE); “A importância da água – 
Cartilha Planeta Água”. (https://www.youtube.com/watch?v=HQYbLX7ieYo); E se a água 
acabasse?”(https://www.youtube.com/watch?v=yB7AZYNSCZk). O que deu embasamento às discussões e 
debates promovendo a troca de conhecimentos entre professor e estudante. Já a prática foi realizada por meio 
de observação no local, analisando a tubulação e relacionando os materiais necessários para que fosse 
possível a coleta de água dos aparelhos de ar condicionado e a construção da horta na escola.  
Para tanto foi realizado o levantamento do material para construção da horta, que foi disponibilizado pela 
gestora da escola. As tubulações de PVC foram conectadas na saída de cada mangueira do dreno, para garantir 
o fluxo de água condensada, para o exterior, ou seja, local onde estava localizada a horta, como é mostrado 
na figura 1.  
  

                                                                        Figura 10- Tubulação das centrais de ar das salas de aulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                   
 

 

Fonte: a autora (2016) 
 

Além do espaço físico e das tubulações das centrais foram necessários os seguintes materiais: garrafas PET 
de 2 litros, enxada, adubo orgânico, sementes diversas, regadores e depósitos para coleta da água.  Os 
estudantes fizeram a coleta de garrafas PET tendo a colaboração das outras turmas para que conseguissem o 
quantitativo necessário para o desenvolvimento da horta. O projeto foi desenvolvido nas instalações da quadra 
poliesportiva da escola, onde estavam montadas as salas modulares devido à instituição encontrar-se em 
reforma naquele período, seguindo oito etapas: 
1ª etapa: os alunos aprenderam por meio de leituras, seminários e exibição de vídeos informativos que a água 
é um bem precioso e deve ser utilizada de forma consciente. 
2ª etapa: escolha do local para a montagem da horta e separação dos canteiros com garrafas PET. 
3ª etapa: enchimento dos canteiros com o adubo orgânico. 
4ª etapa: irrigação utilizando a água oriunda das centrais de ar. 
5ª etapa: plantio das hortaliças. 
6ª etapa: manutenção da horta. 
7ª etapa: reconhecimento de que é possível reaproveitar a água utilizando métodos simples que podem ser 
realizados nas dependências de residências e escolas contribuindo para a melhoria de vida da comunidade em 
geral.  
8ª etapa: montagem de um mural sobre o assunto, em lugar visível para toda comunidade escolar. 
 
Os estudantes participaram da realização de todas as etapas do projeto, contribuindo para a preservação da 
água e engrandecendo seu conhecimento próprio, bem como o de seus familiares e comunidade local.  
A cada semana uma turma da escola visitava a horta tendo um estudante do 5º ano, organizador do projeto, 
responsável por acompanhar e expor para os seus pares todo o trabalho desenvolvido e também explicar a 

https://www.youtube.com/watch?v=32g2y3AC%20GaE
https://www.youtube.com/watch?v=HQYbLX7ieYo
https://www.youtube.com/watch?v=yB7AZYNSCZk
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importância de se reutilizar a água, e como ela é indispensável para a vida, levando à reflexão sobre o cuidado 
que devemos ter em economizar e preservar essa substância, tanto no espaço escolar como também em suas 
residências. 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A horta foi construída e cultivada num canteiro aberto onde os estudantes realizaram trabalhos manuais, tanto 
no preparo do solo, quanto no plantio das hortaliças, fazendo o acompanhamento diário de rega e verificação 
da germinação das sementes e crescimento das mudas.  Toda a água utilizada na horta foi coletada das centrais 
de ar. Este trabalho proporcionou à percepção da possibilidade de economizar água e com isso termos a 
possibilidade de uma alimentação saudável. As hortaliças cultivadas foram utilizadas no preparo da merenda 
escolar. A figura 2 retrata as crianças plantando mudas de cebolinha de palha, todos queriam ter a oportunidade 
de realizar o trabalho na horta, logo foi formado grupos para realização das atividades diárias na horta. E na 
figura 3, é apresentado o desenvolvimento das hortaliças.                     

 
                                                                  Figura 11 - cultivo de cebolinha 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Fonte: as autoras (2016)  
 
                                                                  Figura 12 - Hortaliças em fase de desenvolvimento 

 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Fonte: as autoras (2016)  
 
Os canteiros da horta foram confeccionados e demarcados com garrafas PET, nesse momento foi esclarecido 
às crianças sobre a importância da reciclagem para a natureza, enfatizando a questão da água, e locais onde 
as garrafas PET são descartadas, como por exemplo, em rios e igarapés.   
As crianças demonstraram ter compreendido sobre a importância da água para os seres vivos e sua 
preservação, quando em sala, foram feitas algumas perguntas relacionadas ao tema estudado responderam 
sinalizando positivamente, conforme trechos abaixo: 
 “É importante a preservação da água sim, pois no futuro pode faltar pra nós”. 
“[...] se gastar muita água lavando o carro, deixando a torneira aberta e o chuveiro quando estiver usando, e 
depois precisar vai faltar, inclusive para beber”. 
“A água nos sustenta, tira nossa sede, mantém o equilíbrio da natureza, sustenta os animais, serve de 
hidratação e é boa para banhar”. 
“Aprendemos que a água é importante tanto para a saúde, quanto para o corpo, não vivemos sem água e nem 
os animais”. 
“Aprendemos coisas novas, como plantar e ajudar em casa na economia da água”.  
“[...] eu gosto da horta, foi muito bom porque reutilizamos a água das centrais para regar as plantinhas da horta 
que vão servir para a nossa alimentação”.  
Desenvolveu-se na escola um momento para socialização do estudo, onde teve a participação dos estudantes, 
pais e comunidade local. A turma expôs para os presentes por meio de slides em Power point e mural com 
cartazes informativos, como o projeto foi desenvolvido e também informando sobre a necessidade de preservar 
e economizar a água.  
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Percebe-se que o trabalho com a horta gerou situações problemas sobre a temática e levou os estudantes e 
comunidade local a refletirem sobre possíveis soluções que a própria população pode estar desenvolvendo por 
meio da mudança de hábitos no cotidiano. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o desenvolvimento do trabalho e estudo as crianças adquiram conhecimentos sobre a importância da 
água para os seres vivos, tanto animal quanto vegetal, e assim tiveram a possibilidade de praticar atitudes 
conscientes sobre como utilizá-la sem desperdício e poluição, sabendo que é possível a reutilização da mesma 
e ainda levar esses aprendizados para o seu meio social, ressaltando que o referido assunto foi destaque nos 
quinze projetos científicos desenvolvidos pela escola, cuja culminância aconteceu no dia 25 de setembro de 
2016.  
Os alunos tiveram contato direto com a terra, preparando o solo, conhecendo o processo de semeadura, plantio, 
cultivo e do cuidado com as plantas e colhê-las, além de ser um momento em que os estudantes aprenderam 
a respeitar a terra sabendo que boa parte de nossos alimentos são oriundos da agricultura, da terra. Percebendo 
também a necessidade da água para o desenvolvimento das plantações, além de outros fatores naturais. 
A quarta habilidade do 5º ano da Área de Ciências da Natureza na Base Nacional Comum (BNCC) homologada 
em 2017 propõe: “Identificar os principais uso da água e de outros materiais nas atividades cotidianas para 
discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos”. Logo, apesar do trabalho ter sido 
desenvolvido em 2016 percebemos que a abordagem metodológica continua atual e que outros professores 
podem desenvolver e utilizar para pesquisa e desenvolvimento em suas práticas.  
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INTRODUÇÃO 
Atualmente os resíduos sólidos têm aumentado de maneira gradativa em decorrência das obras realizadas e 
do beneficiamento do mármore e granito, tornando-se prejudicial ao meio ambiente. Esses resíduos precisam 
de uma destinação adequada, pois o município de Boa Vista-Roraima não dispõe de um local devidamente 
adequado. Com isso, a reutilização é lucrativa e economicamente correta, sendo mais rápida que o processo 
normal e serve também para diminuir os lixos em aterros sanitários, ou seja, é questão de sustentabilidade.  
Em vista disso, o objetivo geral foi demonstrar o reaproveitamento do resíduo do mármore e granito como 
agregados sintéticos na construção civil como alternativa sustentável para o município de Boa Vista – Roraima 
e como objetivos específicos: demonstrar os resultados de agregação do pó do mármore e do granito à 
argamassas em 10%, 15% e 20%, avaliar a resistência à compressão simples da argamassa incorporada com 
resíduo de pó de mármore e de granito e mostrar os benefícios da utilização do pó de mármore e granito para 
a construção civil. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
No primeiro momento foi realizado um levantamento bibliográfico, junto com revistas, artigos e livros já 
existentes. Para Fonseca (2002, p.32), a pesquisa bibliográfica “é feita a partir de referências já analisadas e 
publicações por meios escritos e eletrônicos”.                  
Concomitantemente foi usada a pesquisa exploratória e experimental, pois foi trabalhado com hipóteses e parte 
de uma realidade própria. Para Triviños (1987, p.109), fala que “o pesquisador parte de uma hipótese e 
aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade específica, buscando antecedentes, maior conhecimento 
para, em seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou de tipo experimental. ” 
E, para Gil (2009, p.47), “consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam 
capazes de influenciá-lo, definir de formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no 
objeto. ” 
Para o desenvolvimento da pesquisa, foram realizados 3 (três) ensaios, sendo 1 (um) ensaio sem a utilização 
do resíduo como referência e os outros 3 (três) com porcentagens de 10%,15% e 20% de resíduos recolhidos 
na Vidraçaria Boa Vista, misturados ao cimento, a fim de saber qual quantidade ideal para a obtenção de uma 
argamassa resistente e com durabilidade elevada. Este experimento foi desenvolvido no laboratório de 
Tecnologia das Construções e Hidráulica localizado - TECON no Centro Universitário Estácio da Amazônia Boa 
Vista – RR e no Laboratório de Material de construções e mecânica dos solos do Instituto Federal de Roraima- 
IFRR. 
Na figura 1 estão apresentadas as etapas realizadas durante o procedimento para obtenção dos resultados 
onde estão subdivididas em ensaios e testes. 

 
Figura 1: Etapas de Laboratório 

      Fonte: Autor (2019) 
 

Na granulometria foi pesado todo o material do agregado, utilizando um recipiente e uma balança, logo em 
seguida foi utilizado o conjunto de peneiras com diâmetro de (9,5mm; 6,3mm; 4,75mm; 2,36mm; 1,18mm; 
300µm e 150µm), vibradas manualmente, recolhido o material retido em cada peneira foi pesado para a 
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obtenção das porcentagens de cada material retido. Todo este procedimento foi executado duas vezes para a 
obtenção da média granulométrica, com base na NBR NM 248/03.  
Na massa unitária foi feito as pesagens do recipiente vazio, calculado o volume, pesado o recipiente com areia 
por três vezes com obtenção da média e calculada a massa unitária pela fórmula, conforme a NBR NM 45/06. 
Na massa específica do agregado miúdo foi executado de acordo com a NBR NM 52/2009 pelo método de 
Chapman. Inicialmente foi colocada água até a marca de 200 cm³ no recipiente e em seguida inserida 500g de 
agregado miúdo, posteriormente agitado para eliminação de bolhas de ar, com este procedimento foi obtido o 
volume com o conjunto da água com o agregado miúdo e então calculado a massa específica. 
O modulo de finura do cimento e do resíduo, foram feitos com base na NBR 11579/12, primeiramente pesado 
o material com aproximadamente 50g, em seguida utilizado a peneira 75µm (nº 200) e feito o peneiramento por 
1 min na horizontal com movimento de vai e vem para eliminação dos resíduos mais finos, em diante feito o 
peneiramento por mais 15min com algumas batidas leves na lateral para soltar as partículas presas, por fim foi 
calculado o Modulo de Finura. 
Os procedimentos para a execução do traço da argamassa, a preparação da argamassa no misturador 
mecânico, o enchimento dos moldes, cura e rompimentos, foram determinados por meio da NBR 7215/19. 
Na moldagem dos corpos de provas, foi utilizado as fôrmas com 05 cm de diâmetro e 10 cm de altura, onde 
foram colocadas quatro camadas de argamassa nos corpos de provas e dado 30 golpes com a haste em cada 
camada, depois de preenchidos, cada corpo de prova foi identificado, esperado 24 horas para desenformar e 
colocar em processo de cura no tanque com água. 
Os rompimentos, (figura 2), ocorreram no 7º (sétimo) e no 28º (vigésimo oitavo) dia e coletado as informações 
obtidas para análise, verificando qual o mais benéfico para utilização de acordo com as porcentagens da 
quantidade de resíduo utilizado. 

Figura 2: Máquina de rompimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Autor (2019) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para obtenção dos resultados foi necessário fazer a granulometria a fim de determinar a porcentagem 
retida em cada peneira por meio do seu peso, (Figuras A e B). Para Rezende e Serna (2009, p.602),” 
os agregados são materiais granulares sem forma e volume definidos, de dimensões e propriedades 
estabelecidas para uso em obras de engenharia civil”.  

Figura A: Granulometria do Agregado Miúdo 

GRANULOMETRIA DO AGREGADO MIÚDO 

ABERTURA (mm) 1ª  2ª MÉDIA % RETIDA %ACUMULADA 

9,5 0 0 0 0,00% 0% 

6,3 11,7 3,06 7,38 0,74% 0,74% 

4,75 5,2 3,3 4,25 0,43% 1,17% 

2,36 28,16 31,12 29,64 2,98% 4,15% 

1,18 84,25 88,4 86,325 8,68% 12,82% 

300 672,94 678,37 675,655 67,90% 80,73% 

150 179,82 181,34 180,58 18,15% 98,88% 

FUNDO 14,16 8,21 11,185 1,12% 100,00% 

TOTAL 996,23 993,8 995,015 100%   

Fonte: Autor (2019) 
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Figura B: Gráfico da Granulometria do Agregado Miúdo 

 
Fonte: Autor (2019). 

Para a coleta e análise de dados foram realizados ensaios de resistência das argamassas com porcentagem 
de 10%, 15% e 20% para saber o benefício que ele traz e obter resultados favoráveis à construção civil. Diante 
disso, na tabela 1 e gráfico 1 estão apresentadas as resistências à compressão das argamassas (Kgf) com 
resistência média, do traço referência, dos resíduos do corte do mármore e do granito (RCMG) com 10%, 15% 
e 20% de resíduos. 

Tabela 1: Resistência à compressão das argamassas (Kgf) 

Resistência à compressão das argamassas (Kgf) 

Resistência 
Média 

Referência RCMG 10% RCMG 15% RCMG 20% 

7 dias 3580 4270 4257 3533 

28 dias 4815 5140 5147 5033 

 
Fonte: Autor (2019) 

 
Gráfico 1: Resistência à compressão das argamassas (Kgf) 

 
Fonte: Autor (2019) 

Na tabela 1 estão os resultados obtidos no experimento e com isso pôde-se concluir que as resistências médias 
dos corpos de prova com a idade de 7 (sete) dias apresentaram resultados significativos. Os corpos de prova 
com 10% e 15% alcançaram resistência superior. Enquanto o corpo de prova com 20% que obteve uma 
resistência próxima ao corpo de prova “referência”. Sendo o uso do RCMG benéfico às construções civis e ao 
meio ambiente. 
Em relação aos resultados obtidos com os corpos de provas com a idade de 28 (vinte e oito) dias também 
apresentaram resultados satisfatórios, onde os corpos de prova apresentaram ganhos de resistência maior que 
o traço convencional sem a utilização do Resíduo do Corte do Mármore e Granito (RCMG).  
Com isso, a utilização do pó do mármore e do granito trazem benefícios às construções civis e ao meio 
ambiente, pois em vez de despejar os materiais provenientes de resíduos em aterros sanitários e ter problemas 
de saneamento, ele será utilizado em prol da própria construção e redução de gastos, além de oferecer 
resistência satisfatória.  

 

3580
4270 4257

3533

4815 5140 5147 5033

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Referência RCMG 10% RCMG 15% RCMG 20%

Resistência à compressão das argamassas (Kgf)

7 dias 28 dias



 

 121 

CONCLUSÕES 
Com base nos resultados obtidos no experimento, pôde-se constatar que o reaproveitamento do mármore e do 
granito apresentou pontos positivos quanto à sua utilização em construções civis, além de diminuir os danos 
ao meio ambiente e resíduos despejados em aterros sanitários.  
Através deste, estimulo aos profissionais ou acadêmicos que queiram continuar com a pesquisa, a aprofundar-
se no assunto visando um teste completo. 
 
____________________ 
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INTRODUÇÃO 
Esta proposta de Sequência Didática objetiva analisar a sequência didática em Atividade de Situações 
Problema Docente potencialmente facilitadora nas disciplinas de Matemática em operações de adição e 
subtração com Números Naturais fundamenta na Teoria Histórico- Cultural de Vigotski, com 25 estudantes do 
1º Ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais em uma escola municipal de Boa Vista/ RR.  
A aprendizagem por meios de resolução de problemas deve permitir ao aluno partir do simples para o complexo, 
em níveis crescentes de dificuldades das tarefas que compõem enfrentando situações conhecidas e 
desconhecidas, com discussões orientadas pelo docente. 
O professor que trabalha com o 1° Ano do Ensino fundamental Anos Iniciais ensina com foco em alfabetizar os 
alunos, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética 
de modo articulado ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramento, pensando assim, durante a 
transposição didática, seja em qual for à disciplina, o professor precisa adequar da melhor maneira possível 
essas tarefas de forma que potencializem na alfabetização de seus alunos.   
É notório que grande parte dos estudantes sente arrepios quando se depara com os números, fórmulas, 
cálculos, soma pra lá, subtrai pra cá, ler, interpretar. Para desmistificar este temor entra em cena Atividade de 
Situações Problema Docente (ASPD) como possível sugestão de ensinar de forma integrada e engajando 
conteúdos distintos, um referente à Matemática e outro à Língua Portuguesa podendo assim potencializar a 
alfabetização com as leituras e interpretação das situações problema, em Matemática abordando aspectos 
relacionados a Formular o problema docente; Construir o núcleo conceitua; Solucionar o problema docente e 
Interpretar a solução. Em Português as atividades sugerem como uma forma de superar o déficit na leitura, a 
partir da leitura, escrita e interpretação das (ASPD).  
São frequentes as queixas dos professores a respeito das dificuldades enfrentadas pelos estudantes em 
relação à leitura e interpretação de problemas e de outros tentos, sejam em matemática, português ou outras 
disciplinas. De acordo com Smole e Diniz (2001, p. 70), dizem que: “compreender um texto é uma tarefa difícil, 
que envolve interpretação, decodificação, análise, síntese, seleção, antecipação e autocorreção. Quanto maior 
a compreensão do texto, mais o leitor poderá aprender a partir do que lê”. 
A presente proposta justifica-se pela possível contribuição que a sequência didática proporcionará com a 
utilização das atividades de situações problemas docente potencialmente facilitadora, abordando operações de 
adição e subtração com números naturais, baseada na teoria histórico-cultural, pode contribuir no processo de 
ensinagem da alfabetização como ferramentas que potencializam tanto na disciplina de Matemática para 
desenvolver habilidades em resolver situações problemas, quanto na disciplina de Português na alfabetização 
dos estudantes com a leitura e interpretação de textos. 
Diante do exposto, esta Sequência Didática (SD), está dividida nos seguintes momentos: No primeiro momento, 
buscou-se identificar a situação problema por meio da aplicação da avaliação diagnóstica; no Segundo 
Momento o planejamento do processo de ensinagem; no terceiro momento aconteceu a execução do 
planejamento do processo da aprendizagem e avaliação da sequência didática. Para tanto foram realizadas 
seis aulas, sendo duas para o diagnóstico inicial, três expositivas e um para avaliação formativa final. A 
metodologia da pesquisa configura-se como estudo de caso com enfoque qualitativo. Para tanto foram 
realizadas 10 aulas, sendo duas diagnóstica, seis expositivas, e duas avaliativas. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Para atender os objetivos da pesqusa foi desenvolvida uma Sequência Didática (SD) com Atividades de 
Situações Problemas Docente (ASPD), com aporte na teoria Histórico-Cultural de Vigotsky, objetivando a 
interação dos aprendizes. De acordo com Silva e Bejarano (2013), uma SD é um recurso que visa obter 
resultados relevantes no processo de ensino e aprendizagem, permitindo aos educadores problematizar 
conhecimentos científicos ministrando poucas aulas. 
Quanto a Atividade de Situações Problema Docente (ASPD), Mendoza e Tintorer (2017, 2018b) a partir de 
Majmutov, desenvolveram esta estratégia cuja definição é dada como uma atividade de estudo que está 
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orientada pelo objetivo de resolver problemas docentes, na zona de desenvolvimento proximal, em um contexto 
de ensino e aprendizagem, no qual exista uma interação entre o professor, o estudante e a tarefa com caráter 
problematizador. O início da pesquisa se deu em fevereiro de 2019 em uma escola municipal de Boa Vista, 
Roraima, e envolveu 25 estudantes de uma turma do 1º Ano do Ensino Fundamental, turno vespertino, com 
faixa etária entre 6 e 7 anos.  Para a coleta de dados foram usados questionários com perguntas abertas e 
desenhos. 
A pesquisa ocorreu em três momentos conforme descrito abaixo: 
Primeiro momento: Diagnostico. 
Buscou-se identificar a situação problema que os alunos poderiam enfrentar por meio de aplicação da avaliação 
diagnóstica, tendo a professora como a direcionadora do processo. 
 

Tabela 1: Resultado do diagnóstico sobre o conhecimento prévio dos alunos no final do primeiro bimestre 

Questões 
Diagnósticas 

Resultados do desempenho do prova diagnóstico 

Erros Em branco Acertos 

T1 18 3 4 

T2 4 1 19 
    

Fonte: Souza 2019 

Dos 25 alunos submetidos ao diagnostico 18 alunos erraram a tarefa (T1), rabiscaram o que não tinha relação 
com o enunciado da tarefa, 3 alunos não arriscaram deixando a tarefa em branco e 4 alunos responderam 
corretamente. Na tarefa 2 (T2), houve 4 alunos com erros, 1 deixou em branco e 19 alunos acertaram a tarefa. 
Quanto ao teste de fluência de leitura considerando os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 
Portuguesa (1997): os estudantes alfabetizados são aqueles que dominam o código alfabético, que sabe 
transformar uma palavra oral em palavras escrita e vice-versa.  
 

Tabela 2: Resultado da prova diagnóstico/Leitura sobre o conhecimento prévio dos alunos. 

Resultados do desempenho da prova diagnóstico/Leitura 

Não alfabetizados Alfabetizados 

15 10 

Fonte: Souza 2019 

O teste da leitura foi feito individual, com base nas leituras que os alunos realizaram nos enunciados das tarefas. 
Os 15 estudantes apresentaram desempenho abaixo do esperado na leitura, pois não são alfabetizados, ou 
seja, não dominam o código alfabético, não sabe transformar uma palavra oral em palavras escrita. Percebeu-
se que os 10 estudantes apresentaram desempenho suficiente, que estão avançando na fluência de leitura, 
demonstrando compreender a ação, ou seja, que estão começando a dominar o código alfabético, que sabe 
transformar uma palavra oral em palavras escrita, os mesmos, poucas vezes precisaram da ajuda da professora 
para ler o enunciado das tarefas. 
Segundo momento: elaboração da sequência didática 
A sequência didática foi elaborada a partir do diagnóstico inicial objetivando contribuir para o ensino e 
aprendizagem dos estudantes quanto ao tema abordado, por meio da metodologia de resolução de atividades 
situações problema voltadas para o cotidiano, pois, a professora, conhecedoras da realidade dos alunos, é 
quem decide como levá-los da Zona de Desenvolvimento Real a Potencial, sabendo que durante este processo 
deve ser construída a Zona de Desenvolvimento Proximal. 
Terceiro momento: aplicação e avaliação da sequência didática 
Aconteceram à execução do planejamento da sequência didática por meio das atividades ministradas ao longo 
do processo com o objetivo de contribuir na ensinagem das disciplinas de Matemática e Português.  Sendo 
realizadas aulas expositivas, aplicada por meio da utilização de um conjunto de atividades, métodos, materiais 
manipuláveis e recursos que possibilita ao aprendiz o aprendizado sem traumas e mostrando a importância do 
conteúdo para a vida. Este momento foi dividido em quatro aulas a seguir: 
Primeira aula – Foi iniciada de forma expositiva e dialógica, utilizando uma roda de conversa com os estudantes, 
objetivando aguçar o real conhecimento dos alunos e introduzir a habilidade de resolver situações problema 
docente de adição e/ou subtração, favorecendo o desenvolvimento da aprendizagem por meio de suas 
vivencias. 
Segunda aula – Após realizar a explicação dos conceitos fundamentais para compreender o processo de adição 
e subtração, foram realizadas atividades escritas com lápis e papel, envolvendo tarefas de resolução de 
problemas, envolvendo números de até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e 
retirar, com o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro 
pessoais.  
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Terceira aula – iniciou-se com a organização de uma roda de conversa, resgatando os conhecimentos 
adquiridos nas aulas anteriores com atividades situações problema com palavra chaves, com os significados 
de juntar, acrescentar, separar e retirar. Logo após foi enviado tarefa para ser realizada em casa com a família 
referente ao tema para o aluno ler os problemas com o uso do sussurrofone e no dia seguinte socializaram com 
os colegas.  
Quarta aula- Avaliação Formativa Final: O processo de avaliação foi analisado e observado diariamente nas 
aulas, individual e em grupo. Composta por duas questões, sobre o objeto de conhecimento, objetivando 
verificar a aprendizagem dos alunos e fazer possíveis intervenções de forma a verificar o cumprimento do 
objetivo de ensino.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Sequência Didática com a metodologia de resolução de problemas permite um ensino inovador que valorize 
os reais conhecimentos matemáticos que o estudante possui e que possibilite o seu desenvolvimento cognitivo, 
potencializando o aprendizado dos estudantes por meio do objeto de conhecimento operações de adição e 
subtração, de forma que desenvolva independência cognitiva e capacidade criativa em resolução de problemas 
práticos. Foram realizadas atividades lúdicas, contextualizadas que envolveram o uso de materiais 
manipuláveis e cumprimento de regras, oportunizando também o aprendizado por meio de conversas, leituras, 
escritas e interação entre os estudantes e a professora. 
Para Pizzirani (2017), a metodologia de resolução de problema desenvolve no aluno a capacidade de utilizar 
seus conhecimentos com as informações fornecidas para solucionar um problema. Ela desenvolve no aluno a 
criatividade, o senso crítico, a capacidade de resolver situações desafiadoras, interagir entre os pares e 
desenvolver a comunicação. 
A transposição didática da SD realizadas com os alunos está dividida em aulas descritas a seguir: 
Primeira aula - Foi iniciada de forma expositiva e dialógica, utilizando uma roda de conversa os estudantes, na 
qual participaram e interagiram positivamente na transposição didática realizada, sendo evidenciado por meio 
das falas dos estudantes e observações da docente e respeitando os níveis de desenvolvimento de cada 
criança pelo fato de alguns alunos terem mais facilidade na aprendizagem do que outros. 
Desse modo, o professor neste nível de ensino pode possibilitar que o aluno seja favorecido quando valorizar 

os fazeres das crianças, os seus saberes, suas contribuições, suas compreensões e suas intervenções. 

Segunda aula – Após realizar a explicação dos conceitos fundamentais para compreender o processo de adição 
e subtração, foram realizadas atividades escritas com lápis e papel, envolvendo tarefas de resolução de 
problemas. Com o objetivo de proporcionar leitura, escrita e resolução dos problemas de adição e de subtração, 
envolvendo números de até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com 
o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.  
Os alunos com a ajuda da professora leram os enunciados das tarefas fazendo uso de materiais manipuláveis: 
sussurrofone e resolveram com o suporte de materiais disponível na sala. A atividade de situações problema 
em um nível crescente do simples para o complexo, possibilitando desenvolver um trabalho de integração dos 
objetos de conteúdos matemático com português podendo assim potencializar o desenvolvimento dos 
conhecimentos dos alunos e despertando para a leitura e a escrita. 

Figura 1 e 2: Alunos lendo as atividades com o uso do sussurrofone e resolvendo. 

 

Fonte: Acervo pessoal Gilmara Souza (2019) 

O sussurrofone é uma adaptação do whisper phone, ferramenta que permite a captação individual da voz com 
ampliação do som. Feito de PVC permite que os alunos ouçam a própria voz enquanto leem. Desse modo entra 
como um aliado na alfabetização, potencializando nas atividades de leitura, escrita, melhorando a percepção 
dos alunos que falam baixo ou apresentam timidez na hora de ler. O uso desse protótipo também contribui para 
melhor compreensão do conteúdo lido, já que o leitor fica mais concentrado. Por ser uma tarefa que permiti 
trabalhar dois conteúdos distintos, um refere à Matemática e outro a Língua Portuguesa. Em cada um dos 
trabalhos, ainda que pautados na mesma proposta, o foco e o momento de reflexão são diferentes.  
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Esses processos de ensinagem interdisciplinares são potencialmente facilitadores para o desenvolvimento das 
habilidades para as referidas unidades temáticas tanto para o ensino de matemática com problemas envolvendo 
diferentes significados da adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar), bem como na disciplina 
em português o autodomínio do processo de leitura, as práticas de compreensão e interpretação de textos 
verbais.  
Os estudantes realizaram com bastantes entusiasmos e motivados. Conforme Talízina (2009) o estudante 
motivado aprende melhor e o professor deve dirigir o processo de ensino e aprendizagem criando situações 
onde o estudante tenha disposição para aprender ao longo de todo processo. 
Terceira aula – iniciou-se com uma roda de conversa, resgatando os conhecimentos adquiridos nas aulas 
anteriores. Em seguida cada aluno socializou com os colegas como resolveram as tarefas em casa com a ajuda 
da família. Esta aula teve por objetivo principal realizar leitura utilizando o sussurrofone para ler o enunciado do 
problema e interpretar os problemas de adição e subtração compartilhando com a turma o resultado. Cada 
aluno pegou um problema, resolveu e explicou para os colegas como ele resolveu a referida tarefa, estimulando 
os alunos a pensarem em outras formas de resolver e entender que podem ser feitos de outras maneiras. Com 
essa atividade foi possível verificar o progresso no aprendizado dos alunos.  Aproveitando as respostas dadas 
para planejar as próximas intervenções. 
Quarta aula – Avaliação Formativa Final: foi composta por duas questões, sobre o objeto de conhecimento, 
objetivando verificar a aprendizagem dos alunos e fazer possíveis intervenções de forma a verificar o 
cumprimento do objetivo de ensino.  
 

Tabela 3: Resultado Avaliação Formativa no final do terceiro bimestre. 

Tarefas 

Formativas 

Resultados do desempenho da Avaliação Formativa Final 

Erros Em branco Acertos 

T1 1 00 24 

T2 2 00 23 

Fonte: Souza 2019 
 

Foi possível verificar que os 25 estudantes demonstraram domínio do tema de modo geral, estabelecendo 
relações com momentos de vivências anteriores. Quanto ao desempenho de qualidade do desenvolvimento, 
as respostas dadas para a tarefa formativa 1- (TF1) apresentaram alguns indicadores qualitativos em níveis 
diferentes.  Assim, foi possível analisar que um (01) aluno realizou com erros a TF1, tentou concretizar, porém 
não conseguiu realizar as ações: Formular o problema docente, Construir o núcleo conceitual: Solucionar o 
problema docente e Interpretar a solução, ou seja, não realizou a(s) estratégia(s) escolhida (método de solução) 
para relacionar os elementos conhecidos e desconhecidos. Determinando o resultado. 
Sendo que nenhum deixou em branco e vinte e quatro (24) alunos acertaram. Em relação à segunda tarefa 2- 
(TF2), observou-se que dois (02) alunos cometeram erros, nenhum deixaram em branco e vinte e três (23) 
alunos obtiveram sucesso na realização acertando a tarefa, ou seja, realizaram as ações com sucesso 
solucionaram o problema docente e interpretaram a solução, determinando o resultado. Conforme as evidências 
identificou-se que os alunos demonstram ter assimilado o conteúdo. 
O teste de fluência de leitura foi feito individual, com base nas leituras que os alunos realizaram nos 
enunciados das tarefas.  

Tabela 4: Resultado da prova formativa final/Leitura. 

Resultados do desempenho da prova formativa final/Leitura. 

Avançando na alfabetização Alfabetizado 

02 23 

Fonte: Souza 2019 

Sendo que 02 estudantes apresentaram desempenho abaixo do esperado na leitura, pois ainda estão em fase 
inicial de alfabetização, ou seja, não dominam o código alfabético, não sabe transformar uma palavra oral em 
palavras escrita. A esse déficit desses dois alunos se justifica pelos motivos de faltas e não acompanhamento 
dos pais nas tarefas de casa.  
No entanto percebeu-se que os 23 estudantes apresentaram desempenho eficiente, que estão consolidando, 
os mesmos apresentaram desempenho eficaz e eficiente, tendo clareza das ações a serem executadas na 
fluência de leitura, demonstrando compreender a ação, ou seja, que estão começando a dominar o código 
alfabético, que sabe transformar uma palavra oral em palavras escrita, ficou evidente nas respostas das tarefas, 
os mesmos, poucas vezes precisaram da ajuda da professora para ler o enunciado das tarefas. 

 

CONCLUSÕES 
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Foi possível verificar que os estudantes assimilaram o conteúdo abordado. Sendo evidenciado que os 
estudantes apresentaram desempenho eficaz e eficiente, tendo clareza das ações a serem executadas, por 
meios das leituras e interpretação das resoluções de situações problemas e fazendo uso das ações da ASPD, 
foi possível observar riquezas de detalhes nas tarefas realizadas. Assim, a Sequência Didática alcançou seu 
objetivo, uma vez que foi possível verificar as várias Atividades de Situações Problema Docente em operações 
de adição e subtração com Números Naturais, fundamenta na Teoria Histórico- Cultural de Vigotsky, com 25 
estudantes do 1º Ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais em uma escola municipal de Boa Vista/ RR, tanto 
na disciplina de Matemática quanto na disciplina de Português evidenciando o autodomínio do processo de leitura, 

as práticas de compreensão e interpretação de textos verbais.  
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INTRODUÇÃO A nossa sociedade atual pode ser caracterizada pela necessidade de buscar soluções para 
seus mais variados problemas, de forma que o cidadão precisa desenvolver habilidades relativas à resolução 
de problemas. No campo da Educação Matemática, essa busca de resoluções perpassa pelas mais diversas 
áreas, inclusive, na de Geometria, utilizando os mais variados recursos, inclusive, as tecnologias digitais (TD). 
Nesse sentido, destacamos a importância da resolução de problemas e dos conceitos geométricos nas aulas 
de matemática, tendo como objetivo estimular a aprendizagem de Geometria com uso do software Sweet Home 
3D. Sendo então a resolução de problemas uma estratégia de aprendizagem ativa que valoriza o conhecimento 
prévio do estudante, desenvolvendo as capacidades de reflexão, criatividade, autonomia e análise (ALLEVATO; 
ONUCHIC, 2014), importa compreender as formas como as tecnologias são usadas para resolver-e-exprimir 
os problemas de Matemática, assumindo que estes jovens estão concentrados, social e culturalmente, num 
ambiente tecnológico. 
Diante do exposto, esse trabalho originou-se como uma atividade do PIBID, permitindo experiências em sala 
de aula. Desta forma, os recursos tecnológicos, principalmente o computador, tem a função de proporcionar a 
“realização de aulas mais criativas, motivadoras, dinâmicas e que envolvam os alunos para novas descobertas 
e aprendizagem” (TAJRA, 2012, p. 46). Assim, o aluno poderá começar a trabalhar suas habilidades 
matemáticas com auxílio dos softwares educativos. 
Entretanto, sabemos que a matemática ainda é temida pelos alunos, causando assim, medo e insegurança em 
relação aos conteúdos abordados. Muitos não possuem conhecimento ou domínio suficiente em relação às 
operações e conceitos fundamentais dessa ciência. Talvez, por terem desenvolvido uma aprendizagem 
mecanizada, repetitiva, desvinculada do cotidiano. Diante disso, a resolução de problemas tem importância não 
somente no contexto escolar, mas, também, para a vida. Tendo em vista que a matemática integra a nossa 
vida a todo momento, seja em um simples cálculo realizado, ou em ações do dia-a-dia, acreditamos que com o 
uso da metodologia de resolução de problemas, o aluno pode motivar-se para aprender. 
O aprendizado com estratégias auxilia o aluno a enfrentar novas situações em outras áreas do conhecimento. 
Sendo assim, é de suma importância que os professores compreendam como trabalhar esta metodologia, a fim 
de desenvolver no aluno a capacidade de resolver situações desafiadoras, desenvolver a interação, a 
comunicação, a criatividade e o senso crítico.  
Mas, afinal, o que é um problema? De acordo com o dicionário Aurélio (2008, p. 647), “Problema é uma questão 
matemática proposta que necessita de solução”. Entendemos que o autor não diferenciou o significado de 
problema e exercício, afinal, a definição proposta por Aurélio menciona que toda e qualquer questão matemática 
a ser resolvida, é um problema.  
Segundo Polya (1995, p. 9), “o professor que deseja desenvolver nos alunos o espírito solucionador e a 
capacidade de resolver problemas deve incutir em suas mentes algum interesse por problemas e proporcionar-
lhes muitas oportunidades de imitar e de praticar.” 
Diante desta perspectiva os alunos precisam participar da resolução de problemas como sujeitos ativos, 
podendo criar suas próprias estratégias para encontrar a solução de um problema, criar competências, bem 
como desenvolver habilidades. Mas, como se resolve um problema? Para responder a essa pergunta, 
recorremos a Polya (1995, p.14), considerado o mestre da resolução de problemas. Para ele, existem quatro 
etapas principais de resolução: compreender o problema, elaborar um plano, executar o plano e fazer o 
retrospecto ou verificação.  
O professor precisa trabalhar junto com o aluno, dialogando com ele, orientando, incentivando e motivando-o, 
para que este não venha a desanimar e desistir. Há um longo processo que precisa ser construído, para 
capacitá-lo sobre estratégias e meios úteis na resolução do problema. Conforme Polya (1995, p.15), é 
necessário entender como funciona a mente, como são feitas as operações mentais, pois, as “indagações e 
sugestões” são operações mentais úteis na resolução de problemas. 
O ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 
Considerando os processos de ensino e aprendizagem, a matemática também passa por várias dificuldades. 
Dentre elas, de como ensiná-la de maneira mais clara e acessível aos alunos, e como provocar nos alunos 
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interesse para o aprendizado. Para tanto, o professor precisa ter em mente, qual tipo de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores pretendemos desenvolver nas novas gerações, levando em conta as 
necessidades individuais e as exigências dos processos de ensino e aprendizagem. Afirmamos isso, pois, “Ao 
professor é reservada alguma coisa mais nobre. [...] é reservado o papel de dialogar, de entrar no novo junto 
com os alunos, e não o de mero transmissor do velho.” (D’AMBRÓSIO, 2003, p.10). 
Assim, um repensar sobre o assunto é necessário, com novos debates, novas ideias, novas buscas, novas 
reconstruções, novos fundamentos, iniciando-se um processo de mudança conceitual, de um modelo para 
outro. Em busca de meios para solucionar a falha no ensino da matemática, com uma metodologia que permita 
representar a ação do professor com todos os seus múltiplos objetivos e que retrate a dinâmica da interação 
entre o professor e o aluno. Buscando novas formas de aprendizagem, a fim do aluno desenvolver um 
pensamento indutivo e dedutivo, capaz de resolver situações problemas, tanto na escola como no cotidiano. A 
importância da contextualização para o ensino e para a aprendizagem da matemática está mais do que 
evidente. No entanto, contextualizar o conhecimento, nem sempre é tarefa fácil. Assim, emana a necessidade 
de utilizarmos o conhecimento prévio para ajudar o aluno a compreender melhor os conceitos relativos à 
matemática. De acordo com D’Ambrósio (2003, p. 98), “Praticamente tudo o que se nota na realidade dá 
oportunidade de ser tratado criticamente com um instrumental matemático. Como um exemplo temos os jornais, 
que todos os dias trazem muitos assuntos que podem ser explorados matematicamente.”  
Assim, para que os processos de ensino e aprendizagem ocorram de modo significativo é necessário que o 
trabalho educacional aconteça por meio de práticas pedagógicas contextualizadas, “a aprendizagem na sala 
de aula ou de matérias refere-se, essencialmente, à aquisição, retenção e utilização de grandes conjuntos de 
informações significativas, tais como factos, proposições, princípios e vocabulário das várias disciplinas”. 
(AUSUBEL, 2000, p. 71). 
Para que haja compreensão de conceitos matemáticos em situações reais, aproximando o aprendizado da 
realidade vivida pelo aluno. Nesse contexto, a aprendizagem, torna-se eficaz quando há um planejamento do 
professor, pois o professor é o mediador do conhecimento, e dessa forma precisa utilizar metodologias que 
possam auxiliar os alunos nos processos de construção de conhecimentos matemáticos e tomada de decisões. 
Nesse item, é importante concebermos o ensino da matemática como descoberta, de criação e experimentação 
por parte do aluno, favorecendo o processo de aprendizagem significativa no conhecimento matemático. 
Afirmamos isso, pois, é por meio desse processo que o aluno atinge os níveis de conhecimentos necessários 
para sua formação, possibilitando que a aprendizagem se torne algo fascinante. Servindo não apenas como 
auxílio na estruturação do pensamento e do raciocínio lógico, mas auxiliando na aquisição de valores, tais como 
autoconfiança, organização, atenção, senso cooperativo e a socialização. Indicar o objetivo do resumo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Essa pesquisa se caracteriza como sendo uma pesquisa com abordagem qualitativa. Para alcançar os objetivos 
propostos, inicialmente realizou-se uma pesquisa do tipo bibliográfica que contribuiu para uma melhor 
compreensão acerca de conceitos da Geometria envolvendo situações problemas. Além disso, desenvolveu-

se uma sequência de atividades utilizando o software Sweet Home
6
, também conhecido como X-Home 3D. 

Trata-se de um software gratuito que possibilitou a elaboração de atividades que integraram os conteúdos de 
Geometria através da resolução de problemas, por meio da construção de uma casa virtual. O software pode 
ser considerado como construcionista (PAPERT, 1994). Assim, o próprio aluno pode ser construtor de seu 
conhecimento. Nesse viés, Perrenoud (2000, p. 134) destaca que: 

 
Os softwares de assistência ao trabalho de criação, de pesquisa, de processamento de dados, 
de comunicação e de decisão são feitos para facilitar tarefas precisas e para melhorar o 
rendimento e a coerência do trabalho humano. Seu domínio obriga a planejar, decidir, encadear 
operações, orquestrar e reunir recursos. Tudo isso colabora para formação de competências 
essenciais, cuja construção o instrumento é secundário em relação às operações mentais e às 
qualidades mobilizadas: rigor, memória, antecipação, regulação, etc. 

  
Por isso, entende-se que, considerar as experiências anteriores de aprendizagem, a capacidade de 
representação inicial da tarefa a ser cumprida e o interesse por sua realização, qualificam os processos de 
ensino e aprendizagem, permitindo que os alunos consigam melhores resultados. 
A pesquisa foi desenvolvida com uma turma de 26 alunos da 2ª Série do Ensino Médio em tempo integral de 
uma escola estadual da capital Boa Vista. A turma foi dividida em 13 duplas.  No primeiro momento, foi solicitado 
aos alunos a construção de retas, retângulos e quadrados no caderno, que foram medindo com réguas. O 
objetivo, nessa primeira etapa, foi para que tivessem contato com um modelo, construindo as paredes e 
cômodos, assim esses alunos estariam no nível básico que é o de visualização, onde as formas, medidas, área 
e perímetro que são conhecidas por sua forma como um todo (aparência física), não por partes ou propriedades.  
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A segunda etapa foi a construção da casa, cada dupla fazia a sua construção em papel cartolina. Na construção 
da casa foram necessárias duas aulas de 60 minutos cada. Os alunos já se mostravam mais confiantes, 
tornava-se mais evidente que eles estavam desenvolvendo e compreendendo os conceitos matemáticos, 
tornando-se mais independentes e ativos no processo de ensino e aprendizagem, nessa etapa, segundo Polya 
(1995) “um passo importante na resolução de um problema é a escolha   da notação”, onde, as medidas e 
cálculos são utilizadas para conceituar cada cômodo da casa. Na terceira etapa, propôs-se atividades baseadas 
na metodologia de resolução de problemas, o download do software e orientações. Tais situações foram 
evidenciadas na atividade, durante a produção virtual da casa, uma vez que os alunos realizaram uma pesquisa 
sobre casas ecologicamente corretas, considerando todas as possibilidades aceitáveis em benefício ao meio 
ambiente para a sua construção. Para o início da atividade, propôs-se o seguinte problema: Construir, em um 
terreno de 180 m², uma casa que tenha perímetro igual ou menor a 60 m. Os cômodos devem ser dispostos 
conforme o “arquiteto” considerar melhor para a família que irá residir. A mobília terá que ser de acordo com o 
ambiente e moradores. Também deve-se considerar as janelas e portas proporcionais às paredes e, conforme 
a posição solar, a fim de contribuir para a redução do gasto de energia elétrica. Na quarta etapa foi a exposição 
do resultado de cada dupla para verificar se:  Utilizaram-se todos os dados?  
O relato deste artigo aborda uma situação problema, entre muitas feitas em sala de aula. Todas as atividades 
foram desenvolvidas, seguindo as etapas propostas por Polya (1995). 
Estas atividades foram desenvolvidas nas aulas de matemática em uma turma da 2ª série do Ensino Médio, 
supervisionada pelo professor da turma. Para tanto, adequou-se a metodologia de trabalho do PIBID – IFRR, 
que segue duas linhas de pesquisa: o uso da tecnologia e a utilização de materiais manipuláveis com Projetos 
desenvolvidos nas escolas.  Durante o planejamento do professor as pesquisadoras tiveram total liberdade para 
incluir novas situações que surgiram no processo de realização das atividades. Entende-se como situações e 
ações didáticas aquelas que fazem parte do cotidiano do aluno seja em sala de aula, no ambiente escolar ou 
do dia-a-dia do aluno, que podem contribuir com a aprendizagem. E, em diversas situações que possam 
favorecer a compreensão dos conceitos matemáticos. Estas ações foram elaboradas pelo professor da turma 
e duas acadêmicas do IFRR. O processo de registro das atividades do Projeto 
ocorreu por meio de relatórios, fotografias, observação e monitoramento das ações nos momentos das 
execuções, reuniões bimestrais entre professores e coordenação pedagógica do IFRR. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O resultado que este trabalho apresentou para o Ensino da Geometria nos auxiliou nas aulas partindo de 
atividades experimentais, contribuindo para o aprendizado dos alunos, através de construções de modelos 
concretos e descobertas. 
Durante o trabalho, surgiram diversos questionamentos, como: com quantos centímetros fazer uma casa? Que 
tamanho seria cada cômodo? Ficou por conta deles essa decisão, pois, para Polya (1995), o aluno não deve 
receber tudo pronto, pois, cabe a ele uma parte do pensamento e sugestões para o entendimento do problema.  
Essa parte exigiu deles, além de um bom conhecimento de geometria plana, determinação, organização e   
criatividade. Os alunos desenvolveram o estudo de Geometria sendo capazes de visualizar os conceitos de 
área e perímetro, noções de espaço e distância, inseridos nos cotidianos deles, fazendo relações com os 
conteúdos contemplados no Referencial Curricular do Estado de Roraima.  Esses registros foram utilizados 
para análise, correspondente a isto, também trabalhando a avaliação através de instrumentos obedecendo os 
critérios do Projeto desenvolvido no PIBID, inclusive seu material servirá de fonte teórica e prática para nosso 
trabalho tendo intimidade com tais instrumentos. O desenvolvimento do Projeto foi relevante para a 
manipulação, observação e construção das formas e objetos que fazem parte do cotidiano de nossos alunos.  
Através destas atividades novos conceitos foram introduzidos utilizando conhecimentos anteriores. O 
desenvolvimento do projeto possibilitou a realização de um trabalho em sala de aula, no qual o aluno participou 
efetivamente, amenizando suas dificuldades na visualização Geométrica e estimulando-o a deduzir 
propriedades matemáticas. A significativa participação dos alunos nas atividades propostas foi uma experiência 
desafiadora e gratificante para todos os participantes do Projeto. Outros projetos desta natureza devem ser 
desenvolvidos para intervir na realidade das escolas. 
 
CONCLUSÕES 
Conclui-se que uso software Sweet Home 3D e a Resolução de Problemas contribuem para compreender novos 
conceitos, habilidades e técnicas matemáticas. A criatividade nas práticas em sala de aula, a aplicabilidade no 
contexto cotidiano favorece aos alunos a autonomia nas atividades, sem dispensar o papel desempenhado pelo 
professor como organizador e mediador no percurso da atividade proposta (problema). A fluência do 
conhecimento matemático e Flexibilidade Representacional encontraram a criatividade matemática 
manifestada visivelmente nas atividades. Com intuito de fixar o conteúdo facilitando para que os alunos possam 
manusear e visualizar. Sendo que a Educação deve acompanhar o avanço tecnológico, para que “os alunos 
possam vivenciar ambientes significativos de aprendizagem, nos quais as novas tecnologias estejam presentes, 
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possibilitando-lhes desenvolverem novas maneiras de gerar e disseminar o conhecimento” (MISKULIN, 1999, 
p. 50). 
Após este domínio pode-se construir figuras planificadas e com isto tem-se o efeito de colorir e construir para 
ver no que vai dar. Lembrando que se deve utilizá-los, não como instrumentos recreativos na aprendizagem, 
mas como facilitadores, colaborando para trabalhar os bloqueios que os alunos apresentam em relação a 
alguns conteúdos Matemáticos, bem como da sua experiência concreta, dando-lhe o tempo suficiente que é 
decisivo para o desenvolvimento de sua criatividade. 
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INTRODUÇÃO 
A pimenta-biquinha (Capsicum chinense) é uma olerícola pertencente à família das Solanaceae. As pimentas 
do gênero Capsicum são importantes dentro da biodiversidade brasileira e possuem um alto valor comercial. A 
pimenta-biquinho destaca-se pela sua fácil adaptação às condições de clima equatorial e tropical sendo uma 
das espécies de pimenta mais produzidas e consumidas no país (GROSSO et al., 2015). 
Na produção de mudas, a escolha do substrato é fundamental para o bom crescimento e desenvolvimento das 
plantas (RODRIGUES et al., 2013). O substrato deve apresentar baixo custo, acessível na região de consumo, 
disponibilidade de nutrientes para as espécies utilizadas, boa capacidade de troca catiônica e isento de 
fitopatógenos e boa aeração e retenção de umidade, suportando a atividade fisiológica das raízes das plantas 
(CHAGAS et al., 2013). 
Além do substrato, tecnologias alternativas podem ser utilizadas na produção de mudas de qualidade, 
principalmente no manejo da água, dentro dessas tecnologias encontra-se o hidrogel, um polímero 
hidrorretentor, bastante utilizado na agricultura, capaz de reter água e nutrientes em quantidades consideráveis, 
além de favorecer as propriedades físicas do solo (RUI et al., 2007). 
O uso de substratos associados ao polímero hidrorretentor, pode ser uma fonte de liberação gradativa de 
recursos como água e nutrientes às plantas, contribuindo na redução das perdas dos mesmos e custos de 
investimentos. Objetivou-se com o presente estudo, avaliar ao efeito de diferentes substratos e dois níveis na 
produção de mudas de pimenta-biquinho. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimente foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrária da Universidade Federal de 
Roraima (CCA/UFRR), em Boa Vista-RR, entre os meses de abril e maio de 2019. O ensaio foi realizado em 
condições de telado com malha fotoconversora de cor prateada com 50% de sombreamento (ChromatiNet® 
Silver). O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x2, com 
quatro repetições e três plantas por unidade experimental. A semeadura foi realizada em copos de plástico com 
capacidade de 0,2 L. A base de cada copo foi preenchida com brita tipo 0 (4,8 a 9,5 mm) para contenção das 
perdas de substrato e drenagem de água, conforme Monteiro Neto et al. (2016). 
Os tratamentos consistiram da combinação entre três substratos e dois níveis de hidrogel (S1 
[OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada (1:1:1 v/v)], S2 [OrganoAmazon® + 
PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada + Esterco Bovino (1:1:1:1 v/v)] e S3 [OrganoAmazon®]) e 2 dois 
níveis de hidrogel (presença e ausência). A quantidade de hidrogel usada foi de 10 g L-1 de substrato. Os 
substratos ausentes de hidrogel foi realizada à irrigação diária das mudas. Já nos tratamentos referentes ao 
uso de hidrogel, adotou-se um turno de rega a cada dois dias, permitindo a atuação do hidrogel. O turno de 
rega foi adotado após as plantas emitir o segundo par de folha definitivo. 
Aos 44 dias após o plantio (DAT) foram avaliadas os seguintes índices de qualidade das mudas: altura da 
planta/diâmetro do colo (AP/DC), massa seca da parte aérea/massa seca de raiz (MSPA/MSR) e o índice de 
qualidade de Dickson (IQD), determinado por: IQD = MST/(AP/DC+MSPA/MSR). Os dados obtidos foram 
submetidos ao teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade dos erros. Para determinar os efeitos dos 
tratamentos sob a qualidade de mudas de pimenta ornamental, os resultados obtidos foram submetidos à 
análise de variância aplicando-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade. As análises foram realizadas com o 
auxílio do programa estatístico R Studio (R CORE TEAM, 2015). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com os resultados obtidos da análise de variância (Tabela 1), observou-se interação significativa (p<0,05) entre 
substratos (S) e níveis de hidrogel (H) para as variáveis AP e MSPA, indicando que esses fatores atuam de 
modo dependente sobre a produção de mudas de pimenta-biquinho. Com os resultados, procedeu-se os 
desdobramentos da interação S x H. A variável número de folhas (NF), foi influenciada somente pelos níveis 
de hidrogel, já as variáveis diâmetro do caule (DC) e comprimento da raiz (CR) não foram afetadas pelos fatores 
em estudo. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância para a altura da planta (AP), diâmetro do caule (DC), comprimento 
da raiz (CR), número de folhas (NF) e massa seca da parte aérea (MSPA), em mudas de pimenta-biquinho, 
cultivadas sob diferentes substratos e dois níveis de hidrogel (H). Boa Vista, RR, 2019 

FV GL 
Quadrado Médio 

AP (cm) DC (mm) CR (cm) NF MSPA (g) 

Substratos (S) 2 5,042** 0,042ns 4,051ns 3,4306ns 6,560* 

Hidrogel (H) 1 0,500ns 0,045ns 3,001ns 11,9670** 0,011ns 

S x H 2 3,545* 0,406ns 17,440ns 0,428ns 5,790* 

CV (%)  11,27 36,78 26,22 8,67 38,27 
ns ; * ; ** Não significativo, significativo ao nível de 5% e 1% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
 

Os valores médios de altura de planta (AP) e massa seca da parte aérea (MSPA), são apresentados na Tabela 
2, observa-se que, o tratamento S3 [OrganoAmazon®], no geral, obtiveram as melhores médias para as 
variáveis estudadas, com exceção do número de folhas (Figura 1). Nota-se, que para a variável AP houve 
diferença significativa, em que o substrato S3 na presença de hidrogel (9,57 cm) foi estatisticamente superior 
ao tratamento sem adição do polímero hidrorretentor, com média de 7,52 cm. Enquanto que, para os 
tratamentos S1 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + CAC] e S2 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + (CAC) + 
Esterco bovino], no tratamento sem aplicação do hidrogel, apresentaram as maiores médias de altura de plantas 
7,63 e 6,87 cm, respectivamente. 
 
Tabela 2. Valores médios de altura da planta (AP) e massa seca da parte aérea (MSPA) em mudas de pimenta-
biquinho cultivadas sob diferentes substratos e dois níveis de hidrogel (H). Boa Vista-RR, 2019 

Tratamentos 
AP (cm) 

Médias 
S1 S2 S3 

10 g L-1 de H 6,71 Ba 6,73 Ba 9,57 Aa 7,67 

0 g L-1 de H 7,63 Aa 6,87 Aa 7,52 Ab 7,34 

Médias 7,17 6,8 8,54  

 MSPA (g)  

Tratamentos S1 S2 S3 Médias 

10 g L-1 de H 0,394 Bb 0,336 Ba 0,975Aa 0,575 

0 g L-1 de H 0,818 Aa 0,302 Ba 0,553 ABa 0,557 

Médias 0,606 0,319 0,764  

As médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não difere 
entre si de acordo com o teste de Tukey (p> 0,05). Substratos: S1 [OrganoAmazon® + 

PuroHumus® + CAC]; S2 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + (CAC) + Esterco bovino]; S3 
[OrganoAmazon®] 

 

Com relação a massa seca da parte aérea (MSPA), a maiores médias foram obtidas no S3 (0,975 g), sendo 
superior ao S1 e S2 no tratamento com adição do polímero, o S1 (0,818 g) foi superior ao S2 (0,302 g), no 
tratamento sem hidrogel, mas não diferiu do S3 (0,553 g). Resultados similares foram obtidos por Monteiro Neto 
et al. (2016) em mudas de pimentão sob diferentes substratos e ambientes, observaram que, o substrato 
constituído somente por OrganoAmazon® e PuroHumus® promoveu maiores médias, quando comparado aos 
demais, sendo assim, essencial na produção de mudas de qualidade. 
Quanto ao NF, observa-se que no tratamento 0 g L-1 de hidrogel (13,88 folhas), foi superior ao tratamento com 
1 g L-1 de hidrogel (12,05 folhas), independente do substrato utilizado, demonstrando pouca influência dos 
substratos sobre o número de folhas (Figura 1).  
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Figura 1. Valores médios de número de folhas de mudas de pimenta-biquinho cultivadas sob diferentes 
substratos e dois níveis de hidrogel (g L-1). Boa Vista-RR, 2019 
 
Resultados similares foram obtidos por Mandulão et al. (2017) em mudas de pimentão submetidos a substratos 
e uso de hidrogel, onde o substrato formado apenas por OrganoAmazon®, sem adição do polímero 
hidrorretentor, proporcionou as maiores médias de número de folhas, demostrando boa capacidade de retenção 
de umidade e fornecimento de nutrientes gradativos, por ser uma excelente fonte de matéria orgânica. 

 

CONCLUSÕES 
O substrato S3 [OrganoAmazon®] promoveu os maiores valores de altura de plantas e massa seca da parte 
aérea, quando adicionada 1 g L-1 de hidrogel, sendo assim, o substrato responsável pelo melhor crescimento 
na produção de mudas de pimenta-biquinho nas condições desse experimento. 
A ausência de aplicação do polímero hidrorretentor, apresentou maiores valores de número de folhas. 
____________________ 
CHAGAS, Edvan Alves et al. Alternatives substrates for production of seedlings camu-camu. Revista de Ciências Agrárias Amazonian Journal of 

Agricultural and Environmental Sciences, v. 56, n. Suple, p. 6-12, 2013. 

GROSSO, Mato et al. Caracterização biométrica e físico-química de pimenta variedade biquinho. 2015. 

MANDULÃo, G. E. C.; Maia, S. S.; MONTEIRO NETO, J. L. L.; MELO, A. K. P.; ZBOROWSKI, L. G. C. Uso de hidrogel e substratos na produção 

de mudas de pimentão. In: CONGRESSO TÉCNICO CIENTÍFICO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA. Belém - PA. 2017 

MONTEIRO NETO, J. L. L.; Araújo, W. F.; VILARINHO, L. B. O.; SILVA, E. S.; ARAÚJO, W. B. L.; SAKAZAKI, R. T. Produção de mudas de 

pimentão (Capsicum annuum L.) em diferentes ambientes e substratos. Revista Brasileira de Ciências Agrárias. Recife, v.11, n.4, p.289-297, 2016. 

RODRIGUEZ, Carlos Abanto et al. Producción de plantas de camu camu con diferentes sustratos orgánicos en camas de vivero convencional. Scientia 

Agropecuaria, v. 4, n. 4, p. 321-324, 2013. 

RUI, L.; MINGZHU, L.; LAN, W. Controlled release NPK compound fertilizer with the function of water retention. Reactive and Functional Polymers, 

v.67, p.769-779, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 134 

SUPRESSÃO DE PLANTAS ESPONTÂNEAS POR ADUBOS VERDES EM ÁREA DE CULTIVO 
ORGÂNICO. 

 
SILVA1*, Jason Mateus Queiroz, COSTA SILVA2, João José, SILVA1, Endrius Gabriel de Oliveira Da, SILVA1, Thiago 
Borges, LACERDA3, Natalia Machado, COSTA1, Wilsa Melo. 

1 Acadêmico de Agronomia (UERR – Universidade Estadual de Roraima) *(e-mail: jason.silva@uerr.edu.br).  

2 Professor doutor (UERR – Universidade Estadual de Roraima) 

3 Acadêmica de Engenharia Florestal (UERR – Universidade Estadual de Roraima) 

 

Palavras Chave: Biomassa, Crotalaria, Feijão guandu.  
 
INTRODUÇÃO 
A agroecologia possibilita opções que vão mais adiante das práticas e organização de agroecossistemas com 
baixa dependência de agroquímicos e energia externa. Porém, a substituição de insumos que não provoquem 
consequências negativas ao ambiente é uma das principais etapas para a instalação, início e sustentabilidade 
desses sistemas (ALTIERI; NICHOLLS, 2005).  
O controle de plantas espontâneas é uma das principais dificuldades na busca pela sustentabilidade de 
sistemas agrícolas que possuem base ecológica, apesar de apresentar um valor biológico em alguns 
agroecossistemas, também pode ser prejudicial ao rendimento da cultura principal. Portanto, é viável a busca 
de soluções como adubos verdes, considerados como forma eficiente na busca da sustentabilidade dos solos, 
onde protegem e disponibilizam nutrientes ao solo, e também podem suprimir plantas espontâneas (Do 
NASCIMENTO; De MATTOS, 2008). 
Para o controle de plantas espontâneas é necessário combinar diferentes práticas que visem o aproveitamento 
dos recursos disponíveis de modo a proporcionar maior eficácia, redução dos custos, máxima segurança para 
o homem e mínima contaminação ou alteração do ambiente. Enquanto que, o manejo de plantas espontâneas 
refere-se à combinação de métodos de controle que quando associados ao controle de pragas, doenças e 
erosão, constitui o manejo integrado. Os principais métodos de controle de plantas espontâneas são o 
preventivo, o biológico, controle químico, o cultural e o mecânico ou físico (COBUCCI, 2004).  
De Almeida (1991) relata que a supressão desempenhada por alguns adubos verdes sobre plantas 
espontâneas pode ser devido aos efeitos alelopáticos. No entanto, esse efeito pode ser atribuído à barreira 
física exercida pelos mesmos, dificultando a disponibilidade de água, luz, gases e nutrientes no solo (FAVERO 
et al., 2001).  
Conforme Maldonado et al. (2001), o emprego de adubos verdes pode ser eficiente na redução da população 
de plantas espontâneas, diminuindo expressivamente a sua infestação, possibilitando ser usado para o manejo 
integrado dessas plantas. Bond; Grundy (2001) comentam que coberturas de solo, vivas ou não, são mais 
eficientes na prevenção de germinação de sementes de plantas espontâneas e emergência de plântulas que 
na supressão de plantas já estabelecidas.  
Apesar de haver uma série de estudos testando adubos verdes, são poucas pesquisas que fazem essa 
avaliação em sistema de cultivo orgânico. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
capacidade de três leguminosa: (Cajanus cajan, Crotalaria spectabilis e Crotalaria ochroleuca), de suprimir a 
vegetação espontânea em área de cultivo orgânico.   
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi conduzido na unidade demonstrativa em Agroecologia da Universidade Estadual de 
Roraima/UERR em parceria com produtor orgânico, localizada na vicinal 19 em área de assentamento rural no 
munícipio de Rorainópolis, região sul do estado de Roraima (00º51’31” S e 60º21'49" W, à altitude de 107 m). 
A área de estudo estava com a presença de vegetação espontânea composta principalmente por gramíneas, 
por um período superior a dois anos, tendo sido anteriormente cultivada com melancia. O clima da região é 
classificado como Af (ALVARES, 2013), com precipitação média anual de 2200-2500 mm sem presença de 
estação seca.  
O relevo caracteriza-se como suave-ondulado, e o solo classificado como Latossolo, sendo sua vegetação 
nativa composta por floresta ombrófila densa. A análise química preliminar da camada de 0–0,20m do solo da 
área experimental apresentou os seguintes resultados: pHH2O: 5,3; P(Mehlich1): 0,9 mg.dm-3; K: 0,38; Ca+Mg: 
24,0 e Al: 4,0; com todas unidades expressas em cmolc.dm-3. As etapas de preparo do solo foram divididas em 
aração e gradagem com posterior calagem realizada em área total a lanço manual e incorporação mecânica de 
3,5 Mg.ha-1 de calcário dolomítico (PRNT=82%), 30 dias antes do semeio. A fosfatagem foi dívida em duas 
operações sendo uma realizada em área total e a outra localizada na linha de cultivo.  
Para analisar a supressão de plantas espontâneas foi realizado o delineamento experimental em blocos ao 
acaso com três tratamentos mais uma testemunha sem leguminosas com 4 repetições, em que os tratamentos 
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foram representados pelas leguminosas: Cajanus cajan, Crotalaria ochroleuca e Crotalaria spectabilis. As 
parcelas experimentais foram demarcadas nas seguintes dimensões 5,0 X 26,0 m, totalizando 130 m², cada 
uma delas com 10 linhas de cultivo e espaçadas entre si por 0,50 m para todas as leguminosas, já o semeio, 
foi realizado manualmente na linha de cultivo seguindo as recomendações de acordo com cada cultivar: 
Cajanus cajan (10 sementes.metro-1), Crotalaria spectabilis (30 sementes.metro-1) e Crotalaria ochroleuca (40 
sementes.metro-1) com profundidade de plantio adotada para todos os tratamentos de 0,02 m. As leguminosas 
foram semeadas e acompanhadas até a fase de florescimento.  
As plantas espontâneas da área experimental foram amostradas nos tratamentos e na testemunha, para 
avaliação da massa seca, massa fresca e densidade de plantas espontâneas em cada parcela, em dois 
períodos: 36 e 60 dias após semeadura das leguminosas (DAS). A amostragem das plantas espontâneas nas 
parcelas foi realizada com auxílio de um retângulo de ferro, com dimensões de 0,435 x 0,28 m (0,12 m² de 
área), o qual foi lançado de forma aleatória dentro da área útil de cada parcela, esse processo foi repetido 
quatro vezes em cada parcela.  
Esse posicionamento foi alterado também em cada período de avaliação, para não repetir o local anteriormente 
amostrado. As plantas contidas no retângulo foram coletadas no período da manhã, contadas e depositadas 
em sacos de papel, após a coleta foi determinado a massa fresca e colocadas em estufa de ventilação forçada 
a 65ºC, por 72 horas, até atingirem massa constante e em seguida, pesadas novamente para determinação da 
massa seca.  
Os resultados da densidade, massa seca e fresca da vegetação espontânea foram expressos em número de 
plantas m-2 e g.m-2, respectivamente. Os dados referentes a cada período de avaliação foram submetidos à 
análise de variância. Sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5 %, utilizando-se o software 
estatístico (TEAM, Rstudio. 2015). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Houve diferenças significativas na produção de massa seca das plantas espontâneas aos 36 DAS e aos 60 
DAS (Tabela 1). Aos 36 DAS todas as leguminosas apresentaram eficiência na supressão de plantas 
espontâneas em comparação com a testemunha (Tabela 1), com destaque para C. ochroleuca, que apresentou 
uma média de 85,9 (g.m-2) de massa seca de plantas espontâneas, o que pode ser atribuído a sua velocidade 
de crescimento proporcionando o sombreamento mais rápido.  
Aos 60 DAS a C. spectabilis e a C. ochroleuca, apresentaram maiores capacidades de supressão em função 
da massa seca de plantas espontâneas, onde as parcelas com C. spectabilis apresentaram menor acúmulo de 
massa seca de plantas espontâneas tendo em média 31,2 (g.m-2), correspondendo a uma taxa de 73,3 % de 
redução da massa seca de plantas espontâneas ao longo do período estudado, e a C. ochroleuca 117,1 (g.m-

2), determinando que ao longo do tempo a C. spectabilis pode apresentar melhor desempenho na supressão 
de plantas espontâneas nas condições estudas.  
Observando a leguminosa C. cajan aos 60 DAS (tabela 1), é possível notar que ela se mostra inferior em relação 
as demais, porém ainda assim apresenta melhor desempenho que a testemunha. Entretanto, aos 36 DAS 
apresenta uma média de 106,7 (g.m-2) que é estatisticamente igual as demais leguminosas em relação a massa 
seca de plantas espontâneas. 
 
Tabela 1. Efeito dos tratamentos utilizados, na redução de Densidade, Massa seca e Massa fresca de plantas 
espontâneas em dois períodos, 36 e 60 dias após a semeadura (DAS). 

 
 
 
 
 

 
 
 

Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas, não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível 
de 5% de probabilidade.  

 
Para a densidade de plantas analisadas aos 36 DAS não foi constatado diferença significativa (tabela 1). Aos 
60 DAS houve diferença significativa, a C. spectabilis apresentou melhor desempenho na redução da densidade 
de plantas espontâneas, aos 36 DAS a densidade era em média de 205,7 (plantas.m-2) e aos 60 DAS a 
densidade caiu para 78,1 (plantas.m-2). Por sua vez a C. ochroleuca proporcionou um aumento quanto a 

36 DAS 60 DAS 36 DAS 60 DAS 36 DAS 60 DAS

C. spectabilis 205,7a 78,1a 117,1a 31,2a 794,3a 106,8a

C. ochroleuca 230,2a 282,8b 85,9a 117,1a 479,1a 335,9a

C. cajan 290,1a 488,3c 106,7a 343,7b 468,7a 958,3b

Testemunha 279,2a 439,6c 229,1b 635,4c 843,8a 2229,2c

CV (%) 32,4 26 29,7 34,2 39,7 25,4

Massa fresca (g m-2)
Tratamentos

Densidade (plantas m-2) Massa seca (g m-2)
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densidade de plantas espontâneas, indo de 230,2 (plantas m-2) aos 36 DAS para 282,8 (plantas m-2) aos 60 
DAS.  
Em relação a característica de massa fresca, apenas aos 60 DAS houve diferença significativa entre os 
tratamentos avaliados (tabela 1). Aos 60 DAS a C. spectabilis e C. ochroleuca foram estatisticamente iguais em 
relação a diminuição de massa fresca de plantas espontâneas e superiores aos demais tratamentos. Com 
destaque para a C. spectabilis que obteve uma taxa de redução da massa fresca de 86,6% dos 36 DAS para 
os 60 DAS, enquanto a C. ochroleuca obteve uma taxa de 29,8%. O C. cajan por sua vez não apresentou bom 
rendimento na diminuição de massa fresca de plantas espontâneas em relação aos demais tratamentos. 
O bom desempenho da C. spectabilis, na redução de massa seca das plantas espontâneas, está diretamente 
ligado com sua capacidade de produção de biomassa, que rapidamente proporciona grande taxa de cobertura 
do solo, apresentando melhor sombreamento ao longo do tempo em relação a C. ochroleuca.  
Da Ros e Aita (1996), relataram que a diferença na cobertura do solo, pelas leguminosas é atribuída a diversos 
fatores, dentre eles destaca-se a própria arquitetura da planta e a velocidade com que cada espécie se 
desenvolve.  
Queiroz et al. (2008), estudando a Crotalaria juncea aos 30 dias após e emergência, encontrou média de 121,1 
(g.m-2), semelhante à descrita nesse estudo, em relação a C. spectabilis aos 36 DAS. Ferreira et al. (2018), 
analisando Crotalaria juncea em sistema de consórcio com Urochloa ruziziensis, obteve um bom desempenho 
na redução de massa seca de plantas espontâneas por metro quadrado.  
Erasmo et al. (2004), verificaram que as espécies C. spectabilis, Sorghum bicolor, C. ochroleuca, Mucuna 
aterrima e Mucuna pruriens reduziram significativamente o número e o peso da massa seca da população das 
plantas espontâneas avaliadas (Digitaria horizontalis, Hyptis lophanta e Amaranthus spinosus). Araújo et al. 
(2007), estudando a supressão de plantas espontâneas em Miranda do Norte-MA, constatou média de 
biomassa de plantas espontâneas em parcelas de C. cajan de 392, 2 (g.m-2) aos 202 DAS e Queiroz et al. 
(2008), aos 30 dias após a emergência das leguminosas encontrou média de massa seca de plantas 
espontâneas em parcelas de C. cajan de 128,4 (g.m-2), números parecidos aos observado nesse estudo aos 
36 DAS e aos 60 DAS, o que pode indicar que a supressão realizada pela leguminosa C. cajan, pode ter pouca 
variação na após os 60 DAS. 
A espécie C. cajan, apresentou números de densidade de plantas espontâneas maiores que a testemunha aos 
36 DAS e aos 60 DAS, o que pode ser atribuído a sua baixa velocidade de cobertura. Por outro lado, Erasmo 
et al. (2004), observando a densidade de plantas espontâneas na palhada de C. cajan aos 30 dias após o corte 
do material vegetal, observou melhor eficiência em relação ao presente estudo utilizando cobertura viva.  
Gomes (2014), estudando supressão de plantas espontâneas por crotalária e sorgo, confirmou a diminuição 
significativa na densidade de plantas espontâneas na presença de C. spectabilis. Soares et al. (2012), testando 
Crotalaria juncea constatou que a rotação com essa cultura é eficiente na diminuição da densidade de plantas 
espontâneas em três sistemas de cultivos: cultivo mínimo, plantio convencional e plantio direto, tendo maior 
destaque no cultivo mínimo. Por sua vez, Sediyama et al. (2010), confirmou o efeito positivo da palhada de café 
e do bagaço de cana, na redução da densidade de plantas espontâneas. A C. spectabilis foi o único tratamento 
que aos 60 DAS apresentou densidade de plantas espontâneas menor em comparação aos 36 DAS, o que 
confirma o seu potencial de supressão ao longo do tempo estudado.  
A capacidade de supressão de plantas espontâneas está diretamente ligada ao efeito alelopático, que nas 
leguminosas deve-se à presença de compostos químicos como taninos, alcaloides como a monocrotalina, 
isolada em sementes, folhas e caules de Crotalaria spectabilis (DE ALMEIDA, 1991; COSTA et al., 1995), e 
aminoácidos não-protéicos, como a L-Dopa identificado na mucuna (FUJII et al., 1991), capazes de influenciar 
o desenvolvimento de outras espécies vegetais, dependendo apenas dos seus teores nas plantas e da forma 
como são liberados no solo (COSTA et al., 1995).  
É possível notar que ao longo do tempo estudado a C. spectabilis e a C. ochroleuca, diminuíram a massa fresca 
de plantas espontâneas, comportamento inverso foi demostrado pela C. cajan e pela testemunha. O 
desempenho de biomassa das duas crotalárias também é um fator favorável na supressão de massa fresca de 
plantas espontâneas. Segundo Teasdale et. al. (1991), isso é confirmado em seu estudo que avaliou o efeito 
de diversas culturas de cobertura sobre a incidência de plantas espontâneas e os melhores resultados foram 
encontrados com os tratamentos que produziram maior biomassa. Sediyama et al. (2010), obtiveram resultados 
semelhantes aos dessa pesquisa estudando plantio direto de beterraba na palha do café e bagaço de cana. 
  
CONCLUSÕES 
O uso de adubos verdes foi eficiente na supressão de plantas espontâneas nas condições estudas.  
As espécies C. spectabilis e C. ochroleuca se mostraram alternativas vantajosas na supressão de plantas 
espontâneas em todas as variáveis estudadas. 
 
AGRADECIMENTOS 
ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão da bolsa de 
extensão e do financiamento do projeto. 



 

 137 

 

_________________________ 

ALTIERI, M. A.; NICHOLLS, C. I. Agroecology and the search for a truly sustainable agriculture. United Nations Environmental Programme, 

Environmental Training Network for Latin America and the Caribbean, 2005. 

ALVARES, C. A. et al. Köppen's climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013.  

ARAUJO, J. C. et al. Supressão de plantas daninhas por leguminosas anuais em sistema agroecológico na Pré-Amazônia. Planta daninha, v. 25, n. 

2, p. 267-275, 2007.  

BOND, W.; GRUNDY, A. C. Non-chemical weed management in organic farming systems. WeedRes., v. 41, p. 283-405, 2001.  

COBUCCI, T. Manejo e controle de plantas daninhas em arroz de sequeiro. In: VARGAS, L.; ROMAN, E.S. (Eds). Manual de manejo e controle 

de plantas daninhas. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2004. p.323-336.  

COSTA, A.S.V. da PESSANHA, G.G., CARVALHO, M.G. de, BRAZ FILHO, R. Identificação de substâncias secundárias presentes em 

leguminosas utilizadas como adubo verde. Revista Ceres, vol. 42, n. 244, p.584-598.1995.  

DA ROS, C. O.; AITA, C. Efeito de espécies de inverno na cobertura do solo e fornecimento de nitrogênio ao milho em plantio direto. Revista 

Brasileira da Ciência do Solo, Campinas, v. 20, p. 135-140, 1996.  

DE ALMEIDA, F. S. Efeitos alelopáticos de resíduos vegetais. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 26, n. 2, p. 221-236, 1991.  

DO NASCIMENTO, A. F.; DE MATTOS, J. L. S. Produtividade de biomassa e supressão de plantas espontâneas por adubos verdes. Agroecología, 

v. 2, p. 33-38, 2008. 

ERASMO, E. A. L.; AZEVEDO, W. R.; SARMENTO, R. A.; CUNHA, A. M.; GARCIA, S. L. R. Potencial de espécies utilizadas como adubo 

verde no manejo integrado de plantas daninhas. Planta Daninha, Viçosa-MG, v. 22, n. 3, p. 337-342, 2004.  

FAVERO, C. et al. Modificações na população de plantas espontâneas na presença de adubos verdes. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 36, n. 

11, p. 1355-1362, 2001.  

FERREIRA, A. C. de B. et al. Suppressive effects on weeds and dry matter yields of cover crops. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 53, n. 5, p. 

566-574, 2018.  

FUJII, Y., SHIBUYA, T., YASUDA, T. L-3,4- Dihydroxyphenilalanine as an allelochemical candidate from Mucuna pruriens (L.) DC. var. utilis. 

Agricultural and biological chemistry, v.55, n.2, p.617-618, 1991.  

GOMES, D. S. et al. Supressão de plantas espontâneas pelo uso de cobertura vegetal de crotalária e sorgo. Revista Brasileira de Agroecologia, v. 9, 

n. 2, p. 206-213, 2014.  

MALDONADO, J.A.C; OSORNIO, J.J.J.; BARRAGÁN, A.T.; ANAYA, A.L. The use of allelopathic legume cover and mulch species for weed 

control in cropping systems. Agronomy journal, v. 93, n.1, p.27-36. 2001.  

QUEIROZ, L. R. et al. Supressão de plantas espontâneas por leguminosas anuais na cultura do milho verde, em sistema orgânico de produção. In: 

Embrapa Milho e Sorgo-Artigo em anais de congresso (ALICE). In: CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 27.; SIMPOSIO 

BRASILEIRO SOBRE A LAGARTA-DO-CARTUCHO, SPODOPTERA FRUGIPERDA, 3.; WORKSHOP SOBRE MANEJO E ETIOLOGIA DA 

MANCHA BRANCA DO MILHO, 2008, Londrina. Agroenergia, produção de alimentos e mudanças climáticas: desafios para milho e sorgo: trabalhos 

e palestras.[Londrina]: IAPAR;[Sete Lagoas]: Embrapa Milho e Sorgo, 2008. 

SEDIYAMA, M. A. N. et al. Ocorrência de plantas daninhas no cultivo de beterraba com cobertura morta e adubação orgânica. Planta daninha, v. 

28, p. 717-725, 2010.  

SOARES, M. B. B. et al. Plantas daninhas em área de reforma de cana crua com diferentes manejos do solo e adubos verdes em sucessão. Revista 

Agro@ mbiente On-line, v. 6, n. 1, p. 25-33, 2012.  

TEAM, RStudio et al. RStudio: integrated development for R. RStudio, Inc., Boston, MA URL http://www. rstudio. com, v. 42, 2015.  

TEASDALE, J.R.; BESTE, C.E.; POTTS, W.E. Response of weeds to tillage and cover crop residue. Weed Science, Champaign, v. 39, p.195-199, 

1991. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 138 

 
 
USO DE POLÍMERO HIDRORETENTOR E SUBSTRATOS ALTERNATIVOS NA QUALIDADE DE 
MUDAS DE COUVE (Brassica oleracea L.) 
 
OLIVEIRA1*, Railin Rodrigues, MAIA1, Sonicley da Silva, ROQUE2, Keyth Lorrane de Abreu, SILVA1, Cineone 
Nascimento da, MONTEIRO NETO3, João Luiz Lopes 

1Universidade Federal de Roraima, Mestrando do programa de pós-graduação em Agronomia 
(railinoliveira@hotmail.com). 

2 Engenheira Agrônoma;  Faculdade Roraimense de Ensino Superior 

3 Engenheiro Agrônomo; Universidade Federal de Roraima, Doutorando do Programa de pós-graduação em Agronomia 

Palavras Chave: Brassicaceae, Hortaliça, Hidrogel 
 

INTRODUÇÃO 
A família Brassicaceae, é compostas por diversas famílias de importância econômica, tais como couve-de-
bruxelas (Brassica oleracea gemmifera), a couveflor (Brassica oleracea botrytis), o repolho (Brassica oleracea
 capitata), a lombarda (Brassica oleracea sabauda) e a couve (Brassica oleracea L. ) (GORDIN et al., 2010) 
A couve-de-folha é uma hortaliça de grande demanda devido ao seu sabor, e principalmente seus benefícios 
para a saúde, devido aos autos teores de proteína, cálcio e ferro. Seu cultivo pode ser realizado o ano inteiro 
devido sua resistência as altas temperaturas, devido a esse fato, técnicas relacionadas a produção de mudas 
se tornam imprescindíveis para suprir a demanda produtiva (FURLAN et al.,2007). 

A produção de mudas de qualidade elevada é uma das etapas mais importantes no sistema produtivo, sendo 
que a qualidade dessas refletem em alta produtividade e consequentemente maiores rentabilidades e ainda 
boa competitividade no mercado (REGHIN et al., 2007). Segundo Furlan et al. (2007), a produção de mudas 
tem sua difusão dada na utilização de substratos e recipientes sendo bandejas ou tubetes, e que o substrato 
para uma boa produção de mudas tem por finalidade produzir mudas de qualidade, com baixo custo e em um 
curto intervalo de tempo. outros componentes têm sido acrescentados nesses substratos com intuito de 
potencializar o crescimento inicial dessas mudas, sendo eles: adubos de liberação lenta (BACKES et al.,2007) 
ou até mesmo polímero hidroretentor (ALMEIDA et al.,2017). para otimizar o uso da água de irrigação, que tem 
sido cada vez mais escassa e como condicionador físico do solo (RODIGUES et al.,2010). 

Nesse sentido, objetivou-se com este trabalho avaliar a utilização de diferentes substratos e hidrogel sobre o 
componente de produção de mudas de couve. 

  
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimente foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrária da Universidade Federal de 
Roraima - CCA/UFRR, em Boa Vista-RR, no período correspondente aos meses de abril e maio de 2019. A 
instalação do ensaio foi feita em um telado com malha fotoconversora de cor prateada com 50% de 
sombreamento (ChromatiNet® Silver) que apresentava estrutura de madeira com dimensões de 17 m de 
comprimento, 4 m de largura e 2,5 m de pé direito. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 
casualisado em esquema fatorial 3x2 quatro repetições e três plantas por unidade experimental. Cada unidade 
experiemntal foi constituída de uma planta, conduzida em copo de plástico com capacidade para 0,2L. A base 
de cada recipiente foi preenchida com britaa tipo 0 (4,8 a 9,5mm), para otimizar o uso do substrato e auxiliar na 
drenagem da água de irrigação segundo recomendação de Monteiro Neto et al., (2016). Os três níveis de 
substratos avaliados foram: Substrato1 (S1) - OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada (1:1:1 
v/v),S2 -  OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada + Esterco Bovino (1:1:1 v/v)] S3 - 

OrganoAmazon® e 2 níveis de hidrogel (presença e ausência) A quantidade de hidrogel usada foi de 10 g.L-1 de 
substrato. Os substratos ausentes de hidrogel foi realizada à irrigação diária das mudas. Já nos tratamentos 
referentes ao uso de hidrogel, adotou-se um turno de rega a cada dois dias, permitindo a atuação do hidrogel. 
O turno de rega foi adotado após as plantas emitir o segundo par de folha definitivo. 
O composto OrganoAmazon® e o PuroHumus® foram adquiridos no comércio local especializado de Boa Vista-
RR.  A casca de arroz carbonizada foi adquirida de unidades de beneficiamento de arroz em Boa Vista, e 
carbonizada no Centro de Ciências Agrárias da UFRR. Foi utilizado o hidrogel da marca Hidroterragel®, 
adquirido no comércio especializado. O polímero foi pesado e em seguida incorporado diretamente ao 
substrato. Após esse processo, os substratos foram irrigados continuamente até a expansão máxima do 
hidrogel. 
As sementes da couve utilizada foram adquiridas no comércio local especializado de Boa Vista-RR. Não houve 
a necessidade de tratos fitossanitários, apenas controle manual de plantas espontâneas quando necessário. 
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Aos 44 dias após o plantio (DAP) foram avaliadas as variáveis: número de folhas (NF), pela contagem de folhas 
totalmente expandidas; largura da maior folha (LMF) altura da planta (AP), medindo do coleto da planta ao 
ápice do caule com o auxílio de uma régua graduada; diâmetro do coleto (DC), determinado com um 
parquímetro digital e comprimento de raiz (CR), massa seca da parte aérea e da raiz (MSPA), (MSR) em gramas 
com auxílio de balança digital.  
Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade dos erros. Para 
determinar os efeitos dos tratamentos sob a qualidade de mudas de couve, os resultados obtidos foram 
submetidos à análise de variância aplicando-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade. As análises foram 
realizadas com o auxílio do programa estatístico R Studio (R CORE TEAM, 2016). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com o teste de Shapiro-Wilk a 5% de significância, os resíduos das variáveis analisadas podem ser 
considerados normais. 
Com os resultados obtidos na análise de variância (Tabela 1) observa-se que houve efeito significativo para a 
interação entre substrato e hidrogel (S x H) para todas as variáveis analisadas, com exceção para o 
comprimento da maior folha, comprimento do coleto, relação comprimento e diâmetro de coleto que não 
apresentaram efeito significativo e massa seca da raiz e ídice de qualidade de Dickson, que apresentaram 
significância apenas para o efeito isolado do substrato. 
 
Tabela 1. Resumo da análise de variância para as variáveis: número de folhas (NF), comprimento da maior folha (CMF) 
(cm), comprimento do caule (CC) (cm), diâmetro do coleto (CC) (cm) relação comprimento e diâmetro de coleto, 
comprimento de raiz (CR) (cm), massa seca da parte aérea (MSPA) (g) e massa seca de raiz (MSR) (g) e índice de 
qualidade de Dickison de mudas de couve produzidas em resposta à diferentes substratos e hidrogel. Boa Vista, RR, 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A utilização de hidrogel junto aos substratos proporcionou maiores médias nas principais características 
morfológicas da couve (Tabela 2), mostrando-se eficaz no número de folhas, largura da maior folha, diâmetro 
do coleto, comprimento da raiz e massa seca da parte aérea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médias seguidas de mesma letra, 
minúsculas nas colunas e 
maiúsculas nas linhas, não 
diferem entre si pelo teste de 
Tukey (p>0,05). (S1 
[OrganoAmazon® + PuroHumus® + 
Casca de arroz carbonizada (1:1:1 
v/v)], S2 [OrganoAmazon® 

    Substratos Médias   

Variavel Hidrogel 1 2 3     

NF Ausencia 5,63aA 5,33aA 6,1aA 5,63   

 Presença 5,06abA 5,7aA 4,5bB 5,06   

 Média 5,345 5,515 5,3    

LMF Ausencia 6,36aA 4,46bA 6,32aA 6,32   

 Presença 5,45aB 6,23aB 6,25aA 6,23   

 Média 5,945 5,345 6,285    

DC Ausencia 3,10aA 2,31bB 2,84abA 2,84   

 Presença 2,76aA 2,92aA 2,92aA 2,92   

 Média 2,93 2,615 2,92    

CR Ausencia 14,36aA 14,3aA 13,56aA 14,3   

 Presença 11,27bB 12,53abB 13,76aA 12,53   

 Média 12,815 13,415 13,66    

MSPA Ausencia 0,84aA 0,48bB 0,68abB 0,68   

 Presença 0,57bB 0,75abA 1,03aA 0,75   

  Média 0,705 0,615 0,855 0,855   

FV GL 
QM 

NF CMF LMF CC DC CC/DC CR MSPA MSR IQD 

Subs 2 0,0772ns 2,5819ns 1,3322** 0,282ns 0,1738ns 0,8789ns 0,1738ns 0,089** 0,2086* 0,003** 

Hidro 1 1,62** 1,9801ns 0,3121ns 0,0003ns 0,0611ns 0,02728ns 0,0613* 0,0595ns 0,0080ns 0,000004ns 

SxH 2 0,2533* 1,9526ns 2,8092* 0,6166ns 0,342** 0,0296ns 0,342** 0,1715* 0,0206ns 0,00058ns 

CV(%)   9,34 10,98 8,72 17,81 9,95 21,83 6,9 19,1 29,76 27,43 
                NS, **, * - não significativo, significativo a 1% e significativo a 5%, respectivamente, pelo teste F. 

Tabela 2. Média dos resultados das variáveis, número de folhas (NF), largura da maior folha (LMF) (mm), diâmetro do 
coleto (DC) (mm), comprimento de raiz (CR) (mm) e massa seca da parte aérea (MSPA) (mm) em mudas de couve em 
função da presença e ausência de hidrogel e diferentes  substratos. Boa Vista-RR, 2019. 
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+ PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada + Esterco Bovino (1:1:1 v/v)] e S3 [OrganoAmazon®]). 

 
Para a variável número de folhas (NF), a presença de hidrogel junto ao substrato 3 (OrganoAmazon®) 
apresentaram médias superiores aos demais substratos, tanto na presença como ausência de hidrogel, levando 
em consideração que a parte comercial da couve é a parte aérea, mais precisamente as folhas, dessa forma 
quanto maior o numero de folhas mais rentabilidade. Shingo; Ventura (2009) trabalhando com adubação mineral 
e orgânica na produção de mudas de couve, observaram que para largura e comprimento de folhas, os 
substratos comerciais obtiveram as melhores médias 20,2 cm para comprimento e 16,01 cm para largura, 
seguidos de substratos com maiores proporções orgânicas, combinados com diferentes fontes dessas (bokashi, 
casca de arroz carbonizada e extrato pirolenhoso). 
Em relação a largura da maior folha e comprimento da raiz (CR), os substratos 1(S1 [OrganoAmazon® + 
PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada (1:1:1 v/v)] e substrato 2 ([OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca 
de arroz carbonizada + Esterco Bovino (1:1:1 v/v)] apresentaram comportamento diferente, sendo as maiores 
médias com a ausência de hidrogel, esse comportamento pode estar atrelado ao fato das propriedades dos 
substratos em estudo, devido a presença de muita matéria orgânica, nutrindo melhor as plantas, que deram 
preferencia ao crescimento longitudinal das folhas e maior crescimento radicular. Vieira; Pauletto (2009) 
avaliando os atributos físicos do substrato de casca de arroz carbonizada e polímeros hidrofílicos sintéticos, 
verificaram que o espaço de aeração na casca de arroz carbonizada sem a utilização de polímero hidroretentor 
é maior, justificando o maior crescimento das raízes (14,3 cm) na ausência de hidrogel devido a maiores 
espaços porosos. 
As maiores médias para diâmetro do coleto foram observadas no substrato 2 ([OrganoAmazon® + PuroHumus® 
+ Casca de arroz carbonizada + Esterco Bovino (1:1:1 v/v)], na presença de hidrogel, possivelmente devido a 
alta taxa nutritiva por possuir em sua composição dois substratos comerciais, mais esterco bovino, além de 
muito potássio oriundo da casca de arroz carbonizada, e melhor aproveitamento da água devido ao polímero 
de retenção de água presente. Bicca et al. (2011),concluiram que 60% de composto bovino + 40% de casca de 

arroz carbonizada é efetivo na produção de mudas de couve, não diferindo do substrato comercial Plantmax®, 
mostrando assim a efetividade da casca de arroz na composição dos substratos para produção de 
mudas de qualidade. 
A presença de hidrogel apresentou os maiores valores (0,75 g) e (1,03g) para massa seca da parte 
aérea (MSPA) nos substratos 2 ([OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada + Esterco 
Bovino (1:1:1 v/v)] e 3 (OrganoAmazon®) respectivamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avaliando os efeitos que não apresentaram interação significativa dos tratamentos, observou que o tratamento 
composto pelo substrato 3 (OrganoAmazon®) apresentou as maiores médias para as variáveis comprimento da 
maior folha (CMF), para massa seca da raiz o substrato 1 ([OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz 
carbonizada + Esterco Bovino (1:1:1 v/v)] e substrato 3 apresentaram os maiores valores (0,66 g) e (0,55 g) 
respectivamente. 
CONCLUSÕES 
A presença de hidrogel combinada com substratos a base de material orgânico, como esterco bovino ou 
substratos comercial e humos de minhoca mais casca de arroz, é efetivo para aumento nos componentes 
produtivos da couve. 
O substrato 3 (OrganoAmazon®) foi o substrato que apresentou as maiores médias para os componentes de 
produção de mudas de couve, sendo que quando combinado com polímero hidroretentor tem maior 
expressividade nas variáveis, comprimento da maior folha (CMF) e  número de folhas (NF), componentes de 
maior importância, já que se trata da sua parte comercial. 
 
AGRADECIMENTOS 
A Universidade Federal de Roraima, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES 
Programa de Pós-graduação em Agronomia-POSAGRO. 

Tabela 3. Média dos resultados das variáveis, número de folhas (NF), 
largura da maior folha (LMF) (mm), diâmetro do coleto (DC) (mm), 
comprimento de raiz (CR) (mm) e massa seca da parte aérea (MSPA) (mm) 
em mudas de couve em função da presença e ausência de hidrogel e 
diferentes  substratos. Boa Vista-RR, 2019. 

Tratamentos CMF CC MSR CC/DC IQD 

Substrato 1 6,82ab 3,81a 0,66a 1,31a 0,11a 

Substrato 2 6,37b 4,01a 0,30b 1,53a 0,07a 

Substrato 3 7,66a 4,24a 0,55a 1,49a 0,10a 

Média 7,015 4,125 0,425 1,51 0,085 
Médias seguidas de mesma letra, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). (S1 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + 
Casca de arroz carbonizada (1:1:1 v/v)], S2 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de 
arroz carbonizada + Esterco Bovino (1:1:1 v/v)] e S3 [OrganoAmazon®]). 
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INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa tem por temática principal o uso de recursos visuais e audiovisuais como estratégia no ensino 
de Ciências para os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II. Neste contexto, o professor necessita 
desenvolver o processo pedagógico, ou seja, a dinâmica das aulas no ensino de Ciências, observando aspectos 
que, além de promover o aprendizado dos alunos com o auxílio de recursos visuais e audiovisuais, também 
desenvolva o espírito científico, pois, 

Quando a abstração se fizer presente, será a hora de ilustrar os esquemas racionais. 
Em suma, a intuição primeira é um obstáculo para o pensamento científico; apenas a 
ilustração que opera depois do conceito, acrescentando um pouco de cor aos traços 
essenciais, pode ajudar o pensamento científico (BACHELARD, 1996, p. 97). 

Os Recursos Visuais são aqueles “de natureza diversa e que se constituem em importantes métodos 
complementares para melhorar a retenção do que é informado durante uma aula teórica” (SCHMIDT; PAZIN 
FILHO, 2007, p.32). Tanto os recursos visuais quanto audiovisuais são ferramentas que, quando utilizadas 
conforme planejamento pedagógico, tem um grande potencial de atrair a atenção dos alunos, uma vez que 
estes já estão inseridos na era tecnológica (KRASILCHIK, 2000).  
Sabe-se que de nada adianta a escola possuir inúmeros recursos tecnológicos se estes não recebem a devida 
manutenção, nem são utilizados por falta de domínio e preparo adequado dos funcionários e professores. A 
resistência à adesão destes recursos também é um “entrave” presente nas escolas. Todavia, aos poucos, a 
necessidade de adaptar-se aos novos recursos tem feito com que os educadores busquem formação que os 
levem ao melhor aproveitamento das novas tecnologias de informação e comunicação.  

 [...] as transformações registradas nas últimas décadas, tornam oportuna, talvez 
obrigatória, a revisão dos conceitos que tradicionalmente orientam essas práticas, bem 
como recomendam, a instituições de formação de educadores e as redes de ensino 
interessadas na qualificação de profissionais para atuação nessa área, a adoção de 
políticas de formação sintonizadas com as especificidades do cenário audiovisual hoje 
(RIZZO JUNIOR, 2011, p. 176).  

Sendo assim, o audiovisual é mais uma forma de acesso ao conhecimento e tem se mostrado muito 
significativo, cabendo ao professor potencializar a utilização deste recurso. Vale ressaltar a importância do 
professor se atualizar para que incorpore novos métodos de ensino através dos recursos tecnológicos já 
disponíveis na escola: televisão, vídeo, computador, internet etc. (ARROIO; DINIZ; GIORDAN., 2005). 
A melhor maneira de aprender acontece quando podemos imaginar ou tocar “no conteúdo”, quando existem 
imagens ou objetos que torne a aula mais proveitosa, assim os sentidos são estimulados (FREITAS, 2013). A 
relevância destes recursos visuais e audiovisuais são notórias pois estes são “[...] tecnologias educacionais que 
visam auxiliar e facilitar o processo de ensino para os educadores e aprendizagem dos alunos” (ALVES; 
BORGES, 2007).  
Esta pesquisa teve como objetivo geral identificar os benefícios da utilização dos recursos visuais e audiovisuais 
no processo de ensino e do aprendizado dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II na disciplina de 
Ciências. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Participaram da pesquisa um professor de Ciências e 22 (vinte e dois) alunos, das três turmas do 7º ano do 
Ensino Fundamental do turno matutino da Escola Estadual Professor Voltaire Pinto Ribeiro –EEPVPR. A 
pesquisa aconteceu em três etapas: na primeira aconteceu a observação da turma e das aulas ministradas pelo 
professor de ciências em 3 (três) dias, o que corresponde a 6 (seis) aulas. Nestes momentos a pesquisadora 
explicou aos alunos sobre a pesquisa e apresentou o termo de Consentimento livre e esclarecido – TCLE para 
que este fosse entregue aos seus pais e reforçou para os mesmos a importância da autorização e assinatura 
de seus pais no documento para que pudessem participar da pesquisa. Salienta-se que esta pesquisa foi 
submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da Universidade Estadual de Roraima -UERR e foi aprovada 
através do parecer n° 2.515.567. A segunda etapa aconteceu em 3 (três) dias consecutivos ou seis aulas, onde 
acompanhou-se a explicação do conteúdo sobre o reino metazoa - os invertebrados e os vertebrados. Na 
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terceira etapa foi a aplicação do questionário para o professor de ciências, com cinco perguntas abertas sobre 
a sua prática pedagógica com os recursos visuais e audiovisuais; quais destes recursos a escola disponibiliza, 
se o uso destes trariam mais facilidade no aprendizado de seus alunos; quais seriam tais benefícios, e se a 
proposta curricular da escola está prevista a utilização destes. Para os alunos aplicou-se um questionário com 
cinco perguntas fechadas sobre o uso, importância e frequência do uso destes recursos nas aulas de ciências. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nas observações das aulas de Ciências percebemos que foram utilizados apenas quadro, pincel e explicação 
oral do conteúdo introdutório sobre os vertebrados e ao final foi solicitado que os alunos fizessem um exercício 
do livro didático.  
A disciplina de Ciências, por possuir uma linguagem científica, muitas vezes não fazendo parte do cotidiano do 
aluno, pode ser percebida como algo abstrato pelos estudantes. Muitos termos populares com os quais eles 
estão familiarizados são apresentados conforme as suas especificidades científicas que ainda não foram 
estudadas, como por exemplo, saber diferenciar algo vivo de outro não vivo, ou ainda, um protozoário de um 
animal invertebrado. Diante destas circunstâncias, se torna fundamental a utilização de recursos visuais como 
um microscópio ou pelo menos imagens que estimule ainda mais na distinção dos conceitos.  
Nesse contexto, os recursos visuais e audiovisuais são ferramentas que, quando bem planejadas, trazem 
benefícios às aulas de ciências, como preconizam (ROSA, 2000). Percebeu-se através das expressões 
corporais durante as aulas sem o uso de recursos visuais e audiovisuais nas quais o assunto era sobre os 
vertebrados, desinteresse pela maioria dos alunos, como se estes não estivessem conseguindo fazer relação 
entre determinados termos científicos - como por exemplo, no caso dos peixes, cujo conceito foi descrito apenas 
com palavras no quadro, como possuidores de um corpo hidrodinâmico- e a imagem do que seria um corpo 
hidrodinâmico, que é aquele adaptado ao hábitat aquático. A falta de recurso visual que ilustrasse como seria 
um corpo hidrodinâmico, provavelmente, tornou parte deste conteúdo abstrato aos alunos.  
Já na semana seguinte, quando a professora retomou o mesmo assunto sobre os vertebrados, começando 
pelo grupo dos peixes, mas desta vez, além da descrição das características, conceitos, com o uso de imagens 
e vídeos projetados pelo Datashow. A expressão corporal, a atenção, a participação durante toda a aula foram 
notoriamente melhores. Percebemos, devido às muitas perguntas e comentários sobre os peixes, que houve 
interesse e envolvimento dos alunos em relação ao conteúdo da disciplina.  

Os recursos audiovisuais são um grande aliado do professor no processo ensino-
aprendizagem, isso não resta dúvidas. O professor contemporâneo que não inovar não 
vai conseguir domínio de sala de aula, não vai ser um bom profissional e não vai ganhar 
a confiança de seus alunos. O professor precisa despertar em seus alunos o interesse 
em aprender o conteúdo, e para isso ele precisar estar por dentro das novas tecnologias 
(SANTOS, 2014, p. 06). 

 
No questionário aplicado aos alunos perguntou-se sobre a importância do uso de vídeos, imagens e áudios 
para a aprendizagem de Ciências, 100% responderam que acham importante a utilização de recursos visuais 
e audiovisuais nas aulas de Ciências. Diante dessa unanimidade, é possível perceber que os alunos 
observados manifestam satisfação em aulas que apresentem dinamicidade e que sejam diferentes, como por 
exemplo, se a professora leva um vídeo para iniciar um conteúdo novo, eles irão realizar conexões internas, 
propiciando o seu desenvolvimento cognitivo.  
Foi perguntado ao professor quais recursos visuais e audiovisuais costuma utilizar nas aulas de ciências, o 
mesmo respondeu “mapas, cartazes, quadro negro, data show”. Nesse sentido, Santos (2014) explica que 
esses recursos podem representar grandes aliados dos docentes a fim de apreender a atenção e estimular e 
mediar a construção do conhecimento dos alunos nas aulas de Ciências, uma vez que, ao utilizar recursos 
visuais e audiovisuais, o professor desperta o interesse e a participação ativa dos alunos em suas aulas. 
Entretanto, é preciso, conforme o mesmo autor, que o professor busque a cada dia mais informações e também 
a renovação de suas práticas. Outra questão foi sobre a disponibilização na escola de recursos visuais e 
audiovisuais para o uso em sala de aula, o professor afirmou que a escola oferece data show e “quadro negro”. 
Todavia, a utilização de técnicas de produção dos recursos em conjunto com os alunos, como no caso dos 
jogos, cartazes, entre outros, pode significar maior participação nas aulas e efetiva construção de 
conhecimento, a partir do momento que os alunos sejam incentivados à pesquisa e à busca de informações 
para compor seus conceitos científicos, mediados pelos professores. 
Dos 22 (vinte e dois) alunos participantes da pesquisa, 20 (vinte) responderam que as aulas de ciências que 
utilizam algum tipo de recurso, a exemplo de Datashow, mapas ou cartazes, são sinônimo de aulas significativas 
e mais atrativas aos alunos. No entanto, 14 (quatorze) alunos dos 22 (vinte e dois), disseram que não é 
frequente o uso desses recursos visuais e audiovisuais nas aulas de Ciências. O professor afirmou que 
reconhece a importância do uso dos recursos visuais e audiovisuais, mas que, os utiliza de acordo com a sua 
disponibilidade. No entanto, afirma manter um planejamento dinâmico, que põe em prática a “medida do 
possível”. Em relação a disponibilização de recursos didáticos, Almeida (2005, p. 45) aponta que “não basta 
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fornecer recursos metodológicos na escola. Há que se discutir e planejar de forma a beneficiar o processo de 
ensinar e aprender”.  
Sobre como você gostaria que fossem as aulas de Ciências, 10 (dez) alunos responderam que atividades fora 
da sala de aula, a exemplo das aulas de campo, pesquisas in loco, aulas que coloquem os conhecimentos 
teóricos em prática, seria a melhor maneira para aprender nas aulas de Ciências. Já para 6 (seis) as aulas mais 
interessantes envolveriam vídeos, 4 (quatro) acreditam que aulas que envolvam dinâmicas seriam a solução 
para a falta de interesse dos estudantes e 2 (dois) alunos afirmaram que outros recursos poderiam ser usados 
para dinamizar as aulas. 
Em relação a experiência em sala de aula e a facilidade de aprendizagem dos alunos tem mais a partir da 
utilização de recursos visuais e audiovisuais, o professor afirmou que a utilização desses recursos “possibilita 
lembrar do assunto por tempo mais prolongado, facilitando o aprendizado”. Afirmou que os benefícios da 
utilização dos recursos visuais e audiovisuais são “aulas mais dinâmicas, com alunos mais atentos, 
interessados no conteúdo, e consequentemente maior aprendizado”.  Diante das respostas dos alunos e 
professor, dinamizar as aulas com a utilização de recursos como filmes, documentários, mapas, cartazes, 
painéis entre outros, pode atrair ainda mais a atenção dos alunos e resultar em maior aprendizado. 
 
CONCLUSÕES 
O uso de imagens e reproduções audiovisuais nas aulas de ciências fará com que seja renovado o interesse e 
aumente a interação dos alunos com os conteúdos propostos em aula. Entendemos que o professor precisa 
perceber estes recursos como ferramentas úteis no processo educativo, que podem e devem ser entendidas 
como parte importante do currículo, utilizando em seus contextos e conteúdos programáticos práticas que, 
auxiliadas pelas ferramentas didáticas visuais e audiovisuais, tornem a compreensão dos conteúdos mais 
acessível aos educandos. O uso de imagens e reproduções audiovisuais nas aulas de ciências fará com que 
seja renovado o interesse e aumente a interação dos alunos aos conteúdos propostos em aula. 
Percebemos que o professor de Ciências ocupa um papel central, já que ele é quem vai implementar as 
propostas em seu planejamento, tomando por base o uso dos recursos visuais e audiovisuais e desta forma irá 
influenciar a visão que os alunos construirão acerca da disciplina e de suas futuras concepções de mundo. 
Sendo assim, para esse processo, se faz importante que os professores desenvolvam uma postura crítica 
diante dos visuais e audiovisuais, repensem sua prática docente, no sentido de perceber o potencial de novas 
alternativas possibilitadas pela inserção destes em seu fazer escolar e inseri-los definitivamente no seu 
arcabouço pedagógico de trabalho. 
Para tanto, sugere-se que busquem atividades que levem seus alunos à refletir os conceitos que são abordados 
em sala de aula, por meio de projetos coletivos, onde estes possam se envolver efetivamente e modificar as 
suas próprias realidades. Desse modo, os alunos se tornarão protagonistas da construção dos seus próprios 
conhecimentos frente aos conteúdos abordados em aula. 
Projetos como Feira de Ciências podem também envolver os alunos e o uso de recursos visuais e audiovisuais, 
por meio de documentários produzidos pelos próprios alunos sobre temas que permeiem suas realidades, 
envolvendo, por exemplo, questões ambientais da sua comunidade que possam receber a atenção da 
comunidade escolar. 
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INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento das Aeronaves Remotamente Pilotada (RPA) surgiu como uma importante opção ao 
desenvolvimento da agricultura de precisão, sobretudo pela melhoria na eficiência dos cultivos e consequente 
redução dos custos de produção. Parte dessa contribuição, o uso de ARP está ligado na aquisição dados da 
cobertura espacial de forma rápida e detalhada, (Dash et al., 2017a; Su et al., 2018), gerando mapas temáticos 
da saúde das plantas, do uso do solo entre outros (Demarchi et al., 2009). 
O monitoramento dos cultivos e identificação de diferenças espectrais na vegetação por meio de índices de 
vegetação podem contribuir á tomada de decisão pelos agricultores. Sensores que captam bandas espectrais 
no em comprimentos e ondas fora da região do visível, ainda possuem preços que não permitem sua 
popularização, principalmente em pequenas propriedades.  
Por outro lado, RPAs portados com sensores com as bandas RGB, referentes a cores do visível, estão se 
popularizando rapidamente. Um dos índices que se pode obter a partir de imagens desses sensores é o Índice 
Triangular Verde (TGI), que está correlacionado ao teor de clorofila na planta, pois suas combinações de 
medidas de refletância são mais sensíveis aos efeitos combinados da concentração de nitrogênio na planta 
(Vinhal; 2018).  
O TGI é um índice de vegetação, correlacionado com o teor de clorofila na planta, está relacionado à área do 
triangulo, em que os vértices são determinados pelos sinais de reflectância do vermelho, verde, e azul (Hunt et 
al., 2011) dessa maneira, passível de ser processado a partir de imagens com bandas RGB.  
Este trabalho teve o objetivo de avaliar o potencial do TGI obtido pelo geoprocessamento dos ortomosaicos 
confeccionados utilizando as imagens coletadas por sensor CMOS de câmera RGB portada por um RPA 
multirotor durante o desenvolvimento da cultura do milho Zea mays L., em uma pequena propriedade rural 
localizada no Município de Rorainópolis, sul de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A propriedade rural está localizada no município de Rorainópolis em Roraima, coordenadas geográficas, 
0°52'11.46"N e leste 60°27'9.33"O. Foram coletadas imagens da área de estudo de 1ha, selecionada dentro do 
plantio do produtor, em quatro períodos, 15, 21, 35 e 42 dias após a germinação do milho.  
Utilizando o aplicativo Litchi foi confeccionado o plano de voo com altura de tomada das imagens de 120m, 
velocidade de cruzeiro de 25,2 km/h, cobertura horizontal de 82%, cobertura vertical de 76%, intervalo de 
captura entre fotos de 2 segundos, ângulo da câmera em Nadir e com distância média de amostragem de Solo 
(GSD) de 3,37 cm.  
O RPA utilizado foi da marca DJI modelo Phanthom 4 Advanced, equipado com sensor CMOS RGB FC6310, 
8.8, 5472x3648 de 20 megapixel, acoplado a um gimbla de três eixos para estabilização (DJI, 2017)”.  
O processamento das imagens para a obtenção dos ortomosaico com GEOTAGS foi feito no software PIX4D 
Mapper versão 4.3.33 educacional. 
O geoprocessamento do Índice Triangular Verde (TGI) foram realizados no software QGis 2.18.24 e utilizando 
a (equação A). Usou-se as bandas espectrais R que equivale a banda 01, a G equivale a banda 02 e B que 

equivale a banda 03 dos ortomosaicos obtido no método III, Sendo a equação de Vinhal (2018). 𝑇𝐺𝐼 = 𝐺 −
(0.39 ∗ 𝑅) − (0.61 ∗ 𝐵) (Equação A) 

A elaboração de mapas foi realizado no software QGis 2.18.24. Esses mapas foram exportados em GEOPDF. 
Utilizou-se o aplicativo Avenza Maps versão 3.7.1 para localizar e correlacionar no terreno, diferenças 
espectrais que apareceram nos mapas temáticos dos TGIs nos dois períodos 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Figura 01 – Mapas dos TGIs processados para os períodos de 15, 21, 35 e 42 dias após a germinação da 
cultura do milho em área de 1ha utilizados para análise em propriedade privada localizada no município de 
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Rorainópolis, estado de Roraima na safra 2019. Os autores. , observa-se a dinâmica visual dos TGIs da área 
amostrada da cultura do milho nos períodos de 15, 21, 35 e 42 dias após a germinação da cultura.  
A confrontação dos mapas gerados com a observação in loco, utilizando o aplicativo Avenza para localizar as 
áreas de interesse, mostrou que a partir de 35 dias, e sobretudo, a partir dos 42 dias após a germinação, foi 
possível diferenciar falhas de plantio, áreas com acúmulos consecutivos de água, e áreas da cultura com 
diferenças relacionadas à fisiologia da planta. 

   
             15 dias 

 
           21 dias 

 
          35 dias 

 
              42 

dias 

 
Figura 01 – Mapas dos TGIs processados para os períodos de 15, 21, 35 e 42 dias após a germinação da cultura do milho em área de 

1ha utilizados para análise em propriedade privada localizada no município de Rorainópolis, estado de Roraima na safra 2019. 
Os autores. 

Cada um dos ortomosaicos obtidos, continha pouco mais de 9 milhões de pixels que foram divididos em cinco 
faixas de valores: I) <=14,67; II) 14,68 - 40,42; III) 40,43--54,43; IV) 54,44--72,50; e V) > 72,51. A variação dos 
valores de TGI, nos quatro períodos ficou entre - 30 e 105. 
A primeira faixa, os valores correspondem a ausência total de clorofila, variando de -30 à 14,67, relacionados 
a solo descoberto, a segunda faixa, os valores correspondem a baixos teores de clorofila, que em alguns casos, 
podem confundir área de solo descoberto e vegetação com pouca clorofila. As faixas três, quatro e cinco são 
aquelas que observamos diferentes níveis de clorofila na vegetação. 

 
Figura 02 – Percentual de pixels por faixa de valores de TGI nos períodos de 15, 21, 35 e 42 dias após a germinação da cultura do milho 

em propriedade do município de Rorainópolis na safra 2019. Os autores. 

Podemos observar, em percentagem de pixels, os valores de TGI em cada uma das cinco faixas em cada 
período de dias após a germinação. Dessa maneira, o período analisado quando a cultura estava com 15 dias 
de germinado concentrou os valores de TGI na primeira faixa, correspondentes a solo descoberto.  
No período de 21, 35 e 42 dias, a maior concentração dos TGis aparecem na faixa 2, porém a partir dos períodos 
de 35 e 42 dias, maior quantidade de pixels aparecem nas faixas 3, 4 e 5. Na faixa cinco, o que se observa é 
que aparecem valores apenas nos períodos de 35 e 42 dias após a germinação, por outro lado percentualmente 
baixos em relação às outras faixas. 
 
CONCLUSÕES 
O TGI mostrou-se eficaz no monitoramento do desenvolvimento do milho em pequena propriedade no município 
de Rorainópolis, estado de Roraima, havendo necessidade de cruzar com dados observados no campo e 
correlacionar com a produtividade.  
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O desenvolvimento do milho, observados em campo, ficou evidenciado pela dinâmica dos TGIs dos períodos 
analisados.  
Novos trabalhos para investigação das diferenças espectrais ligadas a fisiologia das plantas de milho 
correlacionadas à saúde das plantas devem ser feitos. 
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INTRODUÇÃO 
Inquietações remotas referentes ao desenvolvimento equilibrado entre produção e sustentabilidade do meio 
ambiente permeiam debates nas pesquisas acadêmicas e cotidiano dos produtores. Por isso, é relevante 
estimular continuo debate e pesquisa sobre esta abordagem, pois pode-se observar que trata-se de trajetória 
de conquista demonstrada através de avanços tecnológicos, com métodos que não agridem a natureza, saúde 
do agricultor e consumidor final (SARTORI et al., 2014).  
Atualmente é possível utilizar de meios de produções eficazes que agreguem sustentabilidade econômica, 
social e ambiental aos produtos ofertados. Dentre os meios podemos destacar o Controle Alternativo de Pragas 
e Doenças (CAPD) em várias culturas, entre elas hortaliças, severamente atacadas por infinidade de pragas e 
doenças (SOUSA et al., 2012). O CAPD visa obtenção de alimentos saudáveis, de qualidade e livres de 
resíduos de agrotóxicos, ideal em produção orgânica e redução de custos. Contudo, muitos produtores não 
fazem uso desse método, por não acreditarem na sua eficiência ou pela difícil adoção dessa tecnologia 
(LOPES, 2017). 
Com o advento do crescimento populacional e expansão das cidades, que aumentou a demanda por alimentos, 
produtores de hortaliças viram a oportunidade de produzir próximo do mercado consumidor, passando a instalar 
hortas nos bairros periféricos das grandes cidades. Nesse sentido, a produção urbana de hortaliças requer 
cuidados, pois uso inadequado de defensivos agrícolas acarreta diretamente a saúde da população no seu 
entorno (ALVES et. al., 2013).    
Nesse contexto, o CAPD surge como oportunidade promissora de ser utilizado por produtores de hortaliças em 
zonas urbanas, devido técnicas e produtos usados nesse método serem a base de componentes naturais, 
orgânicos e agroecológicos, funcionando em harmonia com o meio ambiente e a saúde humana. Além disso, 
hortaliças tratadas com esse método agregam valor econômico e são cada vez mais procuradas por parte da 
população que buscam alimentação saudável (SOUSA et al., 2012). 
Nossa hipótese sugere que o CAPD não seja realidade significativa entre produtores urbanos locais, e que 
existe necessidade de incentivos ao uso desse método, portanto, com o estudo objetivou-se avaliar o perfil do 
uso do CAPD por produtores de hortaliças da zona urbana de Boa Vista-RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O levantamento foi realizado no período de 15 a 22 de março de 2019, nas hortas localizadas na zona urbana 
da cidade de Boa Vista, Roraima, Brasil. Os bairros onde o levantamento foi realizado que continham produção 
de hortaliças foram: Operário, Professora Araceli Souto Maior, Jardim Tropical, Jardim Primavera, Senador 
Hélio Campos e Nova Cidade.  
O método de avaliação utilizado foi pesquisa de campo, através de estudo exploratório quantitativo. Foram 
entrevistados 30 olericultores que se dispuseram participar da pesquisa. O instrumento utilizado para coleta de 
dados foi questionário composto de 15 perguntas previamente elaboradas referentes ao tema de estudo.  
A análise dos dados coletados foi realizada através de percentagem simples. Dessa forma, considerou-se para 
cálculos os 30 produtores entrevistados correspondendo a 100% dos produtores de hortaliças da zona urbana 
de boa Vista-RR. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O bairro Operário, por concentrar 76,7% dos produtores, ocupou primeiro lugar na concentração da produção 
de hortaliça na zona urbana de Boa Vista, seguido pelo bairro Araceli, com 6,7% (Figura 1). 
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Figura 1. Distribuição dos produtores de hortaliças por bairros na zona urbana de Boa Vista-RR, 2019. 

 
O bairro Operário localiza-se geograficamente no setor Oeste de Boa Vista – RR, a aproximadamente 14 km 
do centro da cidade. Esse bairro é tradicionalmente conhecido como região de grandes concentrações de 
chácaras e com grande número de olericultores inseridos no perímetro urbano de Boa Vista, sendo a 
horticultura umas das principais atividades dos moradores, com isso contribuindo para abastecimento do 
mercado local. (PORTELA e VILHENA JÚNIOR, 2008). 
Durante o período da pesquisa em campo conheceu-se a dimensão e capacidade de produção de hortaliças 
no bairro Operário, demostrando, importância dentro da agricultura urbana praticada em Boa Vista. Os demais 
bairros de menor produção têm também sua relevância, pois contribuem consideravelmente na produção de 
hortaliças da cidade, tendo em vista haver procura da população direto nas hortas onde preços geralmente são 
acessíveis.  
O cultivo de hortaliças na zona urbana de Boa Vista, é praticado principalmente por produtores com tempo de 
atividade menor ou igual a cinco anos, com participação de 33,33% do total. Percentual mais baixo foi verificado 
naqueles que há mais de 20 anos cultivam hortaliças, chegando a 13,33% de participação, conforme demonstra 
a figura 2. 

 
Figura 2. Tempo de atividade dos produtores de hortaliças da zona urbana de Boa Vista, RR, 2019. 
 

Apesar do grande percentual de produtores exercerem atividades como olericultores por um tempo significativo, 
muitos demonstram desânimo em continuar com cultivos, alegando cansaço, baixa lucratividade, ausência de 
assistência técnica, dificuldades financeiras para implantar novas tecnologias nas hortas e difícil controle de 
pragas e doenças. Estas situações descritas pelos produtores, é perceptível nos locais de produção. Notou-se 
in loco precariedade das instalações produtivas, a exemplo, de irrigações manuais, através de mangueiras 
flexíveis, acopladas com chuveiros na ponta para dessa forma conseguirem pulverizar a água, uma vez que 
temos disponíveis, tecnologias quando o assunto é irrigação. 
Quando se indagou sobre conhecimentos dos mesmos quanto ao CAPD, 80% dos entrevistados afirmaram 
conhecer ou já ouviram falar e 20% afirmaram não conhecer ou nunca ouviram falar, como demonstra a figura 
3. 
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Figura 3. Percentagem de produtores de hortaliças da zona urbana de Boa Vista, RR, que conhecem 

ou desconhecem o CAPD. 
 
Apesar de 20% dos produtores afirmarem não conhecer ou nunca ouviram falar do CAPD, no desenvolvimento 
da pesquisa constatou-se que 100% dos produtores utilizam algum meio de CAPD em suas hortas, mas não 
possuem conhecimentos técnicos para identificar qual ou quais são. 
O uso apenas do CAPD como meio de controle é relevante entre olericultores de Boa Vista. Com esta pesquisa 
constatamos que 47% dos produtores utilizam apenas o CAPD no controle de pragas e doenças, contudo 
utilizam sem saber a importância, devido falta de assistência técnica ou conhecimentos. Esse contexto, destoa 
do que propõe o controle alternativo de pragas e doenças fundamentado no cultivo ecológico, este tem diretriz 
no uso de práticas preventivas iniciando com planejamento e diversificação no sistema (SOUZA, 2015).  
Constatou-se que 53% dos produtores utilizam CAPD em conjunto com controle químico sintético (Figura 4), 
isso mostra que 100% dos produtores fazem uso em algum momento do CAPD, já que restante dos produtores 
entrevistados (47%) utilizam CAPD isoladamente. Isso traz um cenário positivo para Boa Vista no tocante a 
qualidade das hortaliças produzidas na cidade. 

 
Figura 4. Percentagem de produtores de hortaliças da zona urbana de Boa Vista-RR, que fazem uso 

apenas do CAPD ou o utilizam em conjunto com o controle químico. 
 

Os produtores utilizam pelo menos oito métodos para controle de pragas e doenças, sendo o cultural em 
conjunto com químico sintético, mais utilizado com percentual de 36,7% da preferência dos produtores, seguido 
por cultural em conjunto com químico natural com percentual de 26,7% de produtores. Aqueles que utilizam 
apenas controle cultural representam 13,3%, os que utilizam em conjunto aos meios culturais, químico sintético 
e físico perfazem total de 6,7%, enquanto que outros meios representam 3,3% cada (Figura 5).  

 
Figura 5. Métodos de controle de pragas e doenças utilizados pelos produtores de hortaliças da zona urbana 
de Boa Vista-RR. 
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Podemos observar que controle cultural, mais especificamente rotação de cultura, é unanimidade entre 
olericultores de Boa Vista. Apesar de alguns produtores mostrarem desconhecimento que é um tipo de CAPD, 
ao mesmo tempo afirmam que sem ele, não conseguem produzir com qualidade e para fins comerciais.  
São seis os tipos de controles utilizados pelos olericultores de Boa Vista, identificados pela pesquisa: rotação 
de cultura é mais utilizado, tendo 100% da preferência dos produtores, seguido pelos Inseticidas com 83,3%, 
queima de palhas nos canteiros com 10%. Vale destacar que apenas 3,3% dos produtores fazem controle 
biológico de pragas e doenças, que em números reais representa um produtor que usa Tricoderma (Figura 6). 
O fato da Rotação de Cultura está no topo da preferência dos produtores não necessariamente significa que 
ele atinge todo seu potencial no combate a pragas e doenças, isto está diretamente atrelado a falta de 
conhecimento técnico, assim como, desamparo de órgãos competentes à assistência técnica aos mesmos.  
 

 
Figura 6. Tipos de controles de pragas e doenças mais utilizados pelos produtores de hortaliças da zona urbana 
de Boa Vista-RR. 
 
Constatou-se durante levantamento de dados que inseticidas utilizados pelos olericultores nem sempre são 
específicos ou recomendados para controle de pragas e doenças em vegetais, alguns produtores informaram 
que fazem uso de Barrage® e Butox® especificamente para uso veterinário, utilizados no controle de moscas 
e carrapatos em animais.Ddos produtores de hortaliças de Boa Vista 61,7% não utilizam nenhum 
produto/substância no controle de pragas e doenças em suas hortas, são aqueles que fazem apenas rotação 
de cultura, queima e controle físico. No entanto, quando se considera produtores que enquadraram-se dentro 
dos 47% que utilizam apenas o CAPD como método de controle de pragas e doenças, 19,3% informaram utilizar 
como principal produto, urina de vaca e 10,4% Calda de Fumo (Figura 7). Sousa et al. (2012) afirmam que 
extratos vegetais são maioria entre controles alternativos utilizados em Alagoas, fato este que não ficou 
constatado quando comparados a zona urbana de Boa Vista. 

 

 
Figura 7. Produtos mais utilizados no CAPD pelos produtores de hortaliças da zona urbana de Boa 

Vista-RR. 
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Os olericultores enfatizam que, difícil acesso, alto custo, falta de conhecimento e difícil preparo das receitas 
são as principais causas para o baixo índice no uso destes produtos em seus cultivos. Por outro lado, aqueles 
que utilizam, ressaltam que qualidade de produção é superior quando comparada aos que utilizam produtos 
químicos para combater pragas e doenças, ressaltam ainda os benefícios desta prática pois não deixam 
resíduos no solo e praticamente eliminam riscos de intoxicação. 

 
 

CONCLUSÕES 
A grande maioria dos produtores urbanos de hortaliças de Boa Vista-RR informaram que conhecem o CAPD, 
porém, não utilizam devido dificuldades de implementação dessa prática e baixa eficiência no controle.  
Menos da metade dos produtores urbanos de hortaliças de Boa Vista utilizam CAPD como único método de 
controle.  
A rotação de cultura, praticada em 100% das hortas urbanas de Boa Vista, é o principal tipo de CAPD utilizado 
pelos produtores.  
A maioria dos produtores urbanos de Boa Vista não fazem aplicações de produtos naturais alternativos no 
controle de pragas e doenças em suas hortas, dentre aqueles que fazem, a urina de vaca e a calda de fumo 
são mais utilizados.   
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INTRODUÇÃO 
O agronegócio das pimentas ornamentais tem ganhado espaço cada vez maior no mercado em razão da grande 
variedade de produtos, subprodutos, usos e formas de consumo, aliado a essa procura, melhor aporte de 
produção tem sido necessário, tais como: sementes de qualidade, adubações, e substratos para a produção 
de mudas (OHARA; PINTO 2012). 
A pimenta ornamental é comercializada como planta anual envasada, sendo apreciada por causa do colorido 
dos seus frutos, tendo boa aceitação no mercado, porém, pouco tem sido estudado com relação a sua 
produção. Os substratos assumem cada vez mais importância na área de floricultura, desempenhando 
principalmente a função como suporte ao sistema de raízes de plantas. Todavia, é importante ressaltar que o 
desenvolvimento de raízes em vaso é diferente daquele em campo que, em razão do volume e espaço reduzido, 
alteram as relações entre as raízes e o substrato (BACKES et al., 2007). 
Para escolher o substrato é necessário levar em consideração suas características, pois alguns materiais 
utilizados podem dificultar a emergência e o crescimento das plântulas (NASCIMENTO et al., 2003). O uso de 
substratos à base de resíduos orgânicos, de origem vegetal ou animal, como esterco de gado, ajuda a nutrir as 
plantas e melhorar as propriedades físicas e químicas do substrato.  
O uso desses materiais é uma opção de baixo custo para os produtores, em comparação com os substratos 
comerciais, e ainda reciclam e reutilizam resíduos agrícolas, além disso outros componentes tem sido 
acrescentado nesses substratos, com intuito de potencializar o crescimento inicial dessas mudas, sendo eles: 
adubos de liberação lenta (BACKES et al., 2007) ou até mesmo polímero hidroretentor, (ALMEIDA et al., 2019) 
para otimizar o uso da água de irrigação, pois está cada vez mais escassa. Além disso, esse polímero pode 
servir como condicionador físico do solo (RODIGUES et al., 2010). 
Nesse sentido, objetivou-se com este trabalho avaliar a utilização de diferentes substratos e hidrogel na 
produção de mudas de pimenta ornamental. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimente foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrária da Universidade Federal de 
Roraima - CCA/UFRR, em Boa Vista-RR, no período de abril a maio de 2019. A instalação do ensaio foi feita 
em um telado com malha fotoconversora de cor prateada com 50% de sombreamento (ChromatiNet® Silver) 
que apresentava estrutura de madeira com dimensões de 17 m de comprimento, 4 m de largura e 2,5 m de pé 
direito.  
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x2, com quatro 
repetições e três plantas por unidade experimental. Cada planta foi conduzida em copos de plástico com 
capacidade de 0,2 L. A base de cada copo foi preenchida com brita tipo 0 (4,8 a 9,5 mm) para contenção das 
perdas de substrato e drenagem de água, conforme Monteiro Neto et al. (2016).  
Foram testados associadamente três níveis de substrato (S1 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz 
carbonizada (1:1:1 v/v)], S2 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada + Esterco Bovino 
(1:1:1:1 v/v)] e S3 [OrganoAmazon®]) e 2 dois níveis de hidrogel (presença e ausência). A quantidade de 
hidrogel usada foi de 10 g L-1 de substrato. Os substratos ausentes de hidrogel foi realizada à irrigação diária 
das mudas. Já nos tratamentos referentes ao uso de hidrogel, adotou-se turno de rega de dois dias, permitindo 
a atuação do hidrogel. O turno de rega foi adotado aos 20 dias após o plantio, momento que as plantas estavam 
no segundo par de folha definitivo. 
O composto OrganoAmazon® e o PuroHumus® foram adquiridos no comércio local especializado de Boa Vista-
RR.  A casca de arroz carbonizada obtida de unidades de beneficiamento de arroz em Boa Vista, e carbonizada 
no Centro de Ciências Agrárias da UFRR. Utilizou-se o hidrogel da marca Hidroterragel®, comprado no comércio 
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especializado. Este polímero foi pesado e em seguida incorporado diretamente ao substrato. Após esse 
processo, os substratos foram irrigados continuamente até a expansão máxima do hidrogel. 
As sementes de pimenta ornamental utilizada foram obtidas no comércio local especializado de Boa Vista-RR. 
Não houve a necessidade de tratos fitossanitários. No entanto, procedeu-se o controle manual de plantas 
espontâneas ocorridos. 
Aos 44 dias após o plantio (DAP) foram avaliadas as variáveis: número de folhas (NF), pela contagem de folhas 
totalmente expandidas; altura da planta (AP), medindo do coleto da planta ao ápice do caule com auxílio de 
régua graduada; diâmetro do coleto (DC), determinado com parquímetro digital, comprimento de raiz (CR), 
medindo do coleto da planta à extremidade da raiz, com o auxílio de régua graduada, massa seca de parte 
aérea (MSPA) e de raiz (MSR), realizado com o auxílio de balança de precisão de 0,01 g e o índice de qualidade 
de Dickson (IQD), determinado por: IQD = MST/(AP/DC+MSPA/MSR). 
Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade dos erros. Para 
determinar os efeitos dos tratamentos sob a qualidade de mudas de pimenta ornamental, os resultados obtidos 
foram submetidos à análise de variância aplicando-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade. As análises 
foram realizadas com o auxílio do programa estatístico R Studio (R CORE TEAM, 2016). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com o teste de Shapiro-Wilk a 5% de significância, os resíduos das variáveis analisadas podem ser 
considerados normais. 
Com os resultados obtidos na análise de variância (Tabela 1) observa-se que houve efeito significativo para a 
interação entre substrato e hidrogel (S x H) para todas as variáveis analisadas, com exceção para o 
comprimento de raiz que apresentou significância apenas para o efeito isolado do hidrogel. 
   
Tabela 1 - Resumo da análise de variância para as variáveis: número de folhas (NF), altura da planta (AP) (cm), 
diâmetro do coleto (DC) (cm) e comprimento de raiz (CR) (cm) de mudas de pimenta ornamental produzidas 
em resposta à diferentes substratos e hidrogel. Boa Vista, RR, 2019 

FV GL 
Quadrados médios 

NF AP DC CR MSPA MSR IQD 

Substrato (S) 2 1582,35** 28,3872** 0,3763ns 3,0117ns 2,53220** 0,32786** 2,59228** 
Hidrogel (H) 1 44,46ns 11,9474** 1,4669** 21,2817* 0,00001ns 0,27555** 0,04701ns 

S x H 2 631,91** 29,8757** 3,3030** 3,5339ns 0.89483** 0,93442** 1,40900** 
Resíduo 18 26,74 0,1858 0,0550 1,8695 0,07576 0,01490 0,08485 
CV (%)  20,94 5,6 7,25 10,50 28,15 15,49 24,35 

ns, **, * - não significativo, significativo a 1% e significativo a 5%, respectivamente, pelo teste F. 
 

Na Tabela 2, são apresentados os valores de número de folha (NF) em função dos níveis de substrato e 
hidrogel. Observa-se que na ausência do hidrogel o S3 se destacou em relação aos demais tratamentos e na 
presença do polímero o S3 foi superior as demais substratos, seguido do S2 e este não diferiu estatisticamente 
do S1, tratamento que proporcionou as menores médias. A combinação do substrato S2 e S3 com a ausência 
e presença de hidrogel, respectivamente, não favoreceu o incremento dessa variável para mudas de pimenta 
ornamental. 
Este resultado pode estar associado a casca de arroz carbonizada utilizada na confecção dos substratos S1 e 
S2, o que pode ter favorecido, juntamente com o hidrogel, a umidade do solo por mais tempo. Além disso, 
algumas cinzas proveniente do processo de carbonização podem induzir os microrganismos à imobilizarem 
alguns nutrientes, como por exemplo o nitrogênio (ZAVALLONI et al., 2011).    
 
Tabela 2 - Valores médios de número de folha (NF) (cm) de mudas de pimenta ornamental produzidas em 
resposta à diferentes substratos e hidrogel. Boa Vista, RR, 2019 

Tratamentos Ausência de Hidrogel Presença de Hidrogel Média 

S1 11,83 Ab 16,50 Ab 14,17 
S2 14,17 Bb 24,33 Aab 19,50 
S3 52,17 Aa 29,17 Ba 41,17 

Média 26,39 23,50  
Médias seguidas de mesma letra, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). (S1 
[OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada (1:1:1 v/v)], S2 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz 
carbonizada + Esterco Bovino (1:1:1:1 v/v)] e S3 [OrganoAmazon®]). 
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A interação entre os níveis de hidrogel e substrato para a variável altura da planta (AP), apresentado na Tabela 
3, observa-se que a combinação entre ausência de hidrogel e o S3 proporcionaram o melhor resultado dessa 
variável. Já na presença do polímero, o substrato que se destacou em relação a essa variável foi o S2. Em 
relação ao substrato dentro do nível de hidrogel, o S2 obteve melhor resposta quando associado a presença 
de hidrogel e o S3 foi melhor na ausência do polímero (Tabela 2).  
      
Tabela 3 - Valores médios de altura da planta (AP) de mudas de pimenta ornamental produzidas em resposta 
à diferentes substratos e hidrogel. Boa Vista, RR, 2019 

Tratamentos Ausência de Hidrogel Presença de Hidrogel Média 

S1 6,30 Ab 6,30 Ab 6,30 
S2 6,18 Bb 7,73 Aa 6,96 
S3 12,73 Aa 6,95 Bb 9,84 

Média 8,40 6,99  
Médias seguidas de mesma letra, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). (S1 
[OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada (1:1:1 v/v)], S2 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz 
carbonizada + Esterco Bovino (1:1:1:1 v/v)] e S3 [OrganoAmazon®]). 

 

Para o diâmetro do coleto (DC) (cm), expresso na tabela 4, a ausência do hidrogel apresentou os maiores 
resultados quando combinado ao S3 e a presença do polímero associado ao S1 promoveu o maior incremento 
dessa variável. O S3 associado ao hidrogel apresentou resultado inferior comparado com o mesmo substrato, 
porém sem a adição do polímero.  
 
Tabela 4 - Valores médios de diâmetro do coleto (DC) (cm) de mudas de pimenta ornamental produzidas em 
resposta à diferentes substratos e hidrogel. Boa Vista, RR, 2019 

Tratamentos Ausência de Hidrogel Presença de Hidrogel Média 

S1 3,03 Ab 3,02 Aa 3,025 
S2 2,98 Bb 3,47 Ab 3,225 
S3 4,43 Aa 2,48 Bc 3,455 

Média 3,48 2,99  
Médias seguidas de mesma letra, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). (S1 
[OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada (1:1:1 v/v)], S2 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz 
carbonizada + Esterco Bovino (1:1:1:1 v/v)] e S3 [OrganoAmazon®]). 

 

Na Tabela 5 são apresentados os valores de comprimento de raiz (CR) (cm) em função dos níveis de hidrogel, 
em que a ausência do polímero promoveu os maiores valores. Isto pode ser respondido pelo fato das raízes 
terem que se distribuir mais no copo para absorver água e nutrientes, uma vez que quando o hidrogel estiver 
presente no substrato, a disponibilidade de água para as plantas é maior, o que deve ter evitado que as raízes 
crescessem para obtenção de água e nutrientes. De acordo com Azevedo et al. (2002), o hidrogel tem a 
capacidade de absorver água até cem vezes em relação a sua massa normal, e essa água retida pode ser 
liberada pelo polímero de forma gradual às plantas, evitando perdas de água e mantendo o solo úmida por mais 
tempo (MARQUES et al., 2013).  
 
Tabela 5 - Valores médios de comprimento de raiz (CR) (cm) de mudas de pimenta ornamental produzidas em 
resposta à diferentes substratos e hidrogel. Boa Vista, RR, 2019 

Tratamentos Comprimento de Raiz (cm) 

Ausência de Hidrogel 13,97 a 
Presença de Hidrogel 12,08 b 

Média 12,53 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). (S1 [OrganoAmazon® + PuroHumus® 
+ Casca de arroz carbonizada (1:1:1 v/v)], S2 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada + Esterco Bovino (1:1:1:1 
v/v)] e S3 [OrganoAmazon®]). 

 

A combinação entre ausência de hidrogel e S3 proporcionaram os melhores resultados para variável massa 
seca da parte aérea (MSPA). Na presença do polímero, a maior média foi obtida no S3, entretanto, este não 
diferiu do S2, que por sua vez é estatisticamente igual ao S1. Em relação a interação entre os níveis de substrato 
dentro dos níveis de hidrogel, o S1 não obteve diferença estatística em relação aos níveis de hidrogel para 
variável MSPA. Os substratos S2 e S3 foram superiores aos demais substratos quando associados a presença 
e ausência de hidrogel, respectivamente (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Valores médios de massa seca de parte aérea (MSPA) (cm) de mudas de pimenta ornamental 
produzidas em resposta à diferentes substratos e hidrogel. Boa Vista, RR, 2019 

Tratamento Ausência de Hidrogel Presença de Hidrogel 

S1 0,51 Ab 0,60 Ab 
S2 0,46 Bb 1,08 Aab 
S3 1,97 Aa 1,26 Ba 

Média 0,65 0,98 
Médias seguidas de mesma letra, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). (S1 
[OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada (1:1:1 v/v)], S2 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz 
carbonizada + Esterco Bovino (1:1:1:1 v/v)] e S3 [OrganoAmazon®]). 

 
Para a massa seca de raiz (Tabela 7), a ausência de hidrogel denotou-se resultado superior quando combinado 
com S3. Já na presença do polímero, as melhores respostas dessa variável foram obtidas no S2 seguida do 
S3. Semelhantemente a MSPA, os melhores resultados da combinação entre os níveis de substratos dentro 
dos níveis de hidrogel, para MSR, foram obtidos nos substratos S3 e S2, quando estes estavam associados 
com ausência e presença do polímero, respectivamente (Tabela 7). 
 
Tabela 7 - Valores médios de massa seca de raiz (MSR) (cm) de mudas de pimenta ornamental produzidas em 
resposta à diferentes substratos e hidrogel. Boa Vista, RR, 2019 

Tratamento Ausência de Hidrogel Presença de Hidrogel 

S1 0,60 Ac 0,54 Ac 
S2 0,32 Bb 1,32 Aa 
S3 1,12 Aa 0,83 Bb 

Média 0,68 0,89 
Médias seguidas de mesma letra, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). (S1 
[OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada (1:1:1 v/v)], S2 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz 
carbonizada + Esterco Bovino (1:1:1:1 v/v)] e S3 [OrganoAmazon®]). 

 
Em relação ao IQD, Tabela 8, observa-se que na ausência do hidrogel o S3 foi superior aos demais substratos. 
Já com adição do polímero, as melhores respostas foram obtidas nos substratos S2 e S3. Para a interação 
entre os níveis de substratos dentro dos níveis de hidrogel os melhores resultados dessa variável foram obtidas 
com os substratos S3 sem hidrogel e S2 combinado com presença do polímero. 
 
Tabela 8 - Valores médios de índice de qualidade de Dickson (IQD) de mudas de pimenta ornamental 
produzidas em resposta à diferentes substratos e hidrogel. Boa Vista, RR, 2019 

Tratamento Ausência de Hidrogel Presença de Hidrogel 

S1 0,71 Ab 0,77 Ab 
S2 0,55 Bb 1.49 Aa 
S3 2,20 Aa 1,47 Ba 

Média 1,15 1,24 
Médias seguidas de mesma letra, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). (S1 
[OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz carbonizada (1:1:1 v/v)], S2 [OrganoAmazon® + PuroHumus® + Casca de arroz 
carbonizada + Esterco Bovino (1:1:1:1 v/v)] e S3 [OrganoAmazon®]). 

 
De modo geral, observa-se que, se a água não for um fator limitante na propriedade, não a necessidade da 
utilização do hidrogel. Em contra partida, o hidrogel vem a ser importante na cultura da pimenta ornamental, 
caso a água seja um fator limitante para o desenvolvimento da cultura.    
Os resultados obtidos neste trabalho dão suporte técnico-científico quanto à utilização de substratos e uso de 
hidrogel para produção de mudas de pimenta ornamental, nas condições do experimento, porém, ressalte-se a 
necessidade de estudos mais detalhados quanto a viabilidade econômica do uso do hidrogel para produção 
dessa cultura, uma vez que o hidrogel é um polímero que pode elevar custo de produção para o produtor. 

 

CONCLUSÕES 
O OrganoAmazon® (S3) proporciona incrementos em número de folhas, altura de planta, diâmetro de coleto, 
massa seca de parte aérea e de raiz e qualidade de Dickson de mudas de pimenta ornamental. 
Na escassez de água o hidrogel pode ser uma alternativa para produção de mudas de pimenta ornamental.  
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Palavras Chave: Produtos Notáveis, Aprendizagem, Material Concreto, Figuras Geométricas. 
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a utilização de material concreto no ensino de produtos 
notáveis por meio da representação geométrica. O objetivo desta pesquisa é analisar a importância do 
material concreto no processo de construção dos conceitos dos produtos notáveis nas aulas de Matemática do 
9º Ano do Ensino Fundamental. A pesquisa foi realizada a partir da aplicação de uma sequência didática, na 
qual foram exploradas figuras geométricas na Escola Estadual São Vicente de Paula, em Boa Vista. Com a 
aplicação dessas atividades foi possível observar que o material concreto proposto auxiliou os alunos na 
compreensão geométrica de Produtos Notáveis.  
A escolha por essa temática deriva dos resgates de nossas vivências nas aulas de Matemática e no seu 
histórico relato de frustração e medo, sendo vista como uma “matéria difícil” pelos alunos. Então, sentimos a 
necessidade, de realizar um trabalho capaz de contribuir para reflexão e concepção da Matemática a partir do 
uso do material concreto (MC) e mostrar que o trabalho com o MC pode ser promissor se bem aplicado, para o 
educador desenvolver as atividades de forma prazerosa para ele e para os alunos. 
Diante disto, realizamos aulas práticas no 9º Ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual São Vicente de 
Paula, durante as aulas práticas foram utilizados materiais concretos, com o intuito de proporcionar aos alunos 
uma aprendizagem significativa. 
Como problema de estudo, buscamos respostas à seguinte indagação: De que forma a utilização do material 
concreto pode contribuir nos processos de ensino e aprendizagem, na resolução e construção de conceitos de 
Produtos Notáveis? Diante da dificuldade de compreensão da fórmula (a + b)² (quadrado da soma de dois 
termos) e (a – b)² (quadrado da diferença de dois termos), objetivamos analisar a importância do MC no 
processo de construção dos conceitos de Produtos Notáveis nas aulas de Matemática do 9º Ano do Ensino 
Fundamental da Escola Estadual São Vicente de Paula. 
Assim, ao longo da realização desta pesquisa fez-se necessário o uso de uma metodologia voltada ao uso de 
análise bibliográfica, com pesquisas que apresentassem a relevância dos materiais concretos nas aulas de 
Matemática, e que envolvessem o ensino de Produtos Notáveis. O trabalho trouxe valiosas contribuições, 
também pode representar uma descoberta para educadores, pois mostra as vantagens adquiridas na utilização 
deste método no ensino de Matemática. O MC funciona como um recurso de apoio para o educador conciliar 
teoria e prática objetivando uma aprendizagem significativa do aluno. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Esta pesquisa tem aspecto predominantemente qualitativo, em que segundo Fernandes (2007, p. 52), esse tipo 
de pesquisa envolve o estudo do uso e da coleta de variedades de materiais empírico como: experiência 
pessoal, entrevista, textos observacionais e interativos que descrevem representações significativas rotineiras 
e problemáticas na vida dos participantes. 
Sendo também uma pesquisa-ação, onde foi aplicada uma sequência didática. Destacando-se com base nas 
afirmações de THIOLLENT que uma pesquisa-ação, caracteriza-se como: 

[…] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 
qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema 
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1995, p. 14). 
 

A Metodologia utilizada na referida pesquisa baseia-se no Estudo de Campo, que segundo (GIL, 2009, p.53): 
focaliza uma comunidade, que não é necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de 
trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana, pois é enfatizada a importância 
de o pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência direta com a situação de estudo. 
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A prática propôs analisar e facilitar o processo de ensino e aprendizagem de Produtos Notáveis dos alunos do 
9º Ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual São Vicente de Paula. Para contribuir com as práticas 
educacionais da referida escola, foi utilizado o MC. 

Sendo está também uma pesquisa bibliográfica, pois procurou explicar um problema a partir de 
referências teóricas já publicadas, de acordo com Gil (2002, p. 93), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com 
base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora que, em quase 
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas 
exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 
A pesquisa foi desenvolvida através da aplicação de uma sequência didática, sendo que, no primeiro momento, 
foi realizada a apresentação de slides revisando os conceitos dos Produtos Notáveis, com exemplos da soma 
e da diferença. Em seguida constituímos a divisão da turma em dois grupos A e B, onde o grupo A manipulou 
o material concreto, e o grupo B executou a atividade sem o MC utilizando apenas caderno e caneta na 
resolução de Produtos Notáveis. Após a manipulação do MC invertemos os grupos, sendo que o grupo que 
utilizou MC fez a atividade com caderno e caneta. Para avaliação da atividade proposta, realizamos uma roda 
de conversa com os alunos dando a oportunidade para exporem suas opiniões que não foram observadas e 
que foram observadas durante a aplicação da atividade. Dentro dessa perspectiva solicitamos aos alunos a 
descreverem um relato de experiência da aula. E para finalizar utilizamos os dados para fazer a comparação 
entre as atividades aplicadas. 
O foco central do trabalho foi à utilização do material concreto no ensino de Produtos Notáveis. Para tanto, 
utilizamos 10 kits de e quatro peças, sendo dois quadrados com 10 cm e 6 cm de lado respectivamente, e dois 
retângulos, 10cm x 6cm de lado, confeccionado em EVA de 4mm. 
Procedimentos da aplicação das atividades:  
Atividade 1: 

a) Sobre a mesa são dadas quatro figuras planas, sendo um quadrado laranja, um lilás e dois retângulos, 
um amarelo e outro azul. Separe o quadrado laranja e chame a medida de seu lado de a. Qual é a área deste 
quadrado? 

b) Separe o quadrado lilás e chame a medida de seu lado de b. Qual é a área deste quadrado? 
c) Agora, separe cada um dos retângulos e sobreponha aos quadrados, o que você observou em relação 

à medida dos lados destes retângulos? Anote. 
d) Você deve ter observado que a medida dos lados dos retângulos é a e b. Sendo assim, qual a área 

de cada retângulo? 
e) Você seria capaz, por justaposição, formar um quadrado maior com estas quatro peças? 
f) O que você pode observar sobre a medida do lado deste novo quadrado que foi formado? Anote. 
g) Calcule a área deste novo quadrado usando a área das quatro peças que você obteve nos itens a, b 

e d. 
h) Agora, calcule a área deste novo quadrado usando o lado obtido no item f. 
i) O que você pode concluir nos itens g e h? 
Da mesma forma, apresentamos a atividade realizada sem o uso do MC. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados foram coletados a partir de atividades propostas, onde foram utilizadas duas listas de exercícios pré-
estabelecidos e contextualizados com a roda de conversa onde foram expostas as expectativas dos alunos. 
Os resultados foram analisados de acordo com os métodos propostos no ensino de Produtos Notáveis, através 
do uso do MC. Dessa forma foi possível em uma roda de conversa captar através do relato dos alunos as 
respostas da experiência vivenciada. 
Os participantes ao serem questionados sobre a utilização das figuras geométricas na aprendizagem de 
Produtos Notáveis, apresentaram os dados a seguir: 

QUADRO 01: Relato dos alunos 

Fala dos Alunos  Identificação dos Alunos 

Achei mais difícil usar régua para medir  Aluno A 

 É mais fácil com as figuras geométricas  Aluno B 

Difícil de interpretar as questões  Aluno C 

Após a interpretação das questões, ficou 
mais medir as figuras e calcular a área.   

Aluno D 
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Achei fácil as duas atividades usando os 
quadrados e os retângulos. e interessante 
para aprender  os produtos notáveis. 

Aluno E 

O uso das figuras me deu outra visão de 
como calcular áreas. 

Aluno F 

Gostei de aprender com as figuras 
geométricas. 

Aluno G 

Fonte: A pesquisa 
  
Durante as aulas, os alunos colocavam suas dúvidas e relatavam suas experiências. Abordamos conceitos 
como: fórmulas e estratégias, onde podemos perceber que foi proveitosa a aula aplicada. As dúvidas mais 
frequentes era o ensino da potência, as quatro operações bem como suas propriedades. Dentre os alunos 
apenas um aluno relatou a experiência de resolver Produtos Notáveis com uso de material diferenciado, visto 
que o mesmo vivenciou esta experiência em outra escola que estudava. Os demais alunos colocaram que não 
conheciam ou não haviam vivenciado uma aula prática de Produtos Notáveis. 
De acordo com as atividades citadas, a importância dos registros algébricos, estimulado pelo o uso do MC e 
do não uso do MC, influenciou nos resultados, visto que os alunos puderam experimentar as duas resoluções 
e em seguida tirar suas próprias experiências. 
Em concordância com a problemática, os alunos apresentaram dificuldades em utilizar o material concreto para 
compreensão de produtos notáveis. Dessa forma auxiliamos com a leitura detalhada das questões 
incentivando-os a interpretar e compreender as duas atividades. Para cada questão demonstramos os 
resultados das atividades, houve erros devido aos conceitos errôneos das áreas das figuras geométricas devido 
à base enfraquecida dos alunos. 
De modo geral, o método prático, foi significante para o alunado, de modo que foram impactados e 
demonstraram-se interessados nas figuras bem como nas medições das mesmas. No entanto tiveram 
dificuldades no manuseio, visto que estavam habituados a utilizar apenas (papel e caneta). 
 
CONCLUSÕES 
A concretização deste trabalho possibilitou evidenciar a importância do uso de material concreto no processo 
de ensino e aprendizagem na disciplina de Matemática no ensino de Produtos Notáveis estabelecendo a 
relação do conceito matemático com a prática pedagógica, favorecendo ao aluno a assimilação do conteúdo. 
Sendo assim, para obter sucesso na utilização dessa metodologia, o professor por meio desta prática deve ser 
mediador na disposição de possibilitar ao aluno a busca de novos conhecimentos, entretanto o aluno deve 
interessar-se a aprender com novas estratégias, pois não é uma tarefa fácil, exige grande esforço do aluno. 
Portanto, trabalhar o conteúdo de Produtos Notáveis com o método diferenciado proporcionou aos alunos novas 
expectativas com relação ao conteúdo, como também pelas aulas de Matemática. Encontramos com a 
utilização do material concreto uma metodologia significativa e prazerosa de ensinar, compreender, trabalhar e 
estabelecer relações com os conteúdos. 
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INTRODUÇÃO 
A construção civil precisa atualizar-se no ponto de vista tecnológico, pois as técnicas de construção estão 
atrasadas em relação aos avanços em áreas como informática ou nanotecnologia. Nota-se que suas técnicas 
na execução do edifício ainda dependem de mão de obra braçal como o assentamento de tijolos de uma parede. 
Segundo Farias (2013), a construção civil no Brasil ainda é caracterizada pela utilização de técnicas muito 
artesanais e com grandes desperdícios. 
Em um mundo globalizado, a produção em larga escala, implicou no aumento da concorrência e fez com que 
as empresas se tornassem competitivas, e buscassem melhoria contínua. Neste sentido a inovação se tornou 
uma parte fundamental da estratégia destas empresas, e algumas tecnologias prometem mudar esta situação. 
E nesse meio, a impressão 3D vem ganhando destaque. 
Diante disso, Florêncio et al. (2016), relatam que a impressora 3D na construção civil brasileira ainda é bastante 
embrionária, uma vez que, a sua utilização está configurada à prototipagem, seja ela por meio de maquetes 
arquitetônicas ou estruturais. Se comparada ao cenário mundial, que já a utiliza inclusive para imprimir casas 
inteiras e em larga escala de produção, o Brasil precisará se especializar em um curto espaço de tempo para 
mudar esta realidade, no qual o mercado nacional anseia por obras mais limpas, rápidas e econômicas.  
Para Porto (2016), o uso da tecnologia supracitada tem como intuito diminuir os desperdícios da indústria 
manufaturada, pois a mesma possui uma elevada precisão, reduzindo os custos com material e transporte, 
podendo produzir novos materiais a partir de entulhos e resíduos de construções convencionais. 
Mesmo em fase inicial, muitas empresas vêm buscando sua fixação no mundo tecnológico e desta forma o 
potencial desta tecnologia vem ganhando investimentos. Entre elas, destaca-se a Caterpillar Inc., que desde 
2008 financia o projeto. Isso fortalece a relevância desse projeto e as mudanças que podem ocorrer no cenário 
da construção civil para gerações futuras. 
Neste sentido este projeto em Boa Vista/RR, torna-se importante, pois de acordo com Pacheco (2018) a 
impressão 3D na construção civil é uma das vertentes dessa nova era tecnológica, está em evolução acelerada 
no mundo.  
Conforme Porto (2016), O desperdício é relativamente alto em uma obra, seja ele de tempo ou recursos, além 
de gerar erros de projetos, falta de qualidade da mão de obra, verificações dos serviços. Neste sentido essas 
novas tecnologias tendem a tornar o serviço mais eficiente, com menos acidentes de trabalhos fatais, pois com 
a impressão 3D pretende-se gerar um modo de construção mais seguro no processo construtivo. 
O objetivo deste trabalho é expor sobre a tecnologia de impressão 3D na construção civil aplicada a residências 
populares, demostrando sua viabilidade técnica e financeira. E os especifico são: abordar as vantagens 
competitivas que a tecnologia emprega e as inovações incorporadas em diferentes aplicações e mercados; 
apresentar a experiência e a tecnologia da impressora 3D na engenharia civil, realizar um comparativo de custo 
benefício de construção impressa com construções em alvenarias populares; além de verificar sua viabilidade 

da utilização em Boa Vista - RR e os principais desafios a serem superados para o sucesso da tecnologia. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho constitui-se de uma revisão bibliográfica, descrita, quali quantitativa e de campo por meio de 
documentos de patentes do Banco Europeu de Patentes, o Espacenet® em julho de 2017, sobre a viabilidade 
técnica e financeira da impressão 3D na construção civil. 
Dando ênfase, aos segmentos em que a tecnologia foi testada e aplicada, as dificuldades encontradas e suas 
respectivas peculiaridades, foram descritas às experiências dos melhores resultados com a impressora através 
questionário aplicado à empresa que utiliza este método no Brasil. E em busca de abordar sobre novas 
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tecnologias e métodos construtivos na construção civil, foram apresentadas as últimas novidades na indústria, 
abordando os materiais, os equipamentos e as peculiaridades relativas ao método construtivo propriamente 
dito.  
Também foram fornecidos os aspectos das novas tecnologias como prazo, custo e qualidade, por meio de 
busca de artigos científicos as bases de dados da Biblioteca Virtual como Scientific Eletronic Library Online 
(Scielo), além de dissertações e monografias, publicados nos últimos dez anos.  
Para apresenta a tecnologia 3D na construção civil, foram relatados estudos e o desenvolvimento da tecnologia 
na engenharia civil, os aspectos históricos e sistema de impressão 3D utilizado. Como também relatados dos 
materiais e a forma de impressão em cada sistema, e em seguida foi feita uma comparação destas técnicas. 
Para apresentar experiência 3D na construção civil, foram detalhados os empregos da tecnologia, tanto para 
produção de protótipos, quanto para construção de edifícios, apresentando as experiências mais marcantes de 
impressão com concreto, abordando aspectos de custo, qualidade, prazo, durabilidade e sustentabilidade.  
Também foi exposta a utilização da impressão 3D no mercado da Construção Civil, os seus benefícios, além 
do comparativo de custo deste modo de construção com construções mais populares especificamente a 
alvenaria. E para finalização foram aplicados questionários a empresas de construção civil de Boa Vista – RR, 
quanto ao conhecimento da técnica, vantagens que traria ao estado e interesse em implementação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A fim de abordar as vantagens competitivas que a tecnologia emprega e as inovações incorporadas em 
diferentes aplicações e mercados, foi exposto os trabalhos realizado pelos autores como WU et al (2016) e 
Lopes (2016), onde estes concordam que as melhorias deste método é capaz de trazer redução de desperdício, 
flexibilidade de design, mão de obra reduzida e tempo de construção. Para Florêncio e Ferreira, 2016, é uma 
abordagem relativamente nova e os benefícios são econômicos, ambiental e social.  
Complementando Wu et al. (2016) e Lopes (2016) expõe as vantagens de redução de custos, redução de fumos, poeira 
e barulho, redução de riscos de segurança e saúde, integração de novos materiais, construção ininterrupta e em 
potencial menos energia total despendida se tornando mais ecológico. 
Quanto aos materiais dependendo das impressoras tendem a processar qualquer material pastoso conforme empresa 

InovaHouse 3D, dentre os matérias mais utilizados temos o concreto, fibra de vidro e solo (TAPARELLO, 2016). E para 
Pacheco (2018) as técnicas são diversas podem ser in loco, na fábrica e levada ao local de destino, através de 
construção de contornos ou em partes.  
Abrangendo as diferentes aplicações e mercados deste método de construção, pode-se citar a China, com a construção 
de um prédio de cinco andares pelo uso de impressora 3D. E nesta obra foi necessária uma impressora de grandes 
dimensões (6,6 metros de altura, 10 metros de largura e 40 metros de comprimento), sendo responsável pela confecção 
dos contornos do edifício e de peças para a sua montagem. Outro fator interessante é a utilização de materiais não 
convencionais, dentre eles destaca-se uma mistura de solo e resíduos de construções industriais, como o vidro, que é 
adicionado em uma base de cimento com secagem rápida (INCOPRE, 2016).  
A fim de melhor entendimento sobre o método na construção Civil no Brasil entrou-se em contanto com a empresa 
InovaHouse 3D, a qual abordou sobre a maior dificuldade encontrada durante o processo de implantação deste método 
em seu estado.  

 
No Brasil ainda não se pode construir em larga escala edificações impressas em 3D por ainda 
não conseguir comprovar sua duração e confiabilidade. Mas que esperam construir ainda esse 
ano (2019), garantindo um estudo estrutural e comportamental da edificação e criação de normas 
técnicas para sua reprodução em escala. Ainda complementa dizendo que o desenvolvimento 
tecnológico é um grande desafio, mas garantir a segurança da tecnologia seguindo as normas e 
técnica é o que torna este desafio tão complexo (InovaHouse 3D, 2019). 

 
A empresa utiliza o FDM – Modelagem por fusão e deposito que conforme Porto (2016), é baseada na extrusão 
de termoplásticos. A máquina é formada por um cabeçote que se movimenta nos eixos x e y, e por uma 
plataforma responsável por transladar verticalmente. As etapas são repetidas quantas vezes forem necessárias 
até formar o objeto 3D completo. A empresa também utiliza a construção em camadas, sendo o seu material 
um traço de camada aditiva.  
Em busca de abordar sobre novas tecnologias e métodos construtivos na construção civil, foram apresentadas 
as últimas novidades na indústria, a empresa InovaHouse 3D. A qual surgiu em 2015 no mercado trazendo 
novas possibilidades para indústria por meio da impressão 3D, com destaque desta tecnologia na construção 
civil, e por ser responsável pelo fornecimento dos dados desde trabalho. 
Além de ser a primeira startup da América Latina a estudar a aplicação de manufatura aditiva dentro do setor, 
a empresa busca revolucionar o cenário atual de uma das indústrias mais poderosas do Brasil. Além disso, ela 
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aplica sua tecnologia para desgin de mobiliário urbano e de interiores em cimento, bem como a convencional 
impressão 3D de plástico na prototipagem e materialização de projetos pessoais (InovaHouse 3D, 2019). 
Juliana Martinelli fundou a InovaHouse, uma startup que propõe reduzir os impactos e os custos da construção 
civil através da tecnologia de impressão 3D. Essa ideia inovadora surgiu mediante uma reportagem sobre 
impressão 3D de casas populares na China, onde a empresa conseguia imprimir cerca de 10 casas 
emergenciais em apenas um dia, usando ainda material de entulho reciclado. Pesquisando mais sobre essa 
possibilidade, Martinelli encontrou outras vantagens desse processo, e que poderia ser aplicado no Brasil para 
solucionar problemas reais e atuais da população (LOMBARDI, 2015). 
Os resultados obtidos na apresentação, no desenvolvimento, nos aspectos históricos, os materiais e o sistema 
de impressão 3D utilizado na construção civil serão abordados a seguir: para abordagem do custo benefício de 
construção impressa com construções em alvenaria popular avaliou-se dados do trabalho de Porto (2016) que 
relata sobre a empresa Yingchuang, a qual construiu em 2014, dez casas de 200m² em apenas 1 dia com 
partes impressas, cujo cada casa custou 4.800 dólares, que em reais seria aproximadamente R$ 18.375,84. 
Se trouxer este custo para uma realidade mais próxima ao nosso estado a InovaHouse é capaz de construir 
casas de 40m² por aproximadamente 37.000,00 reais (INOVAHOUSE3D, 2019).  
A fim de realizar o comparativo de custo entre a construção 3D e em alvenaria buscou-se o valor relativo de 
uma residência popular em alvenaria, em 2012 no Rio Grande do Sul, foram coletados dados para se chegar 
ao preço relativo. E através de uma planilha foi predeterminado um resumo do custo da construção de 222 
unidades habitacionais onde individualmente as casas de 30m² saíram com custo de R$ 28.607,60 e as de 
40m² a R$ 55.943,75 (CUNHA FILHO e SOUZA, 2015).  
Com base nestes dados é possível avaliar o custo benefício da construção impressa através de um comparativo 
de custo com outras construções, como a de alvenaria.  Ainda não se há pesquisas realizando esses 
comparativos, mas tomando como base uma residência popular de 40m² e dados financeiros fornecidos pela 
InovaHouse 3D junto aos dados de Cunha Filho e Souza, 2015 é possível avaliar as diferenças financeiras, 
exposta no Gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Relação de custo entre construção impressa e construção em Alvenaria.  

 
                                                   Fonte: Autora (2019). 
 

Percebe-se que há uma diferença de R$ 18.943,75, pode-se dizer que se fosse implementado no programa 
minha casa minha vida, uma construção em grande escala traria economia financeira muito interessante aos 
cofres públicos de Boa Vista/RR. Além disso, o tempo de construção de uma casa impressa seria relativamente 
reduzido (Gráfico 2). No Brasil  a fundação e o acabamento são feitos de forma tradicional, mas a parte de 
alvenaria fica pronta em menos de 24h. 
 

Gráfico 2: Tempo de construção entre a impressão 3d e construção em alvenaria. 
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                                                   Fonte: Autora (2019). 
  

Pode-se dizer no gráfico 2, que a viabilidade de tempo relativo a este método é possível construir em 
menos de 1 mês casas populares para pessoas de baixa renda impressas, enquanto que a construção 
de alvenaria dura aproximadamente 2 meses dependendo do cronograma de construção da empresa 
que executa. 
Ao verificar sua viabilidade em Boa Vista-RR e os principais desafios a serem superados para o 
sucesso da tecnologia, obteve-se os seguintes resultados de implementação, a impressora 3D 
utilizada na Construção Civil é construída pela própria empresa, conforme necessidade e o método 
são decididas suas dimensões. Mas com base na experiência da InovaHouse 3D, é um investimento 
de aproximadamente R$ 1.000.000,00, quanto ao retorno por ser uma empresa nova no ramo aqui no 
Brasil, ainda não se obteve o saldo positivo, mas se espera obter dentro de 5 anos. 
A fim de compreender a visão dos profissionais do ramo construtivo em Boa Vista-RR sobre a 
impressão 3D, foram obtidos resultados de 30 empresas de construção, pois de acordo com Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima (CREA- RR) existem 56 empresas 
ativas/registradas da modalidade civil que desenvolvem serviços de construção civil. E gráfico 3 
buscou obter informações se as empresas já sabem sobre esta tecnologia, onde 63,33% conhecem, 
porém nunca estudaram sobre o assunto; 16,67% conhece o método e acham interessante; 10% não 
conhecem o método, 6,67% acharam o custo elevado e somente 3,33% conhece porem não achou o 
método interessante. 
 
CONCLUSÕES 
Conclui-se com base nos resultados obtidos durante o projeto que a tecnologia está ganhando cada vez mais 
espaço na construção Civil.  
A construção 3D é de fato viável no socioambiental. Através dos autores citados durante o projeto percebe-se 
sua eficácia em tempo e custo, além de trazer a proposta de construção mais limpa.  
O modo de construção traz diversos benefícios, redução de desperdício, redução de tempo, barulho e de 
acidentes de trabalho tendo em vista que o setor de construção é um dos que mais provocam acidentes 
fatais. 
Através dos comparativos com a construção popular em Alvenaria pode-se dizer que o método é viável 
financeiramente, entretanto é necessário um estudo mais aprofundado quanto aos componentes e 
instalações presentes na construção. Como Engenheiros é essencial atualizar-se sobre todas as inovações 
que surgem no mercado. Sem falar que a implantação da impressão 3D na cidade de Boa Vista é apenas um 
passo para construções mais limpas. 
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INTRODUÇÃO 
Tendo o Estado de Roraima passado a ser o mais violento do Brasil (percentualmente) segundo a mais recente 
pesquisa publicada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019, e já desde pesquisas anteriores, 
considerado o Estado mais letal à mulher, a busca deste trabalho é tentar verificar a incidência destas 
violências, naquele que é o lugar de maior socialização dos jovens, a escola. Identificando os protagonistas 
deste processo, bem como as representações de masculinidades e feminilidades presentes, e, se há uma 
alteração de paradigmas referentes as relações de gênero no ambiente escolar, ou se estes continuam a 
eternizar o modelo patriarcal vigente. O estudo das masculinidades é um campo novo dentro dos estudos de 
gênero, este inclusive deriva dos movimentos feministas, é um repensar o masculino hegemônico, o qual 
através das pesquisas realizadas têm se demonstrado as várias masculinidades presentes em nossa 
sociedade, isto em contraponto ao modelo patriarcal e machista vigente. É preciso lembrar que tanto os 
conceitos de Masculinidades e Feminilidades partem neste trabalho de uma perspectiva cultural, ou seja não 
são naturais, são construções feitas por milênios. Da sociedade clássica e seu culto ao masculino, passando 
pelos considerados bárbaros no início da idade média, os germânicos também eram povos de altos índices de 
violência o que é caracterizado por ser um componente eminentemente masculino, chegando aos Estados 
modernos, com seus aparatos formais de dominação masculina em detrimento do feminino. O processo 
histórico é um componente deste trabalho, enxergar a violência masculina através dos tempos embasa a 
formação destes homens. O homem brasileiro é herdeiro deste processo histórico eurocêntrico, mas com 
componentes a mais, já que a nossa sociedade também tem formação negra e indígena, observando suas 
culturas anteriores nos deparamos também com este modelo excludente do feminino como poder, e talvez mais 
do que isso, a formação do homem brasileiro carregue ainda mais o preconceito, já que ambas etnias são 
vítimas de um preconceito também herdeiro do euro centrismo na nossa História 

Objetivo Geral 
Identificar as representações das masculinidades e feminilidades nos discursos locais a partir do ambiente 
escolar, entre estudantes do Ensino Médio público, e a correlação entre estes e às práticas de violência 
doméstica contra as mulheres que residem no estado de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os apontamentos aqui apresentados são resultados de pesquisas realizadas durante a graduação, nas quais 
foram abordados os aspectos qualitativos e quantitativos da violência contra as mulheres no estado de Roraima. 
Diante disso, tais pesquisas têm sido aprofundadas durante a Especialização em História da Amazônia, com 
discussões em torno das dinâmicas que envolvem as relações de gênero na história do tempo passado e 
presente desta sociedade. 
Esta pesquisa trata da exposição de materiais bibliográficos de autores que discutem os conceitos de 
masculinidades e feminilidades, fundamentados em correntes teóricas no campo da história, sociologia, 
antropologia e educação. 
Para tanto, a presente pesquisa será aplicada no âmbito do Mestrado Profissional em Segurança Pública, 
Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Estadual de Roraima, na qual utilizar-se-á a metodologia da 
pesquisa de campo, onde será selecionada uma escola da Rede Pública de Ensino do Estado, na qual  esta 
pesquisa será direcionada a estudantes do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio com idades entre 14 e 18 anos. 
Utilizando as técnicas de observação participante, aplicados questionários, dinâmicas de grupo, e pesquisa 
ação (onde todos os pesquisados serão envolvidos na construção de um evento a ser realizado na escola com 
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a abordagem proposta nesta pesquisa), de modo a proporcionar um espaço de reflexão e exposição acerca da 
problemática aqui apresentada.  
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A educação se trata de um processo de transmissão de saberes às pessoas, que contribui para o 
desenvolvimento das habilidades, talentos, e construções de comportamentos e práticas destas, no meio social 
o qual as mesmas estejam inseridas. Para (Passos et al 2011, p. 49), os processos educativos não são neutros, 
de modo que se é possível identificar neste ambiente a existência de estruturas definidoras de discursos 
tradicionais que podem interferir na formação dos sujeitos, pois ainda que estejam em um ambiente que 
convivem coletivamente, estes possuem suas individualidades, as quais devem ser respeitadas. E nesse 
sentido o estudo destes discursos e práticas “socialmente impostas” aos diferentes sujeitos na escola para se 
fazer parte de determinado grupo, é que gera a necessidade de se abordar a temática de gênero, e de que 
forma essas representações de masculino e feminino são construídas neste espaço. 
Daniela Auad (2006), em sua tese de doutorado faz uma abordagem sobre as relações de gênero na sala de 
aula, e de que modo as representações de masculino e feminino no ambiente escolar estão interligados com 
futuros comportamentos reproduzidos por estes indivíduos na vida adulta. Um dos exemplos que a autora cita 
é a agressividade dos meninos na escola, a mesma pode segundo ela ser a aprendizagem da competição da 
vida adulta, ou ainda, pode significar um conjunto de comportamentos definidos para eles e para elas já na 
infância, isso a partir das representações sobre a agressividade aceita para os homens e a aceita para as 
mulheres.  
 

Há ainda a genérica demanda e motivação de comportamentos agressivos para os meninos e a 
ampla interdição do mesmo tipo de comportamento para as meninas. Para as meninas, auxiliar 
no bom andamento das atividades escolares pode preparar para a aceitação de alguns padrões 
tradicionais de relacionamento doméstico, como a concepção que deixa a cargo das mulheres a 
responsabilidade pela manutenção da casa e cuidado com os imaturos e idosos. Desta forma, 
existem práticas pelas quais são prescritas, para meninas e meninos, modos de sentir e formas 
de se comportar na atualidade e no futuro, a partir de visões centradas em ideais adultos de 
masculino e de feminino opostos e hierarquizados (AUAD, 2006, p.145). 

 
É importante que se amplie frentes de discussões quanto o ensino de gênero nas escolas, tendo como principal 
objetivo as desconstruções de estereótipos pré-concebidos de feminilidades e masculinidades nesta sociedade. 
Os resultados que se vislumbram com tais debates, está relacionado a diminuição das desigualdades entre 
homens e mulheres, o respeito aos direitos humanos de cada pessoa, e ainda a redução dos índices de 
violência de gênero, que a cada dia crescem no país, vitimando um número cada vez maior de mulheres. 
Em 2017, os homicídios femininos permaneceram crescendo no país, ao todo, 4.936 mulheres foram mortas, 
cerca de 13 assassinatos diários. Roraima como no ano anterior apresentou a maior taxa de homicídio de 
mulheres do país, com 10,6 vítimas em um grupo de 100 mil mulheres, este duas vezes maior que a média 
nacional de 4,7 (IPEA;FBSP, 2019). 
Para que se compreenda a elevação das taxas de violência de gênero no Brasil, é necessário que se faça uma 
análise histórica das relações de poder existentes nesta sociedade, essencialmente patriarcal e sexista. A 
mesma encontra-se em um processo de desconstrução de paradigmas quanto a imagem da mulher, como 
sendo outrora considerada o sexo frágil, e limitada apenas ao ambiente doméstico. 
Todavia, o que se observa ao longo deste processo é a não aceitação do empoderamento feminino, e a sua 
participação no espaço público, com voz ativa nas decisões que envolvem diretamente a todos cidadãos e 
todas as cidadãs nesta “democracia”. 
Bourdieu (2003), discute a naturalização da violência que é confundida com uma característica de virilidade, 
esta atribuída a figura do homem, onde a mesma é construída como uma noção relacional diante de outros 
homens, para os outros homens e contra a feminilidade, de acordo com o autor seria uma espécie de medo do 
feminino. A virilidade masculina é entendida como a capacidade reprodutiva, sexual e social, e também como 
uma aptidão ao exercício da violência; contrapondo-se a virtudes femininas essenciais a sua honra, como a 
virgindade e fidelidade.  
 

Certas formas de "coragem", as que são exigidas ou reconhecidas pelas forças armadas, ou 
pelas polícias (e, especialmente, pelas "corporações de elite"), e pelos bandos de delinqüentes, 
ou também, mais banalmente, certos coletivos de trabalho — como as que, nos ofícios da 
construção, em particular, encorajam e pressionam a recusar as medidas de prudência e a negar 
ou a desafiar o perigo com condutas de exibição de bravura, responsáveis por numerosos 
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acidentes — encontram seu princípio, paradoxalmente, no medo de perder a estima ou a 
consideração do grupo, de "quebrar a cara" diante dos "companheiros" e de ser ver remetido à 
categoria, tipicamente feminina, dos "fracos", dos "delicados", dos "mulherzinhas", dos "veados” 
(BOURDIEU, 2003, p.66). 

 

Todo o processo de construção da masculinidade no adolescente passa pela questão da virilidade, e esta é 
uma construção dolorida para o iniciante aos saberes masculinos, qualquer desvio do modelo patriarcal 
majoritário o jogará num campo perigoso da feminização do sujeito, Badinter (1999) e Connell (1999) tratam 
disso em seus trabalhos. Os discursos são construções que tem como finalidade naturalizar posicionamentos 
e atos. 

 
 

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios 
olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do discurso, quando tudo pode ser dito e o 
discurso pode ser dito a propósito de tudo, isso se dá porque todas as coisas tendo manifestado 
e intercambiado seu sentido, podem voltar à interioridade silenciosa da consciência de si 
(FOUCAULT, 2011, p. 49). 

 

Estes meninos como postulantes a homens adultos como a sociedade lhes cobra, tem que se adaptar a uma 
masculinidade que muitas vezes não lhes representa, mas como se sentir incluso dentro de um grupo se seus 
pensamentos ou atos são tão inversos aos do grupo já apreendidos pelo patriarcalismo? A adolescência é um 
período de transição e de adaptação, portanto esse processo não é natural, é um produto humano, os discursos 
de naturalização se tornam dispositivos que não se centra em um sujeito histórico, são as instituições e políticas 
que criam dispositivos constituidores dos sujeitos. 
 

Através deste termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo 
que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em 
suma, o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 
estabelecer entre estes elementos. (...) Em suma, entre elementos, discursivos ou não, existe um 
tipo de jogo, ou seja, mudanças de posição, modificações de funções, que também podem ser 
muito diferentes. (...) O dispositivo tem, portanto, uma função estratégica dominante (FOUCAULT, 
1979, p. 244). 

 

Muito embora haja concepções de estudos sobre as relações de gênero que discutam se essas possibilidades 
não passem de uma reafirmação do próprio Patriarcado, este como mais um termo alusivo do que conceitual, 
como se fossem apenas um referendo a consolidação do Patriarcado. 
 

O conceito de patriarcado impossibilita pensar a mudança, pois cristaliza a dominação masculina. 
Condena a mulher ‘ad eterna’ a ser um objeto, incorrendo pois, paradoxalmente, no mesmo 
movimento que as articuladoras do conceito querem denunciar”. (CASTRO; LAVINAS, 1992, 
p.237). 
 
...porque justamente constrói ao mesmo tempo uma relação social-simbólica, sem estabelecer 
uma mecânica de determinação. (...) A divisão sexual do trabalho se articula com a categoria 
gênero e abre espaço para pensar(...) as metamorfoses do trabalho (...), a subjetividade no 
trabalho(...)”. (LOBO, 1992, p.260) 
 

Há que se considerar que existem escolas de pensamentos centrados em algumas prerrogativas, o que neste 
momento estamos trabalhando é a concepção etnográfica dentro da pesquisa. Louro (1995, p.3) aponta que: 
 

[...] acabamos por naturalizar o que é social, acabamos por ‘colar’, aos corpos femininos e 
masculinos, destinos, possibilidades, sentimentos, disposições, tornando-os ‘inerentes’ a cada um 
dos gêneros. Atributos que são sociais e históricos – portanto atributos que são produzidos e 
fabricados, de diferentes modos, por diferentes sujeitos, em diferentes momentos e sociedades – 
acabam por serem percebidos como universais e eternos. 

 

O que nos leva a pensar em uma sociedade organizada para eternizar as formas de perpetuação da dominação 
masculina, ao através de dispositivos, incluído aí a escola, naturalizar discursos de que existem coisas de 
homens e mulheres, como profissões, sentimentos, posicionamentos, traz em seu bojo por assim dizer uma 
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visão exclusiva masculina, que defende e naturaliza a superioridade masculina. A violência é talvez a mais 
visível dessas naturalizações, a virilidade masculina parece acorrentada a uma bola de ferro que tem o nome 
de violência. Esta violência deriva de vários outros sentimentos, como a incapacidade de se lidar com os 
sentimentos, isto por anteriormente ter de se desligar do feminino, num dado momento de sua infância a criança 
percebe via homens mais velhos que chorar, gostar de alguém, não são sentimentos de homem. 
 

Os meninos são objeto de investimentos afetivos e racionais, de práticas e discursos, de saberes 
e relações de hierarquia, mando e comando que os pressionam no sentido de negar, quando não 
de depreciar, recusar e mesmo hostilizar ou, em casos extremos, rejeitar e odiar esse feminino 
que ele sabe estar nele presente, esse feminino que ele foi em sua tenra infância e que continua 
a habitá-lo nas profundezas de seu ser psíquico. Por mimese, estímulo ou coação, por perceptos, 
afetos e comandos, os meninos vão negando e se distanciando do universo de sua infância, vão 
se conformando a modelos de masculinidade que circulam socialmente, que são oferecidos 
através de distintos discursos e práticas institucionais (ALBUQUERQUE, 2014, p.107-108). 

 

De acordo com (Seffner,2019, p.244), “os estudos sobre masculinidades ingressam com vigor no território da 
educação nos últimos anos, e no ambiente escolar em particular, e buscam mostrar as diferenças nas trajetórias 
de aprendizado entre meninos e meninas, a configuração da escola como um ambiente de viés feminino e as 
implicações disso para a construção das masculinidades entre os rapazes”. O que demonstra a importância 
desta pesquisa envolvendo a temática das relações de gênero na escola, sendo este um espaço de socialização 
destes indivíduos. Sobre o conceito de socialização, Porto (2010), o apresenta como uma categoria-chave da 
teoria sociológica que está fundada na definição de normas e padrões de comportamento que tornam um 
indivíduo membro da sociedade. Diante disso a autora afirma ser pertinente a análise dos processos de 
socialização primária, que promovem o contato de crianças com o mundo a sua volta.  E ainda aponta para as 
mudanças de paradigmas que tem ocorrido na contemporaneidade através da socialização secundária, este 
referente aos indivíduos adultos. Isso significa que estes processos de interação social têm passado por 
reformulações quanto ao seu conceito priori de socialização, apresentando-se assim, a multiplicidade e 
diversidade de comportamentos e práticas sociais não estruturantes, homogeneizantes e homogeneizadoras.  
Com esta base teórica buscamos então os dados que serão aplicados nas observações e entrevistas com este 
público que nos parece de extrema importância não só para um retrato instantâneo do perfil destes 
adolescentes em relação a violência de gênero, bem como de posse dos dados propor ações de atividades 
com este público no intuito de alterar padrões que causam violências contra a mulher e contra outras formas 
de masculinidades. 
 
CONCLUSÕES 
As estruturas hierarquizantes e definidoras dos comportamentos sociais limitam e cerceiam direitos 
fundamentais como a igualdade, e o direito à vida, bens jurídicos tutelados pelo Estado a todos e a todas neste 
país, mas que em se tratando das mulheres vítimas de violência, os mesmos têm se apresentado como mero 
arcabouço jurídico, no qual sua eficácia não tem sido suficiente para o enfrentamento da violência de gênero 
no país.  
Deste modo os ambientes escolares, através dos processos educativos e reflexivos, se constituem ferramentas 
importantes para se abordar problemáticas sociais tão presentes no cotidiano de cada indivíduo. É nesse 
sentido que esta pesquisa buscou demonstrar a importância de estudos voltados à categoria de gênero, a partir 
da análise das representações de masculinidades e feminilidades presentes na escola. E como essas relações 
se constituem, estabelecendo parâmetros comportamentais normativos a serem seguidos, de forma que se 
estes não forem obedecidos, desencadeiam a segregação do indivíduo “diferente” e geram violências entre 
estes sujeitos, observação esta que se pretende constatar na aplicação desta pesquisa.  
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INTRODUÇÃO 
Este trabalho propõe investigar as “Roças do Comum” nas povoações do período do Diretório como uma 
atividade de grande relevância para os empreendimentos coloniais da Amazônia. A legislação do Diretório 
(FURTADO, 1758) visava reorganizar econômica, administrativa, política e culturalmente os domínios do norte 
da América Portuguesa, correspondente ao Estado do Grão-Pará e Maranhão (aproximadamente o território 
atual da Amazônia Legal). Incentivava o ingresso das famílias indígenas, súditas de Portugal, na economia 
mercantil, fosse com suas roças particulares, fosse na roça da comunidade (“do comum”). Utilizando relatórios, 
estatísticas e correspondências trocadas entre agentes régios durante a segunda metade do século XVIII, 
objetivou-se compreender a importância dessa atividade no processo de colonização da Amazônia, quais eram 
as finalidades das roças do comum, qual era a dimensão econômica de sua produção e, principalmente, se os 
serviços do Comum e as roças particulares eram oportunidades de aumentar a própria autonomia indígena ou 
se, pelo contrário, eram um fardo para os índios aldeados. 
  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa utiliza dados qualitativos a partir da documentação coeva, notadamente relatos de viagem do 
naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira (2007) e do Vigário Geral da Capitania do Rio Negro Monteiro de 
Noronha (NORONHA, 1862 (1762), relatórios oficiais dos ouvidores (SAMPAIO, 1825 (1775); SILVA, 2007), 
um extenso copiador da correspondência do governador do Estado do Grão Pará Francisco de Sousa Coutinho 
(COUTINHO, 1791). Buscou-se compreender o funcionamento das atividades do comum, na ótica desses 
testemunhos. Alguns dados quantitativos parciais foram obtidos em alguns desses documentos. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As chamadas Reformas Pombalinas, na segunda metade do século XVIII, visavam estreitar o controle da região 
pela coroa, em disputa com outras nações europeias, o que fez com que os Portugueses se preocupassem em 
povoar e fortificar a região. A região Amazônica, diferente das capitanias litorâneas da América Portuguesa, 
não teve sua exploração voltada prioritariamente para a mineração ou para a atividade da plantation, mas se 
fazia presente nas exportações a partir de atividades extrativistas como a coleta de drogas do sertão 
(CARDOSO, 1984). 
Entretanto, não se pode minimizar a importância da agricultura no processo de colonização e povoamento da 
Amazônia, já que era vital para a alimentação. Tanto na agricultura quanto no extrativismo ou na mais trivial 
tarefa administrativa, a utilização da mão de obra indígena era imprescindível. A conversão de ameríndios em 
trabalhadores coloniais foi forjada a partir da formação de alianças que viabilizaram descimentos, guerras justas 
e resgates. Os primeiros formavam uma mão-de-obra livre, primeiro sob controle missionário e mais tarde, com 
as reformas da década de 1750, sob direção laica. As guerras justas e resgates eram as formas legais de 
escravização de indígenas, antes de 1755 (PERRONE-MOISÉS, 1992). Do século XVII até as reformas 
pombalinas, as disputas pelo controle do trabalho indígena (seja na forma de trabalho compulsório assalariado 
ou na forma de escravidão) antagonizaram moradores locais e missionários – nomeadamente os da Companhia 
de Jesus. Contudo, como se sabe, a catequese era essencial tanto em termos ideológicos para a legitimação 
da conquista quanto em termos práticos para a formação e reprodução de uma população cristianizada e, 
portanto, “mais controlável” para as povoações coloniais. Pode-se dizer que o Regimento das Missões de 1686 
representou uma solução de compromisso que tentava atender algumas das necessidades de moradores, 
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missionários e índios cristãos (MATTOS, 2012), criando as condições para o apogeu do sistema missionário 
na região até 1755, período em que as próprias ordens missionárias assumiram um papel econômico do maior 
relevo – do extrativismo à pecuária, do artesanato à agricultura (MOREIRA NETO, 1992). 
Desde o início da colonização, com graus variáveis de violência, a reorganização social, política e econômica 
tornava necessário um trabalho coletivo nos aldeamentos para a produção de excedente de alimentos 
(principalmente, farinha de mandioca e seus derivados, como os beijus ou pão-da-terra). Para além das roças 
familiares destinadas à subsistência, havia a demanda de farinha para as populações urbanas, para militares, 
agentes régios, clérigos, viajantes e para sustentar grupos indígenas recém-descidos. 
Trata-se do que seria conhecido como atividades “do Comum”, que visavam não apenas abastecer sua 
comunidade, assegurando o mantimento de seus moradores índios, como também preparar a povoação para 
receber mais pessoas a partir de novos descimentos e abastecer clérigos, servidores militares e civis da coroa. 
A partir dessa perspectiva, pode-se observar a importância da roça do comum para a reprodução da sociedade 
colonial. 
Mesmo que o Diretório Pombalino não mencione explicitamente a roça do comum, tal instituição é citada em 
diversas correspondências. 
Segundo Robin L. Anderson (1999, p. 61-62), a produção da roça do comum normalmente não se destinava ao 
consumo local, mas depois de deduzidos o dízimo e o sexto do Diretor, era utilizada para aprovisionar as 
expedições de coleta das drogas do sertão, de exploração do Mato Grosso e as guarnições militares, sendo o 
restante enviado a Belém. A mesma historiadora cita um relatório da povoação de Alenquer, datado de 1781, 
que mostra a continuidade de uma forte tradição cultural: a divisão do trabalho agrícola por sexo. A derrubada 
da mata e limpeza do terreno para a roça consumia 72 dias de trabalho/homem, enquanto a semeadura e o 
cuidado com a plantação consumiam 248 dias de trabalho/mulher. Tal divisão também explicava como era 
possível requisitar tantos homens para o trabalho de remeiros ou, principalmente, para as expedições do 
“negócio do sertão”. 

Indian males living under the Directorate were engaged chiefly in the collection of forest and river 
products, and their women contributed much less income from agriculture. Indian labour was thus 
confined almost exclusively to the primary sector of the economy, and there was not much delving 
into home industry. Any existing manufacturing was controlled by royal monopoly. The sawmills 
and boatyards, the spinning of cotton thread and weaving of cotton cloth, the manufactures of 
pots, bricks, and tiles were all worked by Indians in royal service and managed by overseers 
(ANDERSON, 1999, p. 64). 

Nos anos finais de vigência do Diretório, o governador do Estado do Grão-Pará, Francisco Maurício de Souza 
Coutinho, procurava deixar claro que as roças do comum não eram rivais das roças particulares. O objetivo era 
criar um campesinato indígena, no qual as famílias se aplicassem à agricultura tal qual os camponeses de 
origem portuguesa. No entanto, as roças do Comum, o trabalho compulsório como remeiros nas expedições e 
no serviço de particulares sempre estavam à mão como uma espécie de castigo para os recalcitrantes: 

Não he o meo objeto fazer que os Índios trabalhem só para o Comum mas sim que eles cultivem 
as suas róssas com toda a atividade e diligencia como quaisquer outros moradores;  [...] vendo 
porem que eles se não empregão e não cultivão tanto quanto podem os empregará no Comum, 
aplicando também os mais remissos para as Expediçoens, portarias e Diligências que Eu 
determinar.  

Essa era uma diretriz perseguida consistentemente pelo governador. Em outra carta do mesmo período, ele 
insistia junto ao Diretor de Salvaterra que 1) devia-se incentivar cultivo de mandioca e outros gêneros, mais nas 
roças particulares que na roça do comum; 2) que as famílias de índios com PORTARIA DE ISENÇÃO que "se 
apliquem" nos valores do trabalho deveriam ser deixadas em paz; 3) mas famílias "ociosas" poderiam perder a 
isenção . Em outra carta, dirigida ao diretor interino de Melgaço, recomenda que os principais castiguem os 
índios que não se dedicarem às suas roças ou à roça do comum (e adverte que se não o fizerem, o governador 
castigaria uns e outros). 
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Robin Anderson (1999, p. 61) elaborou uma tabela dos rendimentos médios anuais do dízimo em roças 
particulares e roças do comum para as nove regiões em que ela dividiu a capitania do Pará, entre 1758 e 1798 
(ou seja, durante toda a vigência do Diretório). A partir dos números que ela obteve, elaboramos um gráfico 
que mostra a dimensão da importância das roças do comum na produção geral do mais importante alimento da 
Amazônia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: (Elaboração Própria, a partir dos dados de Anderson, 1999, P. 61). 

É digno de nota que, em média, as roças do comum respondiam por aproximadamente um terço (33,22 %) de 
toda a produção de farinha submetida ao dízimo na capitania do Pará. 

 

CONCLUSÕES 
A pesquisa histórica sobre qualquer aspecto da colonização da Amazônia quase sempre precisa lidar com o 
problema das pressões por mudança cultural, social e econômica, próprias das situações de contato, e das 
formas ativas e criativas com que os ameríndios responderam a essas pressões (CUNHA, 1992). 
Particularmente, quando se trata da segunda metade do século XVIII, é inevitável levar em conta as legislações 
reformistas do período e as tentativas de reorganização do espaço. O processo não visava apenas a ocupação 
lusitana e exploração da região, mas também buscava torná-la tão produtiva quanto as capitanias do litoral, 
modificando as relações de trabalho e as formas de organização política, social e econômica dos ameríndios. 
Essas transformações não prescindiam do engajamento ativo dos nativos, razão pela qual os agentes régios 
procuravam cooptar as lideranças (os chamados “Principais” das nações indígenas). Portanto, as reformas 
criavam novas formas de exploração, mas também novas oportunidades de canalizar reivindicações, direitos, 
prerrogativas e espaços de autonomia para os indígenas, dentro dos limites do reconhecimento do monarca 
português e da religião católica.  
Embora as fontes da época insistissem no topos de que a agricultura era negligenciada (pela indolência, incúria 
ou pelo desvio da força de trabalho para as atividades extrativas), fica claro que as roças do comum, antes de 
serem abolidas juntamente com o regime do Diretório pela Carta Régia de 1798, respondiam por uma parte 
significativa do abastecimento interno. Para muitos indígenas das povoações do Diretório, as jornadas de 
trabalho nas atividades do comum (roças, manufaturas de algodão, estaleiros, olarias), apesar de mal 
remuneradas, podiam ser uma opção mais interessante do que ser enviado como remeiro em expedições 
intermináveis para o Mato Grosso, ou para trabalhar para os moradores brancos. Tratava-se de mais uma forma 
de resistência adaptativa, que dependia de articulações entre as lideranças indígenas, o diretor, o pároco etc. 
Pela ótica dos agentes régios, era uma forma de garantir o abastecimento na nova ordem colonial e também 
um instrumento de disciplina no processo de imposição da mudança cultural. 
____________________ 
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