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INTRODUÇÃO 
 
A Escola Oswaldo Cruz, situada a Av. Getúlio Vargas nº 
5364 - Centro, em Boa Vista-RR, foi criada pelo Decreto 
nº 96 de 22 de agosto de 1949. No decorrer de sua 
história recebeu várias denominações como: “Grupo 
Escolar”, “Unidade Escolar”, “Unidade Integrada”, 
“Escola de 1º e 2º Graus” e atualmente Escola Estadual 
Oswaldo Cruz. A Escola apresenta salas climatizadas, 
biblioteca, laboratório de ensino de ciências da natureza 
e suas tecnologias, laboratório de informática, sala de 
recursos multifuncional, sala de multimeios, auditório, 
refeitório, copa, despensa e cozinha. A Proposta 
Pedagógica da escola foi elaborada coletivamente com a 
comunidade interna e externa da escola. Traz dados de 
identificação, histórico e diagnóstico da escola, Marco 
Referencial, Marco Operacional, Dimensão 
Administrativa, Dimensão Financeira, Dimensão Jurídica 
e Avaliação do Projeto. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
No âmbito escolar brasileiro, pouco se leva em 
consideração as implicações da natureza social no 
processo de ensino e aprendizagem de língua 
portuguesa. É o que define Geraldi (1996, p. 59), as 
instituições de ensino agem como se a língua portuguesa 
fosse estática, pronta, inabalável sem interferências do 
uso nos processos interlocutivos. 
Por várias décadas, a análise linguística no contexto 
educacional no processo de ensino e aprendizagem de 
língua portuguesa era feita por meio de descrições 
estruturais. No entanto, como oposição a essa 
perspectiva de entendimento sobre o funcionamento da 
língua, outros estudos teóricos surgiram considerando a 
interação social e seus propósitos comunicativos, dentre 
eles a Teoria Gerativa. 
 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. 
É evidente, portanto, que a Teoria Gerativa apresenta 
significativas contribuições para o processo de ensino e 
aprendizagem de língua portuguesa no contexto 
educacional. 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. 
 
CONCLUSÕES PARCIAIS 
 A Escola Oswaldo Cruz toma a educação como uma 
dinâmica organizativa dos saberes e das formas de 
interação das pessoas com o meio social no qual atuam. 
A concepção de Escola como sendo uma entidade 
educativa, que tem como papel principal, a ampliação do 
repertório cultural, artístico e intelectual dos seus alunos. 
Os professores da escola são considerados mediadores 
do conhecimento com estratégias inovadoras. Assim, 
através da parceria Universidade-Escola, espera-se que 
o trabalho do PIBID-Letras, através de uma metodologia 
inovadora e princípios teóricos cientificamente 
embasados, venha fortalecer o ensino de Língua 
Portuguesa. 
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INTRODUÇÃO 
O envelhecimento é um processo progressivo e natural da 
vida humana, marcado por alterações físicas e psicológicas 
que interferem na qualidade de vida (QV) do indivíduo. 
Quando se fala em qualidade de vida, tem-se por conceito 
que é baseada na percepção que o individuo possui sobre 
sua posição na vida, seus objetivos, expectativas, padrões, 
preocupações, o contexto cultural no qual está inserido e os 
valores intrínsecos a sua vida. Dentro deste conceito, temos 
outro igualmente importante que é a autoestima, ou seja, a 
imagem que o indivíduo tem de si e o apreço que sente pelo 
seu “eu” e está diretamente relacionado com o processo de 
envelhecer bem. Outro fator que favorece o aumento da QV 
na terceira idade é o sentimento de pertença a um grupo e a 
aceitação, tanto dentre amigos quanto no meio familiar, fato 
que pôde ser observado pelos acadêmicos de uma liga 
acadêmica de saúde coletiva ao participar de uma ação em 
saúde no novembro azul, período no dedicado a campanha 
de atenção a saúde do homem e, prevenção e detecção 
precoce do câncer de próstata (segundo tipo de câncer mais 
comum entre homens em todas as regiões do país, com 
estimados 70,54 casos novos a cada cem mil indivíduos, 
62% destes detectados em homens acima dos 65 anos) 
Objetivo: Relatar a vivência de alunos atuantes de uma liga 
de saúde coletiva em uma ação de saúde com o grupo de 
idosos no centro de referência de assistência social. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 
experiência realizado por acadêmicos de enfermagem 
participantes da Liga Acadêmica de Enfermagem Saúde e 
Diversidade com o grupo de idosos do Centro de Referência 
de Assistência Social, localizado no bairro Pintolândia, no 
município de Boa Vista-RR, sobre a importância do 
novembro azul, mês de conscientização, prevenção e 
combate ao câncer de próstata. Para a apresentação dos 
slides foi utilizado o software Microsoft Power Point 2010 e 
no final da apresentação foi realizado a dinâmica do espelho: 
um espelho foi deixado dentro de um chapéu que foi 
passado de mão em mão entre os 20 idosos presentes no 
grupo, enquanto cada um ao receber o chapéu deveria listar 
três qualidades da pessoa muito especial que via ali, sem 
que fosse revelado a ninguém o conteúdo do interior do 
chapéu. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante a educação em saúde, os ligantes tiveram a 
oportunidade de interagir com os idosos. No inicio da ação 
realizou-se uma palestra que abordava a importância do 
novembro azul, as principais doenças que acometem os 
homens, bem como prevenção e diagnostico. Notou-se a 
prevalência de idosos do sexo 00feminino, 65%, porém, 
houve interação destas que se mostraram interessadas em 

passar as informações aos maridos e/ou filhos, fato este que 
demonstra que a presença de homens nos serviços de 
atenção primária à saúde é menor do que a das mulheres.  
 
 
No último momento, iniciou-se a dinâmica do espelho, a qual 
proporcionou aos idosos um momento de descontração, 
além de permitir reflexões sobre o seu valor como pessoa, 
aumentando sua autoestima e valorização. Percebeu-se que 
os idosos ficaram surpresos ao descobrirem que a pessoa 
muito importante em questão durante a dinâmica eram eles 
mesmos, alguns ficavam tímidos ao falar de si, outros se 
mostraram animados e felizes. 
 
CONCLUSÕES 
A experiência com o grupo de idosos oportunizou aos 
acadêmicos de enfermagem participantes da liga, vivenciar 
a responsabilidade de organizar atividades de educação em 
saúde, proporcionando momentos de aprendizagem não só 
para os idosos como para os acadêmicos. Dividir novas 
experiências interpessoais com colegas de grupo fortalece o 
sentimento de existência do ser e o senso de autoimagem e 
autoestima, uma vez que, ao ser incluído no meio relacional 
o idoso tem a oportunidade de expressar seus sentimentos 
de alegria, valorização pessoal e aceitação, melhorando 
assim seu estado de saúde. Ao longo da experiência, 
percebeu-se que entre os idosos do grupo a autoestima é 
positiva, apesar das dificuldades, de alguns, em falar de si 
mesmo. 
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INTRODUÇÃO 
A presente pesquisa que foi realizada no Colégio 
Militarizado Drº Luiz Rittler Brito de Lucena, proposto pela 
disciplina de: Pratica Profissional com Pesquisa, tem 
como foco mostrar de forma sucinta como se dá essa 
prática pedagógica na escola campo, contudo, analisar 
também o ensino/aprendizagem da categoria de analise 
paisagem. 
O objetivo da pesquisa foi identificar a dinâmica da 
paisagem da escola campo e do entorno e a influência 
nos processos pedagógicos nas aulas de Geografia. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Quanto aos objetivos, o presente estudo abrange um 
caráter exploratório, descritivo e explicativo. Logo, a 
pesquisa exploratória visa “[...] proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais 
explícito ou constituir hipóteses” (GIL, 2002, p. 41), ao 
mesmo tempo que a pesquisa descritiva “[...] tem como 
objetivo primordial a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou, então, 
estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2002, 
p. 42). Quanto ao local a presente pesquisa será 
realizada no Colégio Militar Drº Luiz Rittler Brito de 
Lucena, à Rua João Pessoa, s/nº, CEP 69316-353, no 
bairro Nova Cidade, zona Oeste de Boa Vista capital do 
estado de Roraima. 

Figura I – Localização da área de estudo 

 
Fonte: Google Earth (adaptado pelos autores). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados coletados no decorrer da pesquisa comprovam 
“a importância da união entre teoria e prática para a 
formação do professor, bem como a evolução qualitativa 
que o resultado que esta união proporciona na percepção 
crítica e reflexiva do corpo discente” (OLIVEIRA, SD), 
colaborando para a sua evolução e aprimoramento. O 
Colégio Militarizado Drº Luiz Rittler Brito de Lucena no 
qual esta pesquisa foi realizada é uma instituição que já 
está adaptada ao regime militarizado imposto na mesma 
desde o ano de 2016. 
Em primeiro momento foram observadas as 
características da paisagem escolar para possibilitar a 
realização deste  

 
trabalho em uma base sólida e que possibilitará dar 
continuidade a presente pesquisa. Foi analisado também 
o entorno da escola com a finalidade de verificar a 
mudança da paisagem ocorrida no último ano e como 
estas podem serem trabalhadas com os alunos pelo 
professor de geografia, pois, Santos, 2012, p. 71, destaca 
que “A paisagem é um conjunto heterogêneo de formas 
naturais e artificiais; é formada por frações de ambas, 
seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou por 
qualquer outro critério. 

Figura II – Paisagens ao redor da Escola 

 
Fonte: Lucena, 2018. 

Desta forma, “A paisagem não é dada para todo o 
sempre, é objeto de mudança. É um resultado de adições 
e subtrações sucessivas. É uma espécie de marca da 
história do trabalho, das técnicas.” [...] (SANTOS, 2012, 
p.74). 

CONCLUSÕES 
Este trabalho teve como finalidade demonstrar as 
possibilidades de trabalhar uma das categorias da 
geografia, à paisagem no entorno escolar, compreendido 
como a paisagem inserida no entorno do Colégio 
Militarizado Drº Luiz Ritller Brito de Lucena 
contextualizando com o ensino de Geografia para alunos 
do 1º ano. Efetivou-se a análise da paisagem através do 
estudo do meio, apontando suas contribuições para a 
ciência geográfica e formação docente, associando 
técnicas e metodologias que auxiliaram no 
desenvolvimento desse estudo, de forma a contribuir na 
formação discente e fomentando a construção de uma 
aprendizagem geográfica significativa. 

____________________ 
GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4ª 
ed. - São Paulo : Atlas, 2002 
SANTOS, M. Metamorfose do Espaço Habilitado: 
Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Geografia . São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012. 
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INTRODUÇÃO 
A maior parte dos adolescentes passam seu tempo na 
escola onde começam a se sociabilizar, aflorando sua 
sexualidade devido ao desenvolvimento corporal gerado 
pelos hormônios. A escola é o ambiente onde a interação 
com o mundo ao redor e com as pessoas que o cercam 
acontece. Depois do ambiente familiar é a escola que 
complementa a educação dada pela família onde são 
abordados temas mais complexos que no dia - a - dia não 
são ensinados e aprendidos, tendo esta uma imensa 
responsabilidade na formação afetiva e emocional de 
seus alunos. A escola não deve nem vai tomar o lugar da 
família, mas cabe a ela possibilitar uma aprendizagem 
correta, já que essa instituição visa o crescimento do 
indivíduo como um todo (BERALDO, 2003). 
Dessa forma, a Coordenação de Assistência Estudantil 
(CAES) do IFRR-CNP promove diversas ações 
relacionadas a temas transversais e um deles é a 
Sexualidade na Adolescência, este tem como objetivo 
proporcionar aos discentes informações e reflexões 
acerca dos aspectos que envolvem a sexualidade e o 
HIV.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Esta ação contou com a participação de um servidor da 
área da saúde, um servidor da área pedagógica, três 
docentes das áreas de Biologia e Química e 191 
discentes. Os materiais utilizados foram: Computador 
conectado com a rede mundial, folhas A4, impressora e 
tinta para impressão, tesoura e papel contacte. 
A ação ocorreu nas sete turmas (7) dos módulos I ao IV 
dos Cursos Técnicos em Agropecuária e Agroindústria 
Integrados ao Ensino Médio do IFRR-CNP em 2017.2. 
Em cada turma a ação durou 1 (uma) hora-aula de 60 
minutos. 
Em cada turma, houve a execução da dinâmica de grupo 
“Vamos falar sobre isso?!”, a qual foi criada para 
potencializar a conversa, o diálogo, a interação, a 
solução de dúvidas e o desinibimento dos discentes em 
relação a este tema. Esta dinâmica constou da pesquisa 
sobre a temática e a criação de 57 perguntas/dúvidas 
mais frequentes para os adolescentes. No momento da 
intervenção, cada discente foi convidado a sortear uma 
pergunta e tentar respondê-la considerando seus 
conhecimentos prévios; a partir da resposta do discente 
à pergunta sorteada, indagou-se a opinião dos demais 
colegas, após isso, solicitou-se do profissional de saúde 
presente, maiores informações e esclarecimentos de 
dúvidas e mitos. 
Ao final, aplicou-se questionário para avaliar a ação e 
subsidiar futuras modificações na abordagem. A 
aplicação do questionário aconteceu de forma anônima, 
voluntária e aleatória. A aleatoriedade da aplicação do 

questionário ocorreu por meio de sorteio do número da 
chamada de 25% de alunos de cada turma. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O questionário avaliativo constou de sete (7) perguntas. 
Neste os discentes opinaram quanto: As informações 
eram novidade? 25%, sim; 22%, não; 53%, em parte. As 
informações foram entendidas? 95%, sim; 2%, não; 3%, 
em parte. Que outro tema gostaria que fosse abordado? 
32% Higiene íntima do menino e da menina, 9% DSTs, 
20% Gravidez na adolescência, 37% Sexo na 
Adolescência, 2% Ideologia de Gênero. Como você 
avalia a abordagem do tema? 50% ótimo, 43% bom, 7% 
regular. Sugira outra abordagem para as próximas 
ações: 19% Palestras, 37% dinâmicas e jogos, 42% 
filmes e reflexão posterior, 2% aula prática. Com qual 
desses você já conversou ou tem costume de falar sobre 
sexo e HIV? 27% pai ou mãe, 63% amigos, 5% outros 
familiares, 5% namorado (a). Com qual desses você já 
foi melhor informado sobre sexo e HIV? 66% escola, 19% 
internet, 7% campanhas na televisão, 8% pais, amigos, 
família, parentes. 
O resultado sinaliza para o papel relevante da escola na 
formação integral do indivíduo (BERALDO, 2003) e o 
interesse dos adolescentes quanto ao tema da 
sexualidade. Evidencia ainda que família precisa 
recuperar seu papel central nessa questão e que a escola 
é quem melhor os informa sobre as questões sobre sexo 
e HIV, o que reforça a importância desta instituição na 
formação integral do indivíduo. 
 
CONCLUSÕES 
A ação sobre Sexualidade na Adolescência junto aos 
discentes de módulos iniciais e intermediários dos cursos 
técnicos integrados ao ensino médio até então ofertados 
pelo IFRR-CNP se mostrou acessível de ser executada e 
pode ser utilizada em diversas realidades, até mesmo 
àquelas que não possui uma equipe multidisciplinar com 
área pedagógica, saúde, serviço social e apoio 
psicológico aos discentes.  
Os discentes participantes da ação a avaliaram 
positivamente e sinalizaram interesse em participar de 
outras, inclusive sugeriram novas temáticas dentro do 
campo da educação em saúde.  
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INTRODUÇÃO 
 
Tendo em vista que desde 2014 a UFRR recebe 
estudantes provenientes de países francófonos, 
anglófonos e hispânicos para estudarem a língua 
portuguesa, este trabalho aborda a respeito de como 
ocorre a interação entre os alunos africanos, 
participantes do programa PEC-G, e a professora em 
uma turma do NUCELE. A escolha em trabalhar nessa 
linha surgiu a partir da experiência que obtive como 
professora monitora durante três anos com esses 
alunos. Esse convívio despertou em mim um desejo 
maior de aprofundar essa experiência em uma 
pesquisa voltada para esse tema. A importância em 
trabalhar essa questão abrange de forma significativa 
diversos pontos, como, a compreensão das 
dificuldades que os alunos encontraram durante o 
período de aprendizagem da L2 e as estratégias 
usadas pelos sujeitos a fim de resolver essas 
dificuldades.  Destarte, esse trabalho objetiva analisar 
de que maneira ocorre a interação linguística entre os 
alunos africanos e a professora. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Esta pesquisa é um estudo de caso de cunho 
etnográfico (ANDRÉ, 1995), no qual foram usadas três 
técnicas de coleta de registro: observação participante 
registrada em diário de campo, entrevista gravada em 
áudio e análise documental. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Como suporte teórico, foram feitas algumas 
discussões a respeito da trajetória do ensino de PLE 
no Brasil (ALMEIDA FILHO, 1992); Trago também 
autores que falam a respeito dos tipos de interação, da 
abordagem comunicativa como um método 
fundamental para que aconteça a interação em sala de 
aula (BARBIRATO e ALMEIDA FILHO, 2016; LEFFA, 
1988, MARTINEZ; MOROSOV, 2008). A análise 

realizada a partir dos dados selecionados trouxe 
resultados significativos a respeito da aprendizagem 
dos alunos. 

 

CONCLUSÕES 
A abordagem comunicativa usada pela professora 
contribuiu para que os alunos construíssem 
significados, visto que as atividades eram 
desenvolvidas em contextos reais de fala, 
desenvolvendo a afetividade em sala de aula e 
consequentemente facilitando o aprendizado na L2. 
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A PAISAGEM E A PRÁTICA PROFISSIONAL EM GEOGRAFIA: ESTUDO DE CASO NA ESCOLA 
ESTADUAL PROFª COEMA SOUTO MAIOR NOGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA – RR 
 
PAULA1, 2, Gean Guilherme Ferreira de; LUZ1, Gilcimar Maysonnave da; CAMPOS1, Ellen da Silva 
 
1Universidade Estadual de Roraima; 2limagean84@gmail.com 
Palavras-Chave: Paisagem, Estudo de Caso, Escola Pública 

INTRODUÇÃO 
O conhecimento e a percepção da dinâmica da paisagem, 
seja ela natural ou artificial, se mostra relevante por 
apresentar para a comunidade acadêmica e em geral formas 
de como que se dá o processo de ensino-aprendizagem 
mediante a categoria paisagem. Este estudo teve como 
objetivo identificar a dinâmica da paisagem da escola campo 
e do entorno, bem como a influência nos processos 
pedagógicos nas aulas de Geografia realizados na Escola 
Estadual Professora Coema Souto Maior Nogueira. 

MATERIAL E MÉTODOS 
A referida pesquisa deu-se no decorrer do semestre letivo 
de 2018.1, mediante a disciplina de Prática Profissional com 
Pesquisa III, ministrada no terceiro semestre do Curso de 
Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de 
Roraima – UERR. A pesquisa dividiu-se em duas etapas, 
são elas: i) acadêmica (leituras e discussões de referências 
bibliográficas, elaboração do projeto de pesquisa e 
planejamento das atividades na escola) e ii) escolar 
(observações in loco, pesquisa documental e entrevistas 
com professores de Geografia). 
Dentro deste contexto, o referido estudo teve como objetivo 
a metodologia exploratória e descritiva. Portanto, o local da 
realização do estudo ocorreu na escola citada 
anteriormente, localizada na Avenida São Sebastião, nº 92, 
Bairro Tancredo Neves, no município de Boa Vista-RR, com 
as seguintes coordenadas geográficas, latitude 2º49’60” N e 
longitude 60º43’60” W, (Figura 01). 

Figura 01 – Localização geográfica da escola campo e seu entorno 

 
Fonte: Google Earth, 2018. Adaptado pelos autores, 2018. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A instituição atende alunos desde o ensino fundamental até 
o médio, funciona durante os três turnos, matutino e 
vespertino com o Ensino Fundamental II, e noturno com o 
Ensino Médio, sendo que estes últimos são na modalidade 
EJA. A escola está situada na divisa de dois bairros de 
periferia, local este que em épocas passadas detinha a 
Avenida São Sebastião como limite da cidade e 
posteriormente com o processo de ocupação do município 
de Boa Vista-RR, outras áreas foram ocupadas, contudo a 
instituição está ladeada por terrenos desocupados embora 
estejam com a vegetação aparada, cabe lembrar que as vias 
na localidade são pavimentadas e que predomina em sua 

circunvizinhaça construções antrópicas residenciais, (Figura 
02). 

Figura 02 – Escola campo. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

Segundo o geógrafo brasileiro Milton Santos a paisagem é 
“tudo o que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a 
paisagem. Esta pode ser definida como domínio do visível, 
aquilo que a vista abarca” (SANTOS, 2012, p. 67-68). 
Quanto ao conteúdo de paisagem ministrado na escola 
campo, segundo os Professores de Geografia entrevistados, 
este tema está concentrado de forma associada em todos 
os assuntos da geografia, contudo, a abordagem que é 
tratada de maneira específica situa-se nos 6º anos, ensino 
fundamental. Para tanto, a pesquisa constatou uma 
dificuldade do Professor de Geografia para ministrar o 
conteúdo de paisagem, na qual seria a falta de alguns 
recursos pedagógicos, porém a instituição dispõe de data 
show e acervo bibliográfico (livro didático). No entanto, para 
não se tornar refém do livro didático, os professores usam 
diversas metodologias para ministrar o conteúdo, 75% dos 
docentes afirmaram utilizar o próprio entorno da escola, ou 
seja, a natureza em volta da instituição como forma de 
discussão, todavia sem viabilidades ou hipóteses de aula de 
campo nessa área. 

CONCLUSÕES 
A presente pesquisa científica realizada na escola campo 
teve por temática a categoria paisagem, na qual veio agregar 
amplos conhecimentos no que se refere a esse assunto de 
suma importância na ciência geográfica. Portanto, nota-se 
que a Escola Estadual Professora Coema Souto Maior 
Nogueira, retrata a realidade de inúneras instituições 
educacionais públicas de ensino básico do Brasil que é a 
escassez de materiais didáticos necessários para lecionar. 
Mas, cabe ao professor buscar novas metodologias que 
contribuam no processo de ensino-aprendizagem, para 
facilitar a interação dos alunos com o conteúdo. 

__________________ 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos. 4ª ed. – São Paulo: Atlas, 
2007. 
SANTOS, M. Metamorfose do Espaço Habitado: Fundamentos Teóricos 
e Metodológicos da Geografia. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2012. 
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INTRODUÇÃO 
Inicialmente cabe ressaltar que este texto é um dos 
resultados das pesquisas ainda corrente que está sendo 
realizada; o trabalho intitulado: a prática profissional do 
professor de geografia e o espaço escolar: estudo de caso 
no colégio militar drº Luiz Rittler Brito De Lucena, tem na sua 
interface o interesse de esclarecer aos leitores desta 
pesquisa sobre entre outras como se dá essa prática na 
escola em questão. 
O objetivo da pesquisa é compreender a dinâmica 
organizacional e o funcionamento do espaço escolar, com 
destaque aos processos de gestão e à atuação do professor 
de geografia. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Quanto aos objetivos, a presente pesquisa se deu de forma 
exploratória e descritiva. A pesquisa exploratória é aquela 
que visa “[...] proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torna-lo mais explícito ou constituir 
hipóteses” (GIL, 2008, p. 41), enquanto a pesquisa descritiva 
“[...] tem como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou, 
então, estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 
2008, p. 42). Desta forma os pesquisadores buscaram 
identificar como se dá o ensino de geografia em especial a 
categoria de análise espaço geográfico com o intuito de 
compreender como é trabalhado na escola esta temática. 
 
Figura I – Localização da Escola e do Centro da Cidade 

 
Fonte: Google Earth Pro 2017 (adaptado pelos autores). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados coletados no decorrer da pesquisa comprovam a 
importância da união entre teoria e pratica para a formação 
do professor, bem como a evolução qualitativa que o 
resultado que esta união proporciona na percepção crítica e 
reflexiva do corpo discente, colaborando para a sua 
evolução e aprimoramento. 
A escola é organizada, porém, tem salas que não são 
utilizadas, como na quadra, tem várias salas desocupadas 
onde os alunos tinham como sala de jogos, entre eles 
xadrez, dama e etc. Como é um regime militar os alunos 
entram mais cedo e saem mais tarde, horário de formação 
das 13:00 até 13:30, onde eles vão jurar a bandeira, depois 

eles vão para sala de aula, e o horário de saída às 18:00 e 
os dias de formação se dão às Segundas e Quartas-Feiras. 
 
Figura II – Alunos se dirigindo para o momento de 
formação. 

 
Fonte: Lucena 2017. 
 
Desta forma como foi constatado governo de Roraima 
implantou o ensino básico militar visando a melhoria da 
educação em escolas localizadas em bairros com maior 
índice de criminalidade, situação que estava influenciando 
negativamente nas atividades de ensino e aprendizagem, 
contribuindo para o aumento no número de evasão e 
reprovação. 
 
CONCLUSÕES 
A partir dos dados pesquisados é possível afirma que o 
Colégio Militar Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena vem passando 
por profundas transformações no regime de funcionamento, 
já que com a implantação do regime disciplinar militar os 
alunos são obrigados a se adaptarem as regras e normas de 
funcionamento da escola. A Geografia defronta-se com a 
tarefa de analisar o espaço geográfico como uma categoria 
para compreender a realidade. Com esta abordagem, o 
ensino da Geografia direcionado para o fundamental confere 
ênfase ao estudo do meio como resultante da ação do 
sujeito social responsável pela construção do lugar, da 
paisagem e do território (SANTOS, 1982). 
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INTRODUÇÃO 
O presente estudo se desenvolve a partir da investigação da 
gênese do bairro Liberdade, em Boa Vista, capital do estado 
de Roraima, compreendendo as complexas relações 
estabelecidas no processo de uso e ocupação do solo 
urbano, que vão além dos interesses pela moradia. 
Trata-se de pesquisa bibliográfica e de campo, onde foi 
possível compreender a partir das narrativas dos moradores 
locais, a história da criação e instalação do referido bairro. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Além da pesquisa bibliográfica, realizou-se, na primeira 
quinzena do mês de setembro-2018, pesquisa de 
campo no bairro Liberdade. O levantamento de dados 
contou com o questionário elaborado previamente 
aplicado durante a entrevista realizada a três 
moradores escolhidos aleatoriamente. Importa 
esclarecer que, por motivo do aumento da sensação 
de insegurança trazida pelo incremento da população 
boa-vistense em decorrência da imigração 
venezuelana e ainda por se tratar de período eleitoral, 
a maioria das tentativas de contato com moradores foi 
infrutífera. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nas entrevistas realizadas no bairro, a 
estrutura do mesmo melhorou muito com o 
crescimento da cidade em comparação à sua estrutura 
anterior, com valas a céu aberto, ruas sem 
asfaltamento e poucos investimentos embasamento 
básico.  
[...] O desenvolvimento urbano de Boa Vista ocorre de 
forma desorganizada, correspondendo aos diversos 
interesses políticos em diversos governos, logo as 
áreas da cidade se expandem sem nenhuma 
infraestrutura, sem agua, sem energia, sem transporte 
e sem outros suportes a população. (TAVARES,2015) 
Atualmente o bairro é bem movimentado, com ruas 
asfaltadas, sistema de esgoto, conta com escola, 
creche, delegacia, banco, porém também foram feitas 
algumas reclamações por parte dos moradores. A 
principal reclamação foi em relação ao sistema de 

escoamento das aguas da chuva que não funciona 
corretamente, o que causa muitos problemas de 
alagamento nos períodos chuvosos. Sabe-se que cada 
bairro da cidade é composto por características 
próprias, que se modificam a partir de cada contexto 
social, político e econômico. No entanto, defende se 
que, a instalação dos bairros urbanos deve contar, 
minimamente com infraestrutura de saneamento, 
transporte e equipamentos públicos capazes de 
garantir o acesso a produtos e serviços à população. 

 

 

FONTE:https://www.google.com.br/maps/place/Liberdade 
,  +Boa+Vista+-+RR/ 

CONCLUSÕES 
Ao a investigar a estrutura do bairro Liberdade em Boa 
Vista/RR, pode-se perceber que ele é até o presente 
momento um bairro que detém das condições mínimas de 
habitação, mesmo com alguns problemas expressos no 
cotidiano das famílias ali residentes.  
Desta forma, o espaço urbano é um tema a ser discutido. A 
escolha do bairro liberdade se deu a partir da intenção em 
aprofundar o conhecimento da área urbana de Boa Vista e 
por se tratar de um local que acompanha a gênese do 
município. 
____________________ 
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INTRODUÇÃO 

Há quase 100 anos atrás o endocrinologista Hans Selye 
iniciou os estudos sobre o estresse na área médica e 
fisiológica; desde então inúmeras pesquisas voltadas para 
essa temática tornaram-se mais comuns. Atualmente 
existem diversos fatores que corroboram para o alto nível de 
estresse; o século atual está em constante agitação e as 
pessoas estão continuamente apressadas, o que pode gerar 
muita tensão, ansiedade e doenças físico-psicológicas. E o 
ambiente universitário se torna, por vezes, o desencadeador 
de distúrbios patológicos, quando ocorre uma exacerbação 
de disciplinas, conteúdos, pressão psicológica, cobrança, 
intensas horas de estudos e associação com outras 
situações extraclasses podem está diretamente relacionada 
ao desenvolvimento biopsicossocial de acadêmicos que 
ficam integralmente nas universidades. A vigente leitura tem 
como objetivo verificar, através de estudos pré-concebidos, 
a prevalência de situações indutoras bem como a 
consequência do estresse no desempenho acadêmico.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente resumo tem como metodologia uma revisão de 

literatura, tendo como recurso a leitura de artigos científicos, 

dissertações e trabalho de conclusão de curso em materiais 

de psicologia, avaliação do nível de estresse e outros. 

Usufruindo do auxílio do google acadêmico e sites de saúde, 

partindo das palavras: estresse, acadêmicos, 

biopsicossocial, tempo integral.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com Glina e Rocha (2000), o estresse não é 
considerado uma doença, mas uma forma do organismo se 
adaptar ao meio. Algo voltado não apenas para a rotina 
estudantil ou trabalhista, mas também para as situações do 
cotidiano. Atualmente existem inúmeros fatores que 
corroboram para o alto nível de estresse. O século atual está 
em constante agitação, e as pessoas estão continuamente 
apressadas, o que pode gerar muita tensão, estresse e 
doenças físico-psicológicas. O estresse interno pode ser 
muito mais prejudicial do que o advindo de fatores externos; 
destaca-se: negativismo, pessimismo, pressa, ciúmes, 
obsessividade, perfeccionismo e desentendimento com 
pessoas próximas (LIPP e TRICOLI, 2014). Villena (2018) 
realizou um estudo sobre os fatores psicossociais mais 
relevantes associados ao desejo suicida, no Perú, e chegou 
à conclusão de que 52% dos acadêmicos que pensam em 
suicídio são por fatores originários do estresse, e 50% estão 
relacionados com a baixa alta estima. Marín et al., (2014) 
destaca que o estresse acadêmico está mais presente em 
discentes que cursam o nível superior devido às exigências 

exacerbadas das disciplinas, muitas horas de estudo e a 
sobrecarga de trabalhos e exames. Rios (2006) ao analisar 
o nível de estresse e depressão em acadêmicos de três 
cursos distintos em uma determinada faculdade de Minas 
Gerais, percebeu que os principais  

 

fatores que auxiliam são: “cansaço, ansiedade, dificuldades 
de memória, dores de cabeça e sensação de desgaste ao 
fim do dia”; e que, especialmente, esses sintomas podem 
comprometer o processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos. No decorrer da vida, em diversas ocasiões, as 
muitas pressões biopsicossociais são responsáveis pelo 
desequilíbrio da homeostase do indivíduo, prejudicando 
assim as atividades acadêmicas; entretanto, a percepção e 
o devido conhecimento a respeito do estresse podem 
minimizar ao máximo as situações estressoras, 
transformando os momentos de tensão em construção 
positiva e em uma nova visão de mundo. Mas acima de tudo, 
entender que o estresse sempre vai existir, mas a forma 
como cada sujeito encara, é o que realmente pode ser 
prejudicial ou não (LIPP e TRICOLI et al., 2014). 

CONCLUSÕES 

As situações indutoras ao estresse estão presentes 

continuamente no dia a dia, e o ambiente acadêmico 

atrelado à distribuição inadequada da carga horária do 

curso, a falta de escuta e acolhimento dos docentes podem 

desencadear um alto nível de estresse, que somatizado 

pode resultar em doenças psicológicas e levar o aluno à 

desistência ou procrastinação do curso. Sendo assim, cabe 

às instituições de ensino superior colaborar grandemente 

não apenas para transmissão de conhecimento, mas 

corroborar na formação de um futuro profissional habilitado 

psicologicamente, emocionalmente e capaz de lidar com as 

dificuldades da vida. 
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INTRODUÇÃO 

O baixo rio Branco, na margem direita rio moram 1.896 

habitantes em uma área de aproximadamente 10.000 km². 

A ocupação dessas terras, teve início com imigrantes 

europeus e com a população indígena brasileira sendo 

coadjuvante desse assenhoramento.  

O objetivo dessa pesquisa é analisar o acesso e a 

importância dos programas sociais para as famílias que 

residem nessa localização. Este estudo tem o objetivo de 

identificar o acesso e a importância de programas sociais e 

as necessidades humanas  

As necessidades humanas é um estado no qual, percebe-se 

que algo está sendo privado, seja algo básico, social, físico, 

individual etc. As necessidades sociais, de acordo com 

Potyara, “assume um papel importante na justificativa dos 

direitos sociais e das políticas públicas” (PEREIRA, 2008, 

P.38).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Tentou-se entrevistar todas as casas da comunidade, 

porém, por causa do período do extrativismo da castanha e 

período da pesca, muitos estavam viajando e só foi possível 

entrevistar 17 (dezessete) famílias. O período de coleta foi 

dia 6 (seis) de julho sexta feira. Foi elaborado um 

questionário com perguntas fechadas para colher os dados 

essenciais e foi feito observações acerca do modo de vida. 

O material usado foi um questionário com perguntas sobre: 

dados pessoais, e dados sobre os benefícios (assistência 

social e previdência). Foi feito também observações para 

avaliar a qualidade de vida.  

Primeiro, os estudos de caso, em geral, não devem ser 

utilizados para avaliar a incidência dos fenômenos. 

Segundo, um estudo ' de caso teria que tratar tanto do 

fenômeno de interesse quanto de seu contexto, produzindo 

um grande número de variáveis potencialmente relevantes. 

(YIN, 2014, p. 71)  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o que foi observado, o benefício vem 

atendendo as necessidades mínimas dessas famílias e é 

extremamente importante para os moradores do Baixo Rio 

Branco.  

Na comunidade de Canauíni, as famílias acessam aos 

seguintes programas sociais: bolsa família, auxílio-

maternidade, crédito social, seguro defeso e pensão por 

morte.  

 

CONCLUSÕES 

Como foi avaliado, o Estado trata esses habitantes como 

invisíveis, e não proporcionam as formas de acesso a esses 

programas nas comunidades, eles precisam ir para 

Caracaraí receber o benefício. O Estado se mostra presente, 

apenas para interferir no modo de vida que eles 

culturalmente criaram e exigir cobranças como se fossem 

residentes constantemente atendidos. O programa bolsa  

 

 

 

família e outros como crédito social, foram ofertados a eles 

para propiciar uma calma e esqueceram como eles obteriam 

esses benefícios. 
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INTRODUÇÃO 
A escola é uma instituição de grande influência na vida dos 
alunos, para a promoção da saúde e desempenha um papel 
fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de 
vida, entre eles o da alimentação. A preocupação em 
promover uma alimentação saudável no ambiente escolar 
tem sido foco de atenção de políticas públicas relacionadas 
às áreas de saúde e de educação (VALENTE, 2002). Há 
algum tempo as escolas públicas vem desenvolvendo ações 
que contribuem para melhorar as condições nutricionais dos 
educandos. No entanto, vivemos em uma sociedade onde o 
padrão alimentar é cada vez mais inadequado, devido ao 
crescente aumento de alimentos industrializados, 
prejudiciais à saúde por serem ricos em gorduras, sal, 
açucares e aditivos químicos, além do crescente hábito em 
fast foods (BRASIL, 2007). As crianças em idade escolar 
necessitam de cuidados quanto a sua alimentação, pois 
neste momento estão se desenvolvendo e crescendo, 
começando a descobrir novos hábitos alimentares. Este 
trabalho teve como objetivo averiguar a preferência e os 
hábitos alimentares dos alunos e a percepção deles com 
relação à alimentação saudável. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Pesquisa desenvolvida por meio da abordagem qualitativa, 
utilizando como referência metodológica a pesquisa-ação. 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, abordando o tema 
escola e alimentação. O presente estudo foi realizado em 
três escolas públicas do município de Bonfim/RR, com 
escolares do 9º do Ensino Fundamental II. Duas escolas 
municipais: Escola Municipal Oscar Fernandes Costa (OFC) 
e Escola Municipal Maciel Ribeiro Vicente da Silva (MRVS) 
e uma escola estadual: Escola Estadual Aldébaro José 
Alcântara (AJA). Foram incluídos no estudo 54 escolares e 
para a coleta dos dados, os alunos responderam a um 
roteiro com dez questões dissertativas sobre a percepção 
deles quanto à alimentação e qual a sua preferência 
alimentar, verificando o hábito alimentar, a percepção em 
relação à alimentação saudável, o que comem no café da 
manhã e no almoço; se levam lanche para a escola ou se 
preferem a merenda servida na escola ou lanche comprado 
na cantina. Procurou-se saber qual o tipo de frutas, verduras 
e legumes que os alunos gostam de comer; se os alunos 
preferem comer doce ou frutas e se preferem alimentos 
industrializados ou naturais.     

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Do total de 54 escolares participantes, a média da idade era 
de 14 anos, 23 eram do sexo masculino (42,6%) e 31 eram 
do sexo feminino (57,4%). Quando questionamos a 
preferência alimentar dos alunos, observou-se que 100% 
dos estudantes das três escolas pesquisadas responderam 
que gostam de comer frutas e verduras, mas quando se fez 
a pergunta sobre o que se come no café da manhã e no 
almoço, 77,8% deles preferem outros alimentos, tais como 
pão, arroz e feijão, observamos que a maioria dos alunos 

não citaram frutas e verduras. A maioria dos estudantes 
relatou que preferem os alimentos comprados na cantina a 
merenda servida na escola. COUTINHO, 2007 analisou 42 
adolescentes e concluiu que em relação ao consumo de 
verduras/legumes, um terço do grupo estudado afirmou não 
consumir, o que mostra a necessidade do desenvolvimento 
de programas de intervenção nutricional e a adoção de 
estratégias educativas que enfatizem a importância de uma 
dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Perguntou-se 
aos escolares se eles preferem doces ou frutas, 68,3% 
preferem frutas e disseram “porque são mais saudáveis”; 
31,7% preferem doces e disseram “porque é mais gostoso”. 
De acordo com os escolares, 50% não preferem a merenda 
servida na escola. Os estudantes relataram a preferência por 
alimentos naturais, mas consomem alimentos 
industrializados, tais como chocolates, balas, refrigerantes, 
sucos artificiais e lanches. Acredita-se que nessa fase da 
vida os participantes já entendem que o ideal seria ter uma 
alimentação saudável, ou seja, sabem que o esperado seria 
afirmar que possuem dietas adequadas como forma de “não 
decepcionar” tanto o pesquisador como os colegas.  
CARNEIRO, 2003 confirmou esta preferência alimentar das 
crianças e adolescentes por lanches em substituição à 
comida tradicional em pesquisa realizada com escolares na 
cidade de Pelotas no Rio Grande do Sul. 

CONCLUSÕES 
Os escolares demonstraram conhecimento adequado sobre 
o padrão de uma alimentação saudável, entretanto, a 
maioria não consome esses alimentos. Os escolares 
relataram que uma alimentação saudável, requer alimentos 
naturais, como frutas e hortaliças, mas afirmaram que 
consomem outros alimentos considerados por eles “não 
saudáveis”. A maioria dos estudantes das escolas incluídas 
neste estudo relatou preferir os alimentos comprados na 
cantina da escola a comer a merenda servida na escola por 
ser menos atraente. Os estudantes relataram a preferência 
por alimentos naturais, mas consomem alimentos 
industrializados, tais como chocolate, bala, refrigerante, 
suco artificial. Acredita-se que nessa fase da vida os 
participantes já entendem que o ideal seria ter uma 
alimentação saudável. 
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INTRODUÇÃO 
A termografia é uma técnica não-invasiva, rápida e segura 
que permite avaliar e monitorar a temperatura na superfície 
da pele (FERNANDES et al., 2016). A alteração na 
temperatura superficial da pele é causada por mudanças na 
perfusão local, sendo que vascularização e o suprimento 
sanguíneo são as bases da representação termográfica 
(NOBREGA et al., 2014). A termografia é uma técnica que 
vem sendo utilizada para diagnosticar a radiação 
infravermelha emitida pela pele, proporcionando a análise 
das funções fisiológicas com registros dos gradientes e 
padrões térmicos corporais (FERNANDES et al., 2016). O 
aumento no desempenho, provocado pelo aquecimento com 
exercícios de força, tem sido referido de forma generalizada 
como potencialização (BATISTA et al., 2010). Dessa forma, 
uma estratégia que vem sendo estudada no treinamento 
desportivo, principalmente em modalidades esportivas que 
dependem das diferentes manifestações da força para o 
aumento do desempenho é a Potencialização Pós Ativação 
(PPA). Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi 
avaliar as alterações termográficas de atletas de futsal da 
categoria adulto antes e após uma sessão aguda de 
potencialização pós-ativação.   

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Participaram do estudo 08 atletas do sexo masculino com 
media de idade de 24,38±4,1 anos, peso 68±6,53 kg e 
estatura de 1,71±0,05 cm, pertencentes a uma equipe de 
futsal da categoria adulto que disputa competições a nível 
nacional. Antes de iniciar a participação, os voluntários 
receberam todas as informações relacionadas aos 
procedimentos e objetivos do estudo e assinaram um termo 
de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O estudo foi 
aprovado pelo CEP/UERR, sob o parecer nº 1.999.047. Os 
atletas realizaram o exame termográfico pré e pós ativação 
muscular na musculatura do quadríceps e isquiotibiais. 
Foram realizadas 10 séries de 15 segundos de exercícios de 
flexão/extensão, adução/abdução e elevação de joelhos 
utilizando faixas elásticas (Mini Band) de intensidade extra 
forte de forma bilateral. A coleta das imagens termográficas 
(termogramas) foi realizada utilizando uma câmera de 
infravermelho da marca Flir® Systems modelo TG – 165, 
com detector Lepton®, e precisão de 1,5%, <0,08ºC de 
sensibilidade térmica. Para análise e processamento de 
imagens dos dados foi utilizado o software FLIR TOOLS com 
calibração automática. Os termogramas foram captados em 
sala com temperatura de 22ºC. O participante permaneceu 
por 10 minutos na sala para que ocorresse um equilíbrio 
térmico e aclimatação, antes que se iniciasse o processo de 
aquisição das imagens e manteve o local da avaliação 
desnudo, na posição ortostática com pés unidos, em posição 

anatômica, com a câmera posicionada a 1,5 metros de 
distância da região avaliada, com ponto de referência sobre 
a linha medial do quadríceps e dos isquiotibiais.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Tabela 1. Termografia dos membros inferiores de jovens 
atletas de futsal. 

Músculo Quadríceps     Quadríceps    Isquiotibial    Isquiotibial 

Lado 
 
Direito 

 
Esquerdo 

 
Direito 

 
Esquerdo 

Momentos Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

Média 
DP 

34,3 

0,50 

33,3* 

1,38 

34,4 

0,65 

33,3* 

1,34 

34,1 

0,57 

32,9* 

1,21 

34,2 

0,61 

33,2* 

1,16 

* p <0,05 

Os resultados apresentados na tabela 1, evidenciaram ter 
havido alterações na temperatura da pele da musculatura 
avaliada após a utilização da PPA como estímulo 
neuromuscular. Para o quadríceps direito foi observado 
redução de 1,00 C e redução de 1,10 C para o o quadríceps 
esquerdo. Na musculatura posterior da coxa (isquiotibiais) 
uma redução de 1,20 C e 1,00 C dos lados direito e esquerdo 
respectivamente. 

CONCLUSÕES 
 
Podemos concluir que após a ativação muscular com as 
faixas elásticas (mini band) houve uma redução significativa 
da temperatura dos músculos quadríceps e isquiotibiais dos 
atletas. Nesse sentido, exercícios de potencia realizados de 
forma aguda, promovem alterações na musculatura de 
membros inferiores dos jogadores. 
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INTRODUÇÃO  
O Projeto Magistério Indígena Tamî’kan- PMIT é uma política 
educacional que surgiu dos anseios das comunidades 
indígenas e está contemplado no Plano Estadual de Educação 
de Roraima, no Plano de Ação Político-pedagógico da Divisão 
de Educação Escolar Indígena-DIEI do Centro de Formação 
dos Profissionais da Educação de Roraima – CEFORR 
(CEFORR, 2017). A palavra Tamî’kan tem origem na língua 
Macuxi, significa “Sete Estrela”, uma referência aos povos que 
se fizeram e faz presente no projeto de formação (Ingaricó, 
Macuxi, Wapixana, Wai Wai, Taurepang, Yekuana e 
Yanomami). A pesquisa teve como objetivos propor e aplicar 
uma sequência didática, aos professores cursistas do 
Magistério Tamî’kan ensino médio sobre Educação Ambiental-
EA e Resíduos Sólidos, estimulando os docentes a uma 
reflexão sobre o conteúdo proposto em uma sequência didática. 
As sequências didáticas supõem a realização de atividades 
intencionais, estruturadas e intensivas que devem adaptar-se 
às necessidades particulares dos diferentes grupos de 
aprendizes (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 110), 
essa ferramenta foi utilizada na turma do Magistério Tamî’kan – 
pós médio, onde professores cursistas estão sendo habilitados 
para lecionarem as turmas de ensino fundamental I, nas 
Escolas Indígenas do Estado de Roraima. Um problema 
emergente da nova configuração socioambiental das Terras 
Indígenas é a produção dos resíduos sólidos, criando um 
problema ambiental semelhante ao que é percebido em áreas 
urbanas. A EA é um processo de mudança e de formação de 
valores, bem como de preparo para o exercício da cidadania, 
constitui- se em um conjunto de ideias contrárias às 
prevalecentes no sistema social atual em que deve prevalecer 
a melhoria da qualidade de vida para todos (PELICIONI, 2005).  
 
MATERIAL E MÉTODOS  
Inicialmente foi solicitado do CEFORR autorização para 
realização da pesquisa através de carta de anuência, após a 
autorização da gestão iniciou-se a pesquisa através de uma 
abordagem qualitativa desenvolvida em cinco etapas: 
Observações em sala de aula (ambientação); questionário (pré-
teste sobre EA, resíduos sólidos, 3R´s); aulas ministradas sobre 
resíduos sólidos e educação ambiental; Aplicação do jogo trilha 
ecológica dos 3 R’s e questionário (pós-teste). Participaram da 
pesquisa 30 alunos de uma turma do Magistério Tamî’kan – pós 
médio no segundo semestre de 2017.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Verificou-se, que dos 30 alunos participantes, 64% 
compreendem que a EA contribui significativamente na prática 
docente que proporcione uma visão mais ampla da realidade, 
nas múltiplas dimensões do processo educativo fomentando 
dessa maneira a compreensão crítica a respeito do ambiente. 
Sobre a percepção de meio ambiente na Comunidade Indígena 
os principais resíduos produzidos são, sacolas plásticas, latas, 
papéis, pilhas, garrafas pet´s, e fraldas descartáveis. Esse 
cenário de degradação divide espaço com as belezas naturais 
das comunidades e se aproxima com veemência dos 
ecossistemas urbanos, fazendo parte do cotidiano destas 
comunidades, retratando a realidade presente nas 

comunidades onde o lixo produzido não tem uma destinação 
adequada o mesmo é queimado ou jogado em valas abertas 
estes foram citados por 25 indígenas, na realidade a poluição é 
problema real e próximo da população indígena. Salienta-se 
que é preciso ocorrer mudanças no processo educativo. “A 
educação é um dos principais meios de realização da mudança 
social” (BRANDÃO, 1997, p.78). Portanto, a realidade deve ser 
observada e analisada pelos educadores no processo 
educativo de forma integrada dentro do currículo escolar. Na 
compreensão dos alunos em relação à EA 14 compreendem 
que é preservar o meio ambiente, 10 manter o ambiente limpo, 
02 é lugar de trabalhar o meio ambiente, 1 é local de eliminar o 
lixo e 03 não souberam responder. Observa-se que a visão dos 
alunos em relação à EA se resume a preservação e ambiente 
limpo, comprovando-se que não há referência à educação 
crítica e transformadora. Os dados evidenciaram que 73%, 
deixam claro que houve contribuição da sequência didática para 
o ensino e para a Educação Ambiental, 3% disseram que ela 
contribuiu para a aquisição do conhecimento científico e a 
formação do saber, 3% afirmaram a importância para organizar 
as ideias do professor e desenvolver o cognitivo do aluno, 3% 
relataram que a forma detalhada do conteúdo e o 
aprofundamento do conhecimento do aluno foram as 
contribuições da sequência didática e 8% que não foi possível 
compreender. Leff (2001) ressalta a necessidade de uma nova 
proposição de ensino  
vinculada ao contexto sociocultural e ambiental necessário à 
orientação dos sujeitos no processo educativo.  

CONCLUSÕES  
A leitura da realidade, aponta para a necessidade de uma nova 
prática pedagógica para a escola. Nesse sentido, é 
imprescindível ampliarmos o espaço para atualização constante 
e planejamento coletivo integrado, visando o trabalho dos 
conteúdos de forma interdisciplinar.  Entretanto, a realização da 
EA representa um grande desafio e evidencia a necessidade de 
envolvimento e participação dos educadores na construção de 
propostas educativas e consequentemente do currículo. A 
práxis pedagógica demonstra a necessidade de 
contextualização da realidade vivenciada. 
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INTRODUÇÃO 
O voleibol foi criado em 1895, pelo norte-americano William 
George Morgan, na cidade de Holyoke (Massachusetts-
EUA). Colocou-se uma rede semelhante à de tênis, sobre a 
qual, uma câmara de bola de basquetebol era batida, 
surgindo assim, o esporte que seria mais tarde denominado 
voleibol (BIZZOCCHI, 2000, pg. 18). Massa et al. (2003), 
afirma que é uma das modalidades esportivas mais 
complexas, na qual a perfeita habilidade na execução de 
seus fundamentos e as características físicas de seus 
atletas são essenciais para um ótimo desempenho da 
equipe. Segundo Fernandes Filho (1999), no processo da 
avaliação física, os resultados obtidos através da bateria de 
testes são fundamentais para que oportunize o 
desenvolvimento de um bom trabalho físico, pois quanto 
mais houver informações iniciais, com determinado 
diagnóstico, melhor será a prescrição do respectivo 
treinamento e desenvolvimento das competências. Dessa 
forma, o objetivo do estudo é verificar os níveis de aptidão 
física da pré-seleção Roraimense Infanto Feminino de 
Voleibol. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Participaram atletas entre 14 e 16 anos de idade, de uma 
equipe de voleibol feminino do estado de Roraima. Os testes 
foram realizados em junho de 2017, no Ginásio Poliesportivo 
“Tancredão” da cidade de Boa Vista-RR. Após a aplicação 
da bateria de testes, todos os resultados obtidos foram 
classificados a partir das tabelas normativas do manual 
Projeto Esporte Brasil-PROESP-BR. Foram mensuradas a 
estatura e a massa corporal para o cálculo do IMC (Índice de 
Massa Corporal), logo após, realizou-se quatro testes 
relacionados à saúde (Composição Corporal, Aptidão 
Cardiorrespiratória, Flexibilidade e Resistência Muscular 
Localizada) e um teste relacionado à desempenho esportivo 
(força explosiva de membros inferiores). A análise dos dados 
se deu com a confecção de um banco de dados no programa 
Microsoft Office Excel 2010®, utilizando medidas de 
tendência central e dispersão, de média, mediana, desvio 
padrão, mínimo e máximo 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A média de IMC da pré-seleção roraimense foi de 
21,72(kg/m²), estando na zona de risco a saúde, 
observando-as individualmente, 67% das atletas estão na 
zona de risco e apenas 33% na zona saudável. Na potência 
cardiorrespiratória, todas as atletas apresentaram posição 
na zona de risco à saúde. Na avaliação da flexibilidade, a 
média foi de 33,58 cm, apresentando uma normalidade 
adequada, estando todas as atletas na zona saudável. No 
que diz respeito à resistência muscular localizada abdominal 
da pré-seleção roraimense, 67% das atletas da seleção 

estão na zona de risco à saúde e apenas 33% na zona 
saudável. 
No que diz respeito à potência de membros inferiores no 
plano horizontal da pré-seleção roraimense, a média foi de 
148,92 cm, estando no nível “bom”. Observando-se 
individualmente, 42% das atletas estão em um nível 
razoável, 33% em um nível bom e 25% em um nível fraco. 
Anza et. al (2013), analisou 19 atletas do sexo feminino entre 
14-17 anos, de categorias infanto-juvenis de dois clubes em 
Porto Alegre – Brasil. Em sua avaliação, observou um índice 
de massa corporal acima do encontrado no presente estudo, 
além disso, o nível médio de resistência abdominal das 
atletas superou a média da seleção roraimense com mais de 
20 repetições acima, apresentando nível baixo em relação a 
atletas da mesma faixa-etária. Rabelo et. al (2012), 
investigou 12 atletas femininas de 13-16 anos, de um clube 
de Fortaleza CE, que treinavam regularmente há 1 ano e as 
comparou à um time de jovens catalãs com as mesmas 
características. O valor médio de flexibilidade do time de 
Fortaleza ficou cerca de 10 cm acima do time catalão, porém 
apenas 1 cm acima da média da seleção roraimense, 
estando compatível com atletas da mesma idade. 
Observando Anza et al. (2013) e Rabelo et al. (2012), 
percebemos uma potência de membros inferiores das 
atletas juvenis brasileiras bastante acima da média catalã. 
No entanto, as jovens catalãs ainda obtiveram uma média 
superior a pré-seleção roraimense. Os times de Fortaleza 
(CE) e Porto Alegre (RS), obtiveram uma média com mais 
de 30cm acima da média roraimense. 
 
CONCLUSÕES 
Há necessidade de se investir no treinamento das atletas 
visando a otimização dos resultados das variáveis 
neuromotoras, a fim de se obter alto rendimento e melhores 

performances das atletas avaliadas. 
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INTRODUÇÃO 
 
A termografia é um método utilizado para registrar padrões 
térmicos do corpo, de forma não invasiva, sem contato com 
o avaliado e sem emissão de radiação (MARINS et al., 
2015). É uma técnica que consiste no monitoramento da 
temperatura corporal do individuo em tempo real, gerando 
um perfil térmico através da divisão do corpo em regiões de 
interesse (CUEVAS et al., 2014). As assimetrias ficam mais 
evidentes nas ações esportivas, pois dificilmente os atletas 
apresentam rendimento semelhante entre os lados. As 
diferenciações entre os lados ocorrem tanto na preferência 
quanto no desempenho. Preferência é a predisposição em 
escolher membros ou órgãos sensoriais de um lado ou de 
outro do corpo em diferentes tarefas. No treinamento 
esportivo, Neves e Reis (2014) indicam que os termogramas 
obtidos por imagens específicas nas regiões corporais de 
interesse se constituem em importante ferramenta para 
auxiliar técnicos, preparadores físicos e fisioterapeutas na 
quantificação e recuperação da carga de trabalho em 
modalidades esportivas individuais e coletivas e também no 
diagnostico de possíveis assimetrias. O futsal é um desporto 
coletivo, de cooperação/oposição que apresenta alta 
intensidade em suas ações, sendo caracterizado por 
estímulos/pausas e movimentos em diversas direções, 
exigindo dos atletas um alto desempenho físico-motor, em 
que geralmente os atletas possuem dominância maior em 
um dos lados dos membros inferiores (SANTA CRUZ et al., 
2016). Dessa forma, o objetivo desse estudo foi analisar a 
simetria térmica de membros inferiores em atletas de futsal 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Participaram do estudo 10 atletas do sexo masculino com 
idades compreendidas entre 20 e 30 anos, peso 68±6,53 kg 
e estatura de 1,71±0,05 cm, pertencentes a uma equipe de 
futsal da categoria adulto. Antes de iniciar a participação, os 
voluntários receberam todas as informações relacionadas 
aos procedimentos e objetivos do estudo e assinaram um 
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O 
estudo foi aprovado pelo CEP/UERR, sob o parecer nº 
1.999.047. Os atletas realizaram a avaliação termográfica 
na musculatura do quadríceps e isquiotibiais. Em uma sala 
previamente preparada com climatização de 22°C foram 
realizadas as imagens termográficas (termogramas). Para 
que ocorresse um equilíbrio térmico e aclimatação os atletas 
permaneceram por 10 minutos na sala, antes que se 
iniciasse o processo de aquisição das imagens. Foi utilizado 
um termógrafo da marca Flir® Systems, modelo TG – 165, 
com detector Lepton®, e precisão de 1,5%, e 0,01°C de 
sensibilidade. O atleta permaneceu em uma posição 
anatômica diante do avaliador, em cima de uma plataforma 
de 10cm a uma distância de 2 metros da câmera, para a 

medição de quatro imagens termográficas nas regiões 
anterior (quadríceps) e posterior (isquiotibiais) da coxa dos 
lados direito e esquerdo. Foi realizada a identificação da 
temperatura das áreas de interesse em °C, para 
comparação dos momentos pré e pós treinamento técnico, 
sendo feita a análise contralateral da incidência de calor 
entre os segmentos corporais. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Tabela 1. Termografia pós dos membros inferiores de 
jovens atletas de futsal. 

Músculo Quadríceps     Quadríceps    Isquiotibial    Isquiotibial 

Lado 
 
Direito 

 
Esquerdo 

 
Direito 

 
  Esquerdo 

Média        34,2    34,2   34,0  34,1 

DP   0,55    0,69 
 
 

 0,56  0,57 

 

Os resultados apresentados na tabela 1, evidenciaram uma 
simetria térmica da musculatura do quadríceps e 
isquiotibiais dos atletas de futsal avaliados. 

CONCLUSÕES 
 
Podemos concluir que após a avaliação termográfica dos 
atletas, foi constatada simetria nos músculos dos membros 
inferiores. O uso da termografia se torna uma ferramenta 
importante no diagnostico das simetrias, pois pode fornecer 
informações referentes a possíveis desgastes musculares e 
lesões. 
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INTRODUÇÃO 

A pesca é uma das atividades humanas mais importantes 
na Amazônia, constituindo-se em fonte de alimento, 
comércio, renda e lazer para grande parte de sua 
população, especialmente a que reside nas margens dos 
rios de grande e médio porte (SANTOS, 2005). Partindo-se 
diretamente para a análise da cadeia produtiva pode-se 
destacar a sua base como sendo a da produção de 
pescado, que abarca as empresas de pesca industrial e, em 
maior quantidade os pescadores artesanais, este segmento 
é o que mais contribui para a ocupação da mão de obra do 
setor pesqueiro, bem como é o principal elo de exploração 
de estoques pesqueiros de várias espécies que são 
responsáveis pelo abastecimento de famílias e atendimento 
do setor comercial (ANTÔNIO, 2005). Ao chegar a 
comunidade de Cachoeirinha é vista uma pequena vila com 
elementos urbanos, possui sete ruas, todas urbanizadas. 
Presente casas de alvenarias do projeto “Minha Casa, 
Minha Vida” algumas concluídas, umas em andamento e 
outras inacabadas. Além disso também possuem casas de 
madeiras extraídas da floresta, dando ao local uma 
paisagem admirável. Em Cachoeirinha possuem uma 
diversidades de transportes, sendo elas:  motocicletas, 
bicicletas, barcos, canoas, voadeiras e rabetas. E entre 
outros elementos como alimentação, cultura, trabalho, 
comercio e diversidades são marcantes na comunidade, 
havendo ainda alguma semelhança com os grandes centros 
urbanos de Roraima e Amazonas (estado próximo a 
comunidade). Nessa perspectiva o objetivo é relatar os 
apetrechos mais utilizados para a pesca na comunidade de 
Cachoeirinha.   

MATERIAL E MÉTODOS 

Pesquisa realizada por meio de um trabalho de campo, com 
caráter exploratório e descritivo, com abordagem 
quantitativa. A pesquisa teve como unidade de análise, uma 
comunidade ribeirinha do Baixo rio Branco, sendo ela 
Cachoeirinha, localizada no município de Caracaraí, 
extremo sul do estado de Roraima. Instrumentos de coleta 
foram: Observação direta, Evidencias fotográficas e 
Entrevista com o roteiro prévio (gravadas). Foram 
entrevistados 18 pessoas. A coleta do material foi feita pelo 
acadêmico selecionado para a meta, e os dados foram 
analisadas para obtenção dos resultados. Os entrevistados 
foram selecionados, tendo como principal característica ser 
agricultor familiar e desenvolver o trabalho da pesca, seja 
para o comercio como, para o consumo. A coleta de dados 
foram realizadas nos dia 5 e 6 de julho de 2018. Para análise 
dos dados, as variáveis serão organizadas e transcritas em 
software Express Scribe (Software Livre) e restante dos 
dados assim como foram coletados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na comunidade os pescadores utilizam-se do pescado para 

consumo e para venda, e que as épocas do ano influenciam 

em quais apetrechos serão usados e quais peixes 

predominam na época em questão do ano. Dentre os 

apetrechos utilizados na comunidade de Cachoeirinha são: 

Malhador, Zagaia, Caniço, Anzol, Ponta de lança, Espinhel, 

Poita, Arpão, Corrico, Linha comprida, Linha, Arco e Flecha. 

Podendo ser utilizado mais de um apetrecho. O mais 

utilizados com 100% dos relatos dos entrevistados é o 

Malhador, pela sua capacidade de capturar mais peixes em 

menos tempo. Porém na utilização do malhador, tem-se 

uma malha com a numeração adequada para determinada 

espécie de peixe, as malhas mais utilizadas são 40 

(Leporinus friderici e Brycon orbignyanus), 45 (Brycon 

cephalus. e Semaprochilodus taeniurus), 50 (Astronotus 

ocellatus, Cichla, Sorubimichtthys planiceps, Serrasalmus 

nattereri, Osteoglossidae), 60 (Piaractus mesopotamicus) e 

80 (Phractocephalus hemioliopterus, Brachyplatystoma 

filamentosum e Salminus brasiliensis). Com isso a 

comunidade visa: a captura bem sucedida, a seleção natural 

do peixe e como meio de preservação de espécies. Ainda 

dentre os mais utilizados segue com 88,3% a Zagaia, 77,7% 

Anzol e 61% o Espinhel. Segundo Soares 2000, o manejo 

da pesca e dos recursos pesqueiros tem algumas 

considerações especiais devem ser levadas em conta no 

manejo de pescarias fluviais, particularmente porque: As 

assembleias de peixes são bastante complexas, sendo o 

número de espécies fortemente correlacionado com a área 

da bacia. 

CONCLUSÕES 
A partir da pesquisa realizada e do referencial teórico pode-
se evidenciar a pesca e os recursos pesqueiros utilizados, 
o papel do imaterial na atividade pesqueira e sua 
importância para captura e proteção das espécies de peixes 
e proteção do meio ambiente a qual vivem.  
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a tendência para dispositivos menores e 
mais rápidos, juntamente com a necessidade de acesso a 
informação em movimento, tem formado um novo caminho 
para uma tecnologia que une o mundo web e mundo da 
telefonia móvel. Essa tendência faz com que a tecnologia 
tenha o objetivo de fornecer aos usuários a capacidade de 
terem tudo que precisam em um dispositivo que caiba na 
mão.  
Hoje em dia, apesar de várias pesquisas apontarem para 
um grande crescimento no acesso à internet e ao uso de 
smartphones no Brasil e no estado de Roraima nenhuma 
universidade do estado de Roraima tem um aplicativo via 
dispositivo móvel voltado para a biblioteca universitária que 
busque facilitar a procura de livros e locação dos mesmo 
para os acadêmicos. Disponibilizando seu acervo e 
facilitando o acadêmico na busca por livros, disponibilizando 
mais informações para que ele possa entender como 
funcionam as bibliotecas, onde estão localizadas e um 
modo fácil para reservar um livro sem que o aluno tenha que 
ir na biblioteca. Neste contexto, o objetivo geral é 
desenvolver uma aplicação para dispositivos móveis, em 
que sua funcionalidade é oferecer de maneira mais intuitiva 
e cômoda a consulta do acervo de livros, conhecimento de 
serviços oferecidos pela biblioteca da universidade, 
localização das bibliotecas nos campus, seus horários de 
funcionamento e o gerenciamento dos livros, tanto na 
organização do acervo quanto na locação. 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia que será empregada neste pré-projeto de 
pesquisa deverá ter primeiramente uma fundamentação 
bibliográfica. Por meio de revisão literária, foram utilizados 
como base de dados, livros, artigos científicos e sites na 
área de tecnologia e informação como fonte de publicações 
eletrônicas. Os temas utilizados para a busca foram os que 
envolvem, uso de internet e dispositivos moveis, conceitos 
de bibliotecas universitárias, o uso de novas tecnologias em 
universidades, dispositivos moveis e bibliotecas. 
Complementando a pesquisa bibliográfica, será realizado 
um estudo de caso, onde a ideia é desenvolver um protótipo 
para comparar a usabilidade do aplicativo no cotidiano dos 
usuários da biblioteca para melhoria da aplicação com base 
nas necessidades dos acadêmicos e da universidade.  
O Tipo da pesquisa será descritiva, onde segundo Andrade 
(2002) o pesquisador preocupa-se em observar os fatos, 
registrá-los, analisá-los e interpretá-los. Para alcançar o 
objetivo do projeto, será descrito um passo-a-passo das 
etapas de construção da aplicação, e uso de ferramentas 
escolhidas, mostrando um estudo de caso na 
implementação do aplicativo no ambiente acadêmico. 

 

A pesquisa terá uma abordagem de caráter qualitativo, que 

aplicada ao projeto faz relação aos temas que envolvem o 

uso de tecnologias nas bibliotecas universitárias, mais 

especificadamente aplicativos voltados  

para locação e busca de livros em bibliotecas universitárias. 

Com levantamento de informações que procurará buscar 

uma melhor resposta para as finalidades da aplicação 

proposta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para Gomes e Barbosa(2007) o papel de uma biblioteca 

universitária é contribuir para o ensino, a pesquisa e a 

extensão, assumindo a função de prover a infraestrutura 

documental, em prol do desenvolvimento da educação, da 

ciência e da cultura.  

Franco (2014 p.3) afirma que “os dispositivos móveis são 

considerados dispositivos com capacidade de 

processamento, que possibilitam realizar comunicação com 

a web, e que trazem fácil portabilidade.” Seguindo esse 

ritmo as bibliotecas também estão evoluindo e tentando 

aproveitar-se desse avanço para tirar partido dessa nova 

realidade móvel. Segundo Franco (2014 p.4) Os dispositivos 

móveis podem oferecer, uma enorme facilidade e conforto 

para que os usuários possam utilizar dos serviços que 

desejarem e necessitarem apenas com um acesso à 

internet e um dispositivo móvel. Essa facilidade possibilita, 

o usuário acessar todos serviços de uma biblioteca 

independentemente de onde ele esteja, dando a ele a 

capacidade de realizar vários serviços que antes seriam 

impossíveis de fazer remotamente, como checar horários, 

fazer reservas de livros, buscar livros no acervo, entre 

outros serviços. 

CONCLUSÕES 

Pelo fato de nenhuma universidade do estado de Roraima 
ter um aplicativo via dispositivo móvel voltado para a 
biblioteca universitária o projeto proposto traz uma 
aplicação que hoje em dia é essencial para a vida 
acadêmica, pois com o avanço das novas tecnologias as 
pessoas conseguem realizar mais atividades sem ter que 
sair de onde estão. O que torna a biblioteca universitária 
mais funcional para o acadêmico, trazendo funcionalidades 
que são capazes de proporcionar o conforto e a agilidade 
necessária na hora de usufruir de todos os serviços 
disponibilizados pela biblioteca. 

____________________ 
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Palavras chave: motoristas de ônibus, condições de trabalho. 

 
INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa buscou conhecer as condições de trabalho 
dos motoristas de ônibus do transporte coletivo, uma vez, 
que grande parte dos estudantes utiliza o transporte coletivo 
como meio de deslocamento ate a universidade. Desta 
forma percebem-se diferentes níveis da precarização das 
condições de trabalho dos motoristas. 

MATERIAL E MÉTODOS 
A partir de estudo bibliográfico, de abordagem qualitativa, 
buscou-se fazer uma correlação entre o contexto social em 
que se insere o motorista de transporte coletivo e a 
precarização das relações de trabalho, visando trazer 
métodos e alternativas que possam facilitar alguns aspectos 
do trabalho dos motoristas do transporte coletivo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O trabalho é, em seu caráter, fundante do ser social, como 
atividade permanente e inerente da própria existência 
humana, é elemento impulsionador para dinâmica da vida 
em sociedade.  
Marx (1985, p. 153) afirma que o processo de trabalho é a 
apropriação do natural para satisfazer as necessidades 
humanas, condição natural eterna da vida humana, sendo 
igualmente comum a todas as suas formas sociais.  
Ainda com base em Marx (1985, p. 48) podemos afirmar que 
o desenvolvimento do modo produção capitalista exige, 
como condição prévia, a separação entre o trabalho e os 
meios de produção, de forma que o proprietário do trabalho, 
ou seja, da força de trabalho, se veja obrigado a vendê-la 
ao proprietário dos meios de produção em troca de um 
salário. Isto ocorre porque o trabalhador direto foi 
expropriado de toda propriedade e vê-se obrigado, para 
sobreviver, a vender a única coisa de que dispõe: sua força 
de trabalho, tornando-se assim um trabalhador assalariado. 
Assim acontece com todas as categorias de trabalhadores, 
inclusive a categoria dos motoristas que também estão 
sujeitos às condições impostas pela classe dominante.   
Partindo-se do pressuposto de que o trabalho é um 
instrumento utilizado pelo capitalismo para a exploração 
humana, durante percurso diário para a universidade no 
qual se utiliza o transporte publico para deslocar-se, pode-
se observar o intenso processo de precarização e 
exploração da força de trabalho desta categoria, inscrita na 
divisão sócio técnica do trabalho.  O cotidiano desses 
trabalhadores é de constante estresse, o transito que 
enfrentam diariamente, os riscos de acidente, de assalto, a 
pressão de cumprir as exigências de horário, o fato de terem 
que ficar durante muito tempo numa mesma posição e a 
forma com que os passageiros se comportam e tratam os 
motoristas de maneira hostil geram um clima de desconforto 
e desgaste emocional e físico. 
Segundo Kompier (1996 apud TAVARES, 2010) alguns dos 
problemas enfrentados pelos motoristas de ônibus são as 
condições do posto de trabalho, sofrendo os inconvenientes 
do vento, frio, calor, barulho, mau-cheiro, reflexos de 

luminosidade, vibrações e a postura forçado de trabalhar o 
tempo todo sentado. Outro problema cada vez mais comum, 
especialmente nas grandes cidades, é a desordem e 
confusão causada por passageiros turbulentos, além do 
risco constante de assaltos e agressões físicas. 
Pode-se observar, a partir da pesquisa, que esta profissão 
é uma das mais estressantes, pois expõe o trabalhador a 
diversos riscos à saúde. A saúde física e mental desses 
trabalhadores é um reflexo das péssimas condições de 
trabalho dos mesmos.  Observa-se que o exercício desta 
profissão possui suas particularidades, tais como, 
exposições que põem riscos a saúde dos trabalhadores, 
com jornadas de trabalho excessivas que podem resultar 
em muitas noites mal dormidas ocasionando distúrbios no 
sono, além disso, eles estão sujeitos a vários tipos de 
situações como vandalismo, veículos com péssimas 
condições, sobrecarga de funções e baixos salários que 
resultam em um declínio na sua qualidade de trabalho e no 
serviço prestado a população, e consequentemente 
também resultam na qualidade de vida destes 
trabalhadores. 
Podemos observar que de fato esse é um trabalho 
desafiador, não apenas pelas condições de trabalho e riscos 
que são expostos, mas também pela grande 
responsabilidade de transportar passageiros durante o 
cotidiano, visto que, o profissional deve cuidar para não 
colocar em perigo a sua vida e a vida dos passageiros.   

CONCLUSÕES 
A atividade de dirigir é muito cansativa e causa estresse 
constante. A melhoria das condições de trabalho dos 
motoristas é importante para que esses profissionais 
possam oferecer um serviço adequado a população usuária 
dos transportes coletivos. 
Diante disto, é de suma importância que os motoristas 
participem na elaboração de escalas que se ajustem as 
suas necessidades. Quanto ao desgaste físico, poderiam 
ser criados programas educacionais e de conscientização 
que leve ate esses profissionais, o ensino de técnicas de 
alongamento para relaxar os músculos e corrigir a postura 
ao dirigir, possibilitando ao motorista realizar essas técnicas 
durante a jornada de trabalho.  

_______________________ 
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INTRODUÇÃO 
 A Astrobiologia é uma área da ciência relativamente 
recente e que tem incentivado de maneira significativa 
pesquisas multi e interdisciplinares envolvendo áreas como 
a astrofísica, a geologia, a química, a bioquímica, a biologia, 
a matemática e a física (Dimas et al 2016), investigando 
questões como a vida no Universo, sua origem, evolução, 
distribuição e futuro, tendo como ponto de partida a melhor 
compreensão da vida na Terra, para entender como este 
fenômeno se dá em ambientes extraterrestres (Rodrigues et 
al 2016).  
A grande área que envolve o tema Astrobiologia que é a 
Astronomia está presente na matriz curricular proposta para 
o Ensino Fundamental e Ensino Médio, no entanto, na 
prática, observa-se uma carência deste tema na área de 
Ensino, talvez fruto da baixa divulgação de estudos em 
Astrobiologia, ou sua concentração especialmente em 
instituições de ensino superior, como sugere Paulino-Lima 
e Lage (2010). Assim, a popularização de assuntos que 
remetem a esta temática pode se constituir em ferramenta   
relevante para a comunidade escolar uma vez que pode 
despertar o interesse, a motivação e o aprendizado de 
maneira integrada. Neste sentido, a proposta deste estudo 
foi a de realizar, de forma integrada, estudos em 
astrobiologia sob a perspectiva dos componentes 
curriculares de Biologia, Matemática, Física, Química, 
Língua Portuguesa e Sociologia como ferramenta 
motivadora do ensino, para estudantes de cursos técnicos 
integrados ao ensino médio. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi desenvolvido com estudantes do Curso 
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, 2º e 
3º ano, do Instituto Federal de Roraima, Campus Novo 
Paraíso. O fundamento para desenvolver foi a pesquisa 
intervencionista, um modelo que, embora possa ser 
aplicado em diferentes ambientes como sugerem 
Cassandre e Querol (2014), pode ser utilizado para intervir, 
mediar ou interceder para ampliar conteúdos e/ou conceitos 
vistos na rotina de sala de aula, de maneira que torne os 
discentes co-responsáveis pela construção do 
conhecimento coletivo. Com duração de 6 meses, todo o 
processo foi subdividido em 5 etapas: seleção, aplicação de 
pré-teste, ciclo interativo com componentes das áreas 
básicas (Biologia, Matemática, Química, Física, Língua 
Portuguesa e Sociologia), ciclo interativo com outras 
instituições e/ou pessoas que trabalhavam com a temática 
da Astrobiologia ou da Astronomia e aplicação do pós-teste. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Ao longo do desenvolvimento do estudo foi possível 
perceber a mudança no entendimento de alguns aspectos 
da astrobiologia percebidos desde a aplicação do pré-teste 
e as novas construções cognitivas advindas conforme os 
componentes curriculares apresentavam suas contribuições 
dentro da temática. No início, cerca de metade dos 
estudantes selecionados responderam que ainda não 
tinham qualquer noção sobre Astrobiologia e o que 
representava, além disso, para a maioria deles, os tipos de 
vida que possam existir fora do nosso planeta era 
extremamente diferente dos organismos conhecidos na 
Terra. A medida que os estudos foram avançando algumas 
noções foram apresentadas como a formação dos 
elementos químicos que conhecemos, a importância das 
tão fascinantes super-novas nesse processo, a física e a 
matemática e as leis gerais por trás da sustentação e 
movimento dos astros. Durante o projeto os estudantes 
realizaram pesquisas variadas sobre os temas abordados, 
confeccionaram algumas maquetes para auxiliar na 
explicação do tema, materiais que serão utilizados para a 
divulgação do tema para a escola e em outros ambientes. 

CONCLUSÕES 
A Astrobiologia em uma abordagem integrada além de 
despertar a curiosidade gerou motivação aos estudantes, 
algo difícil de medir, no entanto, mais sensível de ser notado 
na prática da sala de aula e no despertar para possibilidades 
de investigações que a ciência suscita. 
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa foi realizada no ano de 2017 pelos 

alunos do 6º ano B do Colégio Est. Militarizado 

Desembargador Sadoc Pereira no município de Alto Alegre-

RR. Há poucos registros sobre o surgimento desse 

município, contudo é possível encontrar informações 

superficiais em alguns sites da internet. 

Analisando toda essa questão e procurando contribuir com 

seu resgate histórico-geográfico, é que se objetivou 

identificar as principais mudanças ocorridas tanto no 

crescimento urbano quanto no populacional nos anos de 

2006 a 2016 na sede do município. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa apresenta caráter qualitativo, onde usou-se o 

Método Hermenêutico, por meio da Técnica de Análise de 

Conteúdos, que segundo Oaigen (1996, p.36), é baseada 

em categorias principais que consequentemente darão 

origem a categoria específicas, construídas pela 

interpretação de dados presentes nos documentos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

referente aos anos pesquisados e mapas do município, 

onde interpretou-se os dados analisados. Uma pesquisa 

qualitativa apresenta como objetivo principal a interpretação 

dos fenômenos observados pelo pesquisador em campo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A sede do município de Alto Alegre, entre os anos 2006 e 

2016 teve um aumento de 5 (cinco) bairros; durante a 

pesquisa observou-se que inicialmente haviam 3(três): 

bairro Azul, Centro e Mutirão. Hoje somam-se 7(sete) 

mapeados, pois o bairro João Cinésio ainda não está 

legalizado. Os bairros são: Frederico Pinheiro, Maria Benta 

Dias, Novo horizonte, Imperatriz, Centro, Bairro Azul e 

Mutirão. Existem 27(vinte e sete) ruas e 10(dez) avenidas. 

A população conforme a estimativa do censo de 2008, 

apontou que era de 14.562 habitantes. Já o censo de 2010, 

apontou que 16.428 pessoas moravam em Alto Alegre, esse 

número baixou nas estimativas de 2011 e 2012, voltando a 

crescer em 2013 para 16.428, mas caiu para 16.301 em 

2014. Em 2015, a estimativa populacional era de 16.176. 

Alto Alegre é o único município do Estado de Roraima a 

apresentar queda significativa populacional. 

 

CONCLUSÕES 

Ao analisar os resultados obtidos pela pesquisa, podemos 

observar que o dinamismo relacionado à expansão 

populacional e da área urbana do município deu-se em 

função do crescimento socioeconômico. Fator essencial 

para o desenvolvimento geral da sociedade e outros 

elementos que simultaneamente a compõe. 

Mesmo com poucas informações precisas e aspectos 

técnicos geográficos, foi possível uma coleta de 

informações, muito importantes para que pudesse fluir a 

elaboração do projeto. Fato justificado até por ser um  

município novo, ainda em desenvolvimento, e considerando 

que a população tem uma porcentagem expressiva de 

colonos, dificultando a coleta de informações. 
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INTRODUÇÃO 
Banheiros públicos podem ser descritos como banheiros 
convencionais no local gerenciados pela autoridade local 
e/ou gerenciados externamente por provedores privados. 
Estes são os banheiros que o público tem o direito de 
acesso, incluindo aqueles em centros esportivos, shoppings 
e rodoviárias. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas não têm 
acesso a instalações de saneamento1. A partir de 2012, 
82% da população brasileira tem acesso a instalações de 
saneamento melhoradas. Além disso, há planos para 
aumentar a cobertura de saneamento em áreas rurais e 
urbanas para 69% e 93%, respectivamente1. Para melhorar 
a cobertura de saneamento, o Brasil lançou o Happy Toilet 
Programme (HTP) uma iniciativa para classificar sanitários 
públicos usando várias medidas: design, limpeza , 
manutenção, eficácia e satisfação. Os usuários saem do 
banheiro sentindo-se felizes, pois a HTP garante que eles 
não apenas obtenham a melhor experiência, mas também 
que suas necessidades sejam atendidas. Debates sobre 
políticas de saneamento e higiene giram em torno dos 
efeitos sobre a saúde das crianças  e sobre a prevalência 
da incontinência urinária/fecal.5 
Em geral, um banheiro público limpo precisa ter instalações 
básicas, instalações em boas condições de funcionamento, 
chão seco e inodoro e atender às necessidades do usuário. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Realizamos um estudo transversal entre maio e abril de 
2016 para avaliar as condições higiênico-sanitárias dos 
banheiros públicos (cinquenta) em Boa Vista, Roraima, 
Brasil; atráves de questionários estruturados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos 50 questionários, 35 foram preenchidos e 15 
preenchidos parcialmente 
De acordo com os resultados estatísticos, 19 (38%) 
banheiros estavam limpos, enquanto 13 (26%) não estavam 
e três (6%) estavam parcialmente inodoros Quando se trata 
de banheiros públicos com instalações básicas, 11 (22%) 
eram abastecidos com papel toalha e papel higiênico e 17 
(34%) não estavam e sete (14%) estavam parcialmente. O 
estudo demonstrou que os banheiros tinham instalações 
básicas, limpeza, acessiblidade ao uso. Um bom 
saneamento leva a benefícios sociais e econômicos. Os 
benefícios econômicos da melhoria das condições 
sanitárias e higiênicas dos banheiros públicos incluem; 
redução das despesas de saúde, pouco absenteísmo no 
trabalho ou na escola devido a doenças relacionadas ao 
banheiro ou ao cuidado de um membro da família doente. 
Quando se trata de saneamento, cerca de dois terços dos 

banheiros tinham instalações básicas, enquanto o restante 
tinha dados faltantes. Há um aumento notável na ocorrência 
de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), 
cólera e diarreia que tem sido atribuído a serviços sanitários 
e higiênicos inadequados em banheiros públicos. 
Água e saneamento são essenciais para minimizar as  
infecções, tais como diarréia e doenças de pele. Por outro 
lado, melhorar a higiene dos banheiros públicos é a principal 
forma de diminuir os riscos de infecções associadas aos 
excrementos. As práticas de higiene devem, portanto, ser 
respeitadas. Por exemplo, em Boa Vista cerca de 4 (8%) 
banheiros não foram abastecidos com água, enquanto 30 
(60%) tinham água. Além disso, apenas 15 (30%) banheiros 
continham sabonete líquido e 17 (34%) não possuíam essas 
instalações. Por mais importante que seja a limpeza das 
mãos após a visita ao banheiro, no entanto, atualmente as 
pessoas dependem de agentes químicos de limpeza 
resistentes a patógenos. Neste estudo, 32 (64%) banheiros 
tinham pias para lavagem das mãos, 12 (24%) tinham piso 
úmido e sete (14%) gotejavam e vazavam, o que pode servir 
como local de reprodução para bactérias. 
No entanto, parece que o governo não tem conhecimento 
das condições sanitárias e higiênicas dos banheiros 
públicos. Isso pode ser resultado de uma indisposição 
política para admitir o grau da questão e da relutância das 
administrações locais em alocar recursos para a limpeza do 
banheiro.  
 
CONCLUSÕES 
Os banheiros públicos da capital Boa Vista são limpos, com 
água corrente nas pias e toillete, sem sabão líquido para 
higienização , parcialmente abastecidos com papel toalha e 
desabastecidos com papel higiênico. 
____________________ 
Bain BR, Cronk R, Hossain R, Bonjour S, Onda K, Wright J, et al. 
Global assessment of exposure to faecal contamination through 
drinking water based on a systematic review. Trop Med Int Health. 
2014;19(8):917-27. 
Ahmed T, Hossain M, Sanin KI. Global burden of maternal and 
child under nutrition and micronutrient deficiencies. Ann Nutr 
Metab. 2012;61(Suppl 1):8-17. 
Cairncross S, Hunt C, Boisson S, Bostoen K, Curtis V, Fung IC, et 
al. Water, sanitation and hygiene for the prevention of diarrhoea. 
Int J Epidemiol. 2010;39(Suppl 1):193-205. 
Wolf J, Prüss-Ustün A, Cumming O, Bartram J, Bonjour S, 
Cairncross S, et al. Assessing the impact of drinking water and 
sanitation on diarrhoeal disease in low- and middle-income 
settings: systematic review and meta-regression. Trop Med Int 
Health. 2014;19(8):928-42. 
Fisher J. Women in water supply, sanitation and hygiene 
programmes. Proceedings of the ICE: Municipal Engineer. 
2008;161(4):223-9. 

 

 

 

 



 

2 
 

 

AVALIAÇÃO DE DOENÇAS INFECCIOSAS EMERGENTES E A IMPORTÂNCIA DO SINAN NA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IMIGRANTES VENEZUELANOS NO BRASIL 
 
LIMA JUNIOR1, Mário Maciel; de Souza Oliveira2, Mariana; Lima R3, Maysa. 
 
1 Medicina Universidade Estadual de Roraima.(mmljr@uol.com.br) 
2 Medicina Universidade Estadual de Roraima 
3 Prefeitura Municipal de Pacaraima – Roraima 
 

Palavras Chave: Imigração, fronteira amazônica,Sinan, vigilância epidemiológica, malária. 

INTRODUÇÃO 
Já está estabelecido que a espinha dorsal de um programa 
de controle de doenças bem-sucedido é um sistema de 
informações de doenças forte, pois fornece informações 
essenciais para executar o programa satisfatoriamente, 
mas também suporta tomadas de decisão diferentes, 
incluindo alocação e uso racional de recursos. 
O governo brasileiro, em 1994, introduziu um sistema 
nacional de informação sobre doenças transmissíveis, o 
Sistema Nacional de Agravos de Notificações (SINAN).A 
informação sistemática fornecida pelo SINAN é 
descentralizada para que todos os profissionais de saúde 
tenham acesso a ela e também estejam disponíveis para a 
comunidade. Assim, desempenha um papel crucial não 
apenas no planejamento e na priorização de objetivos, mas 
também na implementação, monitoramento e avaliação 
bem-sucedidas de intervenções. 
Especialmente nos últimos 50 anos, um grande número de 
pessoas foi forçado a migrar de seus próprios países para 
outros países devido a várias causas (especialmente devido 
a distúrbios socioeconômicos, guerras, etc.). 
Assim, a disseminação de doenças infecciosas de um país 
para outros países continua a ser a preocupação mais 
importante para as organizações internacionais. 
Às vezes, o contato com a nova população (hospedeiro), 
novos micróbios, vetores, mudanças culturais, mudanças 
comportamentais e de estilo de vida podem aumentar 
novamente o risco de infecção na população migrante já 
vulnerável. Várias doenças infecciosas transmitidas por 
vetores atípicos, especialmente doenças transmitidas por 
piolhos, como o tifo epidêmico e a febre recidivante, são 
comumente prevalentes nos campos de refugiados e estão 
associadas a uma alta taxa de fatalidade. Além disso, a 
superpopulação em más condições sanitárias pode levar ao 
surgimento de infecções atípicas e cepas multirresistentes 
de micróbios comuns. 
Atualmente, devido à má situação socioeconômica da 
Venezuela, milhares de cidadãos foram migrados para 
diferentes países, incluindo o Brasil. A entrada incessante 
de migrantes venezuelanos no Brasil levou a várias 
questões socioeconômicas, incluindo questões 
relacionadas à saúde. Assim, a vigilância epidemiológica 
regular, especialmente para doenças infecciosas, do 
migrante venezuelano e da população hospedeira local é 
essencial para prevenir surtos. 
Neste estudo pretendemos analisar o impacto da imigração 
venezuelana sobre o surgimento de doenças emergentes e 
reemergentes. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi retrospectivo observacional com duração de 3 
anos (2015 a 2017) no município de Pacaraima-RR.A coleta 
de dados foi realizada por meio de consulta ao SINAN e com 
a ajuda do software DATASUS.Foram consideradas as 
doenças infecciosas como tuberculose, infecções 

sexualmente transmissíveis (IST), HIV / AIDS, sífilis, 
hepatites virais, leishmanioses e malária. Estatística 
descritiva foi utilizada para analisar os dados inicialmente. 
Para comparação entre brasileiros e venezuelanos quanto 
ao relato de doenças infecciosas específicas, foi utilizado o 
teste não paramétrico, teste de Mann-Whitney. O valor de p 
(<0,05) foi considerado estatisticamente significativo. Toda 
a análise foi realizada utilizando o software STATA v12. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A maioria dos relatos foi para ISTs e dos 729 casos, 396 
foram notificados para os brasileiros e 333 para os  
migrantes venezuelanos no Brasil. No entanto, o número de 
notificações para cada doença variou entre os referidos 
grupos. Em caso de tuberculose, HIV / AIDS e leishmaniose, 
o número de relatos foi maior entre os migrantes 
venezuelanos (para tuberculose n = 9; HIV / AIDS n = 25; 
para leishmaniose n = 207) no Brasil em comparação aos 
brasileiros (por tuberculose n = 7, HIV / AIDS n = 8, para 
leishmaniose n = 65). Novamente, os brasileiros tiveram 
mais casos de IST e hepatite (IST n= 396; hepatite n = 39) 
em comparação com os migrantes venezuelanos no Brasil 
(para IST n = 333; hepatite n = 1). Apesar das diferenças 
nos números de notificação entre os dois grupos para cada 
doença (exceto para a sífilis; n = 4 em ambos os grupos); 
apenas para hepatite e HIV / AIDS, as diferenças foram 
significativas (p = 0,046 para ambas as doenças).A triagem 
de malária para residentes foi geralmente feita durante o 
mês de março a junho, mas o aumento da triagem dos casos 
foi feito durante agosto de 2016. No ano de 2016, a maior 
proporção de pessoas rastreadas para malária foi durante a 
primeira metade do ano (positividade), enquanto que, no 
ano de 2017, a maior notificação foi feita durante o final do 
ano (outubro a dezembro). 

CONCLUSÕES 
A incidência de várias doenças infecciosas, como a malária 
leishmaniose,tuberculose e HIV, é significativamente maior 
na população venezuelana em comparação com a 
brasileira. 
Através do sistema SINAN pode-se ter o perfil 
epidemiológico de enfermidades emergentes,  em áreas 
fronteiriças brasileira; para atuar com medidas sanitárias 
específicas.  
____________________ 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Santana Junior e Pereira (2014), é uma pratica 

comum das empresas e organizações limitar ou proibir o 

acesso de seus empregados as redes sociais e a outros 

sites considerados não produtivos, porém no ponto de vista 

dos trabalhadores o acesso às redes sociais não é 

prejudicial para a produtividade, e as restrições impostas no 

ambiente ondem trabalham, dificultam as interações socais, 

e consequentemente restringem o desenvolvimento de 

networking. Porém em contrapartida, uma pesquisa 

realizada pela Nucleus Research, reportou em julho de 

2009, que a produtividade cai cerca de 1,5% quando as 

empresas permitem que os funcionários tenham acesso 

total ao facebook no ambiente de trabalho (GAULDIN, 2009) 

tradução nossa. Em adição aos problemas de produtividade 

já demonstrados anteriormente, o acesso sem restrições à 

sites podem oferecer riscos de segurança no que se refere 

as informações sigilosas que existem em diferentes 

entidades e organizações, na qual podem estar 

armazenados nos computadores e nos dispositivos 

eletrônicos dos usuários. A implementação de um ambiente 

que possibilite um controle de acessos a sites da web é 

imprescindível para a consolidação de uma política de 

segurança em instituições e empresas, garantindo uma 

maior preservação e integridade dos dados. Logo, no final 

do projeto que se encontra  em andamento, a seguinte 

questão deverá ser respondida: É possível ter um bloqueio 

eficiente de redes sociais e outros conteúdos inadequados 

para ambiente profissional utilizando filtros open source?, 

Assim, o objetivo geral da avaliação proposta é comparar 

filtros de conteúdo open source com intuito de buscar uma 

solução eficaz para o aumento da segurança de dados e 

informações através do bloqueio de sites em local de 

trabalho. E os objetivos específicos são: avaliar a 

efetividade das ferramentas analisadas no bloqueio de 

websites; apresentar a eficácia dos mecanismos presentes 

em cada software que será analisado; apontar se as 

alternativas estudadas são boas opções para atuação como 

auxilio em segurança de redes; identificar qual das soluções 

adequa-se melhor para implementação real em redes de 

computadores tomando como base a avaliação individual de 

cada software. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa será descritiva, do tipo não-experimental e 

bibliográfico. Para análise dos dados adquiridos durante a 

execução do projeto, será utilizada uma abordagem 

qualitativa, já que não haverá análise estatística e nem 

necessidade de enumerar ou medir de unidades 

(RICHARDSON, 1999 apud RAUPP E BEUREN, 2006). 

Atualmente há vários filtros proprietários no mercado que 

são bastante conhecidos, exemplos são: Smartweb, 

Netfilter e Sonicwall, porém nesse trabalho optou-se por 

avaliar somente alternativas open source de licença gratuita 

e que serão mais relevantes para a pesquisa, são elas: 

Dansguardian, Squidguard e BrazilFW. Se avaliarão a 

efetividade no bloqueio de websites e os diferenciais 

presentes nos mecanismos de funcionamento de cada 

software que possibilitam a maior efetividade na 

classificação de sites. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

Com a finalização da pesquisa, espera-se reunir dados para 

confecção de uma tabela comparativa, que comprove a 

eficiência dos filtros de conteúdo open source, visando a 

recomendação dessas ferramentas para aplicação de 

controle de acesso em ambiente de trabalho, na qual trará 

benefícios tanto na área que tange a segurança de dados e 

informação, quanto na diminuição de custos referentes a 

gastos com licenças de softwares proprietários. 

 

CONCLUSÕES 

A avaliação servirá como uma forma de estudo dos filtros 

web, já que possuem literatura bastante limitada e o 

presente trabalho buscará adquirir um conhecimento mais 

especifico relativo a essas ferramentas que irão ser 

estudadas. Espera-se que a pesquisa seja produtiva e traga 

bons resultados, possibilitando posteriormente a 

disponibilidade conhecimento tanto para a comunidade em 

geral quanto para o meio acadêmico. 
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA ESTADUAL 
OSWALDO CRUZ. 
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2Universidade Estadual de Roraima. (Zepaulorocha10@hotmail.com) 
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Palavras Chave: Avaliação Diagnóstica, Escola, Educação Física, PIBID. 
 

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) que visa 
proporcionar aos discentes, na primeira metade do curso de 
licenciatura, uma aproximação prática com o cotidiano das 
escolas públicas de Educação Básica e com o contexto em 
que elas estão inseridas. A avaliação diagnóstica promove 
o primeiro contato dos alunos pibidianos com a realidade da 
escola e possibilita a identificação da organização 
institucional, seus recursos pedagógicos, espaços 
disponíveis, metodologias de ensino, conteúdos, situações 
de aprendizagem, formas avaliativas, entre outros aspectos 
que irão fundamentar o envolvimento e a atuação dos 
alunos envolvidos, proporcionando-os novas experiências 
através do PIBID. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho 
é descrever os resultados preliminares da avaliação 
diagnóstica realizada na Escola Estadual Osvaldo Cruz 
pelos acadêmicos do curso de licenciatura em Educação 
Física da Universidade Estadual de Roraima. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram aplicadas entrevistas semiestruturadas à professora 
supervisora do PIBID e aos alunos dos 9º anos A e D. 
Também foram realizadas observações e leituras com o 
intuito de conhecer o contexto escolar, bem como analisar 
o Projeto Político Pedagógico da escola e o Plano de Ensino 
do componente curricular. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante as aulas de Educação Física foi possível identificar 
no processo metodológico utilizado pela professora a 
divisão de aulas, em práticas e teóricas, onde foi notório o 
envolvimento dos alunos nos conteúdos desenvolvidos de 
acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
porém, readequada a realidade da escola e dos alunos. Por 
conta do pouco espaço disponível para as aulas, o lugar 
utilizado como quadra é o pátio, outra dificuldade 

encontrada é a falta de materiais que não atende a 
demanda de alunos. De acordo com a professora 
supervisora do PIBID, os alunos se preocupam com a 
estética corporal, assim ela utiliza treinamentos de força e 
aeróbio visando à melhoria da condição física, bem como o 
uso de dinâmicas que propiciam a interação entre aluno e 
professor. No processo de avaliação a professora busca 
acompanhar o desenvolvimento dos alunos, a participação 
e empenho nas aulas, não utilizando um padrão para todos, 
portanto, ela observa a dificuldade de cada aluno e motiva-
os a superá-las. 
De acordo com Gonzáles e Fensterseifer (2010), a 
Educação Física escolar, na condição de disciplina, tem 
como finalidade formar indivíduos dotados de capacidade 
crítica e em condições de agir autonomamente na esfera da 
cultura corporal de movimento. 

CONCLUSÕES 
Observamos que a escola é precária em relação aos 
materiais e aos espaços disponíveis para as aulas de 
Educação Física, o que dificulta o desenvolvimento de 
diversas atividades que deveriam e poderiam ser 
executadas de acordo com a BNCC. Neste sentido, o PIBID 
tem a possibilidade de proporcionar aos alunos do curso de 
licenciatura uma nova perspectiva de escola, onde a mesma 
nos possibilita entrar em contato com uma ampla variedade 
de conhecimentos e nos preparar para a futura a iniciação 
à docência.  
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INTRODUÇÃO 
A Biogeografia proporciona ao acadêmico ter um 
conhecimento amplo sobre a origem e evolução dos seres 
vivos, a dispersão, contudo, compreender o papel do 
homem. 
Partindo desta linha de pensamento, foi proposta a 
atividade de pesquisa em consonância com a disciplina de 
Biogeografia, relacionado à temática Biogeografia Urbana, 
tendo como interesse apresentar aos acadêmicos e 
leitores desta pesquisa informações sobre as espécies de 
seres vivos e vegetação encontradas na área campo. 
Tendo como objetivo identificar os aspectos 
biogeográficos presentes na paisagem urbana e que, 
muitas vezes, passam despercebidos aos olhos dos 
cidadãos. Assim, os acadêmicos de geografia têm que 
treinar seu senso de observação e notar a presença da 
flora e da fauna urbanas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Como dito anteriormente a área estudada foi à Praça 

Municipal Jorge Manoel da Silva, conhecida 

popularmente como Mirandinha, e é um espaço utilizado 

para lazer como a práticas de passeios, piquenique, 

casamentos entre outros. A escolha da área se deu pelo 

fato de haver grande diversificação de seres vivos e por 

estar presente no meio urbano de Boa Vista. 

A metodologia utilizada para essa finalidade se deu a partir 
de visitas técnicas, coleta prévia de informações e dados 
sobre a parcela, pesquisa bibliográfica, levantamento 
cartográfico, imagens de satélite e fotográfica dos seres 
vivos. Para identificação das espécies foram consultados 
referenciais bibliográficos presentes na biblioteca da 
Universidade Estadual de Roraima (UERR) e na internet. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A parcela tem uma grande diversidade de flora, as 
espécies identificadas são herbáceas, como as gramas 
que compõe mais de 80% da área total da parcela, existem 
três tipos diferentes de gramíneas, entre elas está a grama 
coreana, tendo como nome cientifico Zoysia Tenuifolia, 
estas espécies possuem em média 3 cm de altura, estão 
verdes e serve de abrigo para diferentes espécies de 
insetos.    
Na parcela também foram identificadas espécies 
arbóreas, como a Brejaúba (Astrocaryum 
aculeatissimum), nativa da mata atlântica, comum em 
lugares quentes, se regenera após alguns meses 
formando novas touceira. E a Azeitoneira (Olea 

europea L), que são arvores são bastantes espessas e 

produzem bastante sombra. Entretanto, as observadas na 
parcela não estão em processo de frutificação ou floração. 
As folhas estão verdes. Sendo observada também outras 

espécies como Palmeira de Buriti (Mauritia flexuosa), 
Embaúba (Cecropia pachystachya).  
Enquanto a diversidade de fauna, foram identificadas 
espécies de aves, como o Pombo Comum  
 
(Columba livia), típico da zona urbana, geralmente andam 
em bando e em grande quantidade, de fácil reprodução e 
se proliferam muito rápido. E por esse motivo, podem 
causar problema de saúde pública.  
O Saí Azul (Dacnis cayana), que mede aproximadamente 
13 centímetros de cumprimentos e pesa em média, 16 
gramas. Apresenta acentuado dimorfismo sexual o macho 
é azul e negro, com as pernas vermelho-claro, enquanto a 
fêmea é verde, com a cabeça azulada e pernas 
alaranjadas. Seu canto é um gorjear fraco. 
O Rolinha-da-asa-canela (Columbina minuta), que mede 
entre 14 e 16 centímetros de comprimento e pesa entre 26 
e 42,2 gramas de peso. É praticamente uma miniatura da 
rolinha-roxa, sendo que o macho não possui o forte 
marrom avermelhado. Sob excelentes condições de luz, 
nota-se que há uma iridescência azulada nessas marcas 
das asas. Sob a asa, as penas são acaneladas, uma 
característica notável em voo, em ótimas condições de 
iluminação. Foram observadas outras espécies de aves 

como a Juruti-pupu (Leptotila verreauxi), o Canário-da-

terra (sicalis flaveola), Sábia-do-campo (mimus 
saturninus).   
 

CONCLUSÕES 
O trabalho em discursão, foi muito importante, pois 
permitiu aos acadêmicos ampliar os conhecimentos sobre 
a Biogeografia urbana da cidade de Boa Vista, muitas das 
vezes imperceptível aos olhos dos moradores. Trazendo 
consigo uma importante mensagem, que é a de conservar 
e preservar a biodiversidade do planeta, pois todos nós 
somos moradores da Terra e temos direito a vida. 
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CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO DE EXTRATIVISMO VEGETAL NÃO MADEIREIRO, 
MADEIREIRO E CAÇA NOS AGROECOSSISTEMAS DO BAIXO RIO BRANCO 
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Palavras Chave:Comunidades, Extrativismo, Vegetal, Caça. 

 

INTRODUÇÃO 

É bastante comum a atividade deextrativismo madeireiro e 

não madeireiro em áreas de mata, principalmente para 

moradores de baixa renda, onde faz dessa atividade sua 

principal fonte para sustento familiar. A extração vegetal não 

madeireira se dá pela retirada de frutos, sementes, resinas, 

óleos, materiais de origem não lenhosa, e a madeireira se 

dá especificamente pela extração da madeira, sendo a 

mesma utilizada como matéria prima para produção de 

móveis, embarcações e ate mesmo suas próprias moradias. 

A caça é uma atividade frequente para moradores situados 

na zona rural, porémnão é utilizada como atividade principal 

para a fonte de sustento da família. 

OBJETIVO GERAL: Caracterizar o funcionamento do 
trabalho de extração vegetal não madeireiro, madeireiro e 
caça nos agro ecossistemas do Baixo Rio Branco. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto foi desenvolvido em dois momentos, um se dá 

com a viagem ate o Baixo rio Branco, e o outro momento 

dentro daprópria Universidade Estadual de Roraima- 

UERR. A viagem ate o Baixo rio Branco serviu para que 

questionários fossem aplicados com o intuito de haver 

dados concretos a respeito da pesquisa realizada, o 

segundo momento dentro da UERR, é utilizado para analise 

e tabulação de dados coletados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentro das comunidades situadas no Baixo rio Branco é 

possível identificar várias atividades como meio de 

sustentação das famílias ali encontradas, dentre essas 

atividades encontram- se a extração vegetal não madeireiro, 

madeireiro e a caça, atividades comuns em meio à 

comunidade rural. Entre os produtos obtidos da extração 

vegetal não madeireira, temos como a principal a extração 

de sementes, onde as mais frequentes são a castanha e o 

açaí, porem dentro dessa atividade encontramos também a 

retirada de frutos para fabricação de polpas como, por 

exemplo, o cupuaçu. Na extração vegetal madeireira temos 

como produto a própria madeira, podendo ser utilizada na 

produção de moveis, construção de embarcações e até 

mesmo as próprias residências da região onde 

identificamos como as madeiras mais comuns pra retirada 

o Loro (Ocateacymbarum H.B.K. Lauraceae), e a Itauba 

(Mezilaurusitauba (Meissn.) Taub., Lauraceae.) 

A caça é uma atividade um tanto delicadapara se pesquisar, 

por ser considerada uma atividade ilegal. Com o intuito de 

preservação, ainda assim é uma atividadepraticada por 

moradores da região tendo em vista a necessidade de 

praticar tal atividade, já que nem sempre se encontra fartura 

nas atividades de sustento principal da casa. Diante da 

diversidade de animais que se pode encontrar, temos como 

os mais constantes são Paca, Porcão e Antá. 

 

CONCLUSÕES 

Em virtude dos fatos mencionados podemos 

entãoafirmarque a extração vegetal madeireiro e não 

madeireiro juntamente com a caça são atividades de suma 

importância para os moradores da região do Baixo rio 

Branco, não so importante, mas também extremamente 

comuns dentro de comunidade de zonas rurais, e isso não 

se dfere nas comunidades do Baixo rio Branco, sendo elas 

utilizadas como fonte de renda para as famílias ali situadas. 
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INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento turístico da Serra do Tepequém tem se 
destacado no estado de Roraima e com isso alguns de seus 
atrativos turísticos passaram a ganhar visibilidade dentro do 
cenário turístico roraimense. 
A Cachoeira do Paiva sendo um desses atrativos passou a 
receber um grande fluxo de turistas durante os finais de 
semana e feriados. A relação entre as atividades turísticas 
exercidas em determinada localidade e a preservação deste 
mesmo ambiente, apresenta-se de forma complexa.  
Quais são os possíveis impactos gerados a partir da 
visitação turística no objeto de estudo? Desta forma, o 
presente trabalho buscou identificar quais são os impactos 
gerados na Cachoeira do Paiva pelo Turismo. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Este presente trabalho foi desenvolvido através de pesquisa 
documental e estudo bibliográfico, para compreender qual a 
dinâmica entre o Turismo e os impactos ambientais gerados 
na Cachoeira do Paiva no estado de Roraima. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O desenvolvimento turístico de determinada região é um 
grande desafio para os turismólogos. Tendo em mente que 
a relação entre o meio ambiente e o turismo é de extrema 
importância, pois o meio ambiente constitui a matéria-prima 
das atividades turísticas, sendo assim fundamental para o 
desenvolvimento turístico. (Cooper et.al. 2007, p. 210) 
afirma que “assim que a atividade turística ocorre, o 
ambiente é inevitavelmente modificado, seja para facilitar o 
turismo, seja através do processo de produção do turismo".  
A Cachoeira do Paiva é um dos atrativos turísticos de 
destaque na Serra do Tepequém e observa-se que o fluxo 
de turistas tem crescido nos últimos anos, conforme o 
desenvolvimento turístico da Serra. Com isso, nota-se o 
desafio em minimizar os impactos gerados no percurso da 
Cachoeira.  
A trilha apresenta degradação em parte do percurso em que 
se encontram os degraus de madeira (que foram feitos para 

minimizar diversos impactos na trilha), assim como 
alargamentos, erosão, resíduos sólidos e restos de 
fogueiras no decorrer do percurso e suas proximidades. 
Estes são os impactos ambientais mais visíveis na 
Cachoeira do Paiva, conforme resultado da visitação 
desenfreada e do mau planejamento.  

CONCLUSÕES 
Conforme Cooper (et. al, 2007. P. 211) afirma “não é 
possível desenvolver turismo sem que ocorram impactos 
ambientais, mas é possível, com o planejamento correto, 
gerenciar o desenvolvimento do turismo com o objetivo de 
minimizar os impactos negativos, ao mesmo tempo em que 
se estimulam os impactos positivos”. 
Portando se faz necessário um estudo de campo para 
desenvolver um plano de turismo adequado e que incentive 
a preservação da Cachoeira do Paiva. Pois o turismo pode 
ser trabalhado de forma consciente, incentivando a 
preservação local e minimizando assim os impactos 
ambientais negativos. 
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO ESSENCIAL E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DOS 
EXTRATOS HEXÂNICO E ETANÓLICOS   DE Aristolochia sp. (ARISTOLOCHIACEAE) 
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Palavras Chave: Caracterização Química, Atividade Antioxidante 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Família Aristolochiaceae é constituída por sete gêneros, 

a saber: (Apama, Aristolochia, Arasum, Euglypha, 

Holostylis, Thottea e Saruma) e cerca de 600 espécies 

(SOUZA, 2008). Aristolochia é considerado o maior gênero 

desta família com cerca de 450 espécies, seguida por 

Asarum, com cerca de 100 espécies, no Brasil encontram-

se cerca de 60 espécies desse gênero (SOUZA, 2008). No 

Município de São João da Baliza localizado no sul do Estado 

de Roraima, a espécie em estudo é conhecida por cipó-mil-

homens e é utilizada para combater dores no estômago e 

como anti-inflamatório. O presente estudo visou identificar 

os componentes voláteis presentes no cipó de Aristolochia 

sp. e realizar a Atividade Antioxidante.   

 

 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A amostra (cipó) de Aristolochia sp. foi coletada no 

Município de São João da Baliza, Roraima em fevereiro de 

2014. Posteriormente foi seca em temperatura ambiente a 

25ºC, no período de 7 dias, após foi pulverizada em moinho 

de facas, em seguida submetidas para extração do óleo 

essencial utilizando a técnica de hidrodestilação(ANVISA, 

2010). Para a obtenção do óleo essencial utilizou-se 350g 

em 3000ml de água destilada, com o tempo de destilação 

de 3h. O rendimento obtido foi de 0,4% (m/m). A análise do 

óleo essencial foi realizada por CG-EM. Para a identificação 

dos constituintes químicos foram utilizados os índices de 

retenção relativa comparados com os dados da literatura do 

equipamento (NIST) e a Atividade Antioxidante seguiu a 

metodologia de (Miranda e Fraga, 2006), o teste foi 

realizado com os extratos, etanólico e hexânico. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Figura 1. Amostra do cipó de Aristolochia sp. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A= Borneol; B= Cadineno; C= Miristicia 

Figura 2: Estrutura Química dos compostos majoritários 

 

Com a análise por CG-EM pode-se confirmar que 

hidrocarbonetos sesquiterpênicos predominam no óleo 

essencial das folhas das espécies deste gênero4. A 

atividade antioxidante realizada, não mostrou bom 

indicativo com os extratos testados, mostrando valores de 

CE50=213568,3761 µg.mL-1 para o extrato etanólico e 

CE50 =5361,7618 µg.mL-1 para o extrato hexânico, muito 

acima se comparados com o valor do padrão utilizado, 

Quercetina CE50=10,1376 µg.mL-1. 

 

CONCLUSÕES 

O estudo com o óleo essencial de Aristolochia sp. 

apresentou constituintes mono e sesquiterpenos 

condizente com a literatura para este gênero. Com relação 

a Atividade Antioxidante, as amostras testadas não 

possuem um bom potencial antioxidante, nas 

concentrações realizadas. 
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INTRODUÇÃO 
 
O ensino de ciências pode se processar em diferentes 
contextos educacionais e espaciais, dependendo do 
contexto. Segundo Veiga (2002) a ciência deve estar 
sempre sendo reinterpretada para que faça sentido para a 
comunidade que dela se apropria; o conhecimento 
científico, saído do seu contexto de produção, entra na 
esfera pública, ou seja, num outro contexto impregnado de 
fatores culturais, sociais, econômicos e políticos, fatores 
que levam à reinterpretação e renegociação desse 
conhecimento em função de seu contexto de produção e 
utilização. O Clube de Ciências SESC ECOLOGIA é uma 
entidade de caráter científico, educacional e de pesquisa, 
sem fins lucrativos, que realiza ações voltadas para a 
Educação Ambiental. Sediada no Centro de Educação 
SESC Roraima, na Sala de Ciências, constituída por alunos 
da escola SESC, das séries 1° a 3° ano do ensino médio. O 
clube tem o propósito de despertar nos jovens o interesse 
pela ciência e pela pesquisa científica e torna-los mais aptos 
para o aprendizado de matérias científicas. O Clube de 
Ciências SESC ECOLOGIA em parceria com a Sala de 
Ciências e a escola SESC promoveu na Semana do Meio 
Ambiente (2017), a Mostra Lixo Eletrônico, com o objetivo 
de despertar nos alunos, professores, gestores, visitantes 
da exposição sobre o consumo excessivo de eletrônicos, 
descarte desse tipo de material e o impacto que isso pode 
trazer ao meio ambiente. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A programação desenvolvida compreendeu diversas 
etapas, desde o entendimento do que é Educação 
Ambiental, como fazer o descarte correto do e-lixo até a 
produção da exposição “Lixo Eletrônico”, isso através de 
encontros semanais onde os alunos foram sensibilizados 
por intermédio de palestras e conversas sobre a importância 
do descarte correto e reciclagem do lixo eletrônico. Para a 
construção da exposição foi preciso equipamentos 
eletrônicos “inutilizáveis” como celulares de gerações 
passadas, monitores de computadores, teclados, máquina 
de escrever, impressora, máquinas fotográficas antigas, 
videogames. Alguns desses objetos foram usados para 
demonstrar a evolução deles até os dias atuais, e outros 
foram usados para artesanato.Durante os encontros 
semanais com o clube de ciências foi aplicado um 
questionário com 10 perguntas para 40 alunos, que remete 
avaliação do conhecimento sobre lixo eletrônico. No 
decorrer do projeto a construção da exposição foi mediada 
toda pelos membros do clube com o auxilio dos estagiários 
da Sala de Ciências até no dia da exposição. 
 

 

 
 
 

Figura 1: Membros do Clube SESC ECOLOGIA fazendo a 
mediação na Mostra Lixo Eletrônico. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dentre as perguntas tratadas no questionário, algumas 
podem ser destacadas. Diante dos dados analisados os 
alunos dizem saber o que se trata o termo lixo eletrônico, 
com 92,5%, mostrando ser uma porcentagem alta, e 47,5% 
disseram já ter descartado esse tipo de material. Um pouco 
preocupante é onde esses resíduos estão sendo 
descartados, dos 47,5% que descartaram alguns desses 
eletrônicos e eletrodomésticos, 20% já encaminharam ao 
lixo comum, 5% disse ter devolvido a empresa em que 
adquiriu 10,5% vendeu a terceiros e 12% descartou em 
qualquer lugar.Foi questionado a respeito de qual seria o 
melhor destino para o lixo eletrônico, e a maioria com 
72,5%, disse que encaminhariam para empresas que 
trabalham no ramo, onde o material é adquirido. 
 
CONCLUSÕES 
A temática proposta se trata de um assunto contemporâneo 
e está contextualizado com a cultura da sociedade em geral 
e em especial a das crianças e adolescentes. Esse tipo de 
atitude tem sido objeto de reflexão por parte de profissionais 
e cidadãos preocupados com as gerações futuras e a escola 
é o local mais apropriado para esse tipo de educação, pois 
ela pode encorajar ações, disseminar ideias, perspectivas, 
através de projetos, além de facilitar a comunicação e dividir 
experiências entre alunos e profissionais da área. 
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INTRODUÇÃO 
Entre as variáveis da aptidão biológica está a aptidão física 
relacionada à saúde, composta pelas capacidades físicas 
força, flexibilidade, resistência (endurance) muscular 
localizada, potência aeróbia e a composição corporal. A 
prática regular de atividade física é evidenciada na melhora 
significativa dos níveis desta aptidão física. 
A vida acadêmica muitas vezes é um empecilho à prática de 
atividades físicas regulares e hábitos alimentares saudáveis 
pelos universitários. A investigação do perfil populacional 
quanto aos riscos a saúde e estilo de vida aumenta a 
possibilidade para que escolas, universidades e instituições 
em geral criem programas específicos e adequados para o 
incentivo a alimentação saudável e a prática diária de 
exercícios físicos (MARCONDELLI; COSTA; SCHMITZ, 
2008; SILVA et al., 2007). 
Grande parte da população Brasileira não pratica atividades 
físicas, vivendo no sedentarismo, ficando exposta ao risco 
de desenvolvimento de doenças como a obesidade, 
diabetes, hipertensão e problemas cardíacos (ANJOS, 
2006). 
Desta forma este trabalho tem como objetivo analisar a 
composição corporal dos discentes do curso de Educação 
Física da Universidade Estadual de Roraima. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Estadual de Roraima – CEP-
UERR, com o parecer número 2.314.029/17. Participaram 
do estudo 39 acadêmicos (22 masculino e 17 femininos) do 
curso de licenciatura em Educação Física da Universidade 
Estadual de Roraima, Campus Boa Vista em 2017. A coleta 
de dados foi realizada entre 08 e 15 de agosto, na 
Universidade Estadual de Roraima, após a explicação dos 
objetivos do estudo e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, o participante realizou 
exames antropométricos, aferindo estatura e massa 
corporal para o cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal),  
dobras cutâneas e perímetro abdominal para avaliação do 
percentual de gordura. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Figura 1 observa-se que na análise do Índice de Massa 
Corporal dos estudantes, 82,35% do gênero feminino 
encontra-se na categoria eutrófica, 5,88% baixo peso, 
5,88% sobrepeso e 5,88% obeso. Enquanto para o gênero 
masculino foi detectado 50% na categoria eutrófica, 40,91% 
com sobrepeso e 9,09% obeso, segundo Tristschler (2003). 

 

 
 

No estudo observou-se que a maioria da amostra (65,8%) 
não apresentou risco de distúrbio nutricional, analisado a 
partir do IMC. Entretanto, 23,6% apresentaram risco de 
sobrepeso, sendo mais prevalente entre os homens e 
apenas 7,9% apresentaram risco de obesidade, sendo, 
também, mais frequente entre os homens. 
Oliveira e colaboradores (2017), em estudo com 80 
acadêmicos de Enfermagem de ambos os gêneros de um 
centro universitário de Curitiba-PR, verificaram prevalência 
de sobrepeso de 42,5% e 8,8% de obesidade grau I, sendo 
a maioria no gênero feminino. 
 
CONCLUSÕES 
O estudo demonstrou que na análise do IMC os voluntários 
no gênero feminino apresentaram um padrão saudável 
maior em relação ao gênero masculino. 13% dos homens 
apresentaram risco de obesidade. Ambos os gêneros 
apresentaram composição corporal apropriada a de 
universitários ativos e saudáveis. 
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INTRODUÇÃO 
A utilização das plantas medicinais faz parte da história da 
humanidade, com importância tanto medicinal como 
cultural. O interesse em descobrir novas substâncias faz 
com que cientistas de várias áreas busquem espécies 
vegetais com propriedades medicinais utilizadas pela 
população. É o que se pode observar nos vários estudos 
que avaliam o potencial cicatrizante de plantas capazes de 
estimular a reparação tecidual. Na Amazônia, a planta 
Curatella americana L., conhecida popularmente como 
caimbé, é uma planta nativa. Esta espécie é amplamente 
utilizada na medicina popular, sobretudo, como analgésico 
e anti-inflamatório, sendo utilizadas a casca, entrecasca e 
folhas, sob a forma de chás e infusões, para lavar feridas. É 
empregada na medicina popular para tratamento de úlceras 
e inflamações, com efeito medicinal reconhecido 
empiricamente, em Boa Vista/RR. 
A Anacardium occidentale L., pertencente à família 
Anacardiaceae, conhecida popularmente como cajueiro, é 
uma planta arbórea nativa, originária do Brasil. O cajueiro, 
foi citado como planta utilizada para o tratamento de feridas 
da população atendida em um centro de especialidades 
médicas de Crato/CE. Com tudo o objetivo principal deste 
trabalho é avaliar o potencial cicatrizante e nutricional da 
casca do cajueiro e das folhas do caimbé em Roraima, 
através da composição mineral de partes das plantas.  
    
MATERIAL E MÉTODOS 
As amostras da casca do cajueiro, bem como, das folhas de 
caimbé foram obtidas de amostras domiciliares de 
diferentes regiões de Roraima. As amostras das espécies 
vegetais foram obtidas de diferentes regiões do interior do 
Estado, através de coleta realizada pelo Grupo de Pesquisa 
em Doenças Tropicais da Amazônia Setentrional – 
GPDOTS, no projeto intitulado Estudo das atividades 
quimioprofilática e leishmanicida de extratos orgânicos da 
flora Amazônica roraimense e de nitrosilos complexos de 
rutênio e seus subprojetos, cuja forma de coleta, apresenta 
aprovação ética (CAAE 48463215.5.0000.5621). Todas as 
amostras foram coletadas em setembro e fevereiro de 2017, 
de maneira a permitir que as espécies fossem coletadas no 
período das chuvas e da seca na região de Roraima. 
As determinações de Ca, K, Mg, Fe, Zn, Cu e Mn foram 
realizadas em um Espectrômetro de Absorção Atômica, 
com atomização em chama, nebulização por difusor estático 
e seleção de comprimento de onda por rede de difração. 
Foram usadas lâmpadas de catodo oco como fontes, ar 
como oxidante, acetileno como combustível e chama 
oxidante para todos os elementos determinados, com 

exceção do Ca e do Mg, para os quais foi utilizada chama 
redutora, visando evitar a formação de óxidos refratários. 
Todos os reagentes usados eram de grau analítico. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As amostras das folhas do caimbé coletadas no município 
de Cantá - RR, apontaram uma maior concentração de Mg, 
Fe, Zn e Mn. Entretanto, as amostras coletadas no 
município de Boa Vista - RR apontaram uma maior 
concentração de K, Mg, Fe, Zn, Mn e Cu. 
Amostras das cascas do cajueiro coletadas no município de 
São Luiz – RR apresentaram maior concentração em Mg, 
Fe e Mn. Por outro lado, as amostras coletadas no município 
de Cantá – RR, apresentaram maiores concentrações de K, 
Mg, Fe, Zn e Mn. Este estudo deverá ser complementado, 
entretanto, as concentrações minerais observadas nos 
permitem sugerir a utilização de parte das plantas na 
complementação mineral da dieta, com o propósito de suprir 
carências minerais.  
 
CONCLUSÕES 
A casca do cajueiro, bem como as folhas do caimbé, 
apresentam potencial nutricional, podem colaborar na 
complementação da dieta e contribuírem diretamente com 
a saúde e qualidade de vida do ser humano. 
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INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas, vêm se intensificando as 
preocupações ligadas à temática ambiental e, 
simultaneamente, uma série de iniciativas foram tomadas 
por diversos segmentos sociais a fim de desenvolver ações 
com a intenção de educar as comunidades. Tais iniciativas 
objetivaram sensibilizar as comunidades para as questões 
ambientais e conscientizá-las da necessidade de 
modificação de atitudes nocivas, bem como capacitá-las a 
adotar posturas em benefício do equilíbrio ambiental. Em 
decorrência disto, a problemática relativa ao meio ambiente 
e seu processo de degradação tem ganhado cada vez mais 
lugar nas discussões entre os vários segmentos sociais e 
recentemente tem sido objeto de políticas públicas voltadas, 
principalmente, ao processo educacional, tendo o estudo da 
concepção ambiental importância fundamental para 
compreender melhor a inter-relação entre o homem e o 
ambiente, suas expectativas, anseios, satisfações, 
julgamentos, condutas e suas percepções sobre o meio que 
o envolve (ROSA & SILVA, 2002; FAGGIONATO, 2005). 
Este estudo investigou as concepções de meio ambiente 
reveladas por alunos da 3ª série do ensino médio de uma 
pública. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado em uma escola da rede pública 

estadual, localizada no município de Boa Vista/RR. Foi 

realizada uma atividade estruturada em duas partes, na 

primeira o aluno deveria responder o que entendia por meio 

ambiente e na segunda deveria elaborar um desenho que 

representasse a sua concepção de meio ambiente. Foram 

estabelecidas seis categorias de concepções de meio 

ambiente, romântica, utilitarista, científica, abrangente, 

reducionista e socioambiental. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura abaixo mostra que grande parte dos discentes 
investigados, quando perguntados sobre o que eles 
entendiam por meio ambiente, apresentou uma concepção 
enquadrada na categoria “reducionista”. Tal concepção de 
meio ambiente refere-se a uma concepção estritamente 
relacionada aos aspectos físicos naturais, excluindo o ser 
humano e todas as suas intervenções no meio. 
 

 
 

Percebemos que não há aprofundamento suficiente dos 
conceitos sobre meio ambiente o que pode explicar a 
concepção “reducionista” da maioria dos alunos 
pesquisados. Também pode-se averiguar que a concepção 
indicada por estudantes está relacionada com uma 
interpretação naturalista de meio ambiente.  
Além disso, os dados dessa pesquisa confrontam os 
resultados colhidos no estudo realizado pelo Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), que estão relacionados ao 
pensamento da população brasileira a respeito do meio 
ambiente, que demonstram o predomínio da compreensão 
do meio ambiente como sinônimo de natureza, ou seja, 67% 
dos brasileiros entendem como algo que não deve ser 
tocado ou maculado pelo homem. Além disso, permitiu 
reconhecer que uma grande parte da população ainda 
compreende meio ambiente como exclusivamente fauna e 
flora (elementos comuns na mente dos alunos investigados 
no presente trabalho), e reduzido aos limites do Planeta 
Terra, não considerando outros elementos como 
componentes do ambiente.  
Essa concepção de pensamento de meio ambiente, que 
suprimi o ser humano, e o coloca como um elemento à parte, 
deixa de considerar o papel dominante da espécie humana 
sobre os demais elementos da biosfera, o que inclui as 
relações dos seres humanos entre si, e o seu papel na 
conservação ou extinção dos ecossistemas. A concepção 
“reducionista” apresentada por muitos alunos está 
relacionada com a tendência ecológica existente em muitos 
livros didáticos, onde modelos tradicionais do processo 
ensino e aprendizagem ainda perseveram e muitos 
conceitos sobre ambiente tratados nos livros didáticos de 
Biologia, são apresentados em condições secundárias, 
como itens de capítulos, leituras selecionadas e textos 
informativos e na sua maioria ainda com abordagem 
disciplinar fragmentária e reducionista. 
 
CONCLUSÕES 
Os resultados apontam uma dominância da concepção 
reducionista, necessitando a ampliação da discussão das 
diferentes concepções ambientais, principalmente com a 
intenção de estimular uma análise crítica da realidade 
ambiental. Conforme discutido por Santana e Chaves 
(2004), o contexto de ensino e aprendizagem constitui uma 
abertura adequada ao desenvolvimento de uma visão crítica 
que guie o entendimento ambiental holístico, configurando 
um espaço favorecido para se trabalhar em benefício do 
reconhecimento da necessidade de assumirmos nossa 
integração com a biosfera. Sugere-se, portanto, que maior 
atenção seja dada à concepção e percepção do ser humano 
em relação ao meio ambiente, principalmente no ambiente 
escolar. 
__________________ 
FAGGIONATO S. Percepção ambiental, 2005. Disponível em: 
<http://educar.sc.usp.br>. Acesso em: 16 de Agosto, 2018. 
ROSA, L. G.; SILVA, M. M. P. Percepção ambiental de educandos de uma 
escola do ensino fundamental. 6º Simpósio Ítalo Brasileiro de Engenharia 
Sanitária e Ambiental, 2002. Anais... Vitória, 2002. 
SANTANA, A. R.; CHAVES, S. N. O ambiente concebido em diferentes 
momentos da vida escolar. In: 27ª Reunião anual da ANPED, Caxambu, 
2004. 
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INTRODUÇÃO 
A existência humana é corporal, afirma Le Breton (2013). 
Educação Física como cultura corporal do movimento 
aborda inúmeras concepções da forma como o corpo tem 
sido tratado no contexto histórico ora numa visão de 
unidade ora numa visão de dualidade. O jovem no mundo 
contemporâneo, vem sendo submetido a muitas pressões 
no que trata a cultura corporal e são muitas as 
consequências sobre ele e sua identidade. O presente 
trabalho trata desta questão é e resultante de atividades de 
estágio e observação nas escolas de Boa Vista-RR, sobre 
o corporeidade, adolescência e juventude e sua relação 
com a aprendizagem. Corpos negados: reflexões sobre 
corporeidade  juventude, corpo e aprendizagem em escolas 
públicas de Boa Vista-Roraima, tem como objetivo analisar 
no âmbito do contexto escolar aspectos da corporeidade em 
escolares do Ensino Fundamental II e Médio em Roraima 
no que tange ao corpo, aprendizagem e os transtornos 
emocionais como: depressão, baixa autoestima mutilação, 
aceitação e negação do próprio corpo, fenômeno este que 
vem sendo registrado com bastante frequência nas escolas 
públicas de Roraima. 
O trabalho se enquadra no tema: “Ciência para a Redução 
das Desigualdades” e busca contribuir para reflexões no 
que trata a adolescente, juventude, corporeidade e 
aprendizagem no espaço escolar.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente trabalho é uma pesquisa em andamento e que 
busca trazer algumas reflexões a respeito da questão da 
corporeidade, adolescente, juventude e aprendizagem. 
Trata de leituras iniciais a respeito da temática e tem como 
metodologia uma revisão de literatura sobre corpo no 
contexto histórico como Foucault (1987), Le Breton (2013; 
2012), Gonçalves (2012) Goldenberg (2011.2010), e leitura 
de artigos científicos e publicações específicas da Área de 
Educação Física e aprendizagem. Como também das 
observações no estágio do Ensino Fundamental II, sobre 
alguns casos de alunos com baixa autoestima, mutilação e 
tentativas de suicídio na escola, por meio de diálogos com 
a professora de Educação Física.        
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Pode-se destacar a importância da Redução da 
desigualdade, também, no desenvolvimento dos corpos 
negados: reflexões corporeidade juventude, corpo e 
aprendizagem em escolas públicas de Boa Vista-Roraima, 
tendo como base a análise dos fragmentos ocorrentes 
durante as aulas de Educação Física. O corpo é 
historicamente efeito de construção social e é uma 
dimensão essencial pois representa o núcleo mais íntimo de 
nossa pertença, pois é por meio dele que interagimos com 
o mundo e com os outros seres e as coisas. No contexto 
histórico ele passou por muitos debates e concepções, no 
que tange a ideia de uma unidade entre homem e corpo ou 

dualidade corpo e mente. A sociedade atual, marcada pela 
indústria para a juventude, transformou o corpo em objetivo 
de consumo. Essa pressão, somada as diferentes formas 
de controle dos corpos pela sociedade atual, tem 
consequências sobre o corpo de jovens e adolescentes, 
especialmente no espaço escolar.  Neste espaço, corpos 
são negados ou afirmados. Portanto, grandes impactos vêm 
surgindo no contexto escolar que são visíveis nas aulas de 
Educação Física, como a questão do corpo que por vez traz 
preocupação principalmente nas observações feitas, onde 
alunos são vítimas de depressão, mutilação, de aceitação e 
baixa autoestima. Será se todos estes transtornos levam os 
adolescentes a terem um aprendizado eficaz? São 
perguntas a serem investigadas.   
 
CONCLUSÕES 

Dessa forma, a Redução da Desigualdade social, terá sua 

diminuição quando cada grupo social entender cada corpo, 

respeitando e integrando este indivíduo sem a total 

descriminação, pois muitos corpos tem sofrido de inúmeros 

transtornos principalmente no contexto escolar, devido a 

pressão que a mídia e o meio social atribui a este indivíduo, 

pois preconceito não é só pessoas de baixa ou alta classe 

social, mas também a negação desta pessoa em 

determinados grupos por alguma característica não 

convergente. Então é de suma importância nas atividades 

desenvolvidas pelos profissionais da Educação Física no 

que tange abordar assuntos do convívio social com os 

alunos.  Não só para o conhecimento informal, mas formal, 

sendo ministradas e aferidas para a compreensão tanto dos 

alunos como do próprio professor, que pode empenhar-se 

em auxiliar na Redução da Desigualdade, o que torna o 

estudo dos corpos negados: reflexões corporeidade 

juventude, corpo e aprendizagem em escolas públicas de 

Boa Vista-Roraima de grande valência.     
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INTRODUÇÃO 
Ao longo da vida, toda a rede de massa óssea passa por 
uma remodelação repetida para proteger os órgãos vitais e 
críticos do corpo. Além de proteger os órgãos vitais, os 
ossos são a principal fonte de minerais, fatores de 
crescimento, citocinas e abrigam a homeostase do cálcio. 
A hemoglobina é uma metaloproteína contendo ferro que 
transporta oxigênio nas hemácias de todos os vertebrados. 
Deficiência nestas metaloproteínas ou glóbulos vermelhos 
é uma condição médica definida como anemia. A 
osteoporose é um distúrbio esquelético causado pela 
resistência óssea comprometida que, eventualmente, leva a 
um aumento do risco de fraturas de diferentes locais do 
esqueleto no corpo. Esse estudo foi perspicaz na 
compreensão não apenas do entendimento das possíveis 
causas do metabolismo ósseo, mas também da 
diferenciação da osteoporose de outras condições 
osteopênicas, como a osteomalácia (que é considerada 
uma causa secundária de osteoporose). De acordo com 
Matkovic et al., Fatores que influenciam a formação e 
manutenção do osso incluem, mas não se limitam a, 
diferentes hormônios, nível de cálcio, atividades físicas 
diárias, história prévia de uso de medicamentos e 
intoxicações. Além disso, relatos relacionados, mas 
diferentes, sugerem uma possível associação entre a 
densidade óssea e o nível de hemoglobina em condições de 
doença, como anemia falciforme ou condição inflamatória 
crônica. Independentemente de todas as informações 
disponíveis, a associação entre hemoglobina e plaquetas 
com a DMO (densitometria óssea) é evasiva e precisa de 
mais atenção. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram incluídos indivíduos do sexo masculino com idade 
entre 40 anos e 80 anos e indivíduos que concordaram em 
participar do programa de pesquisa e assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido.As amostras de sangue 
foram usadas para medir a concentração sérica de cálcio, 
vitamina D, hemoglobina e contagem de plaquetas;seguido 
de densitometria óssea para cada participante. Os dados 
necessários foram coletados para calcular a probabilidade 
de fraturas no nomograma FRAX. A ferramenta foi adaptada 
do instrumento de avaliação de risco de fratura WHO-
FRAX®. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram avaliados 272 participantes. A média de idade dos 
participantes foi de 58,38 anos (DP 10,10) e foi maior no 
grupo com escore Frax de quadril ≥ 3.  
Diferença significativa da pontuação média em todo o grupo 
foi observada para hemoglobina e escore Frax da coluna em 
um valor de p inferior a 0,05. O escore Frax do fêmur foi 
significativamente associado à osteopenia e osteoporose da 
coluna vertebral decidido pelo T-Score. 
Também realizamos dois modelos de regressão linear para 
predizer a associação da hemoglobina com o escore Frax 
do fêmur e o escore Frax da coluna, separadamente. O 
coeficiente de regressão não ajustado para o escore Frax 
do fêmur foi de -0,25 [IC 95%: -0,45 a -0,04]. Para cada 
unidade de mudança no nível de hemoglobina (g%) houve 

redução de 0,22 unidades no escore Frax do fêmur após 
ajuste para idade, IMC, tabagismo e etilismo, vitamina D e 
nível sérico de cálcio, que foi estatisticamente significativo 
com valor de p <0,05.Em comparação com pacientes 
saudáveis, os pacientes anêmicos apresentaram densidade 
de massa óssea significativamente menor. No entanto, 
esses pacientes anêmicos eram mais velhos que o grupo 
controle. Além disso, observamos uma forte e independente 
associação de hemoglobina com o escore Frax do fêmur e 
o escore Frax da coluna após o controle do IMC e outros 
fatores de risco potenciais (tabagismo e etilismo, vitamina D 
e nível sérico de cálcio) na análise de regressão linear. A 
estreita associação dos níveis de hemoglobina à DMO em 
nosso estudo não é excêntrica. De fato, está de acordo com 
vários estudos anteriores, nos quais a prevalência de 
fraturas osteoporóticas é frequente em uma população 
envelhecida. Ao contrário, evidências de dados 
epidemiológicos sugerem que a anemia é mais frequente 
em uma população mais velha e que mais de 13% da 
população idosa com faixa etária de 70 a 80 anos é afetada 
por essa condição médica. Não só porque a condição 
anêmica influencia a população idosa,mas também porque 
é considerada como um dos fatores de risco dominantes 
que levam à incapacidade em idosos. No entanto, 
especulamos que o defeito na atividade locomotora pode 
ser por causa da força muscular, que é um efeito secundário 
para reduzir o nível de hemoglobina. 
Embora nossos achados estejam de acordo com estudos 
prévios, nossos dados representam uma forte associação 
entre as perdas de DMO em geral para os níveis de 
hemoglobina e não para um osso específico. Além disso, 
corroborando com Laudisio et al., 2009, nossos dados 
sugerem que o controle adequado de potenciais fatores de 
confusão é essencial para atender a associação desejada 
entre os níveis de hemoglobina e DMO. Vale ressaltar que 
os resultados desses dois estudos são restritos a um grupo 
étnico específico e podem não ser realmente aplicáveis a 
outros grupos étnicos. 
 
CONCLUSÕES 
Os principais fatores de risco para a associação entre 
hemoglobina e plaquetas com a densidade mineral óssea 
incluem IMC, tabagismo e etilismo, vitamina D e nível sérico 
de cálcio. Nosso estudo também sugere que os níveis de 
hemoglobina e plaquetas na população avaliada estão 
fortemente associados com a DMO. 
___________________ 
Kouda K, Ohara K, Nakamura H, Fujita Y, Iki M (2017) Predicting 
bone mineral acquisition during puberty: data from a 3-year follow-
up study in Hamamatsu, Japan. J Bone Miner Metab. 35(2):185-
191. 
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Taichman RS (2005) Blood and bone: two tissues whose fates are 
intertwined to create the hematopoietic stem cell niche. Blood. 
105(7):2631-2639. 
Lane NE (2005) Epidemiology, etiology, and diagnosis of 
osteoporosis. Am J Obstetrics & Gynecology.194(2):S3-S11.  
New SA (2001) New Exercise, bone and nutrition, Proc Nutr 
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INTRODUÇÃO 
Na sociedade da informação e da tecnologia, a Internet tem 
papel imprescindível para funcionar como veículo de 
divulgação de informações. Desta forma, surgiu a 
necessidade de um estudo com objetivo de buscar a 
viabilização de conteúdo gerado pelo projeto de letramento, 
ser disponibilizado em meio web. A criação do site permite 
uma agregação do grupo envolvido no projeto e demais 
interessados como: estudantes de graduação de Letras, 
Pedagogia, Ciências da computação, alunos da rede 
pública de ensino básico, professores, entre outros. Para se 
portar como uma ferramenta auxiliar, a criação de um site, 
tem o intuito de construir um endereço na Internet disponível 
a todos fundamentado na obra de Silva (2007) e Alves 
(2006). O Programa de Educação Tutorial (PET/UERR) se 
constitui como um programa do governo federal, gerenciado 
pelo Ministério da Educação, através da Secretaria de 
Ensino Superior (SESu) e financiado pelo FNDE. Tem como 
objetivo fulcral atender preferencialmente aos alunos do 
Ensino Fundamental e Ensino Médio, da Escola Estadual 
Severino Cavalcanti, localizada no Campus de Excelência 
Aplicada à Educação, da Universidade Estadual de 
Roraima, ou alunos de outras escolas da periferia de Boa 
Vista, capital de Roraima, com vinculo ao centro de 
pesquisa e extensão nos cursos de graduação da 
Universidade Estadual de Roraima (UERR).  A tecnologia 
proposta é de ter um domínio web, assim tendo um 
endereço além de físico, mas também como web, facilitando 
acessibilidade. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Com base em uma metodologia de desenvolvimento web 
primário, foi feito uma busca por ferramentas de construção 
de site, e a empresa escolhida por ter melhores recursos, 
para contratar um serviço de hospedagem, foi a WordPress, 
que é um aplicativo de sistema de gerenciamento de 
conteúdo para web, escrito em PHP com banco de dados 
MySQL, voltado principalmente para a criação de sites e 
blogs via web. Com recursos disponíveis de forma gratuita 
e suporte para sites profissionais utilizando recursos 
premium. Metodologicamente, buscou-se de forma 

alternativa criar esse ambiente virtual, com estilo de blog 
para postagens diversas, onde o domínio (endereço web) e 
o template (interface do site) usados são recursos do próprio 
WordPress. E por esses motivos foi desenvolvido o site do 
projeto e disponibilizado ao público, além de disponibilizar 
na página da UERR. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com enfoque na disponibilidade do conteúdo web, o site 
encontra-se acessível para visualizações de informações e 
todas as formas de publicações, onde são administradas 
pelo desenvolvedor do site, e sendo realizada uma 
avaliação de dados, pela própria coordenadora atual do 
projeto. O feedback esperado foi satisfeito, segundo 
depoimentos de membros relacionados ao projeto. De 
resultados esperados, a implementação de recursos 
profissionais, para personalização do site, para se tornar 
mais sofisticado e interativo. 
CONCLUSÕES 
O site está disponível, para atender e suprir as 
necessidades de novas informações meio web e passando 
por melhorias e otimização da página. O site atente a 
vinculação do objetivo do projeto que envolve o letramento, 
por meio de um processo de apropriação da literatura 
enquanto linguagem de forma inovadora junto a era da 
tecnologia da informação. 
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INTRODUÇÃO 

A partir da estrutura social identificada nas comunidades do 

Baixo rio Branco, o presente resumo tem como objetivo 

identificar como o pulso das águas (NODA, 2012) 

influenciam no empreendimento do trabalho material e 

imaterial. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo caracteriza-se como estudo de múltiplos casos 

(YIN, 2015, p. 71). O caminho utilizado nesta investigação 

foi recorrido a aplicação de questionários, tal como roteiros 

de entrevistas, sendo estes de suma importância para a 

compreensão da diversidade do trabalho e suas variáveis, 

apropriando-se também de máquinas fotográficas para 

obtenção de imagens e de equipamentos para gravação de 

conversas, sendo estes utilizados com a devida 

autorização. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos nos levam a identificar que a 
temporalidade, no que se refere ao pulso das águas, assim 
como esperado, nas épocas de: seca, enchente, cheia e 
vazante, influenciam diretamente na dinâmica do trabalho 
das comunidades ribeirinhas do Baixo rio Branco. Esta 
temporalidade, por sua vez, é identificada pela própria 
população pelo saber imaterial. O trabalho nos 
agroecossistemas familiares possuem uma lógica 
completamente diferenciada do trabalho desenvolvido por 
meio de uma sociedade urbana, que vive a partir da 
estrutura social direcionada pela lógica capitalista. Assim os 
trabalhos nas roças, nas capoeiras, no rio, destacam-se 
pela necessidade do saber imaterial na compreensão do 
ambiente.  

CONCLUSÕES 
Desta forma é possível afirmar que o pulso das águas 
influenciam diretamente na dinâmica do trabalho 
desenvolvido pela população das comunidades ribeirinhas, 
que vivem no Baixo rio Branco, levando em consideração a 
imaterialidade como fundamental instrumento para a lógica 
de desenvolvimento do trabalho, sendo “o trabalho” 
materializado a partir da pesca, da caça, da roça na terra 
firme, da roça na várzea, no extrativismo vegetal, madeireiro 
e não madeireiro, entre outros, onde a dinâmica desse 
trabalho depende do saber imaterial acerca do pulsar das 
águas, durante todo o período do ano. 
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INTRODUÇÃO 
Tendo em vista a mudança de comportamento do alto 
consumo de energia elétrica no mundo, o controle da 
mesma as vezes é esquecida de forma displicente e 
inconsciente, refletindo diretamente no preço pago pela 
utilização necessária nas e industrias e residências. A 
partir disso, novas tecnologias visam auxiliar nessa 
economia, deixando de ser um peso nas contas de 
energia. Visando desde o panorama a décadas atrás, o 
consumo de energia traria preocupações quanto a sua 
utilização. seguindo a ideia de SILVA, Fábio Esteves da: 
“A sociedade necessita de energia para o seu 
desenvolvimento econômico e social, mas o consumo de 
energia desenfreado que se acelerou nas últimas 
décadas, traz conflitos na relação entre o homem e o 
meio ambiente. Mudar este panorama requer uma 
melhoria contínua nos processos de transformação e 
mudanças nos hábitos de consumo.”. O objetivo deste 
trabalho é testar a viabilidade de um aplicativo para 
gerenciamento de consumo de energia elétrica em 
equipamentos direcionados ou ambientes específicos 
nas residências, empresas ou industrias. 
 
OBJETIVO GERAL 
Alcançar resultados expressivos quanto a viabilidade do 
sistema para gerenciamento de consume de energia 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Obter embasamento teórico e científico a partir 
de publicações, artigos e revistas relacionadas ao 
assunto; 

• Realizar levantamento de requisitos necessários 
para a prototipação de um modelo esquematizado;  

• Realizar testes de usabilidade e viabilidade; 
 

MÉTODO 
Aplicar conceitos teóricos da aplicabilidade da 
automação residencial. Levantamento de requisitos 
mínimos a prototipação da “maquete residencial”, com 
RaspberryPi 3 model B, sensores e medidor de energia 
elétrica. Levantamento de requisitos para 
desenvolvimento do aplicativo móvel para dispositivo 
Android com Android Studio. Testes de viabilidade e de 
aceite. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

Um aplicativo de expressividade altíssima na área da 
domótica e Internet das Coisas, de fácil manipulação em 
dispositivos Android, com em conjunto nos dispositivos 
associados desde o controlador ( RaspberryPi 3, model 
B ), circuitos elétricos interconectados em contadores de 
energia. Controlando a passagem do fluxo de energia, 
visualização de tensão elétrica e alertas associados ao 
consumo, obtendo o gerenciamento, análise e relatórios 
de consumo pelo aplicativo conectado à rede WiFi. 
 
CONCLUSÃO 
Baseados em pesquisas em temas relacionados, poucas 
remetem ao consumo de energia elétrica como uma 
relevância associada na automação residencial, assim 
partir da ideia da criação de um aplicativo que possa 
validar o conceito de economia de energia elétrica na 
residência, acredito que possa abrir a novas 
oportunidades em outros segmentos contextualizadas na 

área da tecnologia. 
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INTRODUÇÃO 

Desde revolução industrial a produção e consumo de 

resíduos “lixo” aumentaram e também surgiram os 

inorgânicos que são mais difíceis de decomposição por 

muito tempo não se pensou as consequências nos meios 

ambientais. 

Hoje nosso país possuem politicas públicas para todos os 

resíduos, porém ainda essa lei não explicita as normas de 

segregação dos mesmos e afirma a responsabilidade de 

colher á prefeitura. 

 Então é notável que precise melhorar a infraestrutura e a 

comunicação dos agentes envolvidos realizando uma 

integração melhor podendo reduzir os danos ao meio 

ambiente. 

A cidade possui uma única área para descarte que tem 

como objetivo ser um aterro sanitário, porém esta se 

esgotando e podendo transforma-se em um “lixão” onde 

dejetos são despejados todos misturados, contaminando 

aqueles que podem ser reciclados tornando o trabalho de 

segregação difícil. 

Portanto há uma cooperativa o qual realiza no mesmo local 

a segregação dos resíduos, porém a problemas de 

contaminação fazendo esses catadores ficar em condições 

insalubres.  

E como soluções acreditam que um desenvolvimento de 

uma ferramenta móvel para auxiliar na coleta seletiva irá 

melhora a comunicação entre os catadores e domicílios, 

também será possível cadastramento em um banco de 

dados para as troca de informações. 

Essa aplicação pretende fazer a ligação entre os catadores 

e domicílios para aquelas residências que segregam 

poderão realizar a coleta seletiva e também postar esses 

descartes especificando os tipos e um catador interessado 

irá buscar podendo recicla-lo.  

  
MATERIAL E MÉTODOS 
Realizará uma análise documental onde será feito as 
análises das Leis que regem a questão de resíduos e 
analise do Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de 2017. 
Trata-se de ume método intuitivo vendo que coleta seletiva 
cabe a cada individuo fazer sua parte para colaborar com o 
sistema 
Objetivo de estudo será de modo explicativo de modo que 
procura entender porque não ocorre a coleta seletiva  
 
podendo dá uma possível solução para o problema. E terá 
abordagem qualitativa, pois os elementos da pesquisa 
serão interpretados para a resolução do problema. 
 

Será realizada a coleta de dados via questionário tanto 
sobre o uso do aplicativo e sobre a viabilidade da 
ferramenta. 
Serão usadas ferramentas de desenvolvimentos de 
software para aplicação móvel. 

Utilizarão um questionário para avaliação do protótipo, 

Também será usado para a avaliação com o publico alvo. 

 
RESULTADOS ESPERADOS. 

Espera-se reduzir os impactos ambientais já que visam 

reduzir o numero de dejetos a caminho do aterro sanitário 

esses resíduos poderão ser vendidos reciclados por os 

catadores que irão recolhê-los nas residências. 

Estima-se que melhora as condições de trabalho, tendo 

vista que esse catador irá recolher os resíduos já separados 

organizados e especificados podendo destinar-se 

adequadamente. 

Estimulo da população a educação ambiental e a coleta 

seletiva para que seja uma ação em conjunto em sociedade 

pra redução dos danos ambientais. 

 

CONCLUSÕES 

Pode entender que desenvolvimento da ferramenta será de 

grande ajuda para o cenário atual, pois as autoridades ainda 

mantem em inércia para resolução dos problemas que 

melhoraria muito se tivesse maior investimento na área. 

Ajudar esse setor o qual ainda não tem uma preocupação 

critica é também abrir os olhos da sociedade para um 

problema acumulativo e poder ter o consumo consciente 

dos resíduos para preservação da natureza.  

____________________ 
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Brasil, LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007.  Esta Lei estabelece 
as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política 
federal de saneamento básico. Brasil. 2007. Jam. 
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INTRODUÇÃO 
A desocupação dos pescadores da área que atualmente 
pertence à Orla Taumanam foi ocasionada de forma 
compulsória pela Prefeitura de Boa Vista-RR em 2004. 
O Porto de Cimento, como era conhecido, servia de 
infraestrutura para navegação fluvial, com embarque e 
desembarque, e ainda, local de todo tipo de transação 
comercial para compras, vendes e trocas. (SOUZA, 2015) 
Segundo Moniza Emília, atual secretária da colônia dos 
pescadores de Roraima, que visa à garantia dos direitos dos 
mesmos, o porto facilitava a venda do pescado já que o 
crescimento econômico dependia da navegação. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e 
de campo com visita a Colônia de Pescadores-Z1-RR, no 
dia 06 junho 2018. A coleta de dados se deu a partir de 
perguntas abertas para a secretária do local, sobre a 
desocupação compulsória do antigo Porto de Cimento. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir da pesquisa, foi possível conhecer um pouco das 
consequências ocasionadas aos pescadores pela 
desocupação irregular para a construção de um ponto 
turístico que anteriormente era um meio de sobrevivência 
de muitas famílias. 
Uma das consequências trazidas foi a dificuldade de 
comercializar os peixes, já que aquele local era propício à 
venda de mercadorias. Essa retirada traz a ideia de pouca 
importância às necessidades da sociedade, pois quando 
uma área passa a ser valorizada para o mercado imobiliário 
ou escolhida para ser o ponto de atração turística, todo 
aqueles que ali trabalham ou residem são retirados 
redirecionados às áreas que são pouco interessantes para 
o mercado, sem levar em consideração as necessidades e 
dificuldades de quem vive nesse determinado local, fato 
este ratificado pelo CFESS(2009).  

O processo de reprodução social ocorre de forma 
profundamente desigual, transformando as cidades no lugar 
da especulação financeira e imobiliária, com os bens 
comuns sujeitos a regras do mercado. (CFESS, 2009). 
 
Entretanto, esse processo fere o direito coletivo à cidade 
conforme prevê o Estatuto da Cidade(2001), enquanto 
desabriga e desemprega inúmeras pessoas, como por 
exemplo, os pescadores. 
 
CONCLUSÕES 
Essa desocupação teve como intuito construir um dos 
principais pontos turísticos de Boa Vista, dando um olhar 
diferenciado a turistas, ou seja, os pescadores foram 
retirados não para um bem comum, e sim para o 
embelezamento da cidade deixando-a mais atrativa e 
fortalecendo a economia local. 

       

 

________________________________ 
ALBUQUERQUE, Caroline Viana. Educação Patrimonial em Boa Vista - 
Roraima . Disponível em: < http://educacaopatrimonial-
boavistaroraima.blogspot.com/2014/01/porto-de-cimento.html> acesso:15 
set 2018. 

BRASIL. Estatuto da Cidade: Lei 10.257/2001 que estabelece 
diretrizes gerais da política urbana. Brasília, Presidência da 
República, Casa Civil. 
CFESS MANIFESTA. O direito á cidade a cidade é um direito 
coletivo. Brasília, 2009. 
SOUZA, Jessé. Criação de Boa Vista e Roraima. Disponível 
em:<http://roraimadefato.com/main/historico-de-roraima/>acesso: 
06 set 2018. 
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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 – CAp/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”. 
Atualmente, 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, é recente e começou a 
ser desenvolvido em setembro deste ano e conta com oito 
bolsista da Universidade Estadual de Roraima – UERR, 
atuando nas turmas 1191 e 1192, ambas do 9º ano do 
ensino fundamental II. 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
No âmbito escolar brasileiro, pouco se leva em 
consideração as implicações da natureza social no 
processo de ensino e aprendizagem de língua portuguesa. 
É o que define Geraldi (1996, p. 59), as instituições de 
ensino agem como se a língua portuguesa fosse estática, 
pronta, inabalável sem interferências do uso nos processos 
interlocutivos. Por várias décadas, a análise linguística no 
contexto educacional no processo de ensino e 
aprendizagem de língua portuguesa era feita por meio de 
descrições estruturais. No entanto, como oposição a essa 
perspectiva de entendimento sobre o funcionamento da 
língua, outros estudos teóricos surgiram considerando a 
interação social e seus propósitos comunicativos, dentre 
eles a Teoria Gerativa. 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. É evidente, portanto, que 
a Teoria Gerativa apresenta significativas contribuições 
para o processo de ensino e aprendizagem de língua 
portuguesa no contexto educacional. 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. 
 
CONCLUSÕES PARCIAIS 
O trabalho dos bolsistas do Programa de Iniciação à 
Docência no Colégio de Aplicação – CAp/UFRR, conforme 
mencionado anteriormente, ainda está em processo de 
implementação e andamento. No entanto, já apresenta 
significativos pontos positivos, principalmente, no tange o 
acolhimento dos bolsistas por partes dos alunos das duas 
turmas do 9º ano do ensino fundamental II, bem como 
também têm despertado o interesse dos discentes em 
aprender língua portuguesa, especialmente, gramática por 
um viés intuitivo e criativo. 
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INTRODUÇÃO 
A pesquisa teve como objetivo orientar os alunos do 6° ano do 
ensino fundamental sobre a importância dos hábitos de higiene 
pessoal no ambiente escolar como forma de prevenção para 
doenças corriqueiras derivadas da má higienização. A higiene 
corporal é tratada como condição para a vida saudável. A 
aquisição de hábitos de higiene corporal tem início na infância, 
destacando-se a importância de sua prática sistemática 
(SILVEIRA et al., 2009 p.3), é fundamental que o aluno tenha 
condições de ser protagonista na escolha de posicionamentos 
que representem o autocuidado com seu corpo e respeito com 
o do outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física, 
mental, sexual e reprodutiva e valorização das experiências 
pessoais e coletivas (BNCC, 2016, p.295). A educação para a 
Higiene Pessoal, deve buscar uma pratica participativa de 
modo que as orientações para os alunos sejam coerentes com 
a linguagem do próprio corpo. Quando o aluno percebe que ter 
bons hábitos de higiene o ajuda a viver melhor, sem dúvida 
alguma ele estará motivado a colocá-la em prática com 
regularidade. Nós educadores, neste caso, devemos atuar 
como mediador entre aluno/família, renovando e incentivando 
o interesse em se praticar corretamente os hábitos de higiene 
(OLIVEIRA, 2011, p.7).    

MATERIAL E MÉTODOS  
A pesquisa é caracterizada como qualitativa do tipo estudo de 
caso, foi desenvolvida na Escola Estadual Buriti em Boa 
Vista/RR. O público alvo foram os alunos do 6º ano, turno 
matutino, das turmas 61 e 62, as duas turmas possuem 65 
alunos, destes apenas 45 participaram da pesquisa.  
Inicialmente foi assinado pela gestão escolar a Carta de 
Anuência autorizando a participação da Escola no trabalho de 
pesquisa. Em seguida foi enviado aos pais dos alunos o termo 
de consentimento livre e esclarecido –TCLE solicitando 
autorização para a participação de seus filhos na pesquisa. 
Após receber o TCLE autorizado dos pais, a pesquisadora 
entregou aos alunos o termo de assentimento livre e 
esclarecido-TALE para os mesmos assinarem e em seguida 
começou-se a coleta de dados. Estes foram obtidos em seis 
etapas: aplicação de questionário (pré-teste, sobre higiene 
corporal e verminoses), realização da palestra sobre Higiene 
Corporal, ministrada pela enfermeira do “Programa Saúde da 
Família”, dinâmica da Luz negra, onde foram utilizados um 
abajur e uma luz negra de 25 W e álcool em gel com o corante 
fluorescente, sendo esse passado nas mãos dos alunos.  Em 
seguida, foi passado um vídeo sobre as verminoses que 
compõe o programa “Viver Legal”. Após o vídeo foi realizada 
uma aula expositiva com duração de 35 minutos, com intuito de 
fixar o assunto e esclarecer dúvidas sobre o que foi abordado 
e questionário (pós-teste). Em cada turma a aula foi realizada 
com slides, utilizando o data show. O Tema da aula foi “Os 
vermes parasitas e a causa de suas respectivas Verminoses”.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No questionário pós-teste em relação ao hábito de lavar as 
mãos antes de cada refeição, foi possível observar nas 

respostas que 40 alunos de ambas as turmas afirmam possuir 
este hábito, pois desta forma suas mãos ficam limpas e que 
após usarem o banheiro lavam as mãos, pois este é um 
ambiente contaminado. Em sua maioria 43 alunos afirmam que 
a verminose é uma das doenças transmitidas pela ausência de 
higiene e reconhecem a importância do fardamento limpo, 
desta forma estarão livres dos micróbios (larvas). Na palestra 
as duas turmas foram muito participativas, observou-se o 
interesse dos alunos pelo assunto, bem como empatia com a 
palestrante, foram muitas perguntas e dúvidas sobre higiene e 
cuidado com o corpo. Na dinâmica da Luz Negra, os alunos 
tiveram oportunidade de conferir se mesmo quando lava as 
mãos é possível eliminar os microrganismos presentes na pele, 
com o uso da luz negra as mãos ficaram fluorescentes, 
demonstrando que estavam com microrganismos e estes são 
invisíveis a olho “nu”. Desta forma demonstrou-se a 
necessidade de higienização das mãos de maneira correta, o 
que foi mais um reforçado no vídeo trabalhado em sala de aula, 
com duração de 35 minutos, com intuito de fixar o assunto e 
esclarecer dúvidas sobre o que foi abordado. Nos questionários 
pré-teste e pós-teste da turma 61 e 62 observou-se que 4 
alunos apenas não responderam ao pré-teste, e somente 2 não 
responderam no pós-teste, fato este explicado pela pressa para 
entregar o questionário e ficar livre para conversar com os 
colegas. Identificou-se que as respostas foram mais 
satisfatórias, ou seja, próximo da realidade e provenientes da 
aprendizagem e da assimilação do conteúdo, dentre quarenta 
e cinco alunos, tinta e nove apresentaram bom desempenho, 
uma vez que as respostas no pós-teste estavam de acordo com 
as informações trabalhadas em sala de aula, demonstrando 
desta forma seu entendimento do assunto e reforçando a 
importância da escola na promoção da saúde.  

CONCLUSÕES 
Os hábitos de higiene e saúde abordados no desenvolvimento 
do trabalho, contribuíram de maneira significativa para o 
aprendizado dos alunos. Notou-se que a promoção de hábitos 
saudáveis em atividades escolares proporciona a 
sensibilização e formação de novas atitudes no cotidiano dos 
alunos e reforça a escola como espaço importante de promover 
a saúde. 
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INTRODUÇÃO 
O estado de Roraima está situado na Região Norte do país, 
sendo o estado mais setentrional da federação ocupando 
uma extensão territorial de 224.299 km2, onde desse total 
cerca de 40 mil km2 são formados por grande bloco contínuo 
de vegetação não-florestais conhecido localmente como 
“lavrado”, mas que por definição fitogeográfica, toda esta 
paisagem faz parte da ecorregião das “Savanas das 
Guianas” que pertence ao Bioma Amazônia (Ferreira, 2001; 
Capobianco et al., 2001) citados por Barbosa e Miranda 
(2004). Nos últimos anos, esse importante e pouco 
conhecido ecossistema vem sendo “palco” de grandes 
transformações devido a troca de uso da terra para 
implantação de agroecossistemas. Neste contexto, 
destaca-se a expansão do cultivo de soja (Glycine max (L) 
Merril). A conversão de grandes áreas de Savana Natural 
em áreas de cultivo pode gerar diversos impactos, positivos 
ou negativos, sobre a dinâmica ambiental desse 
ecossistema. Por outro lado, pode-se afirmar que os 
estudos sobre a sojicultura no lavrado vem sendo realizados 
pelos pesquisadores da EMBRAPA/RR, porém, o foco está 
voltado para o desenvolvimento de novas variedades mais 
produtivas e adequadas às condições locais. No entanto, 
observa-se uma grande lacuna no conhecimento voltado às 
questões socioambientais dessa atividade no estado como 
um todo. Dessa forma, este estudo teve por objetivo 
determinar o efeito da conversão do lavrado na 
compactação do solo tomando como base duas categorias 
de uso da terra (Savana Natural e Savana Convertida) em 
um agroecossistema para o cultivo de soja no município de 
Boa vista/RR. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Área de Estudo 
Este estudo foi desenvolvido em uma propriedade particular 
localizada no município de Boa Vista, RR (2º 58’11,11” N e 
60º 42’23,12’’). A Dap foi avaliada pelo método do anel 
volumétrico (MAV) (EMBRAPA, 1997). Foram analisadas 
seis categorias de uso entre Savana Convertida (SC1, SC2, 
SC3, SC4 e SC5) e Savana Natural (SN) em 3 repetições, 
distanciado 150 m entre si ao longo de um transecto que 
corta cada “gleba” (repetição) no sentido Norte-Sul, na 
profundidade de 0 - 40 cm. As amostras foram devidamente 
acondicionadas em uma caixa com tampa e transportadas 
até o laboratório de ciências da Universidade Estadual de 
Roraima-UERR para serem analisadas. Após secagem a 
105ºC por 24 horas em estufa modelo EQUILAM, foi feito a 
pesagem das amostras em balança digital, determinando 
posteriormente a relação massa/volume, ou seja, a 
densidade aparente (Dap).  
 
 
 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram analisadas 24 amostras de solos, sendo 15 pontos 
distribuídos sistematicamente (3 pontos para cada área) de 
Savana Convertida e 9 em uma área de Savana Natural. 
Desta forma, a ANOVA e o Teste de Tukey (p = 0.01) 
mostraram que a conversão alterou o estado de 
compactação do solo intercategorias em Savanas 
Convertida e Savana Natural, e intracategoria em Savana 
Convertida.  

 
CONCLUSÕES 
 
Os resultados demonstraram que, exceto na área SC5, a 
conversão do lavrado em área de cultivo, promoveu um 
aumento nos valores da densidade aparente do solo (maior 
compactação). O monitoramento da Dap nos 
agroecossistemas da sojicultura no lavrado de Roraima 
deverá ser considerada nos estudos dos impactos 
ambientais desta atividade, principalmente como indicativo 
de compactação decorrentes do manejo agrícola dos solos 
e pela relação entre Dap e atributos físicos e químicos. 
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INTRODUÇÃO 
O acúmulo de carbono lenhoso apresenta comportamento 
diferenciados nas mais variadas condições do ambiente 
(SILVA et al., 2002) e estão fortemente correlacionados com 
o diâmetro do tronco (CASTILHO, et al., 2006). O uso de 
dendrômetros possibilita a avaliação de padrões de 
crescimento arbóreo, permitindo mensurar pequenas 
alterações. Destacamos as áreas de florestas do ecótono 
norte do Estado de Roraima, no qual existem distintas 
espécies arbóreas ocorrendo sobre complexas formas de 
pressão ambiental e que destaca-se principalmente pela 
monodominância da espécie arbórea Peltogyne gracilipes. 
Com intuito de estudar as relações existentes no acúmulo 
de carbono arbóreo nesses ecossistemas específicos, o 
presente estudo visa estimar o incremento diamétrico intra-
anual das espécies Peltogyne gracilipes Ducke e suas 
associações com variáveis hidrotopográficas. Ao final do 
estudo, procura-se responder as seguintes questões: taxas 
de crescimento diamétrico intra-anuais de P. gracilipes e P. 
surinamensis variam em períodos sazonais? características 
hidrotopográficas determinam o incremento em diâmetro 
das espécies estudadas? Neste sentido, estudos que 
avaliam o crescimento e o estoque de carbono de florestas 
frente às variações climáticas fornecem subsídios para 
prever seu comportamento e assim evitar perdas 
econômicas e biológicas devido à variabilidade climática.  

MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo está sendo desenvolvido na grade do PPBIO da 
Estação Ecológica de Maracá (ESEC), município de 
Amajarí, RR. Para avaliar o crescimento intra-anual da 
espécie Peltogyne gracilipes, foram instalados no mês de 
março/2018, conforme protocolo (MULLER-LANDAU; 
LARJAVAARA, 2009) dendrômetros em 159 indivíduos, que 
serão monitorados a cada 2 meses com auxílio de 
paquímetro digital. Para estas análises usamos como base 
o incremento referente ao primeiro período avaliado (maio-
julho/2018). Variáveis como altitude, abundância da espécie 
nas parcelas, profundidade do lençol freático, e precipitação 
serão utilizadas para verificar a relação com o crescimento 
arbóreo ao longo do tempo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foi observado que neste período aproximadamente 97% 
dos indivíduos tiveram algum incremento. Indivíduos 
presentes na classe diamétrica de 10-30 cm de DAP 
apresentaram média de incremento de 3,27 mm, enquanto 
os indivíduos >30 cm de DAP incrementaram em 2,33 mm. 
Em estudos preliminares com dendrômetros, Castilho et al. 
(2015) obteve incremento médio máximo de 2,3 mm, o que 
demonstra boas perspectivas ao estudo.  

CONCLUSÕES 
De caráter preliminar indivíduos em classe de diâmetro 
menor tiveram maiores incremento. Cabe salientar que as 
variações sazonais de precipitação é uma variável que pode 
trazer respostas expressivas como resultados. No 
momento, não podemos inferir se esse incremento 
observado é na verdade acúmulo de carbono ou flutuação 
relacionado a estação chuvosa que acometem a região 
nesse período.  
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INTRODUÇÃO 
O projeto ação proposto e desenvolvido está inserido nas 
várias argumentações sobre a importância cuidado com as 
nascentes de rios, igarapés, lagos e lençóis freáticos do 
município do Bonfim. Sendo a água como um dos principais 
fatores que constitui a base deste projeto.  
Como também a educação ambiental contextualizado e 
inserido dentro dos temas transversais nos parâmetros 
curriculares (BRASIL, 1997). Dentro deste princípio 
amostrado, vamos abordar a importância da utilização e 
conservação dos recursos hídricos presente na distribuição 
e acesso de água potável na sede do município do Bonfim. 
Sabendo da precariedade que é, o sistema de 
abastecimento de água fornecido pela Companhia de água 
e esgoto de Roraima- CAER, na sede do município do 
Bonfim, o projeto-ação buscou envolver os alunos do 6º ano 
do Colégio Estadual Militarizado-XVII Aldébaro José 
Alcântara. Tendo como objetivo o empoderamento e 
sensibilização dos alunos do CEM-XVII Aldébaro José 
Alcântara no bairro Cidade Nova (Cidadelha) na sede do 
município do Bonfim. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A área de estudo foi o bairro Cidade nova, conhecido como 
Cidadelha na sede do município do Bonfim.  
O método utilizado foi de pesquisa-ação definidas no 
trabalho de Toledo & Pecilicione (2009). Os procedimentos 
metodológicos utilizados foram dos conhecimentos 
adquiridos no cotidiano dos alunos, nas suas residências, 
bairros e escola. As principais atividades do projeto-ação 
foram à construção de mapas falantes através de desenhos, 
entrevista com moradores e produção textual. o projeto-
ação foi trabalho com a orientação das professoras de 
Ciência e Português, foi desenvolvida uma aula de campo 
para realizar o levantamento da pesquisa sobre o 
abastecimento de água no bairro Cidade Nova. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com os dados levantados, os alunos fizeram desenhos e 
produziram texto em sala de aula, apontando e destacando 
o que observa na aula de campo. 
Foi realizado uma discussão prévia sobre o abastecimento 
de água potável no município, tendo como base o que foi 
visto e a concepção dos alunos sobre o abastecimento no 
município do Bonfim, mostra por meio dos mapas falantes. 
Os alunos observaram em entrevista que a água que os 
moradores recebem da CAER, apresentam cor escura e 
quando falta água, a mesma chega nas residências com a 
cor igual a chá preto. Segundo informações dos moradores 
além do tempo varia de trinta minuto a seis horas para 
apresenta uma cor mais clara. Foram vistos pelos alunos 
que algumas casas ainda possuem poços semi-artesiano, é  
ainda residências que possui fossa negra. Outro ponto 
negativo apontado pelos moradores e apontados pelos 
alunos foi a instalação da nova caixa de abastecimento e as 

instalações da tubulação de cano para água. No entanto no 
segundo relato apontado a água chega mais fracas nas 
casas e ocorre longos períodos com falta de água.  Por meio 
da produção de desenho (mapas falantes) e a produção de 
texto foi possível obter informações sobre a importância do 
empoderamento dos alunos em relação a água potável 
recebida no município. Com a produção de textos os alunos 
do 6 º ano sugerem melhorias que a CAER possa está 
realizando na comunidade. Dentre as sugestões estão as 
soluções mais comuns como a troca dos canos finos por 
cano mais grosso e limpeza das caixas de água, Instalação 
de mais caixas d’água para diminuir a falta de água nos 
bairros, garantindo uma reserva do recurso para 
abastecimento das residências mesmo nos períodos em 
que ocorre falta de energia. Com essas sugestões foi 
possível observa um empoderamento e sensibilização 
sobre a qualidade de abastecimento de água no município 
por parte dos alunos e da comunidade escolar.  
 
CONCLUSÕES 
Dentro da legislação brasileira na portaria 518 do Ministério 
da Saúde de 25/03/2004 (BRASIL, 2004) e o artigo 3º da 
PORTARIA Nº 2.914, 12/12/2011 (BRASIL, 2011) O mesmo 
resolver que é dever dos governantes no âmbito estadual e 
municipal o controle da qualidade da água para consumo 
humano. Contudo fica evidente que o abastecimento de 
água é da responsabilidade do Estado e do 
Município(BRASIL, 2006; RIBEIRO, 2012) pela qualidade 
de água que é recebida no município do Bonfim, tendo em 
vista as problemáticas levantadas durante o projeto-ação 
desenvolvido pelos alunos do 6º ano do CEM-XVII Albébaro 
José Alcântara, bem como as reclamações da comunidade 
sobre as constantes faltas de água, a turbidez da água e na 
maioria das vezes o gosto muito forte de cloro na água. 
Neste contexto fica a recomendação de maior fiscalização 
por parte dos órgãos públicos, tendo em vista a qualidade 
da água distribuída no município do Bonfim. 
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INTRODUÇÃO 
Práticas pedagógicas são aquelas que se organizam para 
concretizar determinadas expectativas educacionais. Ou 
seja, o objeto das práticas é a aprendizagem. Entretanto, 
uma atividade só se torna uma prática pedagógica quando 
ela se organiza em torno dessas intencionalidades e 
alcança as metas propostas, levando o estudante a 
participar ativamente, desenvolvendo a capacidade 
independente, autônoma e criativa (FRANCO, 2015), se 
configuram na mediação com o outro, ou com os outros, 
gerando espaço para possibilidades de construção de 
conhecimentos. Novos desafios se colocam também para a 
função docente diante do aumento das informações nas 
sociedades contemporâneas e da mudança da sua 
natureza. Mesmo quando experiente, o professor muitas 
vezes terá que se colocar na situação de aprendiz e buscar 
junto com os alunos as respostas para as questões 
suscitadas (BRASIL,2013, p.111). Este trabalho teve como 
objetivo geral verificar as práticas pedagógicas utilizadas 
pelo professor nas aulas de Biologia e em quais aspectos 
as práticas utilizadas contribuem para a assimilação de 
conhecimento na percepção dos estudantes.  

MATERIAL E MÉTODOS 
A coleta de dados aconteceu após o projeto ser autorizado 
pelo comitê de ética em pesquisa – CEP/UERR, sendo 
aprovado com parecer nº 2.314.005.  A investigação foi 
realizada no Instituto Federal de Roraima-IFRR - Campus 
Boa Vista Zona Oeste, foi utilizado questionário com cinco 
questões abertas e fechadas para estudantes de dois 
cursos técnicos integrados ao ensino médio: Serviços 
Públicos e Comércio. Nos cursos existem 131 estudantes 
matriculados com idade entre 14 anos até 19 anos, no 
entanto a aplicação do questionário realizou-se somente 
com aqueles estudantes que entregaram a autorização dos 
pais (Termo de Consentimento Livre Esclarecido-TCLE) e 
com os maiores de idade, totalizando 66 estudantes.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em relação a prática pedagógica 86% dos estudantes, ou 
seja 57 afirmaram que as práticas adotadas pelo professor 
favorecem o aprendizado, apenas 14% o que corresponde 
a nove estudantes responderam que estas não contribuem 
para o aprendizado. Nas respostas o estudante A afirmou 
que “a prática mais frequente durante as aulas é trabalho 
em grupo e justificou que há um compartilhamento de ideias 
entre o grupo, que faz com que os alunos adquiram 
conhecimento”. O estudante B, respondeu que o “trabalho 
em grupo desenvolve a interação e facilita o aprendizado”. 
As práticas adotadas pelo docente são classificadas no 
ponto de vista dos estudantes como inadequadas, pois falta 
aulas práticas, de laboratório e de campo. Constatou-se que 
48% dos estudantes afirmaram que nas aulas onde 
construíram e/ou utilizaram durante a mesma algum tipo de 
modelo didático, estas foram mais proveitosas, para o  

estudante C o “trabalho em grupo na construção de uma  
maquete, favoreceu muito o aprendizado”, já o estudante D 
afirmou que a “elaboração de cartazes em grupos sobre o 
ciclo de vida das plantas foi bastante produtivo”. A 
aprendizagem significativa é o processo por meio do qual 
novas informações adquirem significado por interação com 
aspectos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do 
aluno facilitando o ensino-aprendizagem (MOREIRA,2006, 
p.38). Em relação as práticas pedagógicas que deveriam 
ocorrer com mais frequência, 75% dos estudantes 
responderam que as aulas práticas representam sua 
preferência, 10% afirmaram que aulas com construção dos 
próprios materiais didáticos deixariam a aula de biologia 
mais interessante, 6% relataram que gincanas tipo quiz, 
com perguntas e respostas, é uma forma interessante de 
aprender na biologia.  Outros 3% prefeririam aulas 
expositivas com participação dos estudantes, 2% não 
opinaram. Farias et al. (2014) considera importante que o 
professor utilize novas abordagens de ensino de ciências, 
ficando evidente que os estudantes tornam-se mais 
participativos durante as aulas  e  destaca que o ambiente 
mais participativo gera uma satisfação por parte do 
estudante.Na percepção dos estudantes as aulas em 
espaços fora da sala de aula, trariam mais prazer e 
interesse em aprender o conteúdo, na análise das respostas 
dos estudantes estes afirmaram que as aulas com estudo 
dirigido, apresentações de trabalhos, construções de 
cartazes em grupos, aulas interativas, troca de ideias e 
opiniões facilitam assimilar o conteúdo abordado, pois 
possibilitam a interação do estudante com o objeto do 
conhecimento, bem como a observação prática do conteúdo 
estudado em  sala de aula o que contribui para a 
assimilação do conteúdo estudado.  

CONCLUSÕES 

O professor de biologia durante as aulas deve 
estimular o interesse dos estudantes, diversificar e 
enriquecer o conteúdo ministrado e valorizar a 
interação entre os estudantes na construção de seu 
conhecimento.  
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INTRODUÇÃO 
A pesquisa teve como objetivo conhecer os espaços não 
formais utilizados como pratica de ensino dos professores de 
biologia da Comunidade Indígena Guariba localizada na 
Região da Raposa Serra do Sol no município de 
Normandia/RR. O termo espaço não formal tem sido utilizado 
atualmente por pesquisadores em Educação de diversas áreas 
do conhecimento e profissionais que trabalham com divulgação 
científica para descrever lugares que são diferentes da escola, 
onde é possível desenvolver atividades educativas (FRANCO, 
2007). O espaço não formal pode ser utilizado nas 
comunidades indígenas como sendo o momento de relacionar 
os conhecimentos tradicionais com o conhecimento cientifico o 
que aproxima o aluno da sua realidade cultural, influenciando 
seu aprendizado e fortalecendo a cultura. O ensino deve ser 
pensado de acordo com a realidade vivida pelas comunidades, 
de forma coletiva, elencando questões que vão além das 
apresentadas nos livros didáticos, os quais não comtemplam a 
educação indígena, pois fogem a realidade dos mesmos 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011). Sabe-se 
que a educação não formal proporciona o conhecimento sobre 
o mundo que o envolve e suas relações sociais (GOHN, 2006).  

MATERIAL E MÉTODOS  
A pesquisa é de caráter qualitativo e de campo, foi 
desenvolvida com quatro professores de Biologia da Escola 
Estadual Indígena Índio Marajó, comunidade indígena Guariba 
município de Normandia, nos períodos vespertino e noturno. 
Inicialmente foi assinado pela gestão escolar a Carta de 
Anuência autorizando a participação da Escola no trabalho de 
pesquisa. Os dados foram obtidos através de questionário, o 
mesmo foi entregue a cada professor no seu ambiente de 
trabalho, em horário de intervalo de aula, vale salientar, que 
antes da aplicação de cada questionário foi apresentado e lido 
para cada professor o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido-TCLE, que foi assinado em duas vias, onde ficou 
uma via com o pesquisador e a outra com os professores 
entrevistados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na pesquisa buscou-se saber o entendimento dos professores 
sobre o uso dos espaços não-formais na prática docente, dos 
quatros professores entrevistados apenas o professor B 
respondeu que “não usa os espaços não-formais como prática 
docente”, o mesmo demonstrou que não sabe o que é espaço 
não-formal, provavelmente por esta razão não compreende a 
importância desse uso no processo de ensino e aprendizagem. 
O professor A respondeu que usa os espaços não-formais 
como prática de docência e que utiliza para o desenvolvimento 
de “aulas de pesquisa”, o professor C respondeu que os 
espaços não formais são espaços de “pesquisa”, já o professor 
D respondeu que nestes espaços utiliza para “pesquisa de 
campo”. Percebe-se que a utilização dos espaços não-formais 
pelos professores de biologia na comunidade Indígena 
Guariba, ainda é muito incipiente e na sua maioria são usados 
apenas como fonte de pesquisa, ou seja, como uma extensão 

da sala de aula, sabe-se que o estudante em contato direto 
com o ambiente aprende facilmente, uma vez que este se 
envolve em situações reais (FRACALANZA; AMARAL; 
GOUVEIA, 1986). Quanto a contribuição dos espaços não-
formais para o aprendizado da disciplina de biologia os quatro 
professores responderam que estes contribuem 
significativamente no processo de ensino e aprendizagem 
gerando maior aprendizado. Em relação a frequência de uso 
dos espaços não-formais na comunidade, há pouca utilização 
destes pelos professores, justificam que falta suporte logístico, 
material de apoio e até mesmo conhecimento de como utilizar 
os espaços disponíveis ao entorno da escola. Em relação aos 
espaços não formais da comunidade indígena Guariba citados 
pelos professores, professor A “igarapés, roça”, professor B 
“campos, serras, lavrado, roçado”, professor C “campo de 
futebol, roça, barracão e rua”, professor D “barracão, roça, 
campo, lavrado entre outros”. Os conteúdos mais trabalhados 
nas aulas fora do ambiente escolar são, professor A “seres 
vivos, reino planta, habitat dos seres vivos, reino fungi, reino 
animal”, professor B “ecologia e biomas”, professor C “reinos e 
ecossistema” professor D “ecologia, botânica, reinos entre 
outros temas”. Ressalta-se que os espaços não formais se 
tornam fundamentais para a contextualização do conhecimento 
e, assim, devem ser utilizados para integrar os conhecimentos 
desenvolvidos de dentro da sala (LOWMAN; 2004).Embora 
não realizem aulas com frequência nos ambientes não formais 
de ensino os professores de biologia reconhecem o potencial 
destas aulas para o processo de ensino e aprendizagem, bem 
como sabem da importância da aprendizagem significativa que 
estes espaços proporcionam para os alunos. 

CONCLUSÕES 
Os educadores afirmaram realizar planejamento das atividades 
quando utilizam os espaços não-formais, mesmo diante das 
dificuldades em relacionar em alguns momentos o conteúdo de 
sala de aula com o ambiente fora da escola. Percebeu-se que 
é essencial na formação inicial e continuada de professores 
indígenas a reflexão e discussão do ensino de biologia e o uso 
dos espaços não formais, buscando desenvolver criticidade 
para uma prática educativa constituída por uma diversidade de 
estratégias.  
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INTRODUÇÃO 
Em comunidades ribeirinhas a solidariedade criada entre 
diferentes núcleos familiares, na maioria das vezes sem 
relação de sanguinidade geram outras tipologias além da 
própria nuclear, são elas: a extensa troncal e comunitária 
(COSTA-ALVES, 2016). Cada comunidade possui um modo 
de organização próprio. Logo, apesar de encontrarem-se 
próximas geograficamente, Lago Grande e Terra Preta, 
apresentaram sinais diferentes no modo como as famílias 
se relacionavam mediante ao uso da casa de farinha.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Estudo de caso (YIN, 2014, P.71) com dados quantitativos 
e qualitativos. Os instrumentos para a coleta de dados é o 
questionário censitário como forma de levantar as 
informações socioeconômicas das famílias e suas vivências 
no modo de organização bem como registros fotográficos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante o período em campo nas comunidades Lago 
Grande e Terra Preta algumas evidências levaram a 
considerar sobre a possibilidade da existência de tipologias 
de famílias extensa troncal e comunitária. Na primeira 
comunidade denominada Lago Grande, um morador relatou 
que disponibiliza sua casa de farinha para seus vizinhos, 
mas sem cobrar nenhuma espécie de pagamento, 
demonstrando assim a existência de redes de reciprocidade 
(SABOURIN, 2001) entre os moradores, o que nos leva a 

acreditar na presença da família extensa comunitária com 
fortes laços de solidariedade mesmo não existindo grau de 
parentesco entre eles. Já, em Terra Preta, esse grau de 
solidariedade foi demonstrado entre parentes que 
compartilhavam a mesma casa de farinha, não a 
denominavam como propriedade, e sim, como um bem 
pertencente a todos que possuem um laço de parentesco. 
 
CONCLUSÕES 
As comunidades demonstraram que possuem suas 
particularidades devido ao seu modo de ocupação. Logo, foi 
constatado que ao contrário do que se imaginava, as 
comunidades ribeirinhas se diferenciam em sua 
organização.  
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INTRODUÇÃO 
Conhecidos popularmente como gafanhotos, grilos, 
paquinhas e esperanças, individuos da ordem Orthoptera 
caracterizam-se por apresentarem o terceiro par de pernas 
adaptadas para o salto, o primeiro par de asas do tipo 
pergaminosa, peças bucais mastigadoras, aparelho 
estridulatório nas asas ou fêmures posteriores e a cabeça 
pode apresentar um prolongamento no vértice, denominado 
de fastígio. Os gafanhotos (alvo do presente trabalho) 
pertencem a subordem Caelífera, os quais possuem 
desenvolvimento paurometábolo e sofrem ecdise. Os 
Orthopteros se destacam por sua grande importância 
econômica devido comportamento gregário e/ou migratório 
de algumas espécies que podem formar as chamadas 
“nuvens de gafanhotos”, que ao se instalarem em culturas 
agrícolas, podem causar enorme devastação e prejuízo aos 
produtores; e ecológica, pelo fato de serem desfolhadores 
naturais, contribuindo de forma direta para a introdução de 
matéria orgânica no solo, e também fazerem parte da base 
alimentar de muitos vertebrados e invertebrados. 

  
MATERIAL E MÉTODOS 
Os individuos foram coletados em área de lavrado (zona 
rural de Boa Vista-RR) e área de floresta (Floresta Nacional 
de Roraima, Alto Alegre-RR) com auxilio de rede 
entomológica, armazenados em sacos plásticos, onde 
foram levados ao Laboratório de Entomologia da UFRR 
para identificação taxonômica. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram identificados 34 espécimes, distribuídos em 7 
gêneros, sendo Rhammatocerus, Amblytropidia, Leptysma 
e Orphuella: área de lavrado; Leurohippus, Abacris, 
Pellopedon, Orphuella (área de floresta); todos os 
espécimes pertencendo à família Acrididae. Muito 
provavelmente a diferença entre os gêneros de gafanhotos 
encontrados nos dois pontos se deu em função da 
composição vegetal característica de cada localidade, 
sendo apenas Orphulella comum aos dois pontos. 
Segundo Nunes-Gutjahr e Braga (2011) a composição 
faunística de gafanhotos é altamente dependente do tipo de 
vegetação e das condições climáticas de diferentes regiões, 
tendo em vista que esses insetos possuem (enquanto 
herbívoros) diferentes preferências alimentares e 
comportamentais, interagindo assim com diferentes tipos 
vegetacionais. 
Os gafanhotos pertencentes ao gênero Rhammatocerus, 
coletados na região de lavrado, representam, segundo 
Miranda et al. (1996), um grupo de grande importância 
econômica pelo fato de causarem danos à agricultura em 
várias regiões brasileiras. 
Estudos como os de Capinera et al. (1997) e Squitier e 
Capinera (2002) apontam o gênero Orphulella (encontrado 
em ambos os ambientes) como um grupo de gafanhotos 
que possuem a capacidade de se adaptar a diversos tipos 

de ambientes. Segundo Duranton et al. (1987), este gênero 
também é considerado praga agrícola em muitas regiões do 
Brasil. No entanto causa danos menores do que os 
gafanhotos pertencentes ao gênero Rhammatocerus. 
Roberts e Carbonell (1981) apontam o gênero Abacris como 
sendo associada a ambientes de vegetação mais elevada, 
com presença de arbustos e árvores. Os mesmos também 
são caracterizados como sendo menos tolerantes a 
mudanças ambientais ou áreas afetadas pela ação 
antrópica. 
 
CONCLUSÕES 
Após a execução do projeto foi possível notar a existência 
de considerável diferença na composição faunística dos 
gafanhotos encontrados na região de floresta e na região de 
lavrado. Esse fato demonstra a ocorrência de uma estreita 
relação entre os Caelifera e a flora existente em diferentes 
ambientes. 
Também foi possível notar a existência de gêneros 
considerados pragas agrícolas principalmente na região de 
lavrado. Fato esse que ressalta a importância da realização 
de estudos mais aprofundados a respeito desses 
organismos, analisando as possibilidades de esses 
espécimes eventualmente virem a se tornar uma ameaça 
para a agricultura de Roraima. A maioria das espécies de 
gafanhotos não representa risco para a agricultura, sendo 
ainda organismos essenciais para a manutenção do 
equilíbrio ecológico dos ambientes onde vivem. Assim 
sendo, também são necessários estudos que busquem 
compreender melhor a interações desses organismos com 
o seu meio e ressaltem sua importância ambiental. 
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INTRODUÇÃO 
Embora a origem exata da enxaqueca ainda seja 
desconhecida, sabe-se que está relacionada a fatores 
genéticos, e muitas vezes são ocasionados por fatores 
externos, os acometidos pela enxaqueca crônica 
apresentam alta comorbidade com distúrbios de humor e de 
ansiedade, reduzindo a produtividade e afetando a 
qualidade de vida. O objetivo desde trabalho é revisar na 
literatura a eficácia do gengibre, seus princípios bioativos no 
tratamento da enxaqueca e os fatores externos causadores 
dessa patologia.  

MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma revisão de literatura nas bases de dados 
bibliográficos como: Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO), National Library of Medicine (MEDLINE) e Google, 
Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos que 
respondessem as questões norteadoras, publicados entre 
os anos de 1997 a 2015,  artigos cujos resumos estavam 
apresentados na base de dados, livros técnicos sobre o 
tema, trabalhos que relatem o uso do gengibre no tratamento 
da enxaqueca e de fatores alimentares e nutricionais como 
desencadeadores da enxaqueca. Foram utilizados como 
descritores, os termos dor de cabeça – cefaléia – enxaqueca 
– migrânea – gengibre – gengirol – alimentos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A enxaqueca caracteriza-se por dores de cabeça 
recorrentes.  Acomete 10% a 20% da população mundial, 
atinge mais mulheres que homens. São muitos os fatores 
que contribuem para o desencadeamento da doença, tais 
como, estresse, má alimentação, hormônios, inatividade 
física, álcool, alterações bioquímicas, medicamentos. 
Através da literatura nota-se que os mecanismos 
fisiopatológicos da enxaqueca ainda não estão 
completamente claros, mas a relação entre a inflamação 
neurogênica e a vasodilatação das artérias meníngeas são 
apontados como os principais responsáveis pelos episódios 
de dor na enxaqueca. Os resultados vêm demonstrando a 
elevada freqüência de fatores dietéticos como potenciais 
desencadeantes, e alerta o paciente sobre a importância de 
reconhecer nos alimentos aqueles que são desencadeantes 
da enxaqueca. Baseada em comprovações científicas e com 
foco nesses fatores, estudos prospectivos com e sem 
intervenções, assim como pesquisas direcionadas à 
investigação de interação entre diversos fatores mostram no 
trato da enxaqueca as orientações dietéticas incluindo o uso 
do gengibre poderá reduzir as crises. Estudos evidenciam 
que o gengibre possui mais de 115 componentes químicos 
diferentes, no entanto os seus benefícios terapêuticos 
provêm do gingerol: um composto bioativo responsável por 
muitas das suas propriedades medicinais. O gingerol tem um 
potente efeito anti-inflamatório e antioxidante. Tem sido 
descritos mais de 115 componentes do gengibre fresco e 
seco, identificados por diferentes processos analíticos a 
composição química do gengibre, tem como principais  

componentes carboidratos e lipídeos, dentre eles ácidos 
graxos livres (ácido palmítico, ácido oléico, ácido linoléico), 

óleo-resina (homólogos de gingerol e zingerona), óleos 
voláteis (zingibereno, felandreno, canfeno), dentre outros. 
Diversos componentes do gengibre têm sido amplamente 
estudados. Tais estudos incluem o papel dos compostos na 
atividade motora, efeito antipirético, analgésico, 
antioxidante, inibidor da angiogênese, inibidor de metástase 
de câncer de mama  antibacteriano, além das atividades 
imunomoduladoras e anti-inflamatórias. 

CONCLUSÕES 
Observou-se que a etiologia e fisiopatologia da enxaqueca 
ainda não foram totalmente elucidadas. Logo, não existe 
nenhum remédio, fitoterápico, médico, procedimento, 
intervenção cirúrgica, droga, suplemento, que possa 
determinar a cura da enxaqueca.  A causa pode ser uma só, 
um desequilíbrio neuroquímico, os demais são fatores 
desencadeantes  um desses fatores e a má alimentação. O 
uso de medidas preventivas, poderão contribuir para alívio 
ou diminuição na frequência das crises de enxaqueca. É 
possível observar na literatura que a eficácia do gengirol 
principio bioativo do gengibre, contribui efetivamente para o 
alívio da dor e melhora do quadro clínico do paciente, as 
orientações nutricionais mostraram que o uso regular do 
gengibre melhora a qualidade de vida do enxaquecoso, 
adotar um conjunto de medidas como escolhas alimentares, 
horário regular para o sono, atividade física diária e o 
gerenciamento do estado de stress, poderá amenizar as 
crises sem que necessite recorrer a ação medicamentosa, 
que acarretam diversos efeitos colaterais indesejáveis 
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INTRODUÇÃO 
Para que a atividade turística aconteça, necessita de um 
ambiente para isso. Esse ambiente, sendo natural ou não, 
sofre processos de degradação em sua paisagem original.  
A atividade turística vem ocasionando impactos nocivos ao 
meio ambiente, sobretudo nas zonas com atrativos naturais.  
Este trabalho visa estudar a dimensão ambiental, impactos 
causados pela visitação sem diretrizes e manejos na 
Cachoeira do Paiva.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Através de pesquisa bibliográfica, bem como, o estudo de 
registros iconográficos, a presente pesquisa buscou 
compreender os fenômenos através da análise de dados.  
A pesquisa também foi baseada nos princípios da 
hermenêutica, com foco no estudo e interpretação, que, 
segundo Carlos Maximiliano, a hermenêutica tem por 
objetivo “o estudo e a sistematização dos processos 
aplicáveis para determinar o sentido e o alcance de 
expressões (2011, p 17)”. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Cachoeira do Paiva, localizada na Serra do Tepequém 
que também “foi palco da grande exploração de diamantes 
entre os anos 1930 e 1980” (GHENDIN et al. 2011, p 3), 
localizada no município de Amajarí, a 210 quilômetros de 
Boa Vista, vem sendo alvo do crescente turismo ecológico.  
A pesquisa identificou alguns dos principais fatores que 
levam aos impactos ambientais na Cachoeira do Paiva. A 
análise dos dados deixa claro que o crescente turismo 
desenfreado e sem prévia educação ambiental, são os 
principais fatores que causam os impactos ambientais, 
como a geração e descarte inapropriado de resíduos 
sólidos. 
As pesquisas iconográficas e bibliográficas apontam que, 
apesar do turismo contribuir para a economia local, a 
preocupação com a preservação do meio ambiente ainda é 
tímida, por parte dos turistas e da própria população. É 
notório desde a não disponibilidade de lixeiras adequadas 
para coleta de lixo no atrativo, até o descarte inapropriado 
de resíduos sólidos por parte dos frequentadores da 
Cachoeira.  
O lixo é deixado na cachoeira ou nas proximidades, e assim 
ocorre o acúmulo desses resíduos, causando poluição e 
outros impactos, como a erosão, surgimento de vegetação 

não nativa da região, bem como, o afugentamento ou a 
própria diminuição da fauna local. 

 
CONCLUSÕES 
Em virtude dos fatos estudados e mencionados, é notória a 
necessidade de implantação e execução de planejamento 
turístico na região, incluindo capacidade de carga na 
Cachoeira do Paiva.  
Levando em consideração esses aspectos, identifica-se 
ainda, a necessidade das empresas que trabalham com o 
turismo possam envolver a consciência ambiental, 
desenvolvendo cartilhas educativas e a elaboração de 
diretrizes e manuais de educação ecológica, assegurando 
assim a preservação do atrativo e meio ambiente.  
Dado o exposto, sem intervenção e implantação de 
diretrizes de uso e capacidade de carga, o turismo de massa 
e desregrado prosseguirá sem nenhuma responsabilidade 
ecológica por conta dos usuários do atrativo natural. 
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INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho trata-se de um relato de experiência 
vivenciado no período da graduação em licenciatura em 
ciências biológicas ofertado pelo Instituto Federal de 
Roraima (IFRR), no decorrer da graduação foram oferecidos 
alguns programas como o Programa de Bolsa Acadêmica e 
Extensão-PBAEX, este programa visava a participação de 
estudantes em ações de extensão que contribua na sua 
formação acadêmica, profissional e para o exercício da 
cidadania nesta direção foi realizado um trabalho num bairro 
da capital no qual objetivou-se investigar as possibilidades 
de utilização do lixo urbano e residencial enquanto ação de 
Educação Ambiental, proporcionando uma sensibilização 
sobre a preservação daquele espaço gerando serviço e 
renda. As ações foram desenvolvidas através de oficinas e 
palestras, onde voluntariamente moradores do Bairro 
Conjunto Cidadão, Boa Vista - RR adotaram a proposta. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
A pesquisa foi desenvolvida com moradores do bairro 
conjunto cidadão, zona oeste da capital de Boa Vista. 
Buscou-se, por meio de questionário, composto por 10 
perguntas abertas para conhecer a percepção dos 
moradores. Para tanto foram selecionados 40 moradores e 
após foram anunciados por meio de panfletos e carro de 
som que seriam ofertados minicursos e palestras 
ministradas por profissionais. Que tiveram como finalidade 
a formação ambiental dos moradores em prol da melhoria 
de vida e inserção social de pessoas que vivam em 
situações de vulnerabilidade social ao todo foram 
ministradas 5 palestras e 4 cursos de capacitação durante 
oito meses. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Sabemos da grande necessidade em relação a reflexão 
sobre as práticas sociais, em um contexto marcado pela 
degradação permanente do meio ambiente e do seu 
ecossistema, envolve uma necessária articulação com a 
produção de sentidos sobre a educação ambiental. (Jacobi, 
2003). Nesse contexto foram inseridas palestras sobre: 

Crescimento econômico e a preservação do meio ambiente; 
A importância da reciclagem na atualidade; 
Sustentabilidade; Resíduos sólidos; e O papel da 
comunidade na proteção ambiental. Em seguida cursos de 
capacitação desenvolvidos com o apoio de parceiros onde 
foram abordados os seguintes temas: Educação Ambiental;  
Geração de renda através da reciclagem; Meio ambiente e 
saúde; e Empreendedorismo em pequenos negócios. As 
atividades contaram com 15 a 20 participantes, após as 
atividades desenvolvidas percebeu-se a maior 
sensibilização dos participantes onde em seus relatos, 
afirmavam não desperdiçarem mais alimentos e nem lixos  
que pudessem ser reutilizados. Antes dessa atividade era 
possivel visualizar diferentes tipos de lixos, evidenciando o 
processo de degradação ambiental, os resíduos eram 
descartados em valas, bueiros e terrenos baldios.  
 
CONCLUSÕES 
 
O desenvolvimento deste trabalho com moradores do bairro 
conjunto cidadão, oportunizou momentos de reflexão sobre 
os impactos ambientais que o bairro vem sofrendo. Bem 
como, contribuir para sensibilizar a população sobre o 
ambiente em que moram. Além de apresentar 
oportunidades de geração de renda por meio da reutilização 
de diferentes produtos, incluindo os alimentos. Portanto, 
esta experiência, foi essencial para minha vida acadêmica 
aonde pude adquirir maior compreensão sobre os impactos 
ambientais causados daquela localidade, aonde foi de 
grande valia perceber a mudança de pensamentos bem 
como a sensibilização dos participantes. 
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho de pesquisa foi realizado na disciplina 
de hidrografia e teve como apresentar os impactos 
ambientais através da ação antrópica no meio natural. Cada 
dia vem aumentando de forma apavorante atingindo níveis 
críticos que se refletem na degradação do meio ambiente. 
Os impactos geram diversas consequências no meio físico, 
biológico e químico. Ocasionando diversas doenças 
causando transformações culturais, sociais e históricas, 
essa dinâmica de transformação vive em constante 
movimento (GUERRA & CUNHA, 2012).  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A análise fundamentou-se através da observação de três 
elementos: lagoa, degradação ambiental por meio das 
ações antrópicas e utilização do solo; caracterizando um 
estudo de caso que aborda diversos problemas ligados ao 
planejamento urbano, meio ambiente e bem estar social. 
Sendo que outros métodos foram utilizados para dá suporte 
nas pesquisas do trabalho em campo: a descrição do lugar, 
indutivo, dedutivo, quantitativo e qualitativo na Lagoa do 
Bairro Nova Cidade no Município de Boa Vista.  
Figura 1 – Imagem do bairro Nova Cidade no Município de Boa 

Vista, RR (imagem Google Earth serviço de mapa) destacando os 

pontos de amostragem dos parâmetros naturais e sociais. 

 

  
Fonte: Google Earth, Adaptado, 2018. 

Durante a pesquisa in locu, foram realizadas entrevistas com os 
moradores próximos a lagoa, com objetivo de verificar as 
condições ambientais da localidade, na qual se encontrava 
totalmente impactadas com ação antrópica. As condições 
desfavoráveis na questão fisiológica dos moradores perto da 
lagoa, por conta, da proliferação de doença contagiosa: como 
Dengue, Diarreia, Malária, entre outras.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo Teixeira (2009, pág. 310) “é o mais comum no qual 
o arranjo da drenagem assemelha-se à distribuição dos 
galhos de uma árvore.” Quando está no período chuvoso 
esta malha aparece, no período seco esta malha 
desaparece, a ligação só é possível ver no período de maior 
pluviosidade. Como é pode ser visto na figura abaixo. 
Figura 2 – Ligação do Igarapé Waizinho em tempo maior 
pluviosidade na lagoa do bairro Nova Cidade. 
 

 
Fonte: Google Earth, Adaptado, 2018. 
Há uma ligação entre o igarapé Waizinho com a lagoa, é 
possível perceber somente no período de maior 
pluviosidade, as águas transbordam fazendo essa conexão. 
Segundo relatos de moradores a ligação que acontece hoje 
é por conta de uma obra feita pela Prefeitura de Boa Vista 
para a água poder escoar até o igarapé.  
A modificação do curso d’agua muda todo o percurso e a 
consequência é retirada da vegetação, sendo que essa 
mudança feita pelo fator antrópico afetam todo o sistema 
hidrológico, dessa área deveria ser totalmente preservada 
(VITTE e GUERRA 2007, pág. 175). 
 
CONCLUSÕES 
        Com base na pesquisa pode-se observa que o impacto 
ambiental nessa área e muito preocupante tanto na área 
física como humana, a retirada da mata ciliar e a ocupação 
de moradores no local traz diversas consequências ao 
território tanto no recurso hídrico como na poluição, 
queimadas, e a reabilitação, muitos moradores que poluir o 
espaço fazem a reutilização da própria lagoa como de 
exemplo à pesca e visível os transtornos causados na fauna 
e flora logo que grande parte da mata ciliar foi retirada. 
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INTRODUÇÃO 

O incremento em diâmetro das árvores é um importante 
componente da produtividade primária que representa o 
potencial das espécies em acumular carbono (CLARK; 
CLARK, 1999). Determinar os fatores que afetam o 
crescimento de árvores tropicais é essencial para entender 
a dinâmica da floresta, fazer projeções frente às mudanças 
climáticas e planejar ciclos e diâmetro mínimo de corte 
(SCHÖNGART, 2008). O crescimento em diâmetro da 
maioria das árvores tropicais é muito pequeno e geralmente 
se confunde com o erro associado aos métodos de medição 
geralmente utilizados (fita diamétrica, por exemplo). Uma 
maneira de obter dados de incremento diamétrico precisos 
é a utilização de dendrômetros (SILVA et al., 2002). Neste 
estudo, propomos a utilização de dendrômetros para avaliar 
as variações intra-anuais no incremento diamétrico de 
Peltogyne gracilipes, uma espécie característica das áreas 
de florestas do ecótono norte de Roraima, para responder 
as seguintes questões: taxas de crescimento diamétrico 
intra-anuais de P. gracilipes variam em períodos sazonais? 
características hidrotopográficas (altitude, profundidade do 
lençol freático, fatores edáficos) determinam o incremento 
em diâmetro da espécie estudada? 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo está sendo desenvolvido na grade do PPBIO 
da Estação Ecológica de Maracá (ESEC), município de 
Amajarí, RR. Para avaliar o crescimento intra-anual da 
espécie Peltogyne gracilipes, foram instalados 
dendrômetros em 159 indivíduos, conforme protocolo 
(MULLER-LANDAU; LARJAVAARA, 2009), distribuídos em 
16 parcelas permanentes. Os dendrômetros foram 
instalados em março/2018e serão monitorados a cada 2 
meses. O crescimento será medido com auxílio de um 
paquímetro digital. Variáveis como altitude do terreno, 
profundidade do lençol freático, precipitação e abundância 
da espécie nas parcelas, serão relacionadas com o 
incremento diamétrico ao longo de um ano. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi observado que no período de maio a julho de 2018 97% 
dos indivíduos apresentaram incremento diamétrico. O 

incremento variou em função da classe diamétrica. 
Indivíduos com diâmetro entre 10 e 30 cm apresentaram 
incremento médio de 1,04 mm, enquanto indivíduos com 
diâmetro maior que 30 cm apresentaram incremento médio 
de 0,74 mm. Castilho et al. (2015) obteve incremento médio 
anual de 2,3 mm/ano em áreas de florestas localizadas no 
sul de Roraima.  

CONCLUSÕES 

De caráter preliminar indivíduos em classe de diâmetro 
menor tiveram maiores incremento. Cabe salientar que as 
variações sazonais de precipitação é uma variável que pode 
trazer respostas expressivas como resultados. No 
momento, não podemos inferir se esse incremento 
observado é na verdade acúmulo de carbono ou flutuação 
relacionado a estação chuvosa que acometem a região 
nesse período.  
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INTRODUÇÃO 
Declarada pela Organização Mundial de Saúde como um 
problema de saúde pública, o suicídio, infelizmente vem 
ganhando destaque por apresentar números cada vez 
maiores de sua execução, ou seja, cada vez mais o número 
de pessoas que não só tentam, mas, que concretiza o ato 
tem aumentado. Tem sido extremamente difícil elaborar um 
único método capaz de prevenir a ação do suicídio. 
Segundo pesquisas, eventos estressantes anteriores ao ato 
suicida comumente se apresentam, por exemplo, alterar seu 
local de residência, fracos vínculos familiares, perda de 
emprego, entre outros, são apenas alguns dos problemas 
que se antecedem o ato (OMS, 2000; Bahls e Bahls, 2002; 
Baggio, Palazzo & Aertz, 2009; Baptista, 2004). 
Assim, um questionário com perguntas objetivas foi utilizado 
para levantar informações acerca de como os jovens e os 
adolescentes matriculados na rede estadual de Alto Alegre 
se sentem, além de oportunizar a busca por ajuda 
profissional para aqueles que se encontram em situação 
vulnerável.  

MATERIAL E MÉTODOS 
O instrumento de coleta de dados foi um questionário 
elaborado pelos pesquisadores composto de cinco 
perguntas, com respostas fechadas, devendo o participante 
apontar “SIM”, caso sua resposta fosse afirmativa e “NÃO”, 
Não caso fosse negativa. A pesquisa foi realizada com 198 
alunos do ensino médio, sendo 88 da Escola Estadual 
Geraldo Pinto e 110 da Escola Estadual Militarizada 
Desembargador Sadoc Pereira, ambas localizadas na sede 
do município de Alto Alegre-RR. Este projeto possui 
características de pesquisa participante, dada a 
necessidade de diferentes indivíduos respondem 
ativamente o instrumento acima indicado bem como os 
pesquisadores necessitarem interagir com os mesmos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados levantados são os seguintes: 

Esc. Est. Geraldo Pinto Es. Est. Mil. Desembargador 
Sadoc Pereira 

1 Você já sentiu que não valia a pena viver? 

28,35% sim  
71,65% não 

50,77% sim  
49,23% não 

2 Alguma vez você já desejou simplesmente dormir 
e não acordar mais? 

19,40% sim  
80,60% não 

35,75% sim  
64,25% não. 

3 Já pensou em tirar a própria vida mesmo que 
soubesse que não fosse fazer isso de forma 
alguma? 

26,86% sim 
73,14% não 

36,78% sim 
63,22% não 

4 Já planejou? 

13,43% sim  
86,57% não 

24,87% sim  
75,12% não 

5 Já tentou realmente? 

5,97% sim  
94,03% não 

7,25% sim 
92,75% não 

Fonte: Os autores. 

Quanto a primeira pergunta pode-se observar que na 
primeira escola 20.35% responderam não, mas na segunda 
escola os números passaram da metade. Em relação a 
segunda, onde o adolescente é questionado se já desejou 
dormir e não acordar mais, os resultados da primeira escola 
não chegou aos 20% e na segunda escola chegou a quase 
40%. Na terceira pergunta que diz respeito a pensar em tirar 
a própria vida mesmo que soubesse que não fosse fazer 
isso de forma alguma, na primeira escola 26% e na segunda 
quase 37% responderam sim. Quanto a pergunta 4 e 5 que 
tratam sobre se já planejou e se já tentou cometer suicídio, 
as respostas na primeira escola foram 14% e quase 6% 
responderam sim na segunda escola, 25% planejaram e 
quase 8% já tentaram realmente se suicidar o que 
corresponde a quase 8 alunos na escola número 2 e 6 
alunos na escola número 1, pode parecer pouco quando 
falamos em percentual, mas não estamos falando em 
números estamos falando em vidas, por isso, a necessidade 
de intervenções. 

CONCLUSÕES 
Diante dos dados levantados, os índices não estão tão 
elevados, contudo, o valor de uma vida não se mede por 
quantas pessoas estão vivas comparadas a quantas morrem 
diariamente. Os resultados observados através das 
respostas dos alunos, apontam claramente que este tema 
deve ser encarado como um problema biopsicossocial. 
Colocamos então que a família, a sociedade e o poder 
público, além de atuarem dando apoio e diálogo, também 
devem atuar disseminando informações entre e para os 
jovens e adolescentes, pois tais ações podem identificar 
riscos e preveni-los.  
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INTRODUÇÃO 
O Programa Mulheres Mil tem como público-alvo mulheres 
em situação de risco e vulnerabilidade social. Visa, entre 
outros objetivos, potencializar os processos de 
autoconhecimento e fortalecimento da autoestima da 
mulher; utilizar ferramentas de melhorias do conhecimento 
técnico com vistas à qualificação profissional; e perceber os 
processos de socialização em diferentes ambientes sociais. 
Para a realização do projeto de extensão “Informática 
Avançada” do Programa Mulheres Mil, a Diretoria de 
Extensão do Campus Boa Vista (CBV) contou com a 
parceria da Coordenação Estadual de Políticas para 
Mulheres, da Secretaria de Estado e Bem-estar Social 
(Setrabes), beneficiando as reeducandas 
da Cadeia Pública Feminina de Boa Vista. 
O curso de extensão visou qualificar as mulheres para 
exercerem as funções de natureza técnica complexa na 
área da informática, contribuindo, dessa forma, para a sua 
inserção no mercado de trabalho, formal ou informal. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto de extensão “Informática avançada” para 
reeducandas da Cadeia Pública Feminina de Boa Vista 
contou com um curso de carga horária de 40 horas, com 
aulas teóricas e práticas, no período de 10 a 26 de maio de 
2017, realizado dentro do sistema prisional, das 8 às 12 
horas, de segunda a sexta-feira, ministrada por acadêmico 
do curso TADS. O critério para a participação do curso 
contou em reenducandas que tinham conhecimentos 
básicos ou já terem participado do curso de Informática 
Básica ofertado pelo programa anteriormente. 
O laboratório de informática, local da realização do curso, 
foi montado na própria cadeia com a instalação de 20 
notebooks. 
Os conteúdos programáticos trabalhados no curso foram: 
Word 2007: Ambiente de Trabalho: Ferramentas e botões, 
Botão do Office, Barra de Ferramentas, Personalização do 
Word, Operações com documentos, Vistas de documentos, 
Edição de texto, Movimentação num documento,  
Formatação de Texto, Inserção de elementos, Paginação, 
Impressão e Notas. 
Excel 2007: Apresentação, Ambiente de Trabalho, O Botão 
do Office, Outros comandos e opções personalização do 
Excel, Operações com folhas de cálculos, Conceitos  
Básicos, Introdução de dados, Cálculos, O Excel como base 
de dados, Gráficos, Impressão e Notas. 
 
 
 
 

Windows 7: Introdução, Entretenimento, Programas úteis, 
Dicas, O Blog do Windws recomenda, Economizando o 
tempo com atalhos do Windows, Otimizando a perfomance 
do Windows 7, Dicas e Gravar um CD ou DVD com arquivo 
ISO No Windows é simples   
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A capacitação beneficiou 20 reenducandas da 
Cadeia Pública Feminina de Boa Vista, potencializando os 
processos de autoconhecimento e fortalecimento da 
autoestima destas  mulheres, além de qualificá-las para o 
mercado de trabalho. 
Segundo Cunha (2011, p.53), “Pensar o papel 
ressocializador das ações educativas dentro da prisão é 
verificar e garantir que elas elevem o conhecimento dos 
reeducandos, dando-lhes oportunidades de uma maior e 
melhor formação e qualificação profissional, possibilitando 
o acesso a bens materiais e emocionais que permitam uma 
nova visão de realidade”. 
Na colaboração com a finalidade ressociativa, o artigo 17 da 
Lei de Execução Penal assegura que o Estado deverá 
assistir o condenado e o internado nas necessidades 
educacionais, compreendendo a instrução escolar e a 
formação profissional. A Carta Magna no artigo 205 prevê a 
educação como um direito de todos e dever do Estado, a 
ser promovida e incentivada com a corroboração da própria 
sociedade. 
 

CONCLUSÕES 
Portanto, ações simples de valorização do potencial de 

cada reeducanda e acolhimento por parte da equipe técnica 
podem possibilitar a humanização do cotidiano prisional, 
que vêm ao encontro com a política do Programa Mulheres 
Mil. 
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INTRODUÇÃO 
A Educação Infantil tem uma importância singular para o 
desenvolvimento das crianças, pois se trata da fase das 
descobertas, para que os alunos se sintam mais próximos 
da realidade sendo indicado que se trabalhe com estímulos 
e atividades práticas. A alfabetização científica revela 
diversas possibilidades de participação, ampliação e 
desenvolvimento dos alunos por meios dessas práticas. 
Cravo e Lima (2015) expõem que pesquisas têm 
demonstrado que o ensino, sobretudo para crianças 
pequenas, tem que ser mais concreto possível e partindo da 
realidade vivida. Esse projeto trabalha com a perspectiva de 
promover o contato do aluno a realidade dos temas 
trabalhados, que no caso desta pesquisa foram às belezas 
de Roraima, em especial sua cultura, paisagens e 
monumentos históricos, além de seus símbolos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Trabalho foi desenvolvido com 33 alunos de duas turmas 
de 1º período da educação infantil da Escola Municipal Mi 
vó, localizada no Município de Alto Alegre - RR, no ano de 
2017, com duração de três meses.  Sendo que o 
delineamento metodológico ocorreu com um estudo de 
natureza e caráter exploratório, pois a pesquisa exploratória 
permite uma maior familiaridade entre o pesquisador e o 
tema pesquisado conforme explica Gil (2010), visto que este 
ainda era pouco conhecido, ou seja, pouco explorado pelos 
alunos da educação infantil. Portanto, o estudo buscou 
identificar o estado de Roraima como um estado do Brasil e 
conhecer a sua cultura, seus símbolos oficiais, seus 
patrimônios históricos, suas paisagens e comidas típicas 
valorizando e resgatando o respeito pelo estado e ainda 
construindo conceitos e conhecimentos matemáticos. Em 
síntese, foi realizado um estudo através de atividades 
sistematizadas, pesquisas, discussão, exploração de 
materiais como fotografias, músicas, vídeos e exposições e 
produção de atividades e dados com apresentação dos 
resultados em Feira de Ciências.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com as investigações realizadas, foi possível 

perceber que os alunos desconheciam que Roraima era um 

estado do Brasil, e que 29 dos 33 alunos haviam nascidos 

em Roraima. Também constatou-se que possuíam pouco 

conhecimento de sua cultura, monumentos históricos e 

paisagens naturais, além disso não identificavam símbolos 

oficiais como a bandeira e o hino. Após a aplicação do 

projeto os alunos demonstraram um repertório ampliando de 

conhecimentos sobre esses temas. 

 

 
 

Dentre as comidas típicas mais consumidas pelos alunos 

em suas casas são a paçoca com 7 alunos, o vinho (suco) 

de buriti com 6 alunos, seguido da tapioca e do peixe assado 

com 5 alunos cada, a caldeirada com 4 alunos e o pé de 

moleque com 3, além da damurida (comida típica indígena) 

com apena 2 alunos, vale ressaltar que no dia dessa 

pesquisa estavam presentes 32 alunos. Ficou evidente que 

a culinária roraimense e bem variada sendo fruto de uma 

mistura de culturas decorrente da migração de seus 

moradores. Souza (2016), afirma que o Estado de Roraima 

por ser um estado que teve uma forte migração, muitos 

alunos não conhecem a sua história e suas características 

regionais. 

Destaca-se ainda a participação desse projeto no ano de 

2017 na II Feira de Ciências do Município de Alto Alegre/RR 

e  XXV Feira Estadual de Ciências de Roraima e no ano de 

2018  na 2 Feira Mineira de Iniciação Cientifica, onde ficou 

com a colocação de 1º lugar geral na categoria júnior sendo 

credenciado a participar da MOSTRATEC JÚNIOR que 

acontecerá em Novo Hamburgo em novembro de 2018. 

CONCLUSÕES 

Percebeu-se que houve expressivo aprendizado a respeito 
do tema pesquisado, pois, os alunos demonstram que 
identificam paisagens e monumentos culturais de Roraima 
através de suas argumentações, além de demonstrar 
domínio em relação às cores e formas geométricas da 
bandeira, e de diversos pratos da culinária roraimense.  
Sendo assim, através da participação e argumentação 
motivada dos alunos constatou-se que os mesmos 
passaram a ter um bom domínio no que se refere a 
identificar o estado de Roraima como um estado do Brasil, 
além de expressarem conhecimento a cerca da cultura, de 
seus símbolos oficiais como a bandeira do estado, de alguns 
de seus patrimônios históricos, de paisagens naturais e 
comidas típicas, tendo por base o conhecimento produzido 
através de toda a pesquisa.   
Com esta pesquisa tornou-se visível que ao se trabalhar 
com práticas investigativas em sala de aula, as crianças se 
sentem atraídas e estimuladas a aprender e o quanto 
significativo se torna o aprendizado. 
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INTRODUÇÃO 
É difícil imaginar o processo de ensino e aprendizagem 
dissociado de uma atividade prazerosa e atrativa para o 
aluno. Esta é uma das principais preocupações dos 
sistemas de ensino, procurar metodologias atraentes e 
eficazes na construção do conhecimento. Partindo deste 
princípio, desenvolvemos a presente pesquisa em busca de 
um maior conhecimento acerca dos jogos de computador, 
especificamente no Microsoft PowerPoint, como ferramenta 
ensino e aprendizagem. A investigação teve como objetivo 
geral: Analisar a relevância de um jogo de computador no 
Microsoft PowerPoint como ferramenta de ensino e 
aprendizagem para alunos do 4º ano do Ensino 
Fundamental da Escola Municipal Profª Edneide Sales 
Campelo no Município de Alto Alegre/RR. 
A realidade em que vivemos com a evolução tecnológica ao 
nosso redor os jogos são alvos fáceis de acesso por esta 
clientela que tem toda a base de seu aprendizado 
expandido e melhorado, propicio para a exploração da 
aprendizagem. 

MATERIAL E MÉTODOS 
A abordagem utilizada nesta pesquisa foi de modelo 
qualitativo, paradigma interpretativo, e método descritivo, 
por se tratar de uma investigação que tem como objetivo 
analisar um contexto com a finalidade de compreender o 
fenômeno em sua linguagem natural, para posterior 
interpretação e descrição das informações obtidas no 
decorrer da aplicação da investigação. As informações 
obtidas no decorrer da pesquisa terão por parte do 
investigador um diagnóstico que aponta a fidelidade dos 
fatos bem como a divulgação e apresentação dos 
resultados alcançados. (SAMPIERI, 2006). 
Como instrumento de coleta de dados utilizamos uma lista 
de comprovação, com critérios e indicadores aplicada 
durante uma observação direta (estruturada) in loco, que 
ocorreu na sala de informática da escola em estudo, a qual 
recebeu as quatro turmas do 4º ano do Ensino 
Fundamental, para a aplicação da pesquisa 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na observação realizada, sobre o critério Satisfação 
buscou verificar se os alunos sentem satisfação em 
participar de atividades lúdicas tendo como primeiro 
indicador, Expressa gostar do jogo, o resultado encontrado 
demonstrou que dos 92 (noventa e dois) alunos expressam 
gostar; no segundo indicador, Demonstra motivação e 
prazer ao jogar, o resultado obtido mostra que 92 (noventa 
e dois) demonstraram-se motivados e estar gostando de 
jogar. Moran, Masetto, Bhrens (2013, p.29), afirmam que 
aprendemos pelo prazer, por que gostamos de um assunto, 
de uma mídia, de uma pessoa. O jogo, o ambiente 
agradável, o estímulo positivo podem facilitar a 
aprendizagem(p. 29). 
Quanto ao critério Jogo no Microsoft PowerPoint 
referente ao processo de leitura e compreensão, 

interpretação e o aspecto raciocínio lógico foi aplicado no 
primeiro indicador: Consegue ler e compreender as 
questões solicitadas no jogo, neste, os 89 (oitenta e nove) 
alunos observados, demonstraram através da prática que 
conseguiram ler e compreender as questões solicitadas no 
jogo e 03(três) dos alunos observados não conseguiram 
atingir o indicador, pelo fato de não saber ler. No segundo 
indicador, A dinâmica do jogo propicia situações que 
necessitam da utilização do raciocínio lógico para a 
resolução dos problemas apresentados, 92(noventa e dois) 
dos alunos participantes da pesquisa demonstraram através 
de cálculos, expressões faciais e gestos que a dinâmica 
estabelecida propões questões que necessitam de 
raciocínio para resolver os problemas apresentados. 
O critério o observado em relação ao ensino, foi elaborado 
o primeiro indicador: Consegue atrair a atenção dos alunos, 
92(noventa e dois) alunos demonstraram sentir-se atraídos 
pela técnica de jogo como uma forma de ensinar; No 
indicador, Eficaz como metodologia de ensino, 89(oitenta e 
nove) participaram de forma ativa e conseguiram 
desenvolver a atividade do jogo, conseguindo atingir seu 
objetivo, mesmo os 03(três) alunos que não sabiam ler 
participaram com a ajuda do professor, estes necessitam de 
uma outra forma de ensino para aprofundar o processo de 
alfabetização para que se preparem para um jogo desse 
nível. 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados podemos afirmar que o Jogo no 
Microsoft PowerPoint utilizado como recurso pedagógico é 
uma ferramenta de importância para desenvolver práticas 
mais atrativas que chamam a atenção dos alunos tornando-
as divertidas e estimulante e que ao mesmo tempo 
propiciam aprendizagens de qualidade significativas, 
eficientes e eficazes. Além de propiciar o contato direto com 
o material em estudo, interação entre colegas e professores, 
socialização, comunicação, concentração, construção de 
conhecimentos e afetividade, desenvolveu a coordenação 
motora, a autoestima, autoconhecimento, o raciocínio e o 
cognitivo, desenvolve também a responsabilidade, ensina 
normas e regras, desperta o questionamento e a 
curiosidade, além de tudo é uma atividade inovadora que 
torna a aula mais agradável, interessante, atrativa e 
produtiva.  
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JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS NA INFÂNCIA: UM RESGATE PARA 
AUXILIAR NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho é fruto de um projeto que está sendo 
desenvolvido na Escola Municipal Menino Jesus, o qual é 
destinado aos alunos com necessidades educacionais 
especiais, público da Educação Especial. 
Vygotsky (1984) atribui relevante papel ao ato de brincar na 
constituição do pensamento infantil. É brincando, jogando, 
que a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, 
tátil, motor, aprendendo uma relação cognitiva com o mundo 
de eventos, pessoas, coisas e símbolos. 
Corrobora Piaget (2008) ao afirmar que é pelo fato de o jogo 
ser um meio tão poderoso para a aprendizagem das 
crianças que em todo lugar onde se consegue transformar 
em jogo a iniciação à leitura, ao cálculo ou à ortografia, 
observa-se que as crianças se apaixonam por essas 
ocupações, geralmente tidas como maçantes. 

Considerou-se as contribuições de Fialho (2007), nas quais 

a exploração do aspecto lúdico pode se tornar uma técnica 

facilitadora na elaboração de conceitos, no reforço de 

conteúdos, na sociabilidade entre os alunos, na criatividade 

e no espírito de competição e cooperação. 

Objetivou-se relatar a experiência do resgate de jogos, 
brinquedos e brincadeiras tradicionais da infância para 
auxiliar de forma lúdica nos estudos dos conteúdos das 
áreas do conhecimento. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento está sendo desenvolvido desde abril de 2018 

em sala de recursos multifuncionais durante os 

atendimentos educacionais especializados na Escola 

Municipal Menino Jesus (EMMJ) em Boa Vista, Roraima. 

Trata-se de um estudo experimental da abordagem 

qualitativa, no qual estão participando 16 alunos, da 

educação infantil e ensino fundamental, matriculados no 

turno matutino e vespertino, na faixa etária de 4 a 11 anos 

com dificuldades de aprendizagem. 

Inicialmente, foram realizados levantamentos bibliográficos 

sobre o tema central, considerando as necessidades de 

aprendizagem individual dos alunos. No segundo momento, 

foi elaborado o projeto e apresentado à comunidade 

escolar, a fim de nivelar e contextualizar o desenvolvimento 

do projeto ocasião em que foi apresentado o cronograma. 

Adotou-se no experimento uma metodologia multidisciplinar 

contando com a parceria dos professores de Educação 

Física, assim como de pesquisas e planejamento para 

adoção de jogos, brinquedos e brincadeiras. Os recursos 

materiais foram constituídos por bonecas, carros, elástico, 

corda, bambolê, pé de lata, bolas e sucatas para confecção 

de brinquedos e jogos.  

As brincadeiras e jogos foram: cabo de guerra, queimada, 

passa anel, amarelinha, contar histórias, bolinhas de sabão, 

bolas de gude, boliche, corrida de saco e da colher, boca de 

forno, bobinho (bola), cantiga de roda, tapete mágico, 

sensibilidade tátil, jogo das cadeiras e twister corporal. Está 

prevista a culminância do projeto para o mês de novembro, 

durante a realização da Mostra Integrada de  

 

Arte, Educação Infantil e Educação Especial na EMMJ, na 

presença da comunidade escolar. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Notou-se que, por meio da proposta de ensinar incentivando 
os alunos a praticarem outras formas de diversão, há 
possibilidade de a aprendizagem acontecer e contribuir no 
desenvolvimento da formação humana. 
Os alunos se mostram mais motivados o que antes do 
projeto ser executado eles bocejavam, queixavam-se de 
cansaço e fadiga durante a realização das atividades 
tradicionais. Contextualizando o ensino e aprendizagem 
com os jogos, brinquedos e brincadeiras, os alunos se 
sentem protagonistas, pois pensam, calculam e tomam 
decisões para vencer os desafios.  
Observou-se que o projeto em ação acaba alcançando 
outros alunos ao se mostrarem interessados e se juntarem 
para experimentar as brincadeiras e jogos, além de 
despertarem para brincar também com brinquedos 
tradicionais, tais como pipa, carrinho, bola de gude e bolinha 
de sabão, o que hoje disputam com objetos à base de 
tecnologias avançadas, como é o caso de celular. 
Os resultados são parciais, haja vista o projeto se encontrar 
em andamento, porém já demonstra ser importante para o 
desempenho escolar dos alunos, dada a sua repercussão 
na comunidade escolar.  
Ainda faltam cerca de setenta dias para a conclusão do 
projeto, uma vez que, conforme o cronograma, muitas 
atividades ainda serão desenvolvidas como, por exemplo, a 
construção de brinquedos e momento de brincadeiras dos 
alunos com seus pais, além de palestra sobre a importância 
de a família destinar tempo para a diversão com seus filhos. 
 
CONCLUSÕES 

Os jogos e brincadeiras podem permear o processo 

educativo, facilitando a abordagem dos conteúdos 

escolares, permitindo promover a linguagem, integração, 

lateralidade, memória, atenção, criatividade, imaginação, 

coordenação motora global, formas, tamanhos, cores, 

operações matemáticas, regras, limites, sociabilidade e, 

sobretudo, o aspecto da aprendizagem.  
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INTRODUÇÃO 

O Estado de Roraima ocupa uma área de 225.116 
km², equivalente a 5,84% da Região Norte e 2,64% do 
Brasil. Lavrado é um termo utilizado em Roraima para 
definir a região de savana situada na porção nordeste 
deste Estado. Trata-se de um ecossistema único, com 
elevada importância para a conservação da 
biodiversidade amazônicas. O Lavrado é dominado 
por áreas abertas, mas é importante ressalvar que 
também apresenta ambientes florestais. Boa Vista 
está inserida dentro da região de lavrado roraimense, 
mas por sua proximidade com o Rio Branco parte de 
cidade há a presença de vegetação ripária por isso a 
vegetação de Boa Vista é considerada zona de 
floresta. 
Insecta representa a maior classe dentro do filo 
Arthropoda, com mais de 890.000 espécies descritas. 
Esses animais têm diversas funções no ambiente, 
podem ser pragas agrícolas e vetores de doenças, 
assim como também podem atuar no controle de 
populações, polinização e são fonte de alimento. 
Diptera possui cabeça móvel e esférica, olhos compostos 
bem desenvolvidos. As antenas apresentam variação nas 
famílias, geralmente com escapo, pedicelo e flagelo. O 
aparelho bucal pode ser picador-sugador ou lambedor. As 
asas mesotorácicas são membranosas e, as metatorácicas 
são reduzidas (balancins). Este projeto foi desenvolvido na 
disciplina “Zoologia dos Invertebrados II” e teve como 
objetivos: realizar um levantamento da entomofauna; 
observar se ocorre variação de fauna em diferentes bairros 
e verificar a ocorrência de insetos de importância médica, 
com ênfase em Diptera. 

MATERIAL E MÉTODOS 
As coletas foram realizadas na zona urbana (Parque Caçari, 
São Pedro e Treze de Setembro) em áreas próximas ao Rio 
Branco em Boa Vista-RR, por meio de coletas: Passiva 
(com armadilha luminosa conhecida como Pennsylvania, 
onde a mesma ficou armada por um período de 12h em 
cada ponto do estudo) e ativa com rede entomológica (onde 
o arrasto foi realizado durante um período de 1h em cada 
ponto). O material foi armazenado em álcool 80% e 
etiquetado. Foi examinado sob estereomicroscópio e 
determinado com auxílio de chaves taxonômicas. 

 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De um total de 193 espécimes divididos em 7 ordens, foram 
coletados 90 insetos no Bairro Treze de Setembro, 77, no 
Bairro São Pedro e 26, no Parque Caçari. Com importância 
médica, ocorreu o coleóptero conhecido como potó 
(Paederus Fabricius,1775) que excreta substâncias 
urticantes causando dermatite; a barata doméstica 
(Blattidae) que pode transportar bactérias patógenas e 
diversos dípteros que podem transportar bactérias 
causadoras de cólera, tuberculose, carbúnculo e outras 
doenças. A maior amostragem foi da família Chironomidae 
(37 indivíduos), seguido por Muscidae (17) e Culicidae (14). 
A maior abundância de todas as famílias de Diptera ocorreu 
no bairro Treze de Setembro. Culicidae contém os principais 
vetores de doenças como Dengue, Malária e Febre 
amarela. 
O trabalho realizado por CAJAÍBA (2017) em arborização 
de área urbana no Pará não encontrou Diptera, mas 
encontrou 849 exemplares de insetos inseridos nas ordens 
Hymenoptera, Isoptera, Coleoptera, Heteroptera e 
Ortoptera. Não houve muita diversidade, apesar da 
quantidade coletada.  

CONCLUSÕES 
Acredita-se que as áreas de floresta dentro de áreas 
urbanas servem como refúgio para os insetos, porém esse 
estudo coletou uma maior quantidade de insetos em 
ambiente com vegetação mais degradada, a maior parte de 
indivíduos considerados vetores de doenças também 
ocorreu onde a vegetação ripária sofreu grandes danos por 
ação antrópica.  
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INTRODUÇÃO 

Desde a antiguidade as plantas são usadas como 
tratamento de algumas doenças infectos contagiosas, e em 
algumas sociedades é a única forma de tratamento de 
doenças. Dentre essas doenças pode-se destacar a 
leishmaniose, que afeta milhões de pessoas por ano 
segundo informações do Ministério da Saúde. A 
leishmaniose é considerada uma doença negligenciada, 
atingindo principalmente a população mais carente. A 
indústria farmacêutica não tem interesse na produção de 
fármacos para tratamento de doenças que atingem mais a 
população de baixa renda. Sendo assim, a utilização do 
conhecimento popular de plantas medicinais é uma 
importante ferramenta para o estudo das propriedades 
farmacológicos das plantas, que pode ser uma das 
alternativas para a descoberta de novos fármacos com um 
custo mais acessível. Este trabalho teve como objetivo 
fazer uma revisão bibliográfica sobre as plantas utilizadas 
no tratamento da leishmaniose.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado a partir de uma 
revisão bibliográfica de artigos científicos sobre plantas 
medicinais, farmacobotânica e etnobotânica que tratam de 
alternativas para o tratamento de leishmaniose, publicados 
no período entre 1990 e 2016. As informações adquiridas 
foram analisadas, enfatizando as partes vegetais utilizadas, 
a forma de uso das mesmas, o local de ocorrência das 
plantas por regiões do Brasil e plantas com potencial 
leishmanicida comprovada. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta revisão foram avaliados 35 trabalhos, sendo 
encontradas 46 plantas (quadro 1), todas com ação 
leishmanicida comprovada. Constatou-se que quase todas 
as partes das plantas pesquisadas são usadas em 
diferentes preparos, sendo em chá, pó, extrato, infusão, 
suco e xarope entre outros. As flores foram a única parte 
vegetal que não foi citada em nenhum dos trabalhos deste 
levantamento. Com base neste estudo foram listadas as 
plantas medicinais mais utilizadas no tratamento de 
leishmaniose. Em todos os trabalhos analisados, as plantas 
obtiveram constituintes químicos extraídos e que 
apresentaram efeito leishmanicida.  
 
 
 

 
 

Quadro 1. Lista de 46 espécies vegetais utilizadas no 

tratamento de leishmaniose, descritas em 35 trabalhos 
publicados no período de 1990 a 2016. 
 
CONCLUSÕES 

Esta revisão bibliográfica permitiu listar 46 espécies 
de plantas com atividade leishmanicida. 

Sabe-se que a grande maioria dos fármacos 
existentes deriva de plantas, contudo, o caminho entre a 
descoberta de princípios ativos vegetais com potencial 
farmacológico e a desenvolvimento de um novo 
medicamento é longo e demanda investimento de alto 
custo. 

Para um avanço neste setor faz-se necessário tanto 
investimento governamental, como da indústria privada. 
Enquanto isso, o trabalho de pesquisadores plantas 
medicinais torna-se fundamental na busca de alternativas 
eficazes para o tratamento de doenças e, em especial, as 
doenças negligenciadas, como a leishmaniose. 
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Plantas 

Artemisia annua Orbignya phalerata 

Berberi saristat Oxandra espintana 

Cardiopetalum calophyllum Passiflora edulis 

Cecropia Pedilanthus tithymaloides 

Centrolobium sclerophyllum Peganum harmala 

Chenopodium ambrosioides Peper omiagalioides 

Cocos nucifera Pera benensis 

Dichorisandra Peristrophe angustifolia 

Diospyros montana Picralima nitida 

Dracaena mannii Picrorhiza kurroa 

Glycyrrhiza glabra Pistacia vera 

Gongronema latifolium Plumba gozeylanica 

Guarearo phalocarpa Plytolacca americana 

Hedera helix Polyalthia macropoda 

Holarrhena curtisii Ricinus communis 

Jacaranda copaia Solanum lyratum 

Julocroton triangular Stachytarpheta cayennensis 

Kalanchoe brasiliensis Syzygium jambolanum 

Kalanchoe pinata Tabebuia rosea 

Magonia pubescens Tephrosia cinerea 

Munnoziamaronni Terminalia fagifolia 

Nyctanthes arbor-tristis Vellozia squamata 

Ocimum gratissimum Zanthoxylum chiloperone 
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INTRODUÇÃO 
A Leishmaniose está entre o grupo de Doenças Tropicais 
Negligenciadas, que é um grupo de doenças crônicas, 
geralmente parasitárias, representando as doenças mais 
comuns entre as pessoas com maior índice de pobreza. O 
município do Cantá, RR está entre os que mais se destacam 
com relação à manifestação da Leishmaniose Tegumentar. 
Partindo dessas informações, delineou-se como problema 
da pesquisa a seguinte questão: se os conhecimentos dos 
moradores da Vicinal 13 do Cantá poderiam ajudar no 
tratamento alternativo da leishmaniose. O emprego de 
plantas medicinais para a manutenção e a recuperação da 
saúde tem ocorrido ao longo dos tempos desde as formas 
mais simples de tratamento local até as mais 
tecnologicamente sofisticadas de fabricação industrial. Mas, 
apesar das enormes diferenças entre as duas maneiras de 
uso, em ambos os casos o ser humano percebeu, de 
alguma forma, a existência de algo nas plantas que tem a 
propriedade de provocar reações benéficas ao organismo. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Estadual de Roraima CAAE: 
48463215.5.0000.5621. Os participantes assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 
responderam a um roteiro de entrevista. Essa pesquisa teve 
caráter qualitativo e quantitativo onde se realizou um 
levantamento através de entrevistas. As pesquisas iniciais 
para coleta foram baseadas em técnicas etnobotânicas na 
qual se explica a relação homem-planta.  Foi utilizado um 
roteiro de entrevista buscando enfatizar os saberes e 
conhecimentos de alguns moradores da vicinal com relação 
ao uso de plantas em tratamentos alternativos à LTA. Aos 
finais de semana, durante três meses, foram entrevistados 
moradores da vicinal 13 do município do Cantá, Roraima 
que tiveram leishmaniose tegumentar e apresentaram 
feridas em alguma parte do corpo. A vicinal em questão foi 
escolhida por haver relatos anteriores de que haveria casos 
de pessoas com leishmaniose. A vicinal 13 está localizada 
na BR 432, sentido ao estado do Amazonas, dentro dos 
limites do município do Cantá, Roraima. No local residem 
aproximadamente 20 famílias com 58 pessoas, os demais 
lotes são pertencentes a outras pessoas não moram no 
local.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A população estudada foi de 10 (17,2%) indivíduos de 58 
habitantes. O roteiro de entrevista tinha 13 perguntas 
abertas. Cinco indivíduos relataram que tiveram a doença 
uma vez e dois disseram ter tido duas vezes, dois tiveram 
uma vez e um disse ter tido quatro vezes. Dos dez 
entrevistados 80% conheciam a LTA como lésho. O limão 
(Citrus lemon) foi a planta mais citada no tratamento da 
doença, três (37,5%) dos indivíduos utilizaram as folhas do 

limão sobre a ferida, relatando ótimos resultados. Esses 
dados são similares aos resultados de Moreira et al, 2002 
que entre os entrevistados, o limão (Citrus lemon) foi a 
planta mais citada no tratamento da doença e a forma 
triturada da folha foi a mais usada. Os demais fizeram uso 
de outras plantas, mas recorreram aos medicamentos 
fornecidos pelo SUS, pois relataram não ter obtido resultado 
satisfatório. Todos os participantes da pesquisa moravam 
na área rural. Perguntou-se: Qual a ocupação/função social 
dos participantes? Os mais frequentes eram donas de casa 
(mulheres) e agricultores (homens). Estes fatos explicam a 
maior prevalência da LTA em indivíduos que se dedicam a 
tarefas agrícolas (COSTA, 1986; SILVA et al., 1979). 
FRANÇA et al., 1996, realizou um trabalho com 100 
pacientes na população rural da faixa litorânea produtora de 
cacau no estado da Bahia, Brasil, relatando que 16 
pacientes utilizaram mastruz (Chenopodium ambrosiodes L) 
no tratamento da leishmaniose cutânea, causada por 
Leishmania (Viannia) braziliensis. Esses dados corroboram 
com nossos resultados, pois um paciente utilizou mastruz e 
obtive bons resultados no tratamento. 

CONCLUSÕES 
A LTA ocorre na maioria dos casos em zonas rurais e é 
negligenciada, pelo fato de afetar na maioria das vezes os 
agricultores que são mais expostos a vetores da doença e 
por ser uma população menos favorecida financeiramente. 
A relação do homem com as plantas, os saberes passados 
em uma comunidade tornam-se viáveis ainda mais quando 
são avaliados através de contínuas pesquisas que são a 
comprovação do seu conhecimento. Esse levantamento 
procurou identificar os saberes tradicionais dessa 
população a esses com relação aos tratamentos 
alternativos para leishmaniose utilizando plantas e 
observamos que comunidades rurais recorrem primeiro a 
esses tipos de tratamento com plantas ao invés de 
procurarem unidades de saúde. 
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LEVANTAMENTO DO USO DE DROGAS ENTRE JOVENS DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR 
MENDONÇA, Raimundo Muniz1 OLIVEIRA2, Marilene Kreutz.  

1Diretor Pedagógico do Colégio Estadual Militarizado Desembargador Sadoc Pereira, Especialista  em Gestão do Trabalho Pedagógico: 
Administração, Orientação e Supervisão pela FACINTER, telefone: (95) 98405-6635,  e-mail: raimundomunizmendoca@gmail.com   
2Coordenadora da Feira de Ciências do Município de Alto Alegre/RR, Mestre em Ensino de Ciência pela UERR, telefone: (95) 98405-
7290, e-mail: marilenekreutz@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO 
O presente projeto foi desenvolvido no ano de 2017 por 
alunos da 1ª série C - Ensino Médio da então Escola 
Estadual Desembargador Sadoc Pereira, hoje Colégio 
Estadual Militarizado Desembargador Sadoc Pereira 
localizado no município de Alto Alegre/Roraima, com o 
objetivo de realizar levantamento do uso de drogas lícitas e 
ilícitas pelos jovens do Município de Alto Alegre/Roraima, 
através de coleta de dados em órgão públicos como a 
Policia Militar, o Conselho Tutelar e o Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS do município de Alto Alegre/RR, assim 
como verificar se o uso de drogas entre essa clientela está 
relacionado ao aumento de criminalidade no município. A 
partir do levantamento dos dados o Colégio trabalhará com 
a conscientização sobre o tema, pois segundo Oliveira 
(2002) a juventude é um dos grupos sociais mais expostos 
e vulneráveis às drogas, razão pelo qual o abuso licito e 
ilícito passa a ser um problema do âmbito escolar. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto tem como referência a Pesquisa de Campo, que 

aborda o trabalho pesquisado de maneira analítica 

quantitativa por meio da investigação empírica realizada em 

uma comunidade específica onde dispõe de elementos que 

possam ser estudados na pesquisa para embasar o projeto 

através de uma observação pessoal, além de um estudo 

bibliográfico como referencial. (GIL, 2010). 

Na produção desta pesquisa realizou-se entrevista com a 

Polícia Militar, Conselho Tutelar e CAPS. Visto que Gil 

(2010, p. 54) nos diz que a “pesquisa é desenvolvida por 

meio da observação direta das atividades do grupo 

estudado e de entrevistas com informantes para captar suas 

explicações e interpretações do que ocorre no grupo”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a pesquisa podemos constatar que entre 

crianças/jovens de 10 a 20 ano atendidos pelo Conselho 

Tutelar e a Policia Militar, 60% e 80% respectivamente 

envolvem consumo de drogas dessa clientela, sendo que a 

maioria é do sexo masculino, crianças/jovens estão 

expostos e vulneráveis a usar drogas devido a vários fatores 

que os afligem nessa idade, Canavez, Alves e Canavez 

(2010) destacam que isso se dá devido à baixa autoestima, 

sintomas depressivos, rebeldia, ausência de limites, 

necessidade de buscar fortes emoções, caráter onipotente 

e sensação de invulnerabilidade, entre outros 

comportamentos. 

Verificou-se que as drogas consumidas entre 

crianças/jovens do município são: maconha, cocaína, 

álcool, crack, e eskanke e atingem todas as classes sociais. 

De acordo com a Policia Militar o uso de drogas entre 

crianças/jovens está diretamente relacionada ao aumento 

de furtos cometidos no Município, pois muitos usuários não 

possuem fonte de renda, e recorrem ao mundo do crime 

para conseguir dinheiro para adquirir as drogas. 

A pesquisa detectou que o Município de Alto Alegre/RR, 

conta apenas com o Centro de Atenção Psicossocial – 

CAPS para atender usuários de drogas que buscam 

tratamento. No ano de 2017 o Centro atendeu 25 pessoas, 

sendo 84% do sexo masculino e 16% do sexo feminino. A 

procura pelo atendimento se dá na maioria das vezes pela 

família do usuário, que identifica o problema e procura 

ajuda. O centro oferece oficinas terapêuticas, como 

artesanato, horta terapêutica e terapias de grupo. Outra 

opção de tratamento mencionada pelos entrevistados é a 

Fazenda Nova Esperança localizada no Município de Boa 

Vista/RR, mas que atende usuários em recuperação de 

todos os municípios do Estado.  

Todos os entrevistados foram unanimes em afirmar que o 

uso de drogas entre crianças/jovens afeta de maneira 

considerável a convivência familiar e social do indivíduo.   

 

CONCLUSÕES 

Com isso, conclui-se que o número de jovens usuários de 

drogas do município do Alto Alegre-RR é grande. As drogas 

mais consumidas pelos usuários são a cocaína, a maconha 

e o álcool por serem as de mais comum comercialização e 

mais barata. Os dados também mostram que as drogas têm 

contribuído para o crescimento da criminalidade no 

município, mas que as entidades CAPS, PM e Conselho 

Tutelar vem desenvolvendo um trabalho em prol da 

prevenção do uso das drogas e oferecendo atendimento 

para os usuários que buscam atendimento para 

recuperação, porém observamos que o município necessita 

de maior divulgação de campanhas de prevenção às drogas 

e de centros de tratamento de viciados. 

 

AGRADECIMENTOS 

A direção, professores e alunos do Colégio Estadual 

Militarizado Desembargador Sadoc Pereira, a Policia Militar, 

Conselho Tutelar e CAPS do Município de Alto Alegre/RR. 

____________________ 
CANAVEZ, Márcia Figueira; ALVES, Alisson Rubson; CANAVEZ, Luciano 
Simões. Fatores predisponentes para o uso precoce de drogas por 

adolescentes. Rio de Janeiro, 2010.  
GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4 ed. São 
Paulo: Atlas 2009, 2010. 
OLIVEIRA, Marcelo Alves. Drogas nas escolas: uma abordagem 

preventiva. Faculdade de Ciências da Saúde. Brasília, 2002. 

mailto:raimundomunizmendoca@gmail.com
mailto:marilenekreutz@hotmail.com


 

2 
 

MOVIMENTO INDÍGENA EM RORAIMA 
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho visa retratar o contexto histórico do 
Movimento Indígena em Roraima, como sucedeu as lutas 
pelas demarcações das terras indígenas e a importância 
dos missionários, das lideranças que formaram o Conselho 
Indígena de Roraima (CIR) e a da FUNAI, para que estes 
povos de várias etnias pudessem reaver os seus direitos e 
sua cultura.  
O objetivo desta pesquisa é compreender a relevância da 
união dos povos indígenas com outros representantes da 
sociedade na luta pelos direitos indigenistas. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O método utilizado foi o dedutivo, sendo a pesquisa 
qualitativa. Os procedimentos metodológicos adotados 
consistiram em estudos bibliográficos, ou seja, a 
investigação foi feita através de consulta a livros, artigos 
científicos, jornais e publicações na internet, para a 
fundamentação das reflexões, pautando-se nas obras 
acerca do tema abordado.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A busca de conhecimentos deu-se com a revisão de 
literatura, de acordo com a pesquisa bibliográfica foi 
possível observar que os Movimentos Indígenas em 
Roraima foram organizados e surgiram na década de 1970, 
através do manejo e da circulação do gado entre 
comunidades indígenas (dentre elas destacamos a Macuxi, 
Wapixana e Taurepang), sendo este um mecanismo eficaz 
para usos políticos de luta pela demarcação de terras 
indígenas com grande relevância para as conquistas de 
alguns direitos dos povos indígenas de etnias diversas (de 
acordo com o Jornal Folha de Boa Vista, Roraima tem 11 
etnias em 32 Terras Indígenas). 
Foram constatadas lutas constantes enfrentadas pelos 
povos indígenas, os quais lograram êxito devido ao apoio 
dos Movimentos Indígenas em Roraima e outros setores da 
sociedade, tais como os missionários e a FUNAI. Frente a 
esses resultados, uma das propostas para que os indígenas 
não fossem explorados e usurpados dos seus direitos é que 
seus direitos sejam tutelados para que venham realmente 
ser efetivados. É de suma também a implementação de 
políticas públicas que possam atender à demanda dos 
povos indígenas para que possam viver dignamente.  
 

CONCLUSÕES 
Assim, com a ajuda dos missionários, do Conselho Indígena 
de Roraima (CIR) e da FUNAI, foi possível aos índios 
recuperarem suas terras, as quais foram usurpadas pelos 
fazendeiros e exploradas pelos brancos, e como 
consequência da aculturação, vários deles foram 
dizimados.  
A atual população indígena brasileira, segundo o Censo 
Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, é de 817.963 
indígenas, dos quais 502.783 vivem na zona rural e 315.180 
habitam as zonas urbanas brasileiras, e o estado de 
Roraima conta com aproximadamente 49 637 indígenas, 
sendo estes distribuídos em 32 comunidades indígenas, 
sendo elas: Ananás, Anaro, Aningal, Anta, Araçá, Arapuá, 
Barata, Livramento, Bom Jesus, Boqueirão, Cajueiro, 
Canauanim, Jabuti, Jacamim, Malacacheta, Mangueira, 
Manoa/Pium, Moskow, Muriru, Ouro, Pium, Ponta da Serra, 
Raimundão, Raposa Serra do Sol, Santa Inez, São Marcos, 
Serra da Moça, Sucuba, Tabalascada, Trombetas/Mapuera, 
Truaru, Waimiri-Atroari, Wai-wai e Yanomami. 
Naquela época, já havia algumas políticas públicas 
desenvolvidas através de dois projetos: o “Projeto da 
Cantina” e o “Projeto do Gado”. O “Projeto da Cantina” 
consistia no repasse de lotes de mercadorias, bens de 
primeira necessidade que ficavam sob a responsabilidade 
de uma pessoa indicada pela comunidade. Os produtos 
eram comercializados em preços mais acessíveis e 
intercambiados por farinha ou ouro garimpado pelos índios. 
O “Projeto do Gado” foi uma forma encontrada de retomar 
as terras ocupadas pelos fazendeiros e dar visibilidade à 
territorialidade indígena. 
É necessário a implementação de políticas públicas para 
que se tenham alguns avanços na questão de garantias dos 
direitos fundamentais dos povos indígenas de Roraima 
propiciando aos mesmos uma melhor qualidade de vida e 
que sejam respeitados como seres humanos.  
____________________ 
WAPICHANA, S.; IVONIO. O Surgimento do Movimento 
Indígena. Disponível em< http://blogspot.com/2014/02>acesso: 
15/09/18. 
Índios-no-brasil/quem-são. Disponível em< 
http://www.funai.gov.br/index.php/> Acesso: 16/09/18. 
 
RR-tem-11-etnias-em-32-Terras-Indigenas. Disponível 
em<https://www.folhabv.com.br/noticia/ Acesso: 16/09/18.  
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MOVIMENTO PURAKÉ E A DEFESA DO MEIO AMBIENTE EM RORAIMA 
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Palavras Chave: preservação, meio ambiente, rio branco, movimento puraké. 
 

 

INTRODUÇÃO  
 O descaso dos governantes e a falta de compromisso da 
população em relação a preservação do meio ambiente, 
torna de extrema necessidade pontuar e desenvolver um 
projeto que englobe e mostre à sociedade que as 
consequências vão muito além da degradação dos recursos 
naturais.  
O objetivo deste trabalho é apresentar a atuação do 
Movimento Puraké de preservação ao meio ambiente no 
Estado de Roraima. Com o intuito de alertar a população 
sobre o licenciamento da construção da usina hidrelétrica 
do Bem Querer e assim preservar o futuro das corredeiras 
do Bem Querer e do Rio Branco. O movimento surgiu em 
outubro de 2012, durante a campanha Salve o Rio Branco.  
A ação consiste na união de vários profissionais, formando 
um coletivo de 20 pessoas em prol da preservação meio 
ambiente e questões pertinentes. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para a realização deste trabalho foi utilizado pesquisa 
bibliográfica e documental, a partir de informações 
coletadas junto ao Movimento, através do que há disponível 
no site e na rede social do coletivo puraké, além de ter sido 
realizada pesquisa de campo, com entrevista através de 
questionário com um membro do movimento. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
De acordo com o coletado na pesquisa e na entrevista pode-
se perceber que o Movimento Puraké não é uma instituição 
oficializada e não possuo sede, suas decisões são tomadas 
por reuniões, através de um consenso entre os 
participantes. 
O coletivo Puraké conta com o apoio da Diocese de 
Roraima, o Ministério Público Federal e outros órgãos. O 
trabalho proposto destaca os riscos sociais e ambientais 
provocados pela construção de uma usina hidrelétrica no 
Estado de Roraima, como alagamento de áreas onde 
residem pessoas, destruindo o ambiente de moradia de 
pessoas e de animais, vindo a desestruturar o meio 
ambiente, como o que aconteceu no Pará com a onstrução 
da usina de Belo Monte. 
 
CONCLUSÃO 

   Conclui-se que o Movimento Puraké desenvolve um 
trabalho de preservação do meio ambiente, buscando tornar 
público questões ambientais de interesse de toda a 
população. No propósito de publicizar as informações sobre 
a preservação ambiental, o coletivo também mantém um 
programa na rádio Monte Roraima, que vai ao ar todas as 
quartas-feiras no horário das 13:20 as 14:00. 
Tal importância se dar em uma sociedade marcada pela 
falta de preocupação da sociedade com o aumento da 
degradação ambiental e a despreocupação com as futuras 
gerações. Sendo para tanto necessário dar ainda mais 

visibilidade ao movimento. Para que este possa participar 
de mais eventos, discussões e oficinas com o intuito de 
sensibilizar a população e criar uma cultura de preservação 
ambiental. 
 
REFERÊNCIAS 
www.purake.milharal.org  
www.facebook.com/purake 
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INTRODUÇÃO 

O surgimento das necrópoles partiu da necessidade do 

homem enterrar seus mortos. A preocupação com o lugar 

adequado para enterrar seus mortos foram surgindo 

conforme os problemas foram aparecendo por conta das 

interferências naturais das inumações nos espaços 

escolhidos para tal atividade. Portanto, o presente artigo em 

referência tem como objetivo analisar o processo histórico 

das necrópoles desde os períodos Pré-históricos; na 

Antiguidade; no Egito, Roma Monárquica, na República, no 

Império; Idade Média e Contemporânea; em Portugal e 

finalmente no Brasil, além de abordar a termologia, as 

aspectos da arte e da própria arquitetura cemiterial ao qual 

foi modificando-se ao longo dos séculos.  

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia está fundamentada em autores que trazem 
uma reflexão sobre a temática em discussão, com fins de 
embasar os posicionamentos dos autores sem pretensão de 
apresentar verdades prontas e acabadas, mas na busca de 
despertar para a necessidade de se repensar os fatos 
históricos mais antigos até a sua atualidade, perpassando 
pelo mundo até chagar ao Brasil a respeito das necrópoles 
(cemitérios). As práticas funerárias mais antigas e quase 
esquecidas foram praticadas em algumas poucas 
civilizações e mais notáveis pelo seu legado.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Cemitério é o lugar onde os mortos são enterrados. Mas, 
podem ser fontes históricas, podem conter objetos da 
memória familiar. Também atestam ideologias políticas e 
indicam a divisão de classes. Quando os antigos 
evidenciaram-se como forma de patrimônio cultural, sendo 
possível, e que por meio de suas esculturas, túmulos, 
mausoléus, propuseram evidenciar múltiplos aspectos, 
desde o movimento artístico até a religiosidade de uma 
época (LEON LUCAS, 2006, p. 09). Nossos “Campos 
Santos” não representam apenas a última morada para 
nossos entes queridos. São expressões sociológicas de 
etnias, de classes sociais, de culturas religiosas, de 
filosofias, de simbolismos, de estilos arquitetônicos e em 
alguns túmulos, se vê expresso algo comum a todos nós: a 
vaidade humana, perpetuada após a morte (TELLES, 1977, 
p. 81). A arte cemiterial brasileira teve sua ignição ao final 
do século XIX e início do XX. Nesse momento, foi reunida a 
disposição de famílias com recursos financeiros e a 
intenção de construir túmulos suntuosos a partir do trabalho 
de artistas famosos da Europa, principalmente os italianos. 
É nesse período que Brecheret produz suas peças 

modernistas nos cemitérios brasileiros. Emendabili, Oliani e 
Nicola Muniz denotam monumentalidade e sensualismo em 
suas esculturas. A presença do nu é considerada uma 
grande inovação. Todas as obras apresentam uma riqueza 
extrema de detalhes, e uma leveza só atingida por artistas 
de expressão e talento elevados como os escultores que 
aqui aportaram (CEMITÉRIO/SP, 2016). Os cemitérios 
estruturam um contato com o simbólico, intermediário entre 
o terreno e o celestial, ausente de medo ou tristeza, 
caracterizado pela presença de anjos, cúpulas reluzentes, 
cruzes e esculturas que recortam o céu o outorgam 
magnificência ao lugar. Para Silveira (2000), “(...) as 
sensações de recolhimento e harmonia, muitas vezes, 
vivenciadas nos cemitérios despertando sentimentos 
bucólicos e meditativos devido à sua paisagem, 
frequentemente, de vastos gramados e jardins”. Os 
elementos arquitetônicos foram incorporados aos 
cemitérios contemporâneos no final do século XIX, num 
período denominado Art Noveau. A arquitetura greco-
romana foi uma de suas principais referências. Neste 
momento, entram em cena os portais, obeliscos, colunas de 
sustentação e arcos que indicavam não apenas a 
suntuosidade, mas significados distintos em suas 
composições (CEMITÉRIO/SP, 2016). 

CONCLUSÕES 

Os mortos para algumas civilizações havia um culto muito 
mais íntimo e valoroso, para outros era um corpo que 
precisaria ter um lugar para ser “despejado”. As construções 
específicas de cada civilização surgiram a partir da 
localidade e de suas crenças, cada formato dos cemitérios 
possui uma cronologia de situações adversas provenientes 
principalmente de causas naturais causadas pelos 
cadáveres e suas inumações. Os cemitérios estruturais 
surgiram justamente por causa de problemas naturais 
provindas da decomposição dos cadáveres, as populações 
foram repensando no lugar e na forma de enterrar por conta 
do incomodo proveniente do enterramento de seus mortos.  

____________________ 
CEMITÉRIOS. São Paulo. Disponível em: 
<http://www.cemiteriosp.com.br/>. Acesso em: 15 jul. 2016. 
LEON LUCAS, A. Os Cemitérios no Bairro Fragata: uma relação entre o 
antigo e o contemporâneo. Monografia. Pós-Graduação em Artes: 
Especialização em Patrimônio. Instituto de Artes e Design. Universidade 
Federal de Pelotas. Pelotas, 2006, p. 105. 
SILVEIRA, G. W. Estruturas de Luz e Sombra. 2000. Dissertação. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2000. 
TELLES, L. S. Manual do Patrimônio Histórico. Universidade de Caxias 
do Sul: 1977. 
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INTRODUÇÃO 
O envelhecimento é compreendido como um processo 
natural onde ocorrem diminuições das reservas funcionais 
do indivíduo. É neste contexto que se enquadram a 
realização de cuidados diretos em múltiplos domínios da 
vida do idoso. Diante disso destaca-se a necessidade de 
exercícios do pensar e do agir em estudantes de 
enfermagem que desloque a observação do idoso para 
além da assistência médica. Nesta perspectiva é 
apresentado o seguinte objetivo deste resumo simples: 
refletir sobre o espaço “Viver Mais” criado por estudantes 
universitários de enfermagem para cuidar de idosos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um relato de experiência elaborado junto à 
disciplina Enfermagem Geriátrica e Gerontológica, 
ministrada no sétimo semestre do curso de enfermagem da 
UERR. O relato de experiência permite descrever 
experiências vividas sobre um determinado fato. Este tipo 
de estudo está centrado nas impressões observadas e nas 
novas reflexões que a situação trouxe. A atividade foi 
desenvolvida no dia 13 de agosto de 2018 e teve duração 
de quatro horas. Participaram da prática seis acadêmicos 
de enfermagem do sétimo semestre. O tema da aula em 
questão estava intitulado como “projetando o corpo do idoso 
nos espaços do cuidar” que teve como proposta a criação 
de um espaço de cuidado de enfermagem para voltado ao 
idoso. A estratégia adotada na criação do espaço foi a 
montagem de uma maquete elaborada a partir do pensar de 
estudantes de enfermagem. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O grupo de acadêmicos criou o espaço intitulado como 
“Viver Mais” cujo principal objetivo é atenção holística ao 
idoso. Para que os idosos pudessem frequentar este espaço 
de cuidar obrigatoriamente eles passariam por uma triagem 

realizada pelo enfermeiro, onde seriam analisadas suas 
condições de saúde. Feito isso, o enfermeiro discute a 
inclusão dos casos no serviço com uma equipe 
multiprofissional em saúde. Os principais serviços 
oferecidos no espaço “Viver Mais” são: música, teatro, aulas 
de artes, atividades ao ar livre e natação, ministradas por 
professores de teatro, música, artes e educação física, além 
do acompanhamento das suas condições de saúde por 
enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e médicos. 
Nesse âmbito, os idosos têm a oportunidade de sair da 
solidão e de socializar com outros idosos realizando de 
forma saudável atividades que geram prazer, 
entretenimento e satisfação. 
 
CONCLUSÕES 
Após a realização dessa atividade o grupo pode perceber 
que o ser idoso possui necessidades e desejos complexos 
que envolvem diretamente o estímulo às atividades de lazer 
e entretenimento. Por fim, considera-se a importância de 
explorar o potencial criativo dos estudantes de enfermagem 
para pensar o cuidado realizado por enfermeiros, sobretudo 
os direcionados ao idoso. 
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INTRODUÇÃO 
O exercício profissional da enfermagem foi legalizado 
inicialmente através da Lei n. 2.604 de 17/09/1955 no país, 
seguido em 25/06/1986 da Lei n.7.498, no qual habilita o 
Enfermeiro, o Técnico de Enfermagem, o Auxiliar de 
Enfermagem e a Parteira quanto suas práticas na 
enfermagem, todavia não prevê nenhuma normatização 
para o enfermeiro docente. Objetivo Geral – Analisar a 
legislação nacional e normatizações do Conselho Federal 
de Enfermagem (Cofen) que amparam a prática do 
enfermeiro docente.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Estudo de abordagem da micro história, com fontes 
documentais oriundas de Decisões, Decretos, Leis, 
Pareceres, Portarias e Resoluções publicadas no Portal 
Cofen (http://www.cofen.gov.br/), submetidas a análise para 
identificar quais normativas legislam sobre o enfermeiro 
docente. Foram utilizados os seguintes descritores: Ensino, 
Pesquisa, Extensão, Professor, Docente e Docência. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram encontradas as seguintes legislações publicadas no 
site do COFEN: 02 Decretos de 04, 04 Leis de 13, 03 
Pareceres de 123, 05 Portarias de 163, e 15 Resoluções de 
390. Discussão – O estudo demonstrou que são poucas as 
legislações sobre a função do enfermeiro docente, pois, o 
foco do Cofen está fortemente direcionado para legislar 
sobre o exercício assistencial da enfermagem, de acordo 
com sua lei de criação. Todavia faz-se necessário legislação 
que defina e atribua o exercício do enfermeiro docente, 
considerando ser o profissional responsável pela formação 
de toda a equipe de enfermagem. As diretrizes curriculares 

nacionais da Enfermagem (2001) atribuem significado ao 
currículo mínimo de formação para o profissional 
enfermeiro, e atribuem ao enfermeiro docente a função de 
ensinar sobre a prática da enfermagem. Contudo não há 
legislação regulamentada pelo Cofen que ampare, defina e 
atribua ao enfermeiro docente suas competências, tão 
pouco registro profissional no Conselho Regional de 
Enfermagem que o reconheça como tal. 
 
CONCLUSÕES 

O estudo corrobora para que seja dada visibilidade 
adequada ao enfermeiro docente e suas atribuições, de 
igual modo legislado ao profissional enfermeiro 
(assistencial) das instituições de saúde. O Cofen, o 
Ministério da Educação e Ministério da Saúde devem 
interagir e legislarem em consonância através das 
Decisões, Decretos, Leis, Pareceres, Portarias e 
Resoluções para a formação mais qualificada do 
profissional enfermeiro e dos cursos de enfermagem 
ofertados no país.  
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O LÚDICO NO ENSINO DOS CONJUNTOS NUMÉRICOS: UMA EXPERIÊNCIA NO 8º DO ENSINO 
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INTRODUÇÃO 
O ensino de matemática há muito tempo vem sendo 
realizado de forma desinteressante e sem muitos 
significados aos alunos (D’AMBRÓSIO, 1991). De fato, 
atrair a atenção dos alunos e despertar nestes o interesse 
por essa área do conhecimento, vem sendo algo desafiador. 
Para superar essas barreiras, Lorenzato (2006), defende 
que os educadores matemáticos, devem procurar 
alternativas para complementar e melhorar suas práticas 
em sala de aula, que aumentem no aluno a motivação para 
a aprendizagem, desenvolvendo a autoconfiança, 
concentração e o raciocínio lógico-dedutivo, buscando 
também favorecer e valorizar a interação social. 
O lúdico apresenta-se, então, como uma estratégia de 
ensino, que pode favorecer o processo de aprendizagem 
matemática, uma vez que proporciona um ambiente 
atraente, no qual o aluno é estimulado a pensar, tomar 
decisões e ser criativo.  
Neste sentido, pensando em contribuir com um ensino de 
matemática, mais interessante e promissor, apresenta-se o 
relato de experiência de uma prática pedagógica, que teve 
como objetivo verificar a importância do lúdico no ensino 
dos conjuntos numéricos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pratica pedagógica foi realizada no primeiro bimestre de 
2018, no âmbito da disciplina Matemática, em uma turma de 
8º ano do Ensino Fundamental, da Escola Estadual 
Vereador Francisco Pereira Lima, município de Mucajaí-RR, 
envolvendo 30 alunos. Estes foram divididos em seis 
equipes, compostas de cinco alunos cada uma. As 
atividades foram desenvolvidas em quatro aulas de 45 
minutos cada.  
A primeira aula foi realizada de forma tradicional, com 
exposição do conteúdo no quadro branco, buscando 
apresentar aos alunos as definições dos conjuntos 
numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais.  
Na segunda aula, foram propostos dois exercícios 
envolvendo a associação dos símbolos dos conjuntos 
numéricos a sua definição e composição.  
Assim, na terceira aula, os alunos, organizados em 
equipes, foram desafiados a construir um diagrama, que 
representasse todos os conjuntos numéricos e que fosse 
diferente do diagrama de Venn Euler, exposto no livro 
didático. Para tanto, cada equipe recebeu uma cartolina, 
lápis de cor, giz de cera, hidrocor, tesoura e cola.  

Na quarta aula, os alunos finalizaram seus diagramas e os 
apresentaram para a turma, explicando os critérios 
utilizados para definição das formas e cores escolhidas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados foram analisados, a partir de uma 
comparação das duas primeiras aulas (expositivas) com as 
duas últimas (uso do lúdico), levando-se em consideração a 
participação dos alunos, resolução dos exercícios propostos 
e produção dos diagramas. Nas primeiras aulas, ficou 
evidente o desinteresse e dificuldades de aprendizagem dos 
alunos. Durante as aulas, foi possível perceber que os 
alunos apresentaram muitas dificuldades para entender e 
distinguir os conjuntos numéricos. Diante da problemática, 
optou-se por utilizar na aula seguinte, uma estratégia 
diferenciada, priorizando o lúdico. Desta forma, nas duas 
últimas aulas, ficou claro que o aprendizado dos alunos foi 
facilitado. O lúdico favoreceu a compreensão e fixação dos 
conjuntos numéricos, despertando nos alunos a 
criatividade, curiosidade, vontade de participar, tirar dúvidas 
e de buscar mais informações sobre o objeto de 
conhecimento em estudo. Os diagramas construídos 
ficaram muito interessantes e foram relevantes para todos 
os alunos, uma vez que no momento da socialização destes 
com a turma, as falas dos alunos demonstraram segurança 
e clareza quanto à compreensão das definições e 
composições dos conjuntos numéricos.  

 
CONCLUSÕES 
A prática pedagógica foi muito relevante, uma vez que 
possibilitou aos alunos aulas diferenciadas e mais 
interessantes. O lúdico demonstrou-se uma estratégia de 
ensino de matemática com grande potencial a ser 
explorado, que pode tornar o ensino dessa disciplina mais 
interessante e significativa aos alunos. 
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INTRODUÇÃO 
O fisiculturismo por volta do inicio do século XIX surgi como 
um novo interesse no físico, músculos treinados não apenas 
para meios de sobrevivência ou autodefesa, retrocede 
então o pensamento grego, surgindo o primeiro interesse 
pelo fisiculturismo. Segundo Neves (2012) o esporte em seu 
crescimento sofre diferentes aspectos nas culturas pelo 
mundo. Nos anos de 1920 e 1930, esses atletas mostravam 
suas habilidades de diversas formas, desde ginástica com 
paradas de mãos, até levantamentos de pesos 
(Schwarzenegger, 2001). Segundo Neves (2012) veio para 
o Brasil através dos alemães, foi introduzido junto com o 
halterofilismo em São Paulo por volta de 1898, na Vila 
Mariana, onde fundaram o Clube de Atletas Alemães. 
O fisiculturismo feminino teve início nos anos setenta, 
quando as mulheres começam a participar de competições 
que eram organizadas pelas federações (Lessa, 2012). 
Em 1978 em Cantão no Ohio, foi realizado o primeiro U.S 
Women’s National Physique Championship, como sendo o 
primeiro campeonato de bodybuilding feminino, em que as 
atletas eram julgadas pelas musculaturas (Lessa, 2012). 
De acordo com Nodari e Rudy (2016) a dermatoglifia surge 
como uma ferramenta norteadora para a orientação de 
talentos, por meio de identificação das características 
genéticas manifestadas nos indivíduos, sendo a utilização 
das impressões digitais como um marcador genético, para 
a identificação das qualidades físicas básicas. Desse modo, 
o objetivo do estudo é caracterizar o perfil dermatoglífico 
das atletas de fisiculturismo feminino de Boa Vista/Roraima. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente estudo se caracteriza por ser uma pesquisa por 
ser de campo, buscando os dados diretamente no universo 
de estudo, sendo uma variável discreta, pois será realizado 
com pessoas do gênero feminino, sendo atletas de 
fisiculturismo, tratando-se de um estudo transversal e sendo 
de caráter quantitativo. O método compreende a obtenção 
das Impressões Digitais na Ficha de Registro de 
Características Dermatoglíficas, e seu posterior 
processamento (FERREIRA e FERNANDES FILHO, 2003). 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Tabela 1 – Resultados possíveis das atletas de 
fisiculturismo 

Número de Atletas 30 

Gênero Feminino 

Categorias Biquini Fitness, Women 

Physique e Wellness fitness 

 
 

CONCLUSÕES 
Desse modo conclui-se, que através do perfil dermatoglífico 
das atletas de fisiculturismo feminino é possível através das 
características genéticas manifestadas nas impressões 
digitais manifestarem o desempenho esportivo. Espera-se 
que as atletas apresentem o maior número de presilhas em 
relação aos outros desenhos e um menor número de linhas 
e índices de deltas. 
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INTRODUÇÃO 
O uso de plantas medicinais direcionados para tratamento, 
cura e prevenção de enfermidades, se tornou uma das mais 
antigas formas de prática medicinal do homem (PASA, 
2011).  Essas práticas, principalmente difundidas pela 
cultura popular, exaltam a importância das plantas no que 
diz respeito à potencialidade terapêutica que apresentam, 
sendo estas aplicadas ao longo das gerações (BADKE et al, 
2012). 
Dessa forma, as plantas medicinais são vastamente 
consumidas em vários países para o tratamento de doenças 
e, principalmente no Brasil, a espécie Achyrocline 
satureioides, conhecida popularmente como “macela”, é 
constantemente utilizada nas práticas de medicina popular, 
na forma de chá, para o tratamento de afecções no sistema 
digestório e inflamações (FACHINETTO et al., 2007). 
Assim, o objetivo do estudo revela-se na investigação e na 
revisão do emprego terapêutico, de forma popular, da planta 
medicinal brasileira Achyrocline satureioides (“macela”) 
sobre as enfermidades do sistema digestório. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma revisão com caráter sistemático, a qual fora 
realizada no período entre abril e junho de 2018, sendo feita 
a busca computadorizada de artigos científicos nas bases 
indexadoras “Scientific Eletronic Library Online (Scielo)” e 
“Google Acadêmico”. Os descritores utilizados na busca 
foram: “Achyrocline satureioides”, “planta medicinal”, 
“macela” e “etnobotânica”. Houve corte retrospectivo 
temporal, sendo considerados as pesquisas publicadas no 
período entre 2008 e 2018. Foram incluídos nesse estudo 
os artigos que obedecessem aos seguintes critérios: 1) 
pesquisas sobre o saber popular da macela, através de 
entrevistas e questionários; 2) estudos que relacionassem a 
macela ao tratamento de doenças no trato digestório; 3) 
texto redigido na língua portuguesa. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 
concentrou-se apenas em 9 artigos de interesse para 
compor a revisão. Os estudos encontrados foram 
executados nos estados de Mato Grosso (dois estudos), 
Minas Gerais (dois estudos) e Rio Grande do Sul (cinco 
estudos). De acordo com Vieira et al. (2015), a macela é 
comum no Brasil, sendo muito ocorrente desde Minas 
Gerais até o Rio Grande do Sul. Com isso, justifica-se a 
predominância dos estudos nesses estados. Em 
contrapartida, os autores não citaram o estado do Mato 
Grosso, então, esta planta medicinal também está presente 
na região centro-oeste, além do sudeste e sul do país. Nas 
pesquisas que compõem esta revisão, algumas citações 
populares foram associadas à prevenção, cura ou 
tratamento frente as doenças que acometem o sistema 
digestório como: dor de estômago, dor de barriga, 
desarranjo, cólica de bebê, diarreia, disenteria, problemas  

 
de estômago, cólica intestinal, dores abdominais, 
tratamento hepático, vômitos, eupéptico, colesterol e 
digestivo. Vale ressaltar, que o uso etnomédico da macela 
está, em sua maioria, consonante com a literatura, no que 
diz respeito às pesquisas relacionadas a farmacologia da 
planta. Estudos comprovaram a eficácia da planta, tendo 
propriedades digestiva, analgésica, antiespasmódica, ação 
em problemas gástricos (MOTA, CARVALHO & WIEST, 
2011) diminuição da taxa de colesterol (SIMÕES et al., 
1998), relaxante (LORENZI & MATOS, 2002) e no 
tratamento de cólicas de origem nervosa (SILVA, 
MACHADO & RITTER, 2007). A macela está inserida no 
Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, e 
possui indicações para ação antidispéptica, 
antiespasmódica e anti-inflamatória (BRASIL, 2011). 
 
CONCLUSÕES 
O uso de plantas medicinais é uma alternativa para a 
manutenção da saúde, incluindo a prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças.  A busca pelo conhecimento 
tradicional merece a devida atenção, a fim de manter e 
valorizar a diversidade existente, além de oferecer subsídios 
para novas pesquisas que aliem o saber popular com o 
científico, no que diz respeito à farmacologia, no controle de 
qualidade e seus efeitos farmacológicos. 
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INTRODUÇÃO 
Para compreender o fenômeno de ocupação é 
imprescindível descrever historicamente os caminhos 
percorridos até a composição atual. As especificidades 
relacionadas à ocupação, na perspectiva do percurso de 
cada unidade, dão-se especialmente pelos locais de antiga 
moradia dos sujeitos, no entanto não se exclui outras 
particularidades que também complementam o processo de 
chegada até o local. Neste contexto, apresentar os locais 
percorridos por cada membro até a composição significa 
descrever apenas uma parte do processo (COSTA 
ALVES,2016). O objetivo desta pesquisa é apresentar parte 
da história dos sujeitos que compõem a comunidade 
Cachoeirinha - Baixo rio Branco, RR, evidenciado os locais 
de antiga moradia. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo de caso realizado (YIR, 2014, p.71) é de caráter 
qualitativo, utilizando como delineamento metodológico a 
pesquisa descritiva. A população da pesquisa é constituída 
pelos moradores do complexo ambiental de Cachoeirinha, 
sendo parte da amostra aqueles que residiam na 
comunidade a mais tempo. A ferramenta utilizada para a 
coleta de dados consistiu num questionário com roteiro 
prévio aplicado sob a forma de entrevista, contendo o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A 
coleta de dados ocorreu no mês de julho do ano de 2018. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados apontam períodos antecessores a ocupação, 
são eles: a) a evidência de moradia no entorno do rio 
Xeriuini; b) a evidência de moradia rápida por Manaus e c) 
a evidência de moradia no rio Negro. O percurso de origem, 
admite em sua maioria pessoas oriundas de Manaus, 
Barcelos, São Gabriel da Cachoeira e Pauini. A partir da 
análise dados, verificou-se que os sujeitos residiram em 

outras comunidades e municípios, sendo representada por 
16% a comunidade de Canta Galo, no Município de Pauini 
– AM nas proximidades do Rio Xeriuini. 
Constatou-se a presença de moradores vindos da 
comunidade Carvoeiro, município de Barcelos (AM), na 
região chamada Médio rio Negro, leste do Estado de 
Roraima, representando 17%. Outros 17% correspondem 
aos sujeitos que residiram no município de São Gabriel da 
Cachoeira, que está localizado no noroeste amazônico, 
especificamente no alto Rio Negro (AM). Os moradores que 
relatam ter vindo da comunidade Paranã do Turuazinho, 
possível local de extração de borracha (hévea brasiliensis) 
representam 17%, entretanto não há registro de localização 
quanto ao município e estado. E por fim, os moradores que 
residiram no município de Manaus, com 33%. Quando 
questionados sobre outros locais de moradia, os sujeitos 
citaram dois rios como referência: o rio Purus e o rio 
Manacapuru. 

CONCLUSÕES 
Reconhecer o percurso histórico desta localidade, com base 
nos locais de antiga moradia, assegura o protagonismo 
consagrado dos sujeitos de maneira que garante a 
continuidade do processo de caracterização e ocupação. 
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INTRODUÇÃO 
O futsal é um desporto coletivo de cooperação/oposição que 
apresenta alta intensidade em suas ações, sendo 
caracterizado por estímulos/pausas e movimentos em 
diversas direções, exigindo dos atletas um alto desempenho 
físico-motor (SANTA CRUZ et al., 2014). É uma modalidade 
esportiva que exige dos atletas ações simultâneas de 
ataque e defesa em espaço reduzido da quadra, com 
acelerações e desacelerações, sprints curtos e rápidos, que 
resultam em uma recuperação incompleta dos sistemas 
energéticos (SANTA CRUZ et al., 2016). No esporte atual, 
a busca pela otimização do desempenho dos atletas tem 
sido observada, utilizando-se diferentes métodos de 
estímulos ou treinamentos. De acordo com Batista et al. 
(2010) dentre as várias estratégias de melhora aguda do 
rendimento físico está a potencialização pós-ativação 
(PPA). A PPA é um método utilizado para ativar o sistema 
muscular a partir de determinado exercício (ou 
aquecimento) e aumentar o resultado da ação motora 
subsequente. Dessa maneira, esse estudo teve como 
objetivo verificar os efeitos da potencialização pós ativação 
na força explosiva em atletas de futsal. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Participaram do estudo 08 atletas do sexo masculino, com 
média de idade de 24,3±3,87 anos, estatura 1,71±0,05 kg  
cm, peso 68,00±6,11kg, pertencentes há uma equipe de 
futsal de alto rendimento da categoria adulto. Foram 
realizadas avaliações antropométricas e da força explosiva 
de membros inferiores antes e após a realização da 
Potencialização Pós Ativação. A ativação muscular foi 
realizada utilizando faixas elásticas (Mini Band) com 15 
segundos de estimulações por exercício para os membros 
inferiores, de forma bilateral, com movimentos de 
flexão/extensão, adução/abdução, dorsiflexisão/flexão 
plantar e elevações dos joelhos. Foram utilizadas faixas 
elásticas (Mini Band) da marca (Liveup – Brasil - 30cm de 
comprimento x 14cm de largura) com sistema de resistência 
progressiva e nível de tensão extra forte. A força explosiva 
de membros inferiores dos atletas de futsal foi avaliada 
antes e cinco minutos após o processo de PPA, utilizando-
se o teste do salto horizontal. Para a avaliação da força 
explosiva, os atletas foram submetidos a dois saltos que os 
levassem a maior distância possível da linha demarcatória 
inicial, com os pés paralelos posicionados atrás da linha 
aguardando a voz de comando que permite o salto, 
podendo se utilizar movimentações dos braços e tronco, 

sendo registradas as distâncias em metros e prevalecendo 
o maior resultado dentre as duas tentativas para o teste. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados apresentados na tabela 1, mostraram que a 
ativação neuromuscular realizada utilizando-se resistência 
elástica de forma específica nas musculaturas dos membros 
inferiores dos atletas de futsal, potencializou a performance 
da força explosiva, gerando um aumento no potencial 
explosivo subsequente.  
 

Tabela 1. Valores do Salto horizontal antes e cinco minutos após a PPA 

 Salto Horizontal Salto Horizontal 

Momentos Pré PPA Pós PPA 

Média 
DP 

212,5 

19,1 
233,5* 

15,4 

 
Um dos objetivos da PPA é o aumento do potencial 
neuromuscular de forma aguda em modalidades esportivas, 
como o caso do futsal que se utilizam das diferentes 
manifestações da força durante as ações do jogo. 
 
CONCLUSÕES 
Podemos concluir que o mecanismo de potencialização pós 
ativação foi observado no presente estudo. Os resultados 
apresentaram aumento na performance do salto horizontal 
após cinco minutos de recuperação passiva dos atletas. 
Essas evidencias permitem concluir que a ativação aguda e 
específica na musculatura de membros inferiores utilizando 
faixas elásticas (Mini Band) pode ser uma estratégia a ser 
utilizada nas rotinas de aquecimento antes de treinamentos 
e jogos em atletas de futsal. 
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INTRODUÇÃO 
A Paisagem como categoria de análise da Geografia pode 
evidenciar e camuflar as contradições da sociedade. Neste 
entendimento, apresente pesquisa parte do pressuposto de 
identificar a dinâmica da paisagem na escola campo e do 
entorno e a influência nos processos pedagógicos nas aulas 
de Geografia.  
A paisagem possui diferentes interpretações e significados, 
ela está presente nas obras de artes, nas músicas, no belo. 
Porém, para a geografia a paisagem assume maior 
importância, pois é um dos conceitos-chaves da ciência 
geográfica. Estando presente em todas as correntes do 
pensamento geográfico, e suas interpretações sofreram 
alterações ao longo da história desta ciência. 
Os estudos da paisagem devem estar inseridos na disciplina 
de Geografia, os PCNs orientam aos professores caminhos 
metodológicos para se trabalhar paisagem na perspectiva 
crítica, indo além do visível.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O 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 a dinâmica da paisagem na escola 
e em seu entorno. Também foram realizadas entrevistas e 
aplicação de questionários. Os sujeitos pesquisados foram 
professores de Geografia e alunos do ensino médio regular 
e EJA, dos turnos matutino, vespertino e noturno. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A paisagem interna da Escola Estadual Lobo D’ Almada, 
nos permite fazer várias indagações e interpretações. Com 
a relação à estrutura física, a paisagem nos revela que a 
escola não passou recentemente por reformas em sua 
estrutura física, porém evidencia que já foram feitas várias 
pinturas.  
A paisagem do entorno da escola, é bem dinâmica. Revela 
o abandono do poder público para com os prédios do 
estado, e um destes espaços e o teatro estadual Carlos 
Gomes, bem próximo a escola Lobo D’Almada, o prédio 
está completamente abandonado, percebeu a presença de 
refugiados venezuelanos residindo nas ruínas o que um dia 
foi um lugar reservado a cultura roraimense. 
Paisagem também revela a questão da imigração entorno 
da escola, principalmente nas praças próximas a escola, na 
praça Capitão Cloves havia muitos venezuelanos morando 

ao relento, em barracas, porém a prefeitura de Boa Vista, 
retirou os imigrantes da praça e levou para abrigos 
administrados pelo exército brasileiro, logo após fechou a  
 
praça com tapumes impedindo a entrada de novos 
refugiados. A prefeitura alega que a praça passará por 
reformas, entretanto, nenhum trabalho foi executado até o 
momento. 
Dada a vasta dinâmica que compõe a paisagem da Escola 
Estadual Lobo D’ Almada, os professores de geografia 
devem dispor de metodologias e recursos pedagógicos que 
consiga levar o aluno a entender como a paisagem 
influência no seu cotidiano. E para isso, os professores 
alegam que utilizam fotos históricas, projetor multimídia e o 
livro didático, entretanto, a falta de discussões sobre a 
categoria paisagem no livro didático, gera deficiências nas 
aulas de geografia, apesar do livro didático ser apenas um 
dos materiais de apoio, cabe a ele trazer os conceitos e ao 
professor gerar discussões através dos conceitos. Pois em 
muitos casos, o livro didático é o único material de suporte 
que os alunos têm disponível. 
 
CONCLUSÕES 
É notório a importância do ensino de paisagem, entretanto 
é necessário que se tenha condições mínimas para isso. E 
com base na pesquisa realizada na Escola Estadual Lobo 
D’ Almada, notamos que a escola não dispõe de recursos 
pedagógicos suficientes para suprir a demanda das aulas 
de paisagem, e esse problema reflete diretamente no 
processo de ensino e compreensão da paisagem. E é de 
obrigação da Secretaria de Estado da Educação 
disponibilizar materiais pedagógicos, mas dadas as 
mazelas da educação pública brasileira, o professor tem o 
papel crucial de tentar minimizar os impactos causados pela 
falta de compromisso do poder público. 
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INTRODUÇÃO 
 

A utilização da Percepção Subjetiva do Esforço (PSE) da 
sessão a partir do método proposto por Foster (1998), tem 
se apresentado uma forma eficaz para quantificar a carga 
de treinamento (FOSTER et al., 2001). Este método vem 
apresentando correlação significativa com outros métodos 
baseados na frequência cardíaca e lactato (NAKAMURA et 
al., 2010). De acordo com as demandas energéticas e 
metabólicas especificas, o futsal pode ser caracterizado 
como um esporte de alta intensidade, apresentando 
movimentos acíclicos variados e de curta duração, que 
exigem cada vez mais dos atletas uma ótima condição física 
para sustentar a performance durante as partidas (SANTA 
CRUZ et al, 2016). O conhecimento da sobrecarga interna 
da atividade competitiva é fundamental para maximizar o 
efeito das estratégias de treinamento e recuperação, 
visando o incremento do desempenho (NUNES et al, 2011). 
Dessa forma, o estudo teve como objetivo verificar a 
percepção subjetiva do esforço em atletas de Futsal após 
uma sessão de treinamento de resistência elástica. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

A amostra foi selecionada de forma intencional e por 
conveniência, composta por 08 atletas de futsal do sexo 
masculino da categoria adulto com média de idade de 24,38 
±4,1 anos, estatura 1,71 ±0,05 cm, peso 68 ±6,53 kg e com 
experiência de pelo menos cinco anos na modalidade. Os 
atletas realizavam em média de quatro a cinco sessões de 
treinamentos semanais, com duração variando entre 60 e 
90 minutos e participavam de competições estaduais 
promovidas pela Federação Roraimense de Futsal (FRFS) 
e nacionais (CBFS). Os atletas participaram de uma sessão 
de treinamento utilizando a resistência elástica. Na parte 
principal do treinamento com duração de dez minutos, os 
atletas realizaram um conjunto de exercícios estáticos e 
dinâmicos em regime de ida e volta no percurso de 20 
metros, composto por séries de ativação da musculatura 
dos membros inferiores de forma bilateral, com movimentos 
de flexão/extensão, adução/abdução, dorsiflexisão/flexão 
plantar, deslocamentos laterais com flexão do quadril e 
elevações dos joelhos. Foram utilizadas faixas elásticas 
(Mini Band) da marca (Liveup – Brasil - 30cm de 
comprimento x 14cm de largura) com sistema de resistência 
progressiva e níveis de tensão forte (cor azul) e extra forte 
(cor roxa). A quantificação da carga interna foi determinada 
através do método da PSE da sessão. O método da PSE 
utiliza a pergunta: “Como foi a sua sessão de treino?”. No 
referido método, a resposta deve ser fornecida 30 minutos 
após o término da sessão de treino, a partir da escala 

adaptada CR10 de Borg. O avaliador deve instruir o 
avaliado a escolher o descritor e depois o número de 0 a 10. 
O valor máximo (10) deve ser comparado ao maior esforço 
físico experimentado pela pessoa e o valor mínimo é a 
condição de repouso absoluto (zero). Neste método, o 
escore da PSE equivale a intensidade da atividade. No 
presente estudo foi feita uma adaptação do protocolo 
original e perguntado aos atletas cinco minutos após o final 
do treinamento: “Qual foi a intensidade percebida nos 
músculos dos membros inferiores?”. Também foi 
perguntado aos atletas qual foi o Lado de Maior Ativação 
(LMA) e o Membro de Maior Ativação (MMA). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Tabela 1: Valores da PSE e apontamentos da MMA e LMA. 

PSE MMA                                      LMA  
5,25 
± 2,38 

Quadríceps - 2                          Direito 7 
   Ísqiotibial  - 6                         Esquerdo 1 

 

Os resultados do presente estudo permitem afirmar que a 
intensidade percebida pelos atletas ao final dos exercícios 
estimados pelo método da PSE, apresentou valores 
classificados como pesado (5,25 ± 2,3). Quanto ao Membro 
de Maior Ativação os Isquiotibiais tiveram valores superiores 
ao Quadríceps, já quanto o Lado de Maior Ativação, o lado 
dominante foi o mais ativo.  
 

CONCLUSÕES 
Os resultados do presente estudo permitem concluir que o 
treinamento utilizando o método da resistência elástica 
promoveu uma intensidade percebida pelos atletas ao final 
do treinamento como pesado. Dessa forma, o 
monitoramento da carga interna pode auxiliar a comissão 
técnica no planejamento/periodização das futuras cargas de 
treinamento, bem como avaliar o grau de esforço gerado 
durante a realização de treinamentos de diferentes níveis. 
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INTRODUÇÃO 
O estado de Roraima é o segundo na região norte com 
maior população indígena, possui aproximadamente 11% 
dos habitantes autodeclarados indígena segundo dados do 
IBGE. No intuito de atender essa população, instituíram 
politicas publicas, dentre elas a política nacional de atenção 
à saúde dos povos indígenas que busca assegurar o acesso 
a atenção integral a saúde, de acordo com os princípios e 
diretrizes que regem o Sistema Único de Saúde, 
respeitando a diversidade cultural, proporcionando a 
superação de entraves no atendimento e a politica nacional 
de humanização que visa valorizar os diferentes sujeitos, 
sejam eles usuários, trabalhadores ou gestores, envolvidos 
no processo de saúde, além de garantir os direitos desses 
usuários.  Dessa, forma, objetivou-se identificar as 
principais dificuldades no atendimento ao paciente indígena 
no contexto hospitalar.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo, com 
abordagem qualitativa das informações. A pesquisa foi 
realizada no município de Boa Vista, RR, no Hospital Geral 
de Roraima. Foram aplicados questionário com perguntas 
abertas que visou identificar as principais dificuldades no 
atendimento do paciente indígena.  
O estudo ocorreu com uma amostra de 50 profissionais, 
dentre eles: Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Médicos, Nutricionistas e Fisioterapeutas, que atuam no 
Hospital Geral de Roraima. Dentro dos aspectos éticos o 
presente projeto foi aprovado pelo comitê de ética em 
pesquisa da Universidade Federal de Roraima, sob o 
número 1.301.083. Com os dados obtidos, foi realizada uma 
análise dos resultados através de uma planilha no Excel®, 
onde foi possível tabular os dados dos participantes. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com a análise dos dados foi identificado as peculiaridades 
do indígena, no qual as falas dos entrevistados 
evidenciaram as principais dificuldades no atendimento a 
esse paciente, conforme os seguintes relatos “[...] acho que 
a principal barreira é a comunicação eles não falam a 
mesma língua que a gente e isso dificultam muito, a 
demanda é muito grande tem um ou dois tradutores que 
nem sempre estão com eles durante o tratamento dele na 
unidade hospitalar [...] “ (E1). ‘’[...] falta justamente a 
compreensão da língua dos pacientes indígenas e que 
muitas vezes impossibilita entender o que realmente sente. 

[...]’’ (E25). Estudos como de Silva (2013) Messias (2009) e 
Hillman (2010), consideram a barreira da comunicação 
como um fator relevante na saúde indígena, que dificulta 
prestar uma assistência de qualidade seguindo a equidade.  
Muitos entrevistados apontaram a cultura aliado a falta de 
capacitação ou educação continuada do profissional como 
um obstáculo “[...] cultura diferente; falta de capacitação  
 
para o contato com o indígena [...]”(E37). “[...] Falta de 
conhecimento dos profissionais e a falta de qualificação. 
[...]” (E41). ‘[...] A maior dificuldade é não conhecer as 
politicas publicas indígenas [...]” (E7). “[...] A desumanização 
com o indígena começa quando você põem um indígena 
para deitar na cama e não em uma rede, no que estão 
acostumados a dormir, pra eles é difícil dormir na cama, a 
alimentação não é voltada para a cultura deles, então 
muitas vezes eles não comem porque eles não aceitam a 
dieta da maneira que vem. E, ainda, a falta de conhecimento 
qualificado para o atendimento desse público [...]’’ (E2). 
Nesse contexto Teixeira (2008) afirma que a cultura 
indígena, com seus hábitos e valores, podem ser vista como 
uma barreira para adaptação e relacionamento entre os 
indígenas e os profissionais de saúde. 
 
CONCLUSÕES 
A partir dos relatos nota-se que a assistência prestada pela 
equipe de saúde de um hospital de referencia no estado de 
Roraima, não se enquadrou aos princípios da Politica 
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e na 
Politica Nacional de Humanização, por conta das 
dificuldades na comunicação, no não entendimento dos 
aspectos culturais e das singularidades, além da ausência 
de treinamento para os profissionais envolvidos na 
assistência ao paciente indígena, o que acarreta em um 
cuidado que não atende os princípios do Sistema Único de 
saúde e da humanização.  
___________________ 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os Indígenas no 
Censo Demográfico 2010, primeiras considerações com base nos 
quesitos cor ou raça. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2012. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da 
Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS : Política Nacional de 
Humanização - PNH/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. – 1. ed. – Brasília : 
Editora do Ministério da Saúde, 2013. 
SILVA, C. B. Profissionais de saúde em contexto indígena: Os desafios 
para uma atuação intercultural e dialógica. ANTROPOS Revista de 
Antropologia – Ano 5 – Volume 6. Dez. 2013. 
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Palavras Chave: camu-camu, melhoramento genético, ISSR.    

INTRODUÇÃO 
O camu-camu (Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh), também 
chamado de “Caçari”, é um componente da biodiversidade 
amazônica rico em polifenóis, antocianinas, ácido elágico, 
flavonóides, carotenóides e ácido ascórbico (GRIGIO et al., 
2017), despertando interesse das instituições de pesquisas 
brasileiras e peruanas acerca do seu processo de 
domesticação em terra firme. No ano de 2012, clones 
pertencentes ao BAG do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (INPA) foram doados para Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA-RR) para avaliar o seu 
desenvolvimento vegetativo e as características agronômicas 
nas condições edafoclimáticas de uma área de Transição 
Floresta/Savana no estado de Roraima (ALMEIDA, 2014). No 
entanto, ainda há uma falta de informações geradas através de 
marcadores moleculares que permitam conhecer a estrutura 
das populações existentes e assim garantir o sucesso do 
programa de melhoramento desta cultura. O objetivo deste 
estudo foi identificar diferenças ou semelhanças no perfil 
molecular dos acessos de camu-camu doados pelo INPA-
Manaus através de marcadores ISSR.   

MATERIAL E MÉTODOS 
Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados 9 
acessos de camu-camu oriundos do Estado de Roraima 
(URUBU), do Amazonas (UAT e ARA), de Rondônia (CAN) e 
do Peru (JAV). Extração de DNA: O DNA dos acessos de 
camu-camu foi extraído a partir das folhas jovens congeladas, 
utilizando o método CTAB de Doyle e Doyle (1987) modificado. 
Amplificação com marcadores ISSR: Foram utilizados 5 
iniciadores ISSR (UBC811, UBC814, UBC817, UBC868 e 
UBC880). Os produtos da amplificação (bandas) foram 
analisados por meio de eletroforese em gel de agarose 1,5% e 
através de registro fotográfico. Análise dos dados: 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. O número 
mínimo de marcas necessárias para obter associações 
estáveis entre os indivíduos foi estimado através da análise de 
bootstrap. A partir da matriz de distância obtida pelo 
complemento do coeficiente de similaridade de Nei e Li (1979) 
foi realizado o agrupamento pelo método hierárquico UPGMA 
(Método de média aritimética não ponderada). Para verificar se 
existia alguma correlação entre as distâncias geográficas e as 
distâncias genéticas estimadas, foi utilizado o teste de Mantel 
com 10.000 permutações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A caracterização dos nove indivíduos de camu-camu 
demonstrou uma grande variabilidade genética, mesmo com 
um “n” amostral reduzido. Neste estudo obtivemos com 5 
iniciadores, 56 lócus polimórficos sendo constatado pela 
análise do número ótimo de marcas uma quantidade suficiente 
para estimar qualquer relação genética entre os indivíduos 
analisados. A análise de agrupamento pelo método UPGMA 

permitiu separar os 9 acessos de M. dubia, em dois grupos 
principais com 100% de consistência. O coeficiente de 
correlação cofenética (CCC) calculado para testar o padrão de 
adequação do agrupamento foi de 98% de dissimilaridade, 
distorção de 0,54 e 7,37 de estresse. É possível observar que 
os indivíduos de Rondônia (CAN) e do Peru (JAV) se 
diferenciam dos demais acessos. Nas análises de Koshikene 
(2010) através de marcadores microssatélites essas duas 
populações não ficaram próximas. O teste de mantel não foi 
significativo (r = -0.1627, p = 0.683), demostrando que a 
similaridade genética não está relacionada a localização 
geográfica. Essa ausência de correlação entre distância 
geográfica e distância genética, também foi observado para 
Coleção de Germoplasma de camu-camu do INPA por Rojas 
et al. (2011) que analisou a variação genética de alguns 
indivíduos desta pesquisa através de marcadores de 
Sequências Simples Repetidas (EST-SSR). Em seu trabalho, 
os indivíduos de Rondônia e do Peru também ficaram no 
mesmo grupo.  

CONCLUSÕES 
Os acessos que apresentaram maior divergência genética 
foram os de Rondônia e do Peru. Essas informações serão 
unidas a outras análises feitas na primeira etapa dessa 
pesquisa para uma caracterização global de toda coleção de 
germoplasma da Embrapa-RR. Na próxima fase da pesquisa 
iremos avaliar as progênies e verificar o fluxo gênico entre as 
matrizes e seus descendentes. 
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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 docência de estudantes das IES – 

Instituições de Ensino Superior e preparar a formação de 

docentes em Cursos de Licenciatura plena, presencial, para 

atuar na Educação Básica pública. Este trabalho tem como 

objetivo apresentar os resultados parciais de uma breve 

avaliação diagnóstica feita por pibidianos, do curso de 

licenciatura em Educação Física, no Colégio Militar Estadual 

Coronel PM Derly Luiz Vieira Borges, da cidade de Boa 

Vista/RR, em duas turmas do Ensino Fundamental, para um 

melhor entendimento da realidade escolar. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A avaliação diagnóstica foi realizada a partir de entrevistas 

com os alunos e a professora supervisora do PIBID. Foram 

entrevistadas duas turmas do Ensino Fundamental lI, 7° e 

8° anos. Nessa avaliação buscou-se obter informações 

importantes para subsidiar uma melhor atuação dos 

pibidianos no colégio, tais como: verificar quais conteúdos 

os alunos da escola gostariam de aprender; investigar quais 

os conteúdos as supervisoras desenvolvem; verificar com o 

professor se ele tem interesse que os bolsistas 

desenvolvam algum conteúdo específico; verificar se os 

alunos gostariam que algum conteúdo fosse desenvolvido 

no horário oposto; observar os procedimentos 

metodológicos do professor; investigar se os alunos 

poderiam voltar à escola no horário oposto; observar a 

relação professor/aluno, a disciplina dos alunos, como o 

professor lida com a questão da indisciplina; identificar quais 

os espaços disponíveis para a Educação Física; identificar 

quais os critérios de avaliação utilizados pelo professor; 

verificar quais os materiais disponíveis para a Educação 

Física; observar o envolvimento dos alunos na aula 

proposta pelo professor; verificar com o supervisor se existe 

plano de ensino e se é possível acessá-lo; investigar se 

existe algum evento no calendário escolar em que os 

bolsistas poderiam atuar e averiguar se é possível acessar 

o projeto político pedagógico da escola. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A avaliação diagnóstica ainda está em processo de análise 

e discussão. Como resultados preliminares, constatamos 

que por ser um colégio militar o ensino é essencialmente 

voltado para a disciplina, ordem e respeito. Na Educação 

Física pode-se observar que as aulas são direcionadas para 

o condicionamento físico. Diante disso, podemos perceber 

que as maiorias dos alunos entrevistados sentem falta de 

conteúdos, tais como: voleibol, atletismo, tênis de mesa, 

basquetebol, futsal e natação, que são, em sua maioria, 

contéudos da Educação Física escolar. A Educação Física 

ao privilegiar o condicionamento físico do aluno deixa a 

desejar em relação ao desporto escolar, por isso o pedido 

dos alunos por novos conteúdos. Como o colégio funciona 

junto com uma academia de polícia, os alunos tem que 

dividir os espaços com militares, o que acaba atrapalhando 

todo o planejamento do professor. Segundo Darido (2012), 

a prática de todo professor, mesmo que de forma pouco 

consciente, apoia-se em determinada concepção de aluno, 

ensino e aprendizagem que é responsável pelo tipo de 

representação que o professor constrói sobre o seu papel, 

o papel do aluno, a metodologia, a função social da escola 

e os conteúdos a serem trabalhados. No entanto, frente à 

situação exposta, percebe-se que o contexto em que a 

escola está inserida é determinante para a seleção de 

conteúdos, pois ao entrevistarmos a professora 

percebemos que existe uma série de fatores que acabam 

prejudicando as aulas da Educação Física, como a divisão 

dos espaços disponíveis com a academia de polícia 

existente no local. A professora conta que é necessário ter 

um bom planejamento das aulas, que contemple 

alternativas para imprevistos, pois nem sempre é possível 

desenvolver as atividades planejadas para a aula. 

CONCLUSÕES 
Conclui-se que a avaliação diagnóstoca aplicada pelos 

pibidianos é de extrema importância para o conhecimento 

do contexto escolar. Conhecer os desafios da prática 

docente, os problemas pedagógicos e estruturais que 

permeiam esse espaço, são fundamentais para a prática 

docente dos pibidianos. 
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INTRODUÇÃO 
A mastite puerperal é um processo inflamatório das mamas, 
geralmente unilateral, que pode ser acompanhado por 
infecção. Trata-se de importante causa de desmame 
precoce. Este trabalho tem como objetivo identificar o perfil 
de mulheres com mastite puerperal que evoluíram para o 
procedimento cirúrgico de drenagem no Hospital Materno-
Infantil Nossa Senhora de Nazareth (HMINSN), no período 
de julho de 2016 a junho de 2017. 

  
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo transversal, documental, de cunho 
retrospectivo, com abordagem quantitativa e análise 
descritiva. Os dados foram coletados a partir da análise dos 
prontuários de mulheres que passaram por drenagem 
cirúrgica da mama devido à mastite puerperal, no HMINSN, 
no período de um ano. Foi realizada a busca de prontuários 
médicos com registro de procedimento cirúrgico em mamas. 
Sessenta e cinco prontuários foram selecionados. 
Entretanto, somente 38 destes atenderam aos critérios de 
inclusão estabelecidos na pesquisa. Os dados foram 
organizados em tabelas com auxílio do programa Microsoft 
Excel 2013, para posterior análise e interpretação através 
da estatística descritiva. A pesquisa foi desenvolvida após 
aprovação ética. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados socioeconômicos permitiram observar que a 
idade média das mulheres que realizaram o procedimento 
cirúrgico de drenagem mamaria é de 28,5 anos ±12,5. Do 
total de mulheres, 50% eram solteiras, 39,47% casadas e 
10,53% mantinham união estável, 68,42% identificaram-se 
como pardas e 31,58% como brancas. Conforme o 
município de moradia, 73,70% das mulheres moravam na 
capital do Estado e 73,68% residiam na zona urbana. Com 
relação ao grau de escolaridade identificou-se que 2,26% 
não sabiam ler ou escrever, 84,21% possuíam, no mínimo, 
o 2° grau e 10,53% dos prontuários não traziam informações 
sobre o grau de escolaridade. Conforme a ocupação, 
44,74% se descreveram como sendo do lar, 21,05% eram 
estudantes, 21,05% tinham diferentes ocupações e, em 
13,16% dos prontuários, não havia registro de informações 
quanto a ocupação. Os dados apontam que, no período 

estudado, um maior número de mulheres multíparas 
(52,63%) apresentou mastite puerperal que evoluiu para o 
procedimento cirúrgico de drenagem, 71,05% do total de 
mulheres realizaram o pré-natal de maneira satisfatória, 
18,42% realizaram de maneira insatisfatória e 10,53% não 
realizaram o pré-natal. Os dados dos prontuários não 
permitiram conhecer o conteúdo e as estratégias 
desenvolvidas nas orientações durante o pré-natal. 
Entretanto, nossos dados sugerem a necessidade de maior 
atenção no desenvolvimento das consultas e orientações 
que antecedem o parto, buscando identificar possíveis 
dúvidas existentes com relação à amamentação, para que 
as mulheres consigam assumir  
 
com maior segurança o papel de mãe e provedora do 
aleitamento de seu filho. 
 
CONCLUSÕES 
Este estudo merece ser ampliado, mas sugere a 
necessidade de melhorar a comunicação e o 
acompanhamento das puérperas por profissionais de saúde 
durante o pré-natal e pós-parto, além do desenvolvimento 
de atividades que potencializem a educação em saúde 
como estratégia de prevenção para problemas mamários. 
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INTRODUÇÃO 
A Assistência Social, é um direito do cidadão e dever do 
Estado, é política de Seguridade Social não contributiva, 
que provê os mínimos sociais, realizada através de um 
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento as necessidades 
básicas, é o que trata a lei da Assistência Social (BRASIL, 
2004).  
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(2010), no Brasil 10,69% dos adolescentes praticam ato 
infracional, e esses dados vem crescendo ao longo dos 
anos, destes atos infracionais, a maioria envolvendo drogas 
ilícitas. Os adolescentes vulneráveis são a grande maioria 
desses infratores e seus atos ilícitos são umas das 
alternativas de sobrevivência. 
Esta pesquisa teve como objetivo analisar a aplicabilidade 
das políticas Públicas para adolescentes infratores 
inseridos no Projeto CRESCER em Boa Vista Roraima no 
ano de 2016. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O percurso metodológico baseia-se no objeto de estudo 
direcionando-se para uma pesquisa exploratória do tipo 
quantitativa e qualitativa, realizada na sede do projeto 
Crescer, núcleo calunga, no município de Boa Vista, 
Roraima no ano de 2016. A coleta ocorreu no período de 
junho a dezembro de 2016, a partir de dados secundários 
da instituição analisada, tais como parecer, relatórios, 
regimentos e consolidados. A análise de dados foi a partir 
exploração do material, tratamento dos resultados, 
inferência e interpretação.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Segundo Mosca (2013), os fatores que impulsionam 
adolescentes para o crime são mais amplos e profundos, 
atacando as bases da estrutura social: a desestrutura na 
família, a falta de acesso ou o mau aproveitamento escolar, 
os índices crescentes de miséria e drogadição que tem 
impulsionado não apenas adolescentes e crianças, mas 
também adultos para a marginalidade.  
Desta forma, e segundo o Regimento Interno do Projeto 
CRESCER, no ano de 2016 foram inseridos 64 
adolescentes infratores no projeto e 28 que já eram 
alunos/integrantes cometeram atos infracionais, 
computando o quantitativo de 92 alunos/integrantes, destes 
de 65% dos adolescentes inseridos no projeto CRESCER 
no ano de 2016, que voltaram ao convívio familiar, a 
frequentar a escola, inseridos no mercado de trabalho.  
De todos os adolescentes infratores inseridos no projeto, 
apenas 20 adolescentes não se ressocializarão, isso 

significa que 22% não conseguiram se inserir no mercado 
de trabalho, a frequentar escola ou ate mesmo o convívio 
familiar.  
Cabe ressaltar que 12 adolescentes ainda encontravam-se 
em processo de ressocialização, perfazendo um total de 
13% dos adolescentes infratores, por não cumprirem as  
 
medidas socioeducativas, não retornarão pro ambiente 
escolar ou familiar, e posteriormente foram desligado do 
projeto, por falta de interesse ou por não cumprir as normas 
e regras impostas. 
CONCLUSÕES 
Foi possível verificar que o Projeto Crescer desenvolvido em 
Boa Vista - Roraima possui como objetivo principal a 
aplicabilidade das políticas públicas, visando à reintegração 
dos adolescentes infratores na sociedade. Notou-se que os 
profissionais. Identificou que os profissionais que atuam na 
Instituição estão capacitados e com significativa formação, 
fator indispensável para a eficiente atuação, visando à 
possibilidade de atendimento, socialização e reintegração 
dos adolescentes.  
Desta forma, o projeto crescer apresentou um bom 
percentual de ressocialização, indicativo de bons resultados 
das atividades desenvolvidas pela instituição, 
demonstrando a execução de uma politica pública de 
assistência social em Roraima.  
Entretanto percebe-se a importância da aplicabilidade de 
políticas públicas que garantam a inclusão desses 
adolescentes dentro da sociedade, uma vez que ainda é 
complexo o processo de ressocialização de adolescentes 
infratores, e a inserção destes jovens no mercado de 
trabalho, que por vezes podem ser relegados a atividades 
de subemprego. 
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INTRODUÇÃO 
 
A família Dilleniaceae, constitui-se de plantas nativas de 
regiões tropicais e subtropicais, sendo encontrada 
principalmente em lugares úmidos e florestas. Inclui 12 
gêneros e cerca de 310 espécies. No Brasil, a família 
Dilleniaceae está representada em 6 gêneros, os gêneros 
Doliocarpus, Davilla, Tetracera, Curatela, Pinzona e 
Neodillenia. A Espécie Curatella americana. é uma planta 
característica do cerrado, conhecida popularmente no Brasil 
como lixeira, sambaiba, Cajueiro-bravo, caimbé, folha-de-
lixa, cambarba e manjora (ANDRADE, 2008). É encontrada 
desde a Austrália até a américa do sul (MOREIRA, 1997). O 
presente estudo tem como objetivo determinar 
qualitativamente os metabolitos secundários presentes no 
extrato etanólico das folhas de Curatella americana, através 
de prospecção fitoquímica e avaliar a atividade tóxica frente 
à Artemia salina. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
O material botânico (folhas) de C. americana L. foi coletado 
no Campus Paricarana da Universidade Federal de 
Roraima. A identificação botânica da espécime foi realizada 
pelo Prof. Dr. Reinaldo Imbrózio Barbosa, consultor do 
herbário INPA, baseado nos registros 6785, 76079, 80328, 
122249, 152159, 175998 e 199505, depositados no 
Herbário INPA do Instituto Nacional de pesquisas da 
Amazônia na cidade de Manaus. O material botânico foi 
submetido a secagem a temperatura ambiente e 
pulverizado em liquidificador e, em seguida, extraído 
exaustivamente com etanol. O extrato foi submetido aos 
testes de: fenóis e taninos, substancias fenólicas, flavonas, 
flavonóis, chalconas, isoflavonas, saponinas, esteroides 
livres e triterpenoides pentaciclicos livres. O ensaio de 
avaliação da toxicidade frente a Artemia salina foi realizado 
em parceria com o Laboratório de Produtos Naturais da 
Universidade Federal de Roraima, através da adaptação da 
metodologia de Mayer e colaboradores (1982). Para 
realização do teste utilizou-se 0,0250 g do extrato para 
preparar amostras de concentrações 1000 µg.mL-1, 500 
µg.mL-1, 250 µg.mL-1; 125 µg.mL-1, 62,5 µg.mL-1, 31,25 
µg.mL-1, e 15,62 µg.mL-1. Após o período de incubação das 
amostras, realizou-se o cálculo da mortalidade e a Dose 
Letal 50% (DL50). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As principais classes de metabólitos secundários 
identificados no extrato etanolico bruto das folhas de C. 
americana foram: fenóis, taninos, saponinas e esteroides 
livres. Na avaliação tóxica frente a Artemia salina o extrato  

apresentou 30% de mortalidade para a concentração 1000 
µg.mL-1, 6% para a concentração 500 µg.mL-1 e 3% para a  
concentração 250 µg.mL-1. Utilizando o programa 
OriginPro8.10, encontrou-se o valor de DL50 de 1792,05 
µg.mL-1. Pela análise dos dados, pode-se verificar que o 
extrato etanólico de C. americana L, não apresentou 
letalidade frente à Artemia salina, sendo considerado de 
baixa toxicidade (DL 50% superior a 500 µg.mL-1). 
Considera-se de baixa toxicidade quando a dose letal 50% 
(DL50) for superior a 500 µg.mL-1; moderada para DL50 
entre 100 a 500 µg.mL-1 e muito tóxico quando a DL for 
inferior a 100 µg.mL-1 (LUCENA, 2012). Mayorga et al., 
(2010) realizaram o teste com Artemia salina L. para o 
extrato de Curatella america L encontrando um valor de 
DL50 >1000 µg.mL-1. Logo a amostra testada não 
apresentou toxicidade frente ao teste realizado. Sendo 
considerado de baixa toxicidade (DL 50% superior a 500 
µg.mL-1).  
 
CONCLUSÕES 
 
Este trabalho contribuiu com novos dados acerca da 
espécie pertencente a familia Dilleniaceae amplamente 
encontrada no estado de Roraima. 
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INTRODUÇÃO 
Os idosos são, com frequência, acometidos por Doença 
Vascular Periférica (DVP). A dor crônica associada à 
doença é um problema importante, pois compromete a 
qualidade de vida do idoso, o que normalmente é 
acompanhado por distúrbios do sono. Sendo assim, as 
pessoas que dormem mal tendem a ter mais morbidades, 
menor expectativa de vida e envelhecimento precoce. O 
objetivo desta pesquisa foi avaliar a qualidade do sono em 
pacientes idosos acometidos por DVP. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado em uma unidade ambulatorial do 
Hospital Coronel Mota - HCM/Boa Vista/Roraima, na qual 
são assistidos pacientes com DVP. Foram incluídos no 
estudo 63 participantes com idade igual ou superior a 60 
anos, que tinham diagnóstico de DVP associada ao 
reconhecimento de dor e mantinham acompanhamento 
ambulatorial no HCM. A pesquisa incluiu mais 13 
participantes controle, identificados no HCM, com idade 
igual ou superior a 60 anos, com DVP, entretanto, sem 
história de reconhecimento de dor. Portanto, a pesquisa 
incluiu 76 participantes. A coleta de dados foi realizada por 
meio de uma ficha de caracterização dos indivíduos, do 
Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (Pittsburgh 
Sleep Quality Index – PSQI) e pela Escala de Sonolência de 
Epworth. Os dados foram analisados por meio de estatística 
descritiva e tabelas de frequência. Este estudo teve 
aprovação ética identificado através do parecer nº 
1.999.014/CAAE: 65550717.4.0000.5621. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Entre os 13 idosos do grupo controle, 8 (61,53%) eram do 
sexo feminino e 5 (38,47%) do sexo masculino e a idade 
média destes idosos foi de 68 ± 5 anos. Entre os idosos com 
DVP associada ao reconhecimento de dor, 41 (65,08%) 
eram do sexo feminino e 22 (34,92%) do sexo masculino. A 
idade variou de 73,5 ± 13,5 anos Destes idosos, 19 
(30,16%) eram hipertensos e 10 (15,87%) diabéticos, 
entretanto, 30 (47,62%) eram diabéticos e hipertensos, 4 
(6,35%) não apresentavam qualquer das doenças.  Entre os 
idosos com reconhecimento de dor, 50 (79,36%) 
apresentavam duração do sono inferior a 6h, 29 (46,03%) 
relataram dor mais de três vezes por semana, enquanto 
que, 33 (52,38%) relataram que a dor perturba o sono mais 

de três vezes por semana, 53 (84, 12%) utilizaram algum 
medicamento de controle da dor e 47 (74,6%) relataram 
eficácia dos mesmos. Apenas 15 (23,81%) usaram 
medicamentos para melhorar a qualidade do sono.  Entre 
os participantes controle, 11 (84,62%) relataram dormir bem 
ou muito bem, sem identificação de dor durante o sono, 2 
(15,38%) utilizavam medicamento para dormir. O PSQI 
permitiu verificar que 50 idosos (79,36%) com DVP e 
reconhecimento de dor, possuem qualidade de sono ruim e, 
a Escala de Sonolência de Epworth indicou que 12 (19,05%) 
apresentavam ausência de sonolência, 38 (60,32%) 
sonolência leve e 13 (20,63%) sonolência moderada a 
severa no desenvolvimento de atividades diárias. 

 
CONCLUSÕES 
É frequente o relato de dificuldade em obter um grau 
satisfatório de sono em pessoas idosas, o que destaca a 
importância da avaliação do sono ao avaliar globalmente a 
saúde do idoso. Diante disso, cabe ao enfermeiro, como 
membro da equipe multidisciplinar, durante a assistência ao 
paciente idoso, buscar implementação de medidas que 
melhorem este quadro e, como consequência, a qualidade 
de vida dos idosos acometidos pela doença vascular 
periférica. 
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INTRODUÇÃO 
No ambiente escolar, há existência de dificuldades 
relacionadas entre os alunos para abstrair conceitos 
teóricos, como no ensino de ciências, que vêm tendo 
altos índices de reprovação (CAMARGO, et al. 2010), e 
na maioria das vezes, o conhecimento da física é 
apresentado separado da realidade do aluno, onde 
utiliza-se apenas fórmulas com o objetivo único para a 
resolução de provas. Neste sentido, existem diversas 
estratégias de ensino que podem potencializar o 
processo de ensino-aprendizagem e, uma delas, é o uso 
de Realidade Aumentada (RA), onde apresenta-se 
como uma ferramenta que integra o mundo real com 
objetos virtuais gerados em computador, parecendo 
coexistir no mesmo espaço (AZUMA, 2001). Sabendo-
se da grande utilização dos dispositivos móveis pela 
maioria dos estudantes no Brasil e no mundo, sendo 
uma boa opção para tentar integrar dispositivos móveis 
e RA em ambientes de ensino. Pois percebe-se que a 
integração destas duas tecnologias em outras áreas do 
conhecimento tem crescido e se tornado mais atrativo 
(LUZ; GARCIA; MACHIORO, 2008). Com a intenção de 
oferecer uma forma alternativa de aprendizado, que dê 
maior clareza nos temas envolvendo a física básica 
como dinâmica e cinemática, a serem estudados e 
facilite a geração de conhecimento científico, e que seja 
tanto interativo como dinâmico, o objetivo deste trabalho 
é apresentar uma proposta de um simulador 
educacional de Física baseado em RA, onde se propõe 
como uma abordagem auxiliar no processo de ensino-
aprendizagem de física. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para o desenvolvimento deste simulador é necessário a 
elaboração de um aplicativo que funcionará em meio 
mobile, utilizando a tecnologia de RA disponível pelas 
ferramentas de desenvolvimento, o ambiente vuforia e 
unity 3D para modelagem das ilustrações tridimensional 
e interações apresentadas no simulador educacional. 
Embasado em um estudo bibliográfico e documental, 
que tiveram como fonte de estudo os diversos artigos 
relacionados a temática e dos planos de ensino de física 
do ensino médio, além da realização de uma coleta de 

dados por questionários no modelo de escala likert com 
intuito de analisar as possíveis necessidades dos aluno 
e poder supri-las. As observações serão feitas e também 
testes de usabilidade de software, para validar o 
protótipo proposto.  A pesquisa a ser realizada será do 
tipo descritiva com abordagem qualitativa. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com uso de Realidade Aumentada para ensino-
aprendizagem de física, neste trabalho em 
desenvolvimento de um protótipo como que atuará como 
simulador educacional de física, sendo criado uma 
aplicação que funcionará em dispositivo mobile Android, 
basicamente com característica de um simulador, mas 
com interatividade proporcionada pela tecnologia de RA, 
que servirá como guia remoto de experimentos mistos e 
aprendizado na física. 
 
CONCLUSÕES 
Com enfoque no ensino-aprendizagem da Física para 
melhorar a da qualidade de ensino e conhecimento 
cientifico na disciplina de física e idem na ciência da 
computação, pela inovação de uma aplicação 
comportando a tecnologia de RA voltada a utilização por 
meio mobile e voltada a educação. Em busca de 
métodos para ajudar no processo e aprimorar 
ferramentas já existentes, com o objetivo de promover a 
facilidade de captação do conteúdo pelos alunos e aos 
docentes educadores para contextualizar e contribuir em 
sala de aula. 
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INTRODUÇÃO 

 

As florestas tropicais provêm serviços ambientais para       

todo o planeta, pois são responsáveis por grande parte da 

manutenção da biodiversidade, do ciclo hidrológico e da 

captura de carbono (FEARNSIDE, 2008). Porém as 

restrições ambientais tendem a provocar distinções entre as 

dimensões biométricas, o que afeta as estimativas gerais de 

fluxo e estoque de carbono por cada tipo florestal 

investigado (BROWN et al., 2006).  

 

OBJETIVO 

Determinar a relação diâmetro-altura (D~H) para diferentes 

tipos de florestas do ecótono centro-sul de Roraima. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho foi realizado em uma parcela permanente 

(transecto irregular de 2,244 km) instalada no Parque 

Nacional Serra da Mocidade, em uma área denominada 

Trilha do Gato - uma picada de caminhamento que se inicia 

na margem direita do rio Água Boa do Univini até os 

primeiros degraus do setor nordeste da Serra do Cumaru.  

 

Figura 1- Localização da área de estudo. 

 

Foram selecionadas aleatoriamente 180 árvores com DAP 

≥ 10 cm, para os três tipos florestais (Campinarana, Ecótono 

e Ombrófila). As medidas de diâmetro do caule foram feitas 

no POM (Point of Measure), através de uma fita diamétrica. 

As alturas foram estimadas por meio do aplicativo Measure 

Height, um software desenvolvido para Android.  

 
 
 
 
 

RESULTADOS E DISCUÇÃO 

Foram observadas diferenças significativas na relação 

diâmetro-altura entre campinarana (R2=0.14) e a área do 

ecotono (R2=0.50) e a floresta ombrófila com (R2= 0.64) ver 

(Figura 2). Estas relações diâmetro-altura são conhecidas 

por serem influenciadas especialmente pela biogeografia, 

variação ambiental e composicional e, portanto, esta 

variação pode gerar diferenças ns relações, afetando as 

estimativas de biomassa ou estoques de carbono em 

florestas tropicais (FELDPAUSCH, 2011). 

 

Figura 2- Relação diâmetro-altura nos três tipos florestais  

 

CONCLUSÂO 

A relação de diâmetro-altura, difere entre os três tipos 

florestais da zona de ecótono centro-sul estudada, 

indicando que devem-se realizar um aprofundamento das 

análises das variáveis ambientais (solo, altitude, 

alagamento e luminosidade), para poder reduzir o viés de 

entendimento da dinâmica das florestas ecotonais do Sul do 

estado de Roraima. 
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INTRODUÇÃO 
Este relato faz parte de um trabalho realizado na sala de 
aula no ano de 2017, onde me deparei com um aluno 
venezuelano, muito tímido e que não participava das aulas 
por receio de se expressar em razão de seu idioma. Veio 
logo a preocupação de como inseri-lo no convívio com os 
demais colegas na questão da linguagem oral. O objetivo 
principal era fazer com que o aluno entendesse a Língua 
Portuguesa para que o mesmo se familiarizasse e se 
comunicasse com os demais colegas e a discente. Uma das 
formas de inseri-lo no meio social foi através do 
aprendizado da língua que é um instrumento de 
comunicação, possibilitando que determinado grupo de 
falantes consiga produzir enunciados que lhes permitam 
comunicar-se e compreender-se. Pois o caráter social da 
língua é a comunicação. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Este estudo refere-se a um aluno de origem venezuelana. 
O mesmo chegou no Brasil acompanhado de seus pais no 
ano de 2016, onde decidiram ficar em busca de uma vida 
melhor. Matriculado no 5⁰ ano do Ensino Fundamental na 
escola municipal Prof. Amazona de O. Monteiro. Onde em 
meados de março do ano de 2017, ao assumir a turma, tive 
o primeiro contato com o aluno e seus pais, os mesmos 
muito preocupados com o aprendizado de seu filho, pois o 
mesmo ainda não tinha familiaridade com a Língua 
Portuguesa. Ao conversar com os pais, foi esclarecido que 
a partir daquele momento, a discente seria a titular da 
turma. Os pais do aluno ficaram satisfeito e surpreendidos, 
pois a discente os entendia e falava um pouco de seu 
idioma. Expressaram que estavam felizes por ter uma 
professora que podia auxiliar seu filho no ensino e 
aprendizagem da língua oral e escrita e assim propiciar sua 
inclusão. A partir desse desafio foram adotadas as 
seguintes estratégias de ensino: 
Pedi que aluno sentasse bem à frente da sala, onde ele 
pudesse ter o privilégio de observar e ouvir melhor, além 
disso, os pais informaram que seu filho tinha problema de 
baixa visão. Essa estratégia possibilitou que o aluno 
entendesse as explicações dos conteúdos, a leitura dos 
textos e a interação com a turma. Tendo o cuidado de 
sempre perguntar ao aluno se havia entendido e/ou tinha 
dúvidas em algum termo utilizado pela professora que não 
compreendia. Em outras ocasiões fazia a pergunta no seu 
idioma e ele respondia prontamente. Um dos fatores que 
chamou atenção dos demais estudantes. Surgindo assim, o 
interesse dos demais alunos em saber o que estávamos 
conversando. Então eu traduzia e desta forma, os alunos 
iam conhecendo aos poucos algumas palavras e seu 
significado e assim puderam entender um pouco mais sobre 
o idioma. Além disso, o discente despertava interesse dos 
colegas, pois ansiavam em se comunicar com o colega e 
saber um pouco mais de sua vida.  
A estratégia seguinte foi uma atividade, onde foi proposto a 
escrita de um texto, na qual todos tinham que escrever 
sobre sua vida, expondo o que mais lhes angustiavam. 
Após a escrita houve a socialização oral de forma 
concedente, pois nem todos queriam expor seus textos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na exposição dos textos, o aluno fez questão de ler seu 
relato. Ainda naquele momento, apresentava dificuldades 
na oralidade, hora pronunciava algumas palavras em 
português e outras em espanhol. Quando tinha dúvidas 
perguntava a docente.  Em seu relato, contou que já havia 
estudado em três países com culturas e costumes 
diferentes e que agora estava em mais um país, tentando 
se adaptar e conviver com as diferenças. Ele estava em 
busca de uma identidade, algo que o representasse como 
cidadão e não como um simples viajante. Ele queria uma 
moradia, uma cidade, uma nação para fixar residência. A 
partir desta exposição, o aluno abriu espaço para sua 
socialização com os demais colegas, oportunizando sua 
inserção naquele meio social. E sua evolução escolar 
ganhou espaço, pois o mesmo precisava se comunicar para 
desenvolver sua oralidade e assim trocar experiências com 
seus pares. Dessa forma, conseguiu com mais propriedade 
melhorar sua oralidade e a formalização da escrita da 
Língua Portuguesa e também nas demais atividades 
propostas. Vale ressaltar que o aluno era esforçado e 
muitos dos conteúdos abordados, o mesmo conseguia 
obter êxito. Devido ao fato de que muitos dos conteúdos do 
currículo do 5⁰ ano o aluno já tinha visto em outros países 
que havia estudado. 

CONCLUSÕES 
Trabalhar em sala de aula é sempre um desafio, 
principalmente quando encontramos algo que põe em 
xeque nossa capacidade de pensar estratégias de ensino 
para superar tais desafios. Elaborar um plano que atenda 
às necessidades daqueles que mais precisam não é fácil, 
nos tira um boa noite de sono e nos leva a pesquisar, ler e 
pensar como solucionar o problema. Tal problematização 
despertou uma reflexão sobre a prática educativa e fazer 
uma análise de quanto é importante o professor saber um 
pouco da vida do aluno para poder ajudá-lo. Um outro fator 
que ajudou bastante foi a presença dos pais, pessoas 
preocupadas com o desenvolvimento escolar de seu filho. 
E foi a partir do relato do estudante que seus pais decidiram 
definitivamente optar pelo Brasil e no dia em que eles 
conseguiram tirar o RG dele. Seu pai fez questão de levar 
até a sala de aula e mostrar a Identidade brasileira do seu 
filho a todos os colegas. Além disso, o relato deste aluno 
virou um livro bilíngue, no qual conta toda sua história. Ter 
um olhar amoroso aos alunos que precisam de ajuda lhe dá 
a certeza de uma prática significativa. Acompanho este 
aluno até os dias de hoje e vejo seu constante progresso. 
O mesmo está falando a Língua Portuguesa com muita 
propriedade. 
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INTRODUÇÃO 
O Estágio para a formação de profissionais é de extrema 
importância, pois significa aprendizagem (teórica e prática), 
experiência e aprimoramento em determinado assunto ou 
profissão. A principal finalidade do Estágio “é a de propiciar 
ao aluno uma aproximação à realidade na qual atuará” 
(Pimenta e Gonçalves; Lima, 2004, p. 45), colaborando, 
assim, para desenvolver habilidades, atitudes e a prática na 
realização de um bom trabalho. 
Para Imbernon (2001), crescer é ter acesso a informações, 
é ter atitude fazendo o aluno participar, é ser cidadão. Para 
isso é preciso conhecer os alunos, a comunidade interna e 
externa da escola são fatores que melhoram a qualidade do 
trabalho do educador, pois quando o professor conhece a 
realidade consegue elaborar melhor a sua prática de sala 
de aula e obter mais sucesso no seu trabalho. 
Brasil (1988) consta que a Educação Infantil, em creche e 
pré-escola, é para crianças de até 5 anos de idade. O 
período de 0 a 5 anos é repleto de momentos importantes 
para as crianças. A construção de uma identidade pessoal, 
a aquisição  da marcha, a aprendizagem da fala, o controle 
dos esfíncteres, o desenvolvimento das primeiras amizades 
e o faz de conta são apenas algumas delas (Oliveira et. al. 
2012). Desse modo, o objetivo é proporcionar uma 
aproximação com a realidade da Educação Física na 
Educação Infantil. 

 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente estudo se caracteriza por ser um relato de 
experiência realizado na Escola Municipal Sonho Infantil 
com alunos da Educação Infantil nas aulas de Educação 
Física. A organização do processo de ensino foi na 
psicomotricidade que está presente em todas as atividades 
que desenvolvem a motricidade das crianças, sendo o 
processo avaliativo procedimental e atitudinal, onde a base 
foi dada através da evolução do aluno durante as aulas. 

 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 01 – Resultados em relação às aulas de Educação 

Física 

Séries/Períodos 1º e 2º períodos  

Turnos Matutino e Vespertino 

Os resultados foram obtenção de informações referentes ao 
desenvolvimento das crianças, abordar o domínio das 
atividades propostas, o desenvolvimento das habilidades, 
as atitudes e também considerar os aspectos emocionais de 
cada criança durante as aulas. 

 
CONCLUSÕES 
Podemos concluir que o desenvolvimento de cada criança, 
é preciso respeitar os seus feitos e compreendê-las como 
um ser social ativo em processo de transformações 
contínuas nas aulas de Educação Física. A missão foi 
acompanhar o desempenho de cada aluno nas aulas, 
buscando pela definição de melhores estratégias de ensino. 
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INTRODUÇÃO 
Na Pré-História a Ginástica tinha caráter físico natural como 
forma de sobrevivência, principalmente, na necessidade de 
atacar-se e defender-se. Na antiguidade Clássica Ocidental 
(Grécia e Roma), a Ginástica significava exercício físico em 
geral, e eram vistos de diferentes formas, na natação, no 
remo, no hipismo como exercícios utilitários, e nos jogos, 
nos rituais religiosos e na preparação guerreira como 
exercícios de maneira geral. Na modernidade a 
disseminação da Ginástica ocorreu através dos métodos 
ginásticos europeus, com escolas de referências Suecas, 
Alemãs e Francesas. Segundo Gama (2012), a identitária 
dos movimentos gímnicos tem referências dos europeus por 
meio dessas escolas, e os movimentos que se caracterizam 
gímnicos se perpetuam até os dias atuais como: 
rolamentos, saltitos, flexões, entre outros. 

Na educação física escolar o conteúdo ginástica tem caráter 

educativo sendo considerado fundamental para o 

desenvolvimento global do indivíduo. Assim, “podemos 

entender a ginástica como forma de trabalho corporal, 

realizado em espaço fechado, ao ar livre, na água, com ou 

sem aparelhos e materiais, com ou sem utilização de 

música [...]” (VIEIRA, 2013, p. 1), desse modo 

compreendemos que a ginástica promove a 

conscientização corporal e ganhos de movimento através 

de novas experiências “ proporcionando experiências 

corporais que visam a conscientização do corpo, suas 

possibilidades de movimento e a busca de movimentos 

ritmados, alegres, expressivos, com variações dinâmicas, 

geral e localizadas” (VIEIRA, 2013, p. 1). 
A Educação Infantil está inserida como a primeira etapa na 
educação básica de ensino, abrangendo crianças de 0 a 5 
anos, e a Educação Física faz parte das disciplinas 
aplicadas a elas, tendo a presença da Ginástica como um 
dos principais conteúdos norteadores, podendo ser 
interligada a dança e a arte.  Segundo Marques (2012, p. 5) 
“a arte tem potencial de trabalhar a capacidade de criação, 
imaginação, sensação e percepção, integrando o 
conhecimento corporal ao intelectual. Desse modo, o 
objetivo do estudo é relatar as experiências vividas e 
adquiridas durante o estágio supervisionado de Ginástica 
com escolares da Educação Infantil de uma escola pública 
municipal de Boa Vista/ Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente estudo tem caráter de intervenção, a qual foi 
realizada na Escola Municipal Branca de Neve, situada na 
zona oeste do município de Boa Vista/RR. A aplicação do 
conteúdo ocorreu durantes as aulas de Estágio 
supervisionado I na Educação Física Infantil, sendo 
participantes escolares de ambos os sexos, com faixa etária 
entre 4 e 5 anos. Para a coleta de dados foram utilizados 

diário de campo e registro fotográfico. Os Materiais para a 
realização do conteúdo foram: colchonetes e bancos de 
madeira. Sendo proposto aos escolares os elementos 
básicos de solo como: salto estendido, salto afastado, salto 
grupado, rolamento frontal e dois equilíbrios que são 
chamados de “vela” e “avião”. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observou-se que alguns escolares apresentaram 
dificuldades na realização de alguns movimentos. 
Notou-se também que os alunos já haviam feito esses 
movimentos em ambiente familiar, segundo relato de 
alguns. 
Obteve-se resultados satisfatórios durante as aplicações, 
sendo cada aluno priorizado a experimentar e realizar os 
movimentos propostos. 
Para a realização dos movimentos fizemos uso da 
linguagem lúdica para nomear as atividades, sendo elas: a) 
caminho das montanhas, na qual o objetivo da atividade era 
realizar saltos estendidos, grupados e afastados; b) 
equilíbrio sobre as pedras do riacho, tendo como objetivo a 
realização do equilíbrio “avião”;  c) pés nas nuvens, para a 
realização do equilíbrio conhecido como “vela”; d) roda de 
trator, sendo o objetivo a realização do rolamento frontal. 
Vale ressaltar que foi respeitado a individualidade biológica 
e física de cada criança durante as intervenções, podendo 
ela realizar as atividades dentro de suas limitações. 
 
CONCLUSÕES 
Conclui-se que a interação dos alunos foi muito gratificante, 
e evidencia-se que a ginástica como conteúdo da Educação 
Física contribui positivamente nos aspectos físicos, 
motores, afetivos, criativos e cognitivos dos indivíduos. 
Apresenta-se também a superação de medos e desafios 
promovidos aos escolares participantes, o que possibilita a 
aquisição de novas experiências. 
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INTRODUÇÃO 
O processo de aprendizagem nas crianças se inicia muito 
antes da escolaridade obrigatória. As crianças do ensino 
fundamental chegam à escola com um repertório de 
conhecimentos sobre o mundo e é papel da escola e do 
professor promover a busca de respostas sobre os 
ambientes, os animais e o ser humano (MEC,1997). 
 Nesta proposta inserimos as aulas práticas como forma de 
encontro de respostas por meio da atividade de 
experimentação, a prática no ensino de ciências 
proporciona a interação do aluno com os materiais 
concretos, ou seja, a interação de conhecimento teórico e 
prático, através da atividade didática teórica - prática 
(VASCONCELLOS ,1995).  
Instigados pela compreensão da importância da utilização 
de aulas práticas na disciplina de ciências no Ensino 
Fundamental II no Colégio de aplicação (CAP-UFRR), esse 
trabalho teve como objetivo relatar como a aula prática com 
a utilização de artrópodes incrustados em resina 
potencializou a aprendizagem de conceitos relacionados ao 
grupo. 

MATERIAL E MÉTODOS  
A atividade relatada foi realizada no mês de setembro/2018 
com alunos de duas turmas do 7º ano do Ensino 
Fundamental II do Colégio de Aplicação/UFRR.  
A aula prática foi realizada em sala de aula com auxílio de 
37 exemplares de diferentes artrópodes das classes: 
Arachnida, Insecta, Chilopoda e Diplopoda. Os exemplares 
foram distribuídos em duas mesas para a exposição, 
visualização e observação de suas características pelos 
alunos. Após a observação, os alunos foram incentivados à 
responderem uma atividade escrita contendo cinco 
questões para avaliação qualitativa direcionada. Ressalva-
se que as turmas apresentam alunos com deficiências. Para 
esses alunos, houve a necessidade de maior atenção e 
assistência especial no momento da execução da prática.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir da análise qualitativa das respostas da atividade 
escrita dos alunos, podemos perceber que a atividade 
prática no ensino de ciências proporcionou aos alunos a 
interação de conhecimentos práticos e teóricos, bem como, 
com suas bagagens e vivências socioculturais. Segundo 
Piletti (1988), a importância da aula prática no ensino de 
ciências se deve a construção de conclusões 
generalizações que os alunos constroem sobre os assuntos 
estudados. 

Durante toda a prática, os alunos demonstraram interesse 
por visualizar os exemplares e aprenderem sua forma e 
nomes. Além disso, construíram generalizações dos 
assuntos, como no caso da morfologia dos artrópodes e os 
pares de patas apresentados por grupos dentro do filo 
Arthropoda. Também observamos que os alunos 
associaram as aula teóricas ministradas ao conteúdo prático 
visualizado. Assim, tal atividade demonstra que o ensino de 
ciências necessita de atividades teóricas-práticas que 
auxiliem na aprendizagem dos alunos. A metodologia 
avaliativa aplicada aos alunos portadores de necessidades 
especiais foi diferenciada, porém o instrumento utilizado foi 
o mesmo aplicado a todos. 

CONCLUSÕES 
A aula prática facilitou o aprendizado e assimilação do 
conteúdo, possibilitando aos alunos a construção de 
generalizações, quanto a morfologia dos artrópodes, e seu 
habitat. Muitas dúvidas oriundas das aulas teóricas foram 
esclarecidas, obtendo-se a efetivação do aprendizado dos 
assuntos relacionados ao filo dos artrópodes.  A prática 
também proporcionou uma melhor consolidação dos 
conceitos de artrópodes para os alunos com deficiência.  
A partir dessa vivência como bolsista do Programa PIBID, 
aprendemos importância da inclusão em todos os métodos 
avaliativos e didáticos aplicados em sala de aula, e mais 
ainda, a importância de saber aplicá-los corretamente, 
respeitando cada grau de deficiência adaptando o método 
didático aplicado. Aprendemos como utilizar métodos 
avaliativos e metodologia de aprendizagem, para a 
assimilação dos conteúdos trabalhados. 
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INTRODUÇÃO 

Pesquisas mostram que o celular vem se tornando o 
principal meio de acesso à internet, sendo as vezes o único 
meio. Porém, existe um contexto estrutural em relação à 
forma de disponibilidade das páginas web que influenciam 
a sua utilização por um dispositivo de tela menor. Neste 
ponto entra a responsividade que, conforme Silva: 

o design responsivo ou layout responsivo expande 
e contrai com a finalidade de se acomodar de 
maneira usável e acessível à área onde é 
visualizado ou, mais genericamente, ao contexto 
onde é renderizado, seja um smatphone, um 
tablet, um desktop, um leitor de tela, um 
mecanismo de busca etc. (SILVA, 2016, p. 36) 

 

Neste sentido, o objetivo do presente trabalho é descrever 
a análise de responsividade das páginas web da Comissão 
de Concurso e Vestibular de uma universidade pública de 
Roraima, em que os serviços referentes ao processo de 
seleção são feitos e acompanhado por meio da internet 
(online), uma vez que de acordo com Lopes (2015, p. 12) 
uma web única e portável é a resolução ideal para uma 
“estratégia mobile democrática e acessível”. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento do trabalho passou pelo viés 
bibliográfico, exploratório e finalizando com a coleta de 
dados mediante a aplicação dos questionários junto aos 
usuários, dando-se por encerrada a primeira etapa, 
passando-se para a análise dos dados obtidos durante a 
pesquisa. 
No trabalho foi utilizado o método de pesquisa descritiva, 
em que “busca-se obter dados mais conscientes sobre 
determinada realidade, mas não há interferência do 
pesquisador ou a tentativa de obter teorias que expliquem 
os fenômenos. Tenta-se apenas descrever os fatos como 
são”. (WASLAWICK, 2014, P. 22), bem como o teste de 
compatibilidade da página web com dispositivos móveis 
utilizando a ferramenta Search Console - uma ferramenta 
da Google que disponibiliza o serviço de teste gratuitamente 
e de fácil utilização. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a Search Console obteve-se resultado negativo, 
apontando que a página não está otimizada para celulares, 
conforme imagem a seguir: 

 
Espera-se, com a pesquisa, realizar uma análise prática dos 
conceitos intrínsecos à página web responsiva, contribuindo 
com a produção e disseminação de conhecimentos e 
discussões acerca da temática em estudo, uma vez que o 
acesso à internet envolve dispositivos móveis de diferentes 
tamanhos de telas.  

CONCLUSÕES 

A presente pesquisa aponta para a necessidade de 
implementação de técnicas responsivas nas páginas web 
pesquisadas, considerando o contexto atual em que o 
celular torna-se cada vez mais o principal meio para as 
atividades do cidadão, inclusive as de acesso a internet, 
necessitando, portanto, que as páginas sejam responsivas 
para a diversidade de tamanho de telas existentes hoje. 
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INTRODUÇÃO 

 

A redução, reutilização, reciclagem são três principais 
alternativas para reduzir os resíduos sólidos jogados ao 
solo. A falta de conhecimento e o desperdício são as 
principais formas de utilizar os recursos de diversos 
produtos, podendo ser reutilizados na função original ou 
criando novas alternativas de utilização. Sabe-se que o 
vidro pode passar pelo processo de reciclagem infinitas 
vezes sem perda de qualidade ou pureza do produto. Os 
lixos urbanos quando acumulados, causam diversos 
prejuízos à população e ao meio ambiente, tornando-se um 
problema social e público que está se agravando devido ao 
crescimento populacional.  Em Alto Alegre-Roraima, a 
problemática do lixo vem sendo agravada, entre outros 
fatores, pelo acentuado descarte irregular de garrafas de 
vidro. O município, tem cerca de 17 mil habitantes de clima 
quente e úmido possui um lixão localizado 
aproximadamente 10 km do centro da cidade. 
OBJETIVO GERAL 
Pesquisar a quantidade aproximada de garrafas de vidro 
jogadas fora por moradores da sede do município de Alto 
Alegre-RR, analisando a importância da reutilização das 
garrafas de forma artesanal. 
 
 MATERIAL E MÉTODOS 
 
O vidro das embalagens é um material totalmente reciclável, 
por isso quando se fala em reciclagem, principalmente na 
indústria vidreira, o assunto sempre teve um grande 
destaque, e ganhou forças nos últimos anos com os 
grandes investimentos feitos para promover e estimular o 
retorno da embalagem de vidro descartável como matéria-
prima. O vidro pode ser reciclado várias vezes, os seus 
componentes não se alteram.  
Realizamos estudos, organizamos equipes que realizaram 
pesquisas com a população referentes a quantidade de 
garrafas de vidro jogadas no lixo na nossa cidade, debates 
sugestivos ao desenvolvimento sustentável e optamos pela 
a realização de um projeto que contemplasse a 
sustentabilidade, como a reutilização de garrafas de vidro. 
Então começamos a coleta de garrafas de vidro nas casas 
dos alunos, amigos e reconstruímos uma máquina de cortar 
garrafas transformando-as em copos (usando 
equipamentos de segurança, luvas e óculos), vasos e 
objetos de decoração com pinturas artesanais. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Constatamos que reciclagem do vidro é uma alternativa 
viável e de suma importância para preservação do meio 

ambiente. A redução do número de garrafas de vidro 
contribui para diminuição do consumo de matéria-prima, 
redução do consumo energia, com a inclusão de vidro 
reciclado reduzi o volume do lixo em aterros sanitários, 
contribui com a limpeza urbana, além de ampliar a geração 
de empregos.  
Verificamos que 85% das garrafas de vidro descartadas em 
nosso município são jogadas no lixo e em vias públicas. 
Sendo assim, acreditamos que deve haver campanhas de 
Educação Ambiental continuamente com ações voltadas 
para a sustentabilidade para que, tanto o vidro, como os 
demais resíduos passíveis à reciclagem, seja separado 
através de uma coleta seletiva e encaminhados para a 
produção de objetos utilitários. Com esse procedimento 
agregados no cotidiano da população haverá resultados 
concretos quanto à preservação ambiental com um 
desenvolvimento sustentável.  
 
CONCLUSÃO 
 
Verificamos que 85% das garrafas de vidro descartadas em 
nosso município são jogadas no lixo e em vias públicas. 
Sendo assim, acreditamos que deve haver campanhas de 
Educação Ambiental continuamente com ações voltadas 
para a sustentabilidade para que, tanto o vidro, como os 
demais resíduos passíveis à reciclagem, seja separado 
através de uma coleta seletiva e encaminhados para a 
produção de objetos utilitários. 
Concluímos que os problemas ambientais serão 
amenizados com a valorização da educação, políticas 
públicas voltadas para o desenvolvimento sustentáveis, 
através de mudanças de hábitos como: colocar o lixo na 
porta nos dias e horários determinados pela coleta 
municipal urbana para ser recolhido e levado para os lixões 
ou aterros sanitários e pratica de reciclagem. Assim será 
possível minimizar tais efeitos negativos e colaborar com 
melhoria na qualidade de vida da comunidade e alcançar 
um ambiente sustentável. 
 
AGRADECIMENTOS 
A equipe de funcionários do Colégio Militarizado 
Desembargador Sadoc Pereira - Alto Alegre 

 
REFERÊNCIAS 
_________________ 

CINQUETTI, Heloísa Sisla. “Lixo, resíduos sólidos e reciclagem: uma 

análise comparativa de recursos didáticos”. Educar, Curitiba, n. 23, 2004. 

p. 307-333. ECOLOGIA, Lixo doméstico. Disponível em: Acessado em 30  

jun.2017. 

 
 
 

 

mailto:conceicaoaltoalegre@gmail.co


 
 

3 
 

RIQUEZA E DIVERSIDADE DE ESPÉCIES ARBÓREAS DAS FLORESTAS ECOTONAIS DO 
LESTE DA ILHA DE MARACÁ: RESULTDOS PRELIMINARES 
SILVA1*, Williamar Rodrigues, FARIAS1, Hugo Leonardo Sousa, CARVALHO2, Lidiany Camila da Silva,  
BARBOSA3

 , Reinaldo Imbrozio. 

 
1Universidade Federal de Roraima – UFRR, Campus Paricarana (w.r.silva1984@gmail.com) 
2University of Exeter – Reino Unido-UK  
3Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA / Roraima 
 

Palavras Chave: Ecótono, florestas ombrófilas, estacional, PPBio, Roraima 

 

INTRODUÇÃO 

As florestas ecotonais são zonas de contato entre diferentes 
tipos florestais e/ou não florestais formando áreas de tensão 
ecológica de grande interesse para a conservação (BRASIL, 
2012). Essas florestas são os tipos florestais mais afetados 
por extração seletiva de madeira, desmatamento e 
queimadas florestais nos Arcos Sul e Norte do 
Desmatamento da Amazônia. No estado de Roraima (Arco 
Norte), as florestas ecotonais são historicamente mais 
propensas a distúrbios antropogênicos devido à expansão 
do desmatamento regional estar ligado aos grandes eixos 
rodoviários e à proximidade de centros urbanos locais 
(BARNI et al., 2015), o que podem afetar negativamente a 
riqueza e diversidade de espécies arbóreas entre os 
diferentes tipos florestais encontrados na Estação Ecológica 

de Maracá. Portanto, esse estudo teve por objetivo: 
estimar riqueza e diversidade de espécies 
arboreas dos dois principais tipos florestais (ombrófilo e 

estacional) que formam a área de ecótono na Estação 
Ecológica de Maracá. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O estudo foi desenvolvido na Ilha de Maracá (pertencente à 
Estação Ecológica de Maracá) localizada na zona do 
ecótono centro-norte de Roraima. O clima da região é o Aw 
(Köppen) com estação seca definida entre dezembro-
março, atingindo temperatura e precipitação médias de 
26°C e 2.163 mm ano-1, respectivamente. A riqueza e 
diversidade de espécies arbóreas foram verificadas por 
meio dos inventários periódicos (jan. 2016 - jan. 2018) 
realizados em 129 parcelas permanentes (50 m x 10 m cada 
uma = 6,45 ha de área amostral) distribuídas ao longo das 
trilhas de caminhamento da grade de pesquisa do Programa 
de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), localizada no setor 
leste da Ilha de Maracá. Todos os indivíduos arbóreos com 
diâmetro da altura do peito (DAP) igual ou superior a 10 cm 
presentes em cada uma das novas parcelas foram 
identificados e classificados até o menor nível taxonômico 
possível seguindo o sistema APG-IV (2016). A identificação 
e classificação foi realizada primariamente em campo 
(quando possível) e por meio da análise taxonômica por 
especialistas a partir da coleta de material botânico 
(trabalho já iniciado). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificados (número total de indivíduos, 3109) 
2,249 indivíduos arbóreos (árvores + palmeiras) distribuídos 
nos dois tipos florestais. 1784 indivíduos pertencentes a 154 

espécies foram encontrados na floresta ombrófila enquanto 
que na floresta estacional, o número de indivíduos chegou 
a 465 distribuídos em 88 espécies. Os valores da 
Equabilidade de Pielou (J) de 0.78 e 0.70 para floresta 
ombrófila e estacional respectivamente representa uma 
situação em que todas as espécies são igualmente 
abundantes dentro de cada tipo florestal (Tabela 1). Além 
disso, as duas áreas são similares (Índice de Sorensen = 
0,53) onde compartilharam 64 espécies, sendo que a 
primeira possui 90 espécies exclusivas enquanto que a 
segunda possui 24 espécies Específicas. 
 
Tabela 1. Fitossociologia das florestas ecotonais (ombrófila 
e estacional) na Ilha de Maracá. A densidade e à área basa 
estão expressas por Média e desvios padrão. 

Índices 
Floresta 
Ombrófila 

Floresta 
Estacional 

Densidade total/Área 
457.44 ± 105.41 
ind/ha 

499.35 ± 89.66 
ind/ha 

Área basal total/área 24.59 ± 8.32 m²/ha 
29.43 ± 11.42 
m²/ha 

Riqueza 154 espécies. 88 espécies. 
Índice de Shannon-Wiener 
(H') 

3.91 3.12 

Equabilidade de Pielou (J) 0.78 0.70 
similaridade de Sorensen 0,53 

 

CONCLUSÕES 

A riqueza de espécies arbóreas na floresta ombrófila é 
maior que na floresta estacional. Contudo, ambos os tipos 
possuem similaridade de ~50% de espécies. A estrutura 
horizontal (densidade e área basal) é mais vigorosa nas 
florestas estacionais do que nas florestas ombrófilas. 
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INTRODUÇÃO 
O crescimento populacional desencadeou uma crescente 
exploração de recursos naturais vegetais e animais, levando 
os moradores, juntamente com as lideranças, tomarem 
consciência ambiental a serem utilizadas na Terra Indígena 
Boqueirão. O processo a ser descrito neste trabalho revela 
a trajetória encontrada pelos professores, pais e alunos na 
sensibilização ecológica e sustentabilidade ambiental na 
Terra Indígena Boqueirão de forma interdisciplinar. As áreas 
trabalhadas foram ciências, geografia, língua portuguesa e 
artes indígenas. 
O objetivo deste trabalho foi sensibilizar a comunidade 
educativa e a comunidade em geral do uso sustentável dos 
recursos naturais utilizados nas confecções da arte indígena 
dentro da comunidade, colaborando para o uso de rejeitos 
de materiais que possam ser utilizados como matéria-prima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A proposta foi direcionada a 15 alunos do 7 ano do 
fundamental da Escola Estadual Indígena Marechal Rondon 
distante 100 km da capital Boa Vista. Os alunos foram 
divididos em dois grupos para a Confecção de adornos 
indígenas e Trabalhos com madeira (talhar e produção de 
miniaturas). Existiam outros grupos de trabalho como: 
confecção de panelas de barro, bordados e pinturas em 
tecidos; dança e pintura corporal. O material utilizado foram 
refugos de madeiras de lei já explorada na TI; sementes de 
vegetais; sacolas plásticas, garrafas Pet, canudinhos, linhas 
de pesca; câmaras de bicicletas usadas, pregos, martelo, 
talhadeiras, vernizes e plainas. Entrou também a figura dos 
artesãos da comunidade e outros pais simpatizantes. 
Durante o desenvolvimento da proposta foram realizadas 
observações, fotos e ao final foi realizado um debate para 
discutir com os próprios envolvidos a proposta da semana 
de artes e verificar as contribuições após a Amostra para a 
comunidade. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante a produção nos grupos, houve uma interação entre 
alunos-alunos, pais-pais, professores-professores; alunos-
pais-professores, onde todos participaram da elaboração e 
aplicação dos materiais (colares, brincos, pulseiras, 
cocares, tratores e barcos em miniatura, mapa e slogan da 
escola e comunidade talhadas em madeira). Durante as 
atividades, notou-se que os estudantes demonstraram 
interesse e motivação durante a participação, através da 
interação conseguiram assimilar e entender o assunto 
abordado possibilitado a contextualização entre todos os 
participantes. Os alunos, pais e professores foram bastante 
participativos, pois, como no início foi feito uma discussão 
sobre o tema’ sensibilidade ambiental’ buscou-se mostrar 
na prática que isso é possível. Foram construídos relatórios 
pelos alunos do processo desenvolvido. Após as 
apresentações, foi realizada uma conversa sobre as aulas 
(04 aulas), onde houve o diálogo sobre todo o processo  
 

 
desenvolvido na construção dos materiais, ressaltando a 
aceitação de forma positiva com a metodologia utilizada 
pelos professores. Demonstrando também que os docentes 
necessitam trabalhar não somente com teorias, mas 
também com aulas práticas que proporcionem aos 
estudantes aulas mais atrativas e dinâmicas, e uma maior 
participação de todos. 
 
CONCLUSÕES 
Por meio desta proposta, verificou-se que os alunos, pais, 
professores e comunidade em geral demonstraram 
entender o conceito de sensibilidade ambiental trabalhado 
através da arte indígena, pelos povos indígenas na 
atualidade. Viver sem destruir a natureza. Conseguiram 
conciliares os conteúdos de ciências, geografia, língua 
portuguesa e artes indígenas. Com isso, percebe-se a 
importância da utilização de metodologias que possam 
proporcionar aos estudantes um ensino mais dinâmico e 
atrativo, e assim uma maior participação e conscientização 
de todos pelo meio ambiente onde vive. 
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INTRODUÇÃO 

Observa-se que com a crescente evolução tecnológica 

faz-se necessário a inovação dos meios tecnológicos 

existentes. Atualmente, com a agitada vida moderna, é 

quase impossível a sobrevivência sem a utilização de 

computadores, devido a globalização exigir a cada dia 

mais rapidez no desempenho das funções, tanto 

domésticas quanto profissionais. (CARDI, 2002, p:1) No 

contexto de banco de dados relacionais, avalia-se sua 

importância levando em conta o seu uso elevado. Para 

SILBERSCHATZ, KORTH E SUDARSHAN (2006) 

durante as últimas décadas, a utilização de bancos de 

dados vem tornando-se constante e essencial, onde seu 

uso pode variar tanto para empresas de grande porte 

quanto para as de pequeno porte. Portanto, ferramentas 

de gerenciamento e administração destas bases foram 

criadas, os famosos SGBD’s (Sistema de Gerenciamento 

de Banco de Dados). Porém, a partir de uma análise, o 

uso destas ferramentas, requer um alto nível de destreza 

com a ferramenta, e um estudo avançado da base de 

dados, com isso, é abordada neste trabalho, a proposta 

de criação de uma interface, que possa facilitar o 

gerenciamento de preferências e controle de regras de 

um banco de dados relacional. Onde o DBA 

(Administrador de Banco de Dados), poderá controlar, 

com quais tabelas da base de dados o usuário poderá 

relacionar-se, e também poderá regrar como o usuário 

poderá utilizar desta tabela. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização desta pesquisa, primeiramente foi 

levantado o máximo de conteúdo bibliográfico possível, 

para que se obtivesse um grande embasamento teórica 

acerca do assunto abordado. Inicialmente para que a 

proposta seja testada, será necessário a utilização de 

ferramentas destinadas ao desenvolvimento de software, 

sendo elas ferramentas de gerenciamento de banco de 

dados, ferramentas de programação para 

desenvolvimento de software, podendo também essa 

ferramenta ser utilizada para a criação da interface. Após 

criada e configurada a aplicação, se dará início a fase de 

testes de usabilidade de software, para que seja avaliado 

este software, será necessário a utilização de formulários 

de avaliação de usabilidade, tratando aspectos como 

facilidade de uso, qualidade da interface, tempo de 

resposta do software e avaliações individuais do usuário. 

Chegando ao fim, deverá ser feita uma análise dos 

dados, chegando assim a um denominador comum, a 

viabilidade do uso de ferramentas para o auxilio de 

Administradores de Bancos de dados relacionais. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO 

O que se espera deste trabalho é que a proposta adotada 

para a solução do problema proposto, é que este sistema, 

possa servir tanto para o profissional, como o acadêmico, 

onde um DBA, utilizará para os devidos fins e o estudante 

poderá estudar o sistema, trazendo assim um 

conhecimento tanto na área de banco de dados, tanto na 

área de desenvolvimento, podendo formar um 

pensamento criativo em relação ao curso em que está 

situado. Este trabalho, gera bastante discussão, no que 

se trata de utilizar um sistema para gerenciar o controle 

de acesso do usuário que não seja um SGBD, pois 

quando algo já está consolidado, é um processo árduo 

até que se tenham mudanças. Portanto cabe lembrar que 

este projeto, não tem como objetivo, substituir a utilização 

de SGBD, e sim somar aos mesmos, auxiliando o DBA a 

realizar suas funções. 

 

CONCLUSÕES 

Primeiramente, cabe ressaltar que este trabalho é um Pré 

Projeto de Pesquisa, onde tem por objetivo, definir a ideia 

a ser trabalhada, e que sendo assim, não há resultados 

expressivos para que se possa formular uma conclusão, 

portanto, o que pode-se concluir deste trabalho, é que 

nos tempos atuais, a tecnologia sofre um grande impacto 

no que se refere à tecnologia, sendo assim, para que haja 

um acompanhamento desta evolução, o pensamento não 

pode ficar atrelado à aquilo que já existe, e sim devem 

ser pensadas novas propostas que possam vir a serem 

criadas novas tecnologias ou até mesmo melhorar as 

existentes. Além de ampliar o conhecimento para aqueles 

que escolherem a mesma área desta pesquisa, a qual 

possui um baixo nível de conteúdo bibliográfico. 
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INTRODUÇÂO        
A computação gráfica e o 3D são ferramentas que 
constantemente estão sendo utilizadas com o propósito 
de representar objetos ou situações diversas. De acordo 
com Ferreira (2014), com o constante desenvolvimento 
dos sistemas computacionais, tornou-se possível à 
utilização do 3D para sistemas e projetos, que permitem 
interação com o usuário, um exemplo seria o 
mapeamento de ambientes em 3D. Quando se trabalha 
com ambientes em 3D, deve preocupar-se com uma 
série de fatores, entre eles um dos mais importantes se 
trata da otimização. Principalmente quando se trata de 
ambientes extensos e complexos. A solução proposta 
deste trabalho, seria um software que lida com ambientes 
físicos de forma específica, funcionando como uma placa 
interativa. Este projeto tem como objetivo geral, 
desenvolver um software de mapeamento 3D que ilustre 
o espaço físico onde o usuário se encontra, 
demonstrando a forma mais rápida e simples onde ele 
deseja ir. 
MATERIAL E MÉTODOS  
Para a realização do trabalho, realizaremos de início uma 
pesquisa bibliográfica na internet de artigos e trabalhos 
relacionados com o tema. Após a pesquisa, 
avançaremos para a fase de implementação na qual 
utilizaremos o software Blender para a modelagem de 
ambiente e objetos do campus Boa Vista da Universidade 
Estadual de Roraima, que funcionará como estudo de 
caso para o software. A partir desta modelagem, iremos 
realizar a importação destes objetos e programação do 
software através do Unreal Engine 4. Após a fase de 
implementação, serão realizados testes para verificar a 
integridade do sistema. . Por fim, será realizada uma 
pesquisa descritiva, ocasionando um estudo de caso dos 
usuários, com o objetivo de avaliar a qualidade do 
software, e seus efeitos no trânsito da instituição. A 
abordagem da pesquisa será quantitativa, pois a coleta 
de dados será realizada através de questionários de 
usabilidade do software. 
 

 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Espera-se gerar um software que auxilie os cidadãos em 
determinados ambientes complexos. O software 
funcionara através de uma tela interativa com uma 
interface semelhante à mostrada na imagem abaixo. 
Quando o usuário selecionar o setor desejado, o software 
demonstrará de forma isométrica a instituição, e ira exibir 
o melhor caminho através de um trajeto, semelhante a 
um GPS. 

Representação da interface do software 
CONCLUSÃO       
Espera-se com este projeto, desenvolver o software com 
sucesso e aplicá-lo a o campus da universidade estadual 
de Roraima, de forma que o mesmo fique otimizado e 
prático. Além disso, que ele tenha extrema utilidade para 
auxílio dos cidadãos comuns, funcionários, estudantes e 
visitantes que nunca estiveram no determinado local 
onde o software será implementado, além de 
proporcionar melhor trânsito para o local. 
_________________ 
FERREIRA, G. T. Sistema de Mapeamento Tridimensional de 
Ambientes. São Paulo: São carlos. Displinivel em: 
<http://www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/18/180450/tce-16012015-
150210/?&lang=br>. Acesso em: 15/06/2018. 
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INTRODUÇÃO 

Devido ao grande crescimento das tecnologias digitais no 

mundo, cada vez é sentida a necessidade de se inserir 

processos tecnológicos em todos os âmbitos da sociedade 

e, a área da saúde não fica para trás, pensando nisso, este 

trabalho visa pesquisar um Sistema Especialista que se 

adeque a real situação dos acolhimentos dos hospitais que 

desde 2002 utilizam o protocolo Manchester no Brasil. O 

aumento do uso dos sistemas especialistas em saúde 

ocorre devido à facilidade para se programar bases de 

conhecimento mais restritas. A melhor maneira para se 

programar o raciocínio automático em um computador, é o 

sistema de consulta, onde o profissional fornece ao 

computador os dados obtidos através da anamnese do 

paciente, que são dados importantes. Então o computador 

responde com os prováveis diagnósticos. Outra maneira 

seria através de sistemas de crítica, onde o profissional 

fornece sinais, sintomas e resultados de exames, bem como 

diagnósticos presumidos. A partir de então, o sistema 

elabora uma crítica sobre o diagnóstico fornecido pelo 

profissional e o orienta como determinar diagnósticos mais 

precisos. (FERNANDES, 1997). 
Assim, a temática que se apresenta está relacionada 

a utilização da inteligência artificial para automatizar os 
processos do protocolo Manchester e, neste sentido a 
problemática que se apresenta é: de que forma os sistemas 
especialistas podem contribuir para a implementação de um 
software para automatizar o processo de acolhimento do 
protocolo Manchester? 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração desse trabalho será necessário a 

utilização de um sistema especialista, onde serão inseridas 

as variáveis de entrada e saída, de um ou mais especialistas 

na área de enfermagem, nas quais serão feitas as 

perguntas-chave baseado no protocolo Manchester de 

acolhimento e classificação de risco. 

Feito isso, será feito um teste de usabilidade para ver o grau 

de acertos na intenção de sempre deixar o SE afinado o 

mais perto possível de uma decisão humana. 

Para desenvolver tal tipo de trabalho serão utilizadas as 

seguintes técnicas: 

Entrevista com a especialista: deve ser planejada e inclui 

perguntas diretas e indiretas, estas últimas devem deixar o 

especialista livre para sugerir novos tipos de conhecimento. 

Discussão focalizada: é semelhante a entrevista porém 

existe um foco em torno do qual são feitas as perguntas e 

serve para esclarecer um ponto preciso de dúvida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observa-se uma grande quantidade de usuários da 

rede pública de saúde, nas quais não se pode haver uma 
demora demasiada. 

Visto isso, o uso de tecnologias cada vez mais está 
mudando essa perspectiva, está sendo inserido no contexto 
da tecnologia, cada vez mais operações capazes de 
resolver problemas da sociedade como um todo. 

Sendo assim esse trabalho tem como visão oferecer 
mais uma solução para as dificuldades enfrentadas no ramo 
da saúde inserindo tecnologia como aliada para a solução 
para a tomada de decisão, inserindo-se um sistema 
especialista capaz diagnosticar uma cor (das 5 existentes) 
para observar com maior rapidez as pacientes com o maior 
grau de urgência e assim buscando sanar todas as 
complicações aparentes no sistema de triagem, como o SE 
é um sistema capaz de se adaptar a várias situações por 
ser heurístico. 
 

CONCLUSÕES 

Sabendo que a utilização de Sistemas Especialistas tende 

a crescer em todos os sentidos, esse projeto tem por 

objetivo tentar solucionar a causa de grande dificuldade nos 

hospitais da rede pública no Estado de Roraima, a 

colaboração de SEs, vem como uma forma de ajudar 

especialistas na tomada de decisão de várias áreas no 

âmbito da medicina, entendendo sempre que um SE vai 

sempre utilizar as bases de dados que o especialista 

adicionar, mas nunca vai substituir um profissional por mais 

complexo que seja o SE. 
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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 
(DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4). A dengue é comum 
em mais de 128 países, com aproximadamente 4 bilhões de 
pessoas suscetíveis à infecção. O aumento anual constante 
no número de casos notificados tem sido observado, com 
cerca de mil casos nos anos de 1950 para 3 milhões de 
casos conhecidos em 2013. Nas Américas mais de 2 
milhões de casos de dengue foram reportados em 2015. 
Estimativas sobre infecções aparentes, inclusive aquelas 
não notificadas, referem a existência de 50 milhões a 200 
milhões de pessoas acometidas pelo DENV. 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 ano de 2017, com utilização de técnicas 
moleculares para detecção e identificação de sorotipos e/ou 
genótipos.  
O Estado funciona como rota de doenças pelo fluxo de 
pessoas para os demais estados brasileiros e agora 
também com o fluxo intenso de Venezuelanos que buscam 
melhores condições de vida no Estado e aqui permanecem 
por dificuldade de transporte para outras regiões do Brasil. 
Com base nesses dados faz-se necessário examinar a 
prevalência de sorotipos de DENV ao longo de cada ano a 
fim de verificar e comprovar a circulação da doença, 
possíveis genótipos que estão circulantes e possíveis 
substituições ou co-circulação dos mesmos.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este projeto foi aprovado pelo CEP-UFRR n.º 409.084 de 
2013.As amostras de soro com resultado positivo para 
dengue por teste imunoenzimático de detecção da proteína 
NS1 e/ou detecção de IgM para o vírus Dengue passaram 
pela etapa de extração de RNA viral com utilização de kit de 
extração QIAamp Viral RNA Mini (Qiagen, Hilden, 
Alemanha), posteriormente tiveram seus resultados 
validados por RT-PCR específica utilizando-se iniciadores 
desenhados por Lanciotti et al. (1992). A transcrição reversa 
foi realizada para confecção do DNA complementar 
seguindo o protocolo da enzima SuperScript III RT 
(Invitrogen, MA, USA), em seguida foi utilizada a técnica de 
heminested-PCR em duas etapas, a primeira para 

a detecção do gênero e na segunda etapa para detecção 
dos sorotipos específicos. Os resultados obtidos pela PCR 
foram interpretados através de visualização e identificação 
das bandas de DNA de tamanho correspondentes aos 
sorotipos de dengue, utilizou-se como referência padrão de 
peso molecular de 1 Kb.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Entre as amostras testadas no ano de 2017 foi possível a 
detecção do vírus dengue través da técnica de RT-PCR com 
o uso dos iniciadores desenhados por Lanciotti et al. (1992). 
Houve a detecção do sorotipo DENV1 em uma amostra de 
2017. Houve baixa frequência de circulação do vírus no 
Estado no período sendo explicados pelo surto de infecção 
provocado pelo aparecimento de outros arbovírus como, a 
introdução do vírus Chikungunya e posteriormente o vírus 
Zika e febre amarela que por apresentarem sintomas muito 
semelhantes, podem ser confundidos e alguns casos de 
dengue podem estar sendo subnotificados. Ressaltamos 
que esses outros vírus competem pelo mesmo vetor, o que 
também pode ter contribuído para os poucos casos de 
dengue no referido ano. Esses dados são importantes para 
a vigilância epidemiologia e para que se atente para a 
competência entre os vetores e como os mesmos se 
comportam em uma população previamente sensibilizada.  
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 Rela (qRT-PCR), obtendo-se resultados 
mais confiáveis para possíveis tratamento e monitoramento 
da doença pela vigilância epidemiológica em saúde do 
Estado de Roraima. 
 
CONCLUSÕES 
Em Roraima possivelmente a diminuição nos casos 
notificados de dengue está relacionado ao aparecimentos 
de outros vírus como CHIKV, ZIKV e Febre Amarela desde 
anos anteriores a 2014, principalmente por esses vírus 
competirem pelo mesmo vetor de transmissão (mosquitos 
do gênero Aedes) ou com a introdução desses novos 
agravos os casos estejam sendo subnotificados, o que vem 
dificultando muito o monitoramento das arboviroses no 
Estado.  
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INTRODUÇÃO 
O conhecimento do passado é considerado para os 

historiadores como uma forma de compreender a história na 

busca de transformar o presente. Nesse sentido, cabe 

ressaltar a relevância da utilização das memórias e 

fotografias para a construção da história do Paredão Novo.  

Partimos da seguinte indagação:o uso de fotografias antigas 

podem contribuir  para tecer os conhecimento de fatos 

históricos de uma localidade? O objetivo foi conhecer a 

história do PA Paredão Novo sob a ótica ( memórias, 

imagens, experiências de vida) dos trabalhadores e 

trabalhadores rurais que fizeram parte do processo inicial de 

ocupação do assentamento.Como aporte teórico usamos 

Neves(2012), Vitachi;Boni (2009),Oliveira (2009), Silva 

(2012) e Zucchi(2012), para apoio nos conceitos de história 

e pesquisa no contexto de vivência dos alunos. 

Diante dos resultados, verificamos a importância de mostrar 

as novas gerações o passado de lutas que consolidaram as 

famílias no interior de Roraima. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O presente projeto permitiu a análise dos fatos históricos na 

busca de conhecer a história do Assentamento Paredão 

Novo. Nesse sentido, realizamos uma pesquisa descritiva, 

conforme Marconi e Lakatos (2011). Essa pesquisa 

investigou dados sobre os pioneiros que vieram morar no 

PA Paredão Novo, também registrou os dados levantados 

para a construção de material que servirão para futuras 

pesquisas e construiu um painel com fotos antigas e atuais 

de lugares e pessoas que já viveram ou ainda residem no 

Paredão Novo. 

O método utilizado foi o método observacional. Nesse 

sentido, as técnicas utilizadas realizadas foram através de 

entrevistas abertas com dez (10) pessoas da comunidade. 

O foco da entrevista tratou dos fatos históricos a cerca do 

Assentamento Paredão Novo. 

O projeto desenvolve-se com alunos do 2º ano do Ensino 

Fundamental e tem como amostra os primeiros moradores 

que ainda residem no Paredão novo, pois puderam 

responder a pesquisa de forma satisfatória, tratou-se de 

uma amostra probabilística com caráter objetivo. As 

pessoas que foram escolhidas conviveram com os 

problemas, assim refletiram sobre de fotografias para 

relembrarem suas memórias. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A presente pesquisa aconteceu como alunos do 2º ano do 

Ensino Fundamental da escola Municipal Vânio Pereira de 

Melo, localizada no Projeto de Assentamento Rural,a 56 KM 

do município de Alto Alegre-RR. No estudo feito, 

selecionamos fotos que foram importantes para o  

conhecimento da história do Paredão Novo, assim como, o 

surgimento da Vila Reislândia.  

 

Constatamos a partir do trabalho realizado, que as pessoas 

entrevistadas são oriundas em sua maioria do estado do 

Maranhão e Ceará. A busca de melhores condições de vida 

com o recebimento de um lote, a esperança de ter um 

pedaço de terra fez homens e mulheres ficarem isolados do 

acesso a comunicação, entre outras dificuldades. 

Nas entrevistas ficou notório que a maior dificuldade 

vivenciada pelos agricultores que iniciaram o processo de 

ocupação no PA Paredão Novo, era a falta de uma estrada 

para chegarem a seus lotes, o que obrigava os agricultores 

a realizarem longas caminhadas. Segundo os entrevistados 

as dificuldades aumentavam no inverno, pois a lama e os 

buracos afastavam a possibilidade do tráfego de 

transportes. 

O que eles produziam só era transportado com muita 

dificuldade no verão. De acordo com os agricultores, faltou 

incentivo e assistência por parte dos poderes públicos e, 

sobretudo, dos órgãos responsáveis pela colonização. 

Deste modo, entendemos que permanecer na terra, foi uma 

luta constante e esta realidade pode ser comprovada tanto 

nas memórias quanto nas fotografias. 

CONCLUSÕES 
Considerando todas as peculiaridades apresentadas nesta 

pesquisa, concluímos que a temática do contexto histórico 

do processo de ocupação do PA Paredão Novo continua, 

pois é um campo de pesquisa amplo que apresenta a 

possibilidade de repensar o presente, com base no 

passado, na busca de novas pesquisas a partir deste 

trabalho, assim como repensar a própria prática no sentido 

de contribuir para a formação de alunos atuantes na 

sociedade. 
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INTRODUÇÃO 
Vale lembrar que no ano de 2018 teremos uma eleição 
para o cargo de presidente da republica, como muito 
cidadão brasileiros não sabem o contexto histórico da 
republica, Esse projeto vem levantar essas questões e 
exemplificar a criação dessas idéias históricas. 
Segundo as pesquisas, números significativos 
aumentaram em ultimas décadas quando tratamos na 
questão do eleitor votar em branco. Vale frisar que essas 
mudanças ocorrem devido à reflexão de como está 
sendo  tratada a questão política.Com projeto em 
execução vem trazendo essas mudanças parlamentares 
e constitucionais. 

  
MATERIAL E MÉTODOS 
Foi posto estruturas de madeira (totem) com ilustrativos 
para visualização. Criando um cenário no qual traga a 
nostalgia naqueles tempos frisando um ponto critico de 
cada época e presidente, classificados em ordem 
cronológica. 
A exposição tem o intuito de demonstrar quem foram os 
presidentes do Brasil nas ultimas décadas e levantar o 
contexto histórico e suas mudanças. 
Foi realizado um momento de lazer para elaboração de 
fotos com cenário presidencial com direitos de faixas e 
modulas de cédulas de dinheiro naqueles tempos. 
Foram construídos banners ilustrando e classificando 
cada era presidencial, levando ações dos presidentes 
nos quais são vem vista no futuro. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Esse projeto tem como resultado trazer uma visão mais 
ampla e transparente para cada eleitor e futuro eleitores 
e demonstrar como foram as mudanças e criação dos 
partidos no Brasil em um prévio contexto histórico, 
criando aspectos divertidos e didáticos e com direto á foto 
e fazendo um prévio questionário para levantar um 
resultado quantitativo para fins estatístico e trazer uma 
discussão critica para cada cidadão brasileiro. 
 
CONCLUSÕES 
 Podemos concluir que nesse projeto vem trazendo 
muitas informações, na qual tem o intuito de conhecer os 
presidentes do Brasil e conhecer seus partidos e suas 
funções. 
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INTRODUÇÃO 
O ensino de Química a algum tempo vem sendo apontado 
como desinteressante e bastante complexo no ensino médio. 
Uma alternativa para despertar no aluno o interesse pelas 
ciências básicas, pode estar vinculada a aplicação de 
experimentos, que não necessariamente precisam de 
laboratórios totalmente equipados ou em ambientes 
específicos, nem tampouco vinculados a utilização de materiais 
e reagentes específicos. Esses experimentos podem ser 
realizados com materiais alternativos, de baixo custo e na 
própria sala de aula. Para Mehl et al (2007) é uma forma de 
tornar os experimentos serão simples e atraentes, mesmo 
quando não se tem laboratórios estruturados e bem 
abastecidos. Tendo como base autores como Krasilchik (2004), 
Gaspar (2009) e Carvalho et. al. (2007), é possível afirmar que 
com a realização de experimentos e não somente aulas 
expositivas dialogadas, o aluno pode reorganizar seu 
pensamento, instituindo-se na educação científica de modo 
mais eficiente. Assim as aulas práticas provocam estímulo na 
aprendizagem do conhecimento científico. Diante do exposto 
esse trabalho teve como objetivo promover a aprendizagem do 
conteúdo eletroquímica através da integração entre teoria e a 
prática.   

MATERIAL E MÉTODOS  
A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Presidente 
Tancredo Neves com duas turmas da 2ª série do ensino médio, 
na cidade de Boa Vista - RR. Inicialmente os alunos tiveram 1 
hora de aula introdutória sobre o conteúdo de eletroquímica, 
onde se utilizou de aulas expositivas dialogadas, buscando 
promover a interdisciplinaridade entre a Química e a Física por 
meio da discussão de conceitos básicos de eletricidade, para 
que posteriormente pudessem ser  discutidos.  No segundo 
momento, após a aula expositiva foi utilizado uma tarefa com 
perguntas relacionadas ao conteúdo aplicado em sala, afim, de 
avaliar o entendimento dos alunos acerca do conteúdo 
abordado e, para posteriormente serem comparados com os 
resultados depois da aula prática. Antes da aula prática, 
utilizou-se um questionário de sondagem, com o objetivo de 
conhecer os conhecimentos prévios dos alunos acerca da 
eletroquímica. A partir dos resultados do questionário e das 
dificuldades encontradas, foi planejada uma aula experimental 
com duração de 1 hora, onde os alunos foram responsáveis por 
realizar os experimentos. Os alunos foram divididos em quatro 
grupos, cada grupo expos um experimento que elaborou, 
sendo estes com materiais alternativos, ou seja, de baixo custo 
ou até mesmo reaproveitável.   Após a apresentação dos 
experimentos, os alunos responderam um novo questionário 
para avaliar a contribuição dessa atividade no entendimento do 
conceito de eletroquímica e, em seguida fizeram novamente a 
mesma tarefa passada na aula dialogada e expositiva para 
serem comparados os resultados.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Os alunos apresentaram diferentes experimentos, como o da 
pilha de Daniel e outros que foram projetados a partir da 

mesma. Todos os experimentos foram produzidos com 
materiais alternativos e de baixo custo encontrados em casa 
como: água sanitária; limões; fios de cobre (fio positivo e fio 
negativo); parafusos de zinco; NaCl (Cloreto de sódio); moeda 
de cobre; papel alumínio; lâmpadas de LED; fôrmas de gelo; 
papel toalha; fita isolante; cooler de computador. No decorrer 
das apresentações os alunos exemplificaram o funcionamento 
do experimento de acordo com o conteúdo, e os resultados 
obtidos foram relevantes, demonstrando a importância do 
experimento nas aulas de química. Avaliando as respostas dos 
alunos no segundo questionário, verificou-se que 75% dos 
mesmos consideram que os experimentos realizados 
estimularam o seu interesse pelo conteúdo e pela disciplina e 
que conseguiram relacionar a prática com a teoria. Vale 
ressaltar que, antes dos experimentos mais de 80% dos alunos 
não sabiam a importância da eletroquímica para sua vida. Em 
relação aos novos conhecimentos adquiridos após a realização 
dos experimentos, 92% dos alunos responderam que a prática 
apresentada proporcionou novos conhecimentos. E 92% 
afirmaram que os experimentos contribuíram para a sua 
aprendizagem. Tendo o questionário de sondagem como base, 
os resultados da aula prática foram favoráveis à aprendizagem. 
Outrossim, os exercícios de fixação aplicados posteriormente 
a aula prática, indicaram melhores resultados do que os 
realizados antes da aula prática. Além de ajudar a promover a 
reflexão pelos alunos (Azevedo, 2009) e Gaspar (2009) 
destacam que a atividade experimental tem vantagens sobre a 
teórica, porém ambas devem caminhar juntas, pois uma é o 
complemento da outra.  

CONCLUSÕES 
Ao longo da apresentação dos experimentos foi perceptível o 
entusiasmo dos alunos, além do interesse dos mesmos em 
aprender o conteúdo para que fosse possível relacionar teoria 
e prática. Foi observado também que os alunos passaram a 
perceber que a química é um componente essencial para 
nossas vidas. Assim, as estratégias de ensino alternativas, 
como as atividades práticas, incitam o senso crítico em busca 
do conhecimento, o que poderá contribuir com aprendizado 
mais significativo. 
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INTRODUÇÃO 
As plantas medicinais continuam sendo uma alternativa no 
tratamento de diversas doenças em várias regiões do 
mundo (CARNEIRO et al., 2014; BADKE et al., 2012; 
NICOLETTI et al., 2010). 
Uma importante planta medicinal utilizada na cultura popular 
para o tratamento de vários tipos de lesões cutâneas é a Aloe 
vera L., devido, fundamentalmente, ao seu poder emoliente 
e suavizante, além de conter as vitaminas C, E, complexo B 
e ácido fólico, aminoácidos essenciais e polissacarídeos 
que estimulam o crescimento dos tecidos e a regeneração 
celular. O nome babosa é devido à consistência viscosa 
(BACH, LOPES, 2007). 
Diante do exposto, esse estudo consiste em uma revisão de 
literatura direcionada a verificar a eficácia da A. vera na 
cicatrização de feridas em humanos.  

MATERIAL E MÉTODOS 
Esta pesquisa se configura em uma revisão bibliográfica 
com seleção criteriosa de artigos a partir de estratégia de 
busca “PICO” sobre a eficácia de Aloe vera L. (babosa) na 
cicatrização de feridas em humanos, por intermédio das 
bases de dados eletrônicas: National Library of Medicine 
National Institute of Health (PubMed), Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). 
Os unitermos utilizados foram: Aloe vera e cicatrização de 
feridas (wound healing). O levantamento dos dados foi 
realizado no período de abril e maio de 2018 e a 
apresentação dos dados encontrados foi efetivada de forma 
descritiva. 
Os critérios de inclusão usados para a seleção dos artigos 
foram: artigos publicados na integra que abordassem a 
aplicação da Aloe vera L. na cicatrização de feridas em 
humanos, artigos nacionais e internacionais, publicações da 
última década (2008 a 2018). Os critérios utilizados para 
exclusão dos artigos foram: artigos do tipo revisão de 
literatura, teses, dissertações, estudos em animais e testes 
in vitro. Tornando-se excluídos com base no resumo, sendo 
claro a não adequação ao objetivo proposto. 
Os artigos selecionados para avaliação foram lidos 
integralmente, sendo selecionados os que preencheram os 
critérios pré-definidos de qualidade, como clareza das 
informações, metodologia adequada e relevância clínica ao 
estudo proposto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram identificados 43 artigos distribuídos entre os três 
unitermos. Após esse resultado inicial, houve seleção dos 
que correspondiam aos critérios pré-definidos de qualidade, 
como clareza nas informações, metodologia adequada e 
relevância clínica ao estudo proposto, sendo utilizados 06 
artigos para o estudo. Evidenciou-se em três artigos  que a  
A. vera diminui o tempo de cicatrização da ferida quando 
comparados com o grupo controle. Quanto aos outros três 
estudos, um mostrou redução no tempo de tratamento de 
ferida quando comparado com gaze seca sem agente 
tópico, porém a taxa de cicatrização não foi diferente 
quando comparada com creme sem A. vera; Dois estudos 
obtiveram efeitos positivos, entretanto o resultado não 
evidenciou a eficácia da A. vera.   

CONCLUSÕES 
Diante dos artigos selecionados, apenas três demonstraram 
que produtos contendo A. vera aceleram o processo de 
cicatrização de feridas agudas e crônicas. Porém, esses 
resultados não são suficientes para utilização da Aloe vera 
L. na cicatrização de feridas. Apesar da A. vera representar 
uma nova alternativa para o tratamento, ainda há uma 
carência de estudos disponíveis para atestar sua eficácia, 
legitimar seu uso com segurança, bem como os possíveis 
desconfortos, sensibilidades e reações adversas que podem 
vir ter o paciente.  
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INTRODUÇÃO 

A densidade básica da madeira é expressa pela relação 
entre peso seco e volume saturado de uma unidade 
amostral. É um importante indicador do estágio sucessional 
de árvores tropicais, variando de espécies clímax de alta 
densidade a espécies pioneiras de baixa densidade em 
estágios iniciais de sucessão (WILLIAMSON; WIEMANN, 
2010). Entender a variação da densidade básica da madeira 
entre espécies e entre sítios florestais é muito importante 
para transformar dados de volume de madeira em biomassa 
(FEARNSIDE, 1997). Esta aplicação é uma ferramenta 
chave para a compreensão da dinâmica do carbono em 
ecossistemas terrestres regionais, tendo ligação direta com 
os acordos internacionais sobre mudanças climáticas 
globais. Neste contexto, este estudo teve como objetivo 
determinar os efeitos dos diferentes sítios de florestas 
ecotonais na variação intra e interespecífica da densidade 
básica da madeira das principais espécies de árvores das 
florestas de ecótono da Estação Ecológica de Maracá. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

Para entender como a densidade básica da madeira 
varia dentro dos diferentes sítios 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 
três sítios florestais foi verificada em 129 parcelas 
permanentes (50 m x 10 m cada uma = 6,45 ha de área 
amostral) distribuídas ao longo das trilhas de 
caminhamento da grade de pesquisa do PPBio, 
localizada no setor leste da Ilha de Maracá. Em cada 
parcela forão sorteadas 25% das árvores 
inventariadas para retiradas de amostras do caule 
utilizando um trado de incremento. As amostras 
coletadas forão acondicionadas em sacos plásticos e 
mantidas a uma temperatura baixa no campo (usando 
caixa térmica e gelo), em seguida forão 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 da medula variou de 0.273 a 0.992 g cm-3 com 
uma média geral de 0.668±0.139 g cm-3 para 334 indivíduos. 
A densidade da medula explicou apenas 12% (R2 = 0.12, p 
< 0.0003) da variação da densidade da casca (Figura 1). A 
densidade da medula diferiu significativamente entre os três  
 

sítios florestais (F = 5.28, p < 0.005). Entretanto, a 
densidade da casca não apresentou diferença significativa 
(F = 0.95, p < 0.387), (Tabela 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – 
Densidade básica da madeira da medula (WD) versus densidade da casca 
(WD Bark) entre os três sítios florestais (Ombrófilas, Semideciduais e 
Deciduais) ecotonais. 

  
Tabela 1 – Densidade básica da madeira entre os três sítios (Ombrófilas, 
Semideciduais e Deciduais) de florestas ecotonais da ESEC Maracá. (WD 
= densidade da medula do caule; WD Bark = densidade da casca; %casca 
= média da porcentagem de casca por sítio florestal).  

 

CONCLUSÕES 
Não foi encontrada distinção da densidade da madeira entre 
a medula do caule e a casca. Embora a casca represente 
aproximadamente 6% da densidade das árvores dos sítios 
florestais, não foi verificada diferença significativa entre os 
três sítios florestais. Contudo, quando analisada a 
densidade da medula do caule separadamente foi 
observada uma diferença significativa entre as florestas 
ombrófilas e as estacionais (semidecidual e decidual). 
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Tipo florestal Densidade básica da madeira (g cm-³) Espessura de casca % casca 

  WD WD Bark     

Ombrophilous 0.669 (0.126) a 0.604 (0.188) a 5.12 (3.15) a 6.12 

Semideciduous 0.727 (0.113) b 0.645 (0.198) a 4.80 (2.93) a 5.18 

Deciduous 0.710 (0.178) b 0.619 (0.246) a 5.64 (3.91) a 6.94 
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INTRODUÇÃO 
As florestas alagadas abrangem 7% da área total da 
Amazônia representando a maior zona de florestas 
inundadas do planeta. As altas taxas de precipitação 
resultam em grande oscilação sazonal nos pulsos de 
inundações dos rios da Amazônia, que combinados com a 
irregularidade do terreno originam planícies inundáveis que 
incluem florestas e outros tipos vegetacionais. O rio Branco 
é o principal sistema de drenagem de Roraima e cruza o 
Estado de nordeste a sudoeste, passando por três tipos 
climáticos definidos por um gradiente de precipitação que 
varia de 1100 a 2300 mm/ano sendo responsáveis pela 
substituição do domínio das savanas por florestas. As 
florestas alagadas do rio Branco ainda são pouco 
conhecidas e há indícios de que poderão ser instaladas pelo 
menos 4 usinas hidrelétricas que podem influenciar nos 
regimes de inundação, e consequentemente alterar a 
estrutura e composição das espécies arbóreas que 
acompanha o rio. Assim, este trabalho objetivou avaliar a 
mudança na composição de espécies arbóreas das 
florestas sazonalmente alagadas pelo rio Branco, tentando 
prever como a composição florística responde a 
precipitação, tempo de inundação e características físicas e 
químicas do solo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para entender como a composição de espécies 
arbóreas das florestas alagadas do rio Branco 
responde aos filtros ambientais selecionados, foram 
amostrados de forma sistemática, ao longo de 566 km 
desde a confluência dos rios Tacutu e Uraricoera até 
a foz do rio Branco, 72 parcelas de 250m x 4m (0,1 
hectare) distribuídas em 1 localidades. Em cada 
parcela, todos os indivíduos arbóreos e palmeiras com 
diâmetro a altura do peito (DAP) ≥ 10cm foram 
medidos (altura e DAP) e identificados. As exsicatas 
férteis fabricadas foram depositadas no herbário da 
UFRR e MIRR e as inférteis estão armazenadas no 
Laboratório de Agrofloresta da EMBRAPA-RR. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram registrados 3.372 indivíduos, classificados em 56 
famílias, 185 gêneros e 289 espécies. Em relação a 
estrutura da florestas, 40% dos indivíduos arbóreos tiveram 
altura entre 10 e 20 metros e predominância de indivíduos 
com DAP entre 10 e 15 cm. Os filtros ambientais que melhor 
explicaram a variação da composição florística foram a 
precipitação (Figura 1) e a textura do solo (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Composição de espécies arbóreas das florestas 
alagadas do rio Branco em resposta a precipitação 

 
Figura 2 – Variação da composição florística em resposta a 
textura do solo 

 
CONCLUSÕES 
Concluiu-se que os filtros ambientais como precipitação, 
características físicas e químicas do solo, juntamente com 
a duração da inundação podem explicar a variação na 
composição das espécies das florestas alagadas do rio 
Branco. No entanto, deve ser levado em consideração que 
há fatores intrínsecos (fatores bióticos) que devem ser 
estudados em conjunto para melhor entender como a 
composição muda e pode se tornar dissimilar ou não com a 
distância geográfica. 
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INTRODUÇÃO 
O Brasil é considerado um grande produtor e 
exportador mundial de carne suína, sendo os 
principais estado responsáveis por grande parte dessa 
produção Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, 

Minas Gerais e Mato Grosso.  A suinocultura é uma 

atividade que exige muita dedicação para se alcançar 
bons índices de produtividade e, consequentemente, 
se obter resultados econômicos satisfatórios. O 
objetivo dessa visita foi observar o bem-estar de 
suínos descrito pelas instalações e acomodações dos 
animais. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O método utilizado nessa visita foi à observação e o 
questionamento junto ao produtor a respeito da 
criação como um todo. Informações sobre as 
instalações, referente ao banho de sol dos animais; 
sobre os horários para a alimentação dos animais; o 
tipo de ração ofertada; os dias de limpeza nas 
instalações e o controle de vetores como as moscas. 
O registro fotográfico das baias, sala de preparo de 
alimentação, fornecimento de água, entre outros 
também se fizeram necessário. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Iniciamos o nosso questionamento pelas instalações 
das baias, uma vez que o padrão determina até 4,6 m2 

para uma pouca adulta, enquanto observamos uma 
delas em processo de maternidade, em uma baia bem 
menor, justificando o produtor que o tamanho era 
aceitável. Uma área maior oferece espaço para 
alimentação, defecção e área de descanso e fuga. 
Observamos que para o banho de sol, os animais 
estavam soltos na propriedade, nos sendo informando 
que eles poderiam se afastar para bem longe se 
tornando inviável a captura, ou seja, não havia um 
cercado para tal. Para a alimentação, fomos 
informados que era colocada somente uma vez ao dia 
para que não ganhassem muito peso, pois a 
comercialização só iria acontecer ao final do ano pelo 
festejo natalino. A ração ofertada era farelo de milho 
com farelo de buritis, em uma proporção de 4:1. O 
tratamento hospitalar também foi investigado, 
ocorrendo à incineração de animais mortos. 
Observamos a limpeza de uma baia, sem mangueira 
de alta pressão, dificultando a agilidade e o atrasando 
na limpeza. Não percebemos o sistema de 
identificação e nem o de informações dos animais, que 

permite obter a rastreabilidade da carne, favorecendo 
as vendas deste produto devido à exigência do 
mercado interno e externo. Percebemos o não 
controle das moscas. Elas foram atraídas por acúmulo 
inadequado de resíduos orgânicos nas criações 
devidos o confinamento dos animais (comum na 
suinocultura). Percebemos também poucos 
trabalhadores e muito serviço a ser feito.  
 
CONCLUSÕES 
A falta de fiscalização ambiental fortalece o descaso 
com o bem-estar dos animais. Eles não pareciam em 
bom conforto. Nas instalações havia água encanada 
em cada baia, porém não havia telas nas laterais, 
podendo os animais estar expostos a intempérie da 
natureza. Os trabalhadores não utilizavam todos os 
EPIs necessários, estando expostos a possíveis 
contaminações. 
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INTRODUÇÃO 
A disponibilidade de informação é fundamental para o futuro visitantes, uma vez que ‘‘os visitantes querem consumir 

informações sobre todas as possibilidades que podem ser vividas no lugar a ser visitado, seja mediante sua renda e 

potencial de gastos, seja por conta das oportunidades que se encontram disponíveis na ocasião de sua estadia.’’ 

(BRITO,2018, p.79). A pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vagas, Sebrae e Ministério do Turismo, apontam a 

inexistência de aplicativo oficial dos destinos turísticos para smartphone assim como a falta de sinalização e informação 

para o apoio turístico em Boa Vista (BRASIL, 2014). Visando a exploração das atividades turísticas e culturais, surge então 

a necessidade de implementar o ZO’É: aplicação móbile para auxílio na visitação turística da cidade de Boa Vista, voltada 

não só aos turistas como também a população local.  O presente trabalho tem por objetivo Demostrar de que forma a 

implementação de um aplicativo para dispositivos moveis, tendo como base ferramentas de geotecnologias, é capaz de 

auxiliar a visitação turística na cidade de Boa Vista – Roraima. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho será necessária uma busca em materiais bibliográficos a fim de identificar os 

potenciais atrativos ou serviços como hospedagem, deslocamento, alimentação, cultura, entre outros existentes na cidade 

de Boa Vista – Roraima, bem como o agrupamento dessas informações em uma base de dados geográfica. A utilização 

de ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento e teste de software, será de estrema importância, para auxiliar não 

só a criação como também na validação da aplicação móvel por meio de testes funcionais, os usuários também irão 

analisar a usabilidade e precisão do aplicativo visando assim atender o objetivo geral do projeto demostrando a eficácia 

da aplicação aqui proposta.    

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o desenvolvimento da aplicação móbile ZO’É, espera-se que as informações sobre Boa Vista - Roraima sejam elas 

de atrativos turísticos ou serviços (hospedagem, deslocamento, alimentação, cultura, entre outras) , estejam à disposição 

dos usuários, de modo que não aja dúvidas sobre as atividades que poderão ser realizadas, auxiliando na visitação e 

divulgando os potenciais atrativos da cidade.    

CONCLUSÕES 

O setor turístico vem sofrendo atualizações a cada ano, uma vez que a tecnologia no mundo anda em passos largos, os 

viajantes buscam por novas opções precisas, portáteis e que facilite as atividades durante o percurso onde acontece as 

visitações desejadas. Diante do contexto apresentado, a questão que engendra essa premissa órbita na importância de 

uma aplicação para dispositivos móveis que consiga agrupar informações georreferenciadas afim de auxiliar na 

localização, para os diversos públicos de forma prática, rápida, simples e instantânea, no que diz respeito ao potencial 

turístico e cultural de Boa Vista. 

____________________ 
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INTRODUÇÃO 
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT iniciou-se em outubro de 2004. O evento ocorre 
anualmente sob a coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI que, em parceria com 
o estado, mobiliza universidades, centros de pesquisa, escolas, empresas e a sociedade civil organizada para 
um grande evento que a cada edição gira em torno de um tema central. 
As atividades realizadas na SNCT buscam envolver a comunidade para que ela conheça e debata assuntos 
que extrapolam os muros da universidade (Barreto et al., 2015), uma vez que “A divulgação científica entrou, 
definitivamente, na agenda pública e governamental do Brasil. O interesse pela Ciência, Tecnologia e Inovação 
(CT&I) é crescente e ocorre em paralelo ao aumento da produção científica e tecnológica do país.[...] (Garroti 
e Caldas, 2014, p. 29).  
Dessa forma, por meio da SNCT o objetivo de aproximar a população da Ciência e Tecnologia tem sido atingido 
quando observa-se que ao longo dos anos a cada nova edição da Semana, a participação de projetos voltados 
para a divulgação científica vem crescendo cada vez mais nos municípios brasileiros (Garroti e Caldas, 2014).  
Neste sentido, é importante destacar que a SNCT apresenta para sua implementação desafios e limitações 
como mencionado por Moreira (2007) em sua pesquisa sobre os  três primeiros anos de experiência da SNCT 
no  Brasil e que apesar das dificuldades, a realização desse evento torna-se possível a partir da colaboração 
de cientistas, comunicadores da ciência, técnicos, servidores públicos, professores, estudantes e 
principalmente por meio do trabalho voluntário, pois em função da dedicação, entusiasmo de pessoas 
desprovidas de qualquer tipo de interesse e dispersas por todo o país é que se torna possível a concretização 
deste evento. 
Considerando que a ciência no Brasil carece de investimentos e para a realização de um evento de natureza 
científica os recursos financeiros destinados nem sempre são suficientes para arcar com as despesas 
necessárias para a sua execução, é importante frisar a necessidade de se ter uma equipe organizadora 
constituída por pessoas sem qualquer vínculo empregatício. 
Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo relatar o aprendizado gerado e a contribuição na formação 
acadêmica por meio do trabalho voluntariado desenvolvido na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no 
estado de Roraima. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este relato de experiência visa discorrer sobre o trabalho voluntário desenvolvido durante o evento da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT de Roraima no período de 2011 a 2017. A Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia que acontece anualmente no mês de outubro em todo país, recebe financiamento do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicação (MCTIC). A SNCT, no estado de Roraima, vem sendo realizada desde 2011 pela 
Universidade Estadual de Roraima – UERR, por meio do Núcleo de Pesquisa e Estudo em Educação em 
Ciências e Matemática (NUPECEM) e Laboratório de Turismo, Ecologia e Meio Ambiente (LabTEMA). 
A SNCT do Estado de Roraima se encontra na sua 8 edição e contempla ao longo dos anos diversas atividades 
que buscam disseminar e popularizar a ciência por meio de exposições e apresentações de trabalhos 
contemplando as atividades de ensino, pesquisa e extensão, oportunizando o intercâmbio e a difusão das 
produções científicas, tecnológicas entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa, além de palestras, 
oficinas, minicursos, visitas monitoradas a espaços de divulgação científica, exposições sobre temas científicos 
de interesse geral. Atividades unindo ciência, cultura e arte (teatro, cinema e música). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Desde 2011, a equipe de voluntários tem crescido sobremaneira, aliada às necessidades decorrentes do 
crescimento do evento. Diversas equipes, com diferentes funções são montadas, são elas: 
 
Comissão Organizadora: Compostas por docentes e discentes da Universidade Estadual de Roraima (UERR) 
que são responsáveis por realizar as seguintes atividades, lançamento da carta circular com a chamada 
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contendo prazo para as submissões de resumos, montagem das programações de abertura, tais como as 
palestras e atividades culturais, fazer os controles de submissões, recebimentos e posterior envio dos resumos 
para os avaliadores, encaminhar o parecer do avaliador para os participantes, divulgar na mídia as 
programações, fazer chamadas para voluntários, montar o cronograma de apresentações oral e pôster e por 
fim, cadastrar as atividades no site do MCTI, emitir os certificados para os participantes e gerar o boletim da 
SNCT.   
Comissão Científica: Compostas por pesquisadores (Mestres e Doutores) de diferentes instituições de 
Roraima e de outros estados brasileiros que realizam a avaliação dos trabalhos escritos submetidos para 
apresentação durante a Mostra Científica da SNCT. Nos dois primeiros anos da realização da SNCT, a 
comissão era composta por 05 colaboradores em 2011 e apenas 04 em 2012 e até 2013 o número ainda se 
mantinha baixo com 11 colaboradores. e a partir de 2014 ocorreu um aumento significativo totalizando 39, 
apesar de uma pequena variação em 2015 que o número caiu para 28, em 2016 e 2017 o número se manteve 
na média num total de respectivamente de 40 e 36 colaboradores. 
Comissão de Avaliação: Durante a Mostra Científica a SNCT convida profissionais das diferentes instituições 
parceiras para realizar as avaliações dos trabalhos apresentados nas modalidades oral e pôster. Essa avaliação 
presencial representa uma devolutiva aos autores que proporcionam que a SNCT se torne um espaço de 
melhorias na comunicação e postura dos apresentadores, bem como novas reflexões para as pesquisas em 
desenvolvimento. 
Palestrantes: São profissionais que, sem o receber prolabore, aceitam falar sobre sua experiência em torno 
dos temas específicos da SNCT. Esses profissionais são de diferentes regiões do Brasil e oportunizam aos 
participantes diferentes reflexões sobre o tema. 
Ministrantes de Oficinas e Minicursos:  Compostos por diferentes pessoas, como estudantes e professores 
de distintos cursos tem como finalidade desenvolver suas pesquisas para a comunidade e acadêmica...  
Voluntários: composta por estudantes de diferentes cursos que ficam responsáveis pela logística do evento, 
coordenando sessões orais de apresentações, palestras, exposições e todas as outras atividades necessárias 
para a execução da SNCT nas diferentes regiões do estado. Essa participação, segundo Oliveira (2010), tem 
grande contribuição para o evento, bem como para a formação do estudante. Pois as atividades realizadas fora 
da sala de aula contribuem para a formação acadêmica ao gerar aprendizagens que possibilitam o 
desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo.  
O trabalho voluntário possibilita um maior convívio no ambiente acadêmico, os envolvidos desempenham 
atividades que vão desde credenciamento, na mediação nas sessões de trabalhos orais, pôster. Atuam 
auxiliando nas oficinas e minicursos, organizando e separando materiais a serem utilizados. Todo esse 
envolvimento favorece a troca de ideias e experiências, para o desenvolvimento de habilidades, de 
compromisso e responsabilidade, que servirão como complemento às atividades acadêmicas.  
Assim, pode-se dizer que os eventos científicos contribuem para o desenvolvimento da formação acadêmica 
dos estudantes, devendo haver maior participação nestes, visto participar ativamente na organização SNCT 
possibilita momentos de enriquecimento cultural e social, além de propiciar além de uma visão mais globalizada 
de conhecimento 
 
CONCLUSÕES 
Participar ativamente na organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Estado de Roraima – 
SNCT possibilita uma visão mais ampla do que é realizar um evento científico, dos desafios e dificuldades 
encontradas para a sua concretização. Além do mais, quando se tem um número considerável de pessoas 
unidas em prol desta causa, esta iniciativa faz toda a diferença. Pois sem a união e envolvimento de diferentes 
pessoas por meio do trabalho voluntariado, nada disso seria possível. 
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INTRODUÇÃO 

A presença dos imigrantes nordestinos no Estado de Roraima não é algo novo, a mesma começa em meados 
da década de 70 do século passado, quando milhares de nordestinos enxergaram aqui uma nova perspectiva 
de vida. Muitos vieram movidos pelo deslumbre do dinheiro fácil proveniente da prática do garimpo, como 
também em busca de terras cultiváveis, porém, nos últimos anos o serviço público é o fator mais atraente. 
Conforme os dados coletados em outubro de 2017 através de uma pesquisa realizada pelo Instituto Unama 
(Universidade da Amazônia), revelou que os maranhenses são a maioria dos migrantes que moram em Boa 
Vista, seguidos por paraenses e amazonenses na Capital, dos 626 entrevistados, cerca de 60% eram naturais 
de Roraima e 40% não nasceram no Estado. Dos oriundos de outras localidades, um total de 27,7% nasceu no 
Maranhão, ou seja, a maioria dos entrevistados. O resultado da pesquisa chama a atenção, considerando que 
a distância de Boa Vista até São Luís, capital do Maranhão, é de mais de 3 mil quilômetros. Lembra-se também 
que o estado não faz fronteira com Roraima, como acontece com o Amazonas, na região Sul e Oeste, e o Pará, 
na região Sudeste do Estado. Logo, entende-se que o processo migratório para à Região Amazônica estiveram 
atrelados aos chamados “ciclos” econômicos e aos interesses do estado Nacional. Essa presença marcante 
fez com que elementos da territorialização e da identidade dos maranhenses sejam externalizados nas 
fachadas prediais e/ou na festa do arraial dos maranhenses no qual clama que o “O Maranhão é aqui!”. Assim, 
a identidade não é só situacional ou social, ela é uma posição política desses migrantes em Boa Vista/RR.
 Este trabalho assim como o arraial tem por objetivo mostrar que a cultura maranhense não pode 
continuar sendo vista e propagada de maneira negativa, uma vez que os mesmos tem contribuído 
historicamente no processo de construção e desenvolvimento do estado de Roraima.  
Neste trabalho, apresentamos uma parte do estudo sobre a migração de maranhenses para a cidade de Boa 
Vista, estado de Roraima, no qual enfocamos o “Arraial dos Maranhenses”, festividade realizada todo mês de 
junho, desde 2010, na Comunidade Católica São Raimundo Nonato, no bairro Santa Luzia Acrescente também 
o objetivo geral. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho caracterizou-se por uma metodologia de estudo bibliográfica onde tentou compreender os conceitos 
presentes, cultura, história oral, identidade, comunidades. Em uma segunda etapa o trabalho dedicou-se a 
compreender mediante trabalho de campo as várias nuances existentes no cenário da pesquisa. O trabalho 
teve como proposta também, a partir da metodologia da história oral, compreender as diferentes manifestações 
simbólicas do grupo migrante no que tange por exemplo no “Arraial dos Maranhenses”. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Mesmo sendo a maioria dentre os migrantes, a população maranhense vem sofrendo inúmeras situações de 
preconceito e discriminação. Estas causadas por sua origem social bem como pela forma que aqui chegaram. 
Na década de 90, foram incentivados pelo recém governo que proporcionava além dos meios para aqui 
chegarem como também lhes davam terreno e material para construir a casa. Esse cenário mais que favorável 
motivou a vinda de muitos maranhenses que viviam em condições de extrema pobreza no seu estado de 
origem. 
À expansão demográfica da cidade corresponde a reestruturação do espaço urbano de Boa Vista. Novos 
bairros vão alojar a população que chegava em quantidade, incrementando a ampliação da malha urbana em 
direção a Zona Oeste. Segundo Veras (2007), em 1980, a capital contava com 12 bairros e, em 1993, passou 
a ter 31 (2007, p. 159 e 165); em 2012, segundo a SEPLAN/RR (2012), eram 53 bairros, entre os quais os 
bairros Pintolândias I, II,III e IV, que mais recentemente foram renomeados. O Pintolândia III tornou-se Santa 
Luzia, local onde está localizada a Comunidade Católica São Raimundo Nonato e que sedia o “Arraial dos 
Maranhenses”. 
A partir de então se criou no imaginário popular uma visão negativa que passou inclusive a ser reproduzida 
pelos próprios maranhenses. Essa visão depreciativa está relacionada principalmente a situação de violência, 
inferiorização cultural e social. Uma evidência são as piadas de cunho pejorativo que faz com que muitos 
maranhenses passem a negar sua própria identidade.  
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“Tal situação de negatividade está relacionada a questões religiosas, pois já se naturalizou no 
discurso local que todo maranhense vindo da cidade de Codó é macumbeiro, isso faz com 
que muitas pessoas naturais daquela cidade, neguem sua identidade de maranhense e/ou 
codoense. O mesmo acontece com a cultura musical proveniente daquele estado, esta é 
também marginalizada como se somente o reggae compusesse a cultura musical do 
Maranhão.”  Afirma Pedro Lima; Presidente da Associação dos maranhenses no Estado de 
Roraima. 

 

Frente ao estigma de que o maranhense é aquele que sofre algum tipo de violência, foi idealizado “O Arraial 
dos Maranhenses”, um espaço de reconstrução e valorização da cultura. No evento também se recordam as 
brincadeiras e busca-se resgatar as “raízes” como o bumba meu boi e o tambor de crioula, por exemplo. 

“Os estudos constroem-se sobre outros estudos, não no sentido de que retomam onde outros 
deixaram, mas no sentido de que, melhor informados e melhor conceitualizados, eles 
mergulham mais profundamente nas mesmas coisas.” (GEERTZ, 1989, p.18) 

Se apropriando do conceito de comunidade -experiência de um grupo que estão ligados por uma teia de 
afinidades- a Comunidade Católica São Raimundo Nonato reivindica a identidade maranhense sincretizando 
religiosamente os povos do terreiro, do reggae e demais, para que haja reconhecimento e a potencialização 
das suas manifestações que antes eram isoladas e/ou independentes, aglomerando-as, concentrando-as em 
uma só força, sem esquecer da essência, para que de fato haja a materialização da forma concreta e verdadeira 
de uma cultura tão forte que é a desses nordestinos. 
Neste sentido, o principal idealizador da Festa nos permite reafirma que a proposta do Arraial surge em torno 
de três eixos: um relacionado à ação cristã e as práticas da Comunidade; outro, como enfrentamento de 
situações socioculturais adversas; e, também, como estratégia de inserção, eixos que ficam evidenciados na 
sua fala: - É uma forma de enfrentamento, foi também uma compreensão, uma proposta de evangelização aqui 
da Comunidade de enfrentar a realidade. Então o arraial seria essa proposta de vender uma boa imagem do 
Maranhão como forma de levantar a estima dele, desse indivíduo, levantar a autoestima da pessoa né? Com a 
pessoa se sentindo respeitada e valorizada na condição de pessoa humana. 

“A cultura é pública porque o significado o é.” (GEERTZ, 1989, p.9) 

O arraial se estrutura em torno de uma rede constituída por ações, colaborações e trabalho no plano material, 
mas que tem no plano simbólico seu elemento motivador. Essa rede articula-se a partir das memórias daqueles 
que estão envolvidos com a festa, que reativa também identidades que não querem ser esquecidas. De fato, 
um dos trunfos desta festa é a redução do preconceito e a aceitação da sua própria identidade, já que a mesma 
é uma estratégia de inserção e de identificação, de apropriação territorial simbólica no jogo entre o “aqui” e o 
“lá” decorrente da migração.  

 

CONCLUSÕES 

A memória, portanto, solidariamente compartilhada garante a existência do Arraial dos Maranhenses. Por meio 
da reivindicação de uma origem comum e da reafirmação de uma cultura, migrantes maranhenses 
estabelecidos em Boa Vista buscam um lugar para si, com uma identidade que seja forte para vencer os 
preconceitos e as discriminações, que vença a negação vivida por muitos, como indivíduos e como grupo social.  
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INTRODUÇÃO 
Quando se pensa na história da Química, logo se pensa no desenvolvimento da humanidade, já que essa 
ciência abrange todas as transformações da matéria e suas teorias correspondentes. Conforme Greenberg 
(2009), para qualquer momento da história que se olhe, lá está presente a Química, permitindo avanços nos 
processos produtivos, proporcionando descobertas para a medicina ou oferecendo mais segurança e conforto 
para a sociedade. 
Não é possível referir algo sobre o surgimento da Química sem fazer uma breve referência às múltiplas 
tessituras da história da construção do conhecimento e a seus diversificados encadeamentos (CHASSOT, 
1995).  Por exemplo, o surgimento do fogo possibilitou com que a humanidade pudesse mudar os seus hábitos, 
bem como o que aconteceu com o surgimento do sal, que permitiu o armazenamento dos alimentos sem mesmo 
a existência da geladeira, dentre outros.  
Entre os diferentes processos de transformação da matéria, um dos principais foi a metalurgia que iniciou com 
o descobrimento do cobre. Depois, por experimentação ou como resultado de misturas acidentais, descobriu-
se que suas propriedades mecânicas poderiam ser melhoradas em suas ligas de metais. A mineração é uma 
atividade econômica, porém tem um sentido mais amplo, pois nela encontramos as indústrias extrativa dos 
minerais, que fazem a extração dos minérios em túneis ou galerias e as indústrias de produtos minerais, que 
fazem a transformação da matéria-prima para consumo humano. 
No estado de Roraima, a exploração de minérios começou com as migrações que aconteceram na década de 
70 e o garimpo tornou-se a única atividade econômica neste período até o início dos anos 90, com isso, 
intensificou a exploração dos recursos minerais. Para Sousa (2015), Roraima historicamente foi o palco de uma 
corrida por materiais preciosos até hoje cobiçados: o ouro e o diamante.   
Nesta direção, percebe-se que ainda hoje o ensino de Química é descontextualizado e não leva em 
consideração sua história e a realidade local e para Polidoro e Stigar (2009, pg 155): 

“A distância entre o saber científico e o saber ensinado não representa, neste caso, uma 
hierarquia de saberes, mas uma transformação de saberes que ocorre nas diferentes 
práticas sociais, em função da diversidade dos gêneros discursivos e dos interlocutores 
aí envolvidos”. 

Assim, diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo pesquisar a história da exploração dos minerais em 
Roraima, a partir de reportagens de jonais locais no período das decadas de 70 a 90, e propor uma estratégia 
para o ensino de Química de forma contextualizada, relacionando à história do estado. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa de carater documental, foi realizada no acervo histórico de Roraima, onde se pesquisou no Jornal 
Boa Vista das décadas de 70 a 90, que relatassem fatos que envolviam a mineração e, que de forma indireta, 
estivessem relacionadas a Química, e pudessem ser utilizadas de forma contextualizada nas aulas de química 
para abordar o contéudo sobre elementos químicos no 1º ano do Ensino Médio. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram avaliados 16 jornais e foram encontradas 32 notícias que apresentavam relação com a química. 
Encontrou-se também muitos assuntos distintos um do outro, por isso o foco foi em reportagens que 
emvolvessem a mineração, e como no estado o garimpo era a principal atividade econômica durante as 
décadas de 70 a 90, optou-se então por notícias referentes a minérios.  As reportagens serão apresentadas em 
ordem cronológica. 
A primeira reportagem encontrada datada de 03 de novembro de 1974, falava sobre as boas possibilidades de 
se encontrar ouro, urânio e diamante no estado (na fronteira com a Venezuela), isso dito através de estudo de 
alguns geólogos, conforme apresentado na figura 1. E na figura 2, uma segunda reportagem de 29 de abril de 
1977, informando que a Nuclebrás iria pesquisar urânio na região do Surucucu. 
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Figura 1: Imagem da reportagem do Jornal Boa Vista, 03 de novembro de 1974, com o título “Urânio e 
diamantes em Roraima e Xingu”.  

 
Figura 2: Imagem da reportagem do Jornal Boa Vista, 29 de abril de 1977, intitulada “Nuclebrás vai pesquisar 
urânio de surucucu”. 
 
Já a terceira reportagem (figura 3), datada de 11 de novembro de 1979, relatava que foi realizada uma pesquisa 
pela Núclebras na serra do Surucucu, situada no município do Alto Alegre, em algumas comunidades indígenas 
com urgência para determinar a existência e quantidade de urânio que poderia ter na região.  
Essa reportagem destacava a importância socioeconômica da mineração para o estado naquela época, 

relatando que os garimpeiros iriam atrás de minerais e assim seriam gerados novos empregos para muitas 
pessoas que não teriam oportunidade de emprego nas esferas do governo. 
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Figura 3: Imagem da reportagem do Jornal Boa Vista, 11 de novembro de 1979, com o título “Cassiteria e 
outros minérios acabarão com desemprego em Roraima”.  

 
A quarta reportagem (Figura 4) relata sobre a descoberta de grandes depósitos de minerais na Amazônia, 
destacando Roraima por apresentar a maior quantidade de urânio. Além do urânio, foram descobertos titânio, 
tório, entre outros.  
Na sua aplicabilidade, o urânio por exemplo é utilizado na medicina e na agricultura, além disso sua principal 
aplicação comercial é para geração de energia elétrica, o titânio está na lista dos dez elementos mais 
encontrados na superfície terrestre, com uma produção de materiais bem resistentes em situações adversas. 
E o tório pode ser utilizado para geração energia assim como urânio, porém, mais limpa e econômica 
 
Figura 4: Imagem da reportagem do Jornal Boa Vista, 17 de julho de 1976, intitulada “Uma “corrida” ás jazidas 
da Amazônia”. 

 
   
A Petrobrás também fez um levantamento geofísico do estado para ver a possível existência de Petróleo, depois 
do levantamento feito foi constatado que poderia ter existência de petróleo no vale do Rio Tacutu, no município 
de Bonfim (Figura 5). 
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Figura 5: Imagem da reportagem do Jornal Boa Vista, 03 de julho de 1982, com o título “Petrobrás intensifica 
busca de petróleo em Roraima”. 

  
O petróleo e seus derivados estão presentes no cotidiano do aluno, e este tema é abordado apenas no terceiro 
ano do ensino médio, sem uma relação inicialmente no primeiro ano, onde o aluno poderia relacionar os 
diferentes elementos químicos e que por meio de ligações químicas podem formar diferentes compostos como 
os encontrados no petróleo. Bem como, poderiam ser explorados os conceitos de mistura, separação de 
misturas, forças intermoleculares, entre outros conteúdos de forma contextualizada, relacionando a história da 
química e de Roraima. Abordar conceitos de química a partir de temas geradores, constituem-se em uma 
eficiente ferramenta de ensino, possibilitando o aprendizado de tópicos do programa de Química e também a 
formação de um cidadão mais consciente (MARIA, 2002).  
A última reportagem (figura 6) mostra que no país vizinho, a Guayana Inglesa, foi encontrado um poço que 
jorrou petróleo e que existe a possibilidade de encontrar petróleo em terras roraimenses, por apresentar o 
mesmo perfil geológico.  
Nesta reportagem verifica-se o uso da palavra “lavrado”, que está relacionado a um ecossistema único, que 
não é encontrado em outra parte do Brasil, com elevada importância para a conservação da biodiversidade e 
dos recursos hídricos (BARBOSA, et al., 2007).  
 
Figura 6: Imagem da reportagem do Jornal Boa Vista, 24 de abril de 1982, intitulada “Jorrou petróleo no 
lavrado”. 

 
 
CONCLUSÕES 
É indiscutível a importância de trabalhar conteúdos de química de forma mais didática e contextualizada, 
rompendo com as aulas tradicionais. A partir da pesquisa realizada nas reportagens publicadas no jornal de 
Boa Vista entre as décadas de 70 a 90, observou-se que mesmo a química ainda sendo desconhecida para 
muitas pessoas, ela já estava presente em algumas reportagens, devido principalmente a mineração, principal 
fonte de renda de Roraima. 
Percebe-se assim, a possibilidade de utilizar essas reportagens de forma organizada para ensinar química a 
partir da história da química e de Roraima para estudantes, tanto do ensino fundamental quanto médio, 
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abordando de forma contextualizada contéudos que envolvam elementos químicos, introdução a química e a 
química orgânica. 
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INTRODUÇÃO 
Observa-se, que a  inclusão escolar é um dos grandes desafios da Educação no Brasil, a escola precisa estar 
mais atenta para  adaptar-se as necessidades das pessoas com de necessidades especiais, pois, sabe-se que 
quanto mais desconhecidas e supostamente distantes forem as condições individuais e sociais das pessoas 
com deficiência, maiores serão as possibilidades de instauração do medo nos relacionamentos interpessoais, 
pois, a proximidade  e interação com outros viabilizam a afirmativa do outro como sujeito, e é esse o ponto 
principal da necessidade e importância de se trabalhar a inclusão no sentido de interação social. No cenário, 
do objeto deste estudo, está inserido as pessoas com autismo. Segundo Gadia et al, a expressão autismo foi 
utilizada primeiramente por Bleuer, em 1911, "para designar a perda do contacto com a realidade, o que 
acarretava uma grande dificuldade ou impossibilidade de comunicação. Em 1943, Kanner designou 
comportamentos associados ao de Bleuer como Distúrbio Autístico do Contato Afetivo e, Asperger, em 1944, 
usou a expressão Psicopatia Autística. Asperger conceituava o Autismo Infantil como a existência de uma 
distorção do modelo familiar interferindo no desenvolvimento psicoafetivo da criança em decorrência do caráter 
altamente intelectual dos pais destas crianças, embora o autor tenha também assinalado a existência de fatores 
biológicos.  
Em muitos casos observa-se, que no início da vida, as manifestações sociais do autista são normais, pois, 
alguns, quando bebê estabelece contato visual, agarra um dedo, olha na direção de onde vem uma voz e até 
sorri. No entanto, (NASCIMENTO-FILHO, apud SELAU, 2010, p. 67), entende  que, outras crianças apresentam 
desde o início as manifestações do autismo. A mais simples troca de afeto é muito difícil, como, por exemplo, 
o próprio olhar nos olhos que é uma das primeiras formas de estabelecimento de contato afetivo. Toda 
manifestação de afeto é ignorada, os abraços são simplesmente permitidos, mas não correspondidos. Não há 
manifestações de desagrado quando os pais saem ou alegria quando volta para casa. As crianças com autismo 
levam mais tempo para aprenderem o que os outros sentem ou pensam, como, por exemplo, saber que a outra 
pessoa está satisfeita porque deu um sorriso ou pela sua expressão ou gesticulação.  
Neste sentido, percebe-se, que além da dificuldade de interação social, comportamentos agressivos são 
comuns especialmente quando estão em ambientes estranhos ou quando se sentem frustradas.  A atual 
consciência de parte da população sobre a ampla e complexa questão da inclusão social tem sido geradora de 
crescente número de estudos e ações, cada um a seu modo, atuando em diferentes frentes com diversos 
recursos. No Brasil, o primeiro contato de pessoas autistas com um robô capaz de auxiliar no tratamento 
aconteceu em São José dos Campos, na ONG GAIA (Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo) e contou com 
dois adultos e quatro crianças atendidas pela ONG (OLIVEIRA, 2017).  
Partindo deste principio, o objetivo do projeto A robótica como Instrumento cara melhor desempenho cognitivo 
na interação social das crianças com autismo - com o atendido D.F.A, com idade de nove anos,  teve por intuito  
despertar a alta concentração e foco, melhorar as habilidades de interação e comunicação, em contextos 
diferenciados, acentuando a confiança e integração, utilizando  métodos e técnicas, da robótica como fonte de 
estimulo aos indivíduos, entendendo a robótica como facilitadora do desenvolvimento, inclusão e melhoria da 
qualidade de vida das crianças com autismo, o projeto foi desenvolvido dentro da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais ( APAE) em Boa Vista –RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Pesquisa bibliográfica e revisão de literatura, de forma qualitativa, primeiramente, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica, para identificar a interface dos processos para construção de conhecimento visando melhor 
desempenho dos atores envolvidos nas atividades do projeto, com intuito de formar um ambiente inclusivo e 
integrado, procurou-se entender, os conceitos de desenvolvimento e avaliação sob diferentes óticas, refletindo 
as diversas formas de autismo e seu impacto social. Com o fim de evidenciar propostas de assistência aos 
profissionais, assim como aos familiares do atendido, para sermos bem-sucedidos neste processo. Para tanto, 
foram utilizadas por profissionais competentes as ferramentas de analises de (04) atendidos e familiares, 
resultando no menor D.F.A, que teve um excelente desenvolvimento das habilidades motora e cognitiva. Neste 
sentido, as pesquisas bibliográficas sobre a temática, assim como o consentimento legal e   apoio da família, 
subsidiaram o projeto, culminando com o presente artigo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Marques & Dixe afirmam que a não compreensão do autismo, durante muito tempo, ocasionou "diagnósticos 
equivocados, intervenções duvidosas e pais frustrados", ressaltando a dedicação dos pais na luta pela melhoria 
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das opções educativas e desenvolvimento de intervenções adequadas às necessidades de seus filhos, estando 
estes pais em constante desafio e preocupações. 
A ideia surgiu a partir de um olhar holístico, na instituição, onde se verificou um universo favorável para o 
desenvolvimento do presente estudo, as atividades desenvolvidas com o atendido D.F.A, objetivou incentivar e 
interagir em diferentes espaços e situações, assim como o levou a  ter  iniciativas em conjunto com outras 
pessoas. Neste sentido, entende-se que o projeto, atendeu não somente a  criança com autismo, porém,  
desenvolveu o respeito à diversidade, a criatividade e a corresponsabilidade social nos envolvidos, além das 
habilidades aprimoradas com o trabalho em equipe. Neste cenário, estiveram acompanhamento de psicólogos, 
pedagogos, assistente social e fisioterapeuta, assim, como um ambiente propicio para integração e 
desenvolvimento do estudo, visando maior conforto e praticidade para os atores sociais envolvidos.  

 

CONCLUSÕES 
Neste contexto observa-se, que a introdução de atividades relacionadas à robótica nos ambientes inclusivos, 
pode contribuir de maneira relevante para as diversas atividades a serem desenvolvidas na criança com 
autismo, em seu cotidiano, despertando e fortalecendo a interação social dos mesmos. Porém é imprescindível 
o acompanhamento de profissionais, habilitados e capacitados para o acompanhamento e desenvolvimento 
destas crianças. 
Buscando ferramentas para  inclusão  também estamos uma  sociedade mais justa, para as crianças com 
autismo, pois, a robótica oportuniza diferentes contextos de aprendizagens aos envolvidos, especificamente 
neste estudo, percebeu-se,  a relevância de conhecer e compreender um pouco da realidade de uma criança 
com necessidades, entre outros,  despertou o espirito cientifico,  de pesquisa dentro da ciência e tecnologia. 
Ademais, afirmou que a robótica pode contribuir de maneira relevante para as diversas atividades a serem 
desenvolvidas na rotina, da criança com autismo, pois, desperta e fortalece a interação social das mesmas.  O 
processo de transformação do atendido D.F.A. foi percebido em cada encontro, sua adaptação ao novo, a 
capacidade de escutar os diferentes membros da equipe, a maneira que se relacionava com as ferramentas 
disponíveis, A relação com o ambiente propicio foi muito importante, visto que,  possibilitou empoderamento e 
maior autonomia de todos os envolvidos. 
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INTRODUÇÃO 
 
A batata-doce (Ipomoea batatas L.), tuberosa pertencente à família das Convolvulaceaes, destaca-se no Brasil 

como a hortaliça de maior produtividade de energia digestiva por m², sendo adaptável a diferentes sistemas 

edafoclimáticos, de baixo custo de produção e de boa rentabilidade por unidade de área (Roesler et al., 2008). 

De acordo com Cardoso et al. (2005), além da importância na alimentação humana e animal, a batata-doce é 

também matéria-prima em diversos setores da indústria, sendo, portanto, cultura chave para o setor agrícola 

nacional.  

No Estado de Roraima, extremo Norte do Brasil, a cultura ainda está em fase inicial a nível de comércio, 

carecendo ainda de suporte técnico principalmente no que tange à adubação, uma vez que os solos da região, 

naturalmente, apresentam baixo aporte nutricional, fato que justifica a baixa produtividade da cultura na região. 

Nesse contexto, o uso da adubação orgânica justifica-se à cultura em função da alta exigência nutricional das 

plantas de batata-doce (Echer et al., 2009) e da disponibilidade desse material orgânico na região. 

Assim, considerando-se a importância da cultura da batata-doce para o desenvolvimento socioeconômico 

regional, admitindo que existem fatores que limitam a produção da cultura, como a baixa fertilidade dos solos; 

a recomendação inicial de doses de esterco como adubação orgânica faz-se necessária aos cultivos ainda em 

fase de implantação. Nesse contexto, objetivou-se com este trabalho avaliar o rendimento produtivo de batata-

doce em função de doses de estercos bovino e de galinha em primeiro ano de cultivo sob as condições 

edafoclimáticas de Boa Vista, Roraima.    

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Dois experimentos independentes foram conduzidos em uma área particular (Sítio Santa Cruz) localizada na 
vicinal Água Boa, Km 07, área rural do município de Boa Vista, Roraima, cujas coordenadas geográficas de 
referência foram registradas a 02° 45’ 42.1” N 60° 51’ 11,8” W e 96 m de altitude, no período de março a 
setembro de 2017. O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Awi, tropical chuvoso, com 
médias anuais de precipitação, umidade relativa e temperatura, de 1.678 mm, 70% e 27,4 °C, respectivamente 
(Araújo et al., 2001). 
Antes da implantação dos experimentos, uma análise de solo foi realizada, caracterizando-o como um Latossolo 
Amarelo com o seguinte aporte físico-químico: pH (CaCl2) - 4,48; Ca2+ - 0,80 cmolc dm-3; Mg2+ - 0,40 cmolc dm-

3; K+ - 0,02 cmolc dm-3; Al3+ - 0,20 cmolc dm-3; H+Al - 3,00 cmolc dm-3; P - 1,80 mg dm-3; SB - 1,22 cmolc dm-3; 
T - 4,22 cmolc dm-3; t - 1,42 cmolc dm-3; V - 28,92%; m - 14,08%; Argila - (4%); Silte - (4,0%) e Areia - (92%) 
(EMBRAPA, 2013). 
Foram testadas doses de esterco de galinha (experimento 1) e doses de esterco bovino (experimento 2). Os 
experimentos foram instalados em blocos casualizados, com três repetições, sendo cada unidade experimental 
constituída de quatorze plantas cultivadas em leiras de 2 x 1 m (2m²), com fileiras duplas espaçadas com 0,3 x 
0,4 x 0,3 m, representando um estande de 70 mil mudas por hectare útil. Salienta-se que para a mensuração 
das variáveis produtivas de batata-doce foi adotada a área útil correspondente as 70 mil planta por hectare, 
desprezando a área entre leiras do experimento. Os tratamentos consistiram de cindo doses de esterco de 
galinha para o experimento 1 (0, 5, 10, 15 e 20 t ha-1) e cinco doses de esterco bovino para o experimento 2 (0, 
10, 20, 30 e 40 t ha-1), ambas incorporadas no solo aos noventa dias após o seu preparo, que constou do 
levantamento das leiras e da aplicação de 2 t ha-1 de calcário dolomítico. 
Os estercos de galinha e de bovino foram adquiridos de uma granja de poedeiras e de uma propriedade de 
criação de animais criados extensivamente, respectivamente, ambas localizadas no município de Boa Vista - 
RR. Esses foram peneirados em peneira com malha de 10 mm e aplicados nas doses estabelecidas. Vale 
salientar que no momento da aplicação das doses dos estercos, também foram aplicados 300 kg ha-1 de 
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superfosfato triplo e 400 kg ha-1 de N-P-K (4-30-10), e aos 30 dias após o plantio foi realizada uma adubação 
de cobertura com aplicação de 200 kg ha-1 de N-P-K (20-0-20). 
A partir do plantio, quando as mudas, produzidas da extremidade das ramas selecionadas de um plantio 
comercial pertencente à propriedade em que se realizou o experimento, apresentavam em média 6 a 8 nós e 
30 cm de comprimento, foram realizadas irrigações complementares por aspersão até à colheita das batatas. 
Aos 107 dias após o plantio foram avaliadas as variáveis produtivas de batata-doce var. Canadense: 
produtividade de rama (PR), produtividade total (PT) e produtividade de raiz comercial (PRC), variáveis estas 
de interesse produtivo e indicativas de eficiência quanto a adubação testada. Para produtividade comercial 
foram consideradas as raízes tuberosas com massa de matéria fresca entre 80 e 1000 g e bom aspecto (formato 
uniforme e liso), conforme Rós et al. (2013). 
Os dados dos experimentos foram submetidos à análise de variância e, conforme o resultado observado, 
procedeu-se a análise de regressão polinomial para as doses de esterco avaliadas, testando os modelos linear 
e quadrático, ambos com auxílio do programa estatístico SISVAR 5.1 (Ferreira, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Nos dois experimentos avaliados foi observado efeito significativo das doses de esterco em todas variáveis 
analisadas, indicando que a adubação orgânica, tanto com esterco de galinha, quanto com esterco bovino, 
promove variação produtiva na cultura da batata-doce. 

 
Tabela 1. Resumo da análise de variância para as variáveis produtivas de batata-doce (Ipomoea batatas L.) 
produzidas em diferentes doses de estercos de galinha e esterco bovino em primeiro ano de cultivo. Boa Vista, 
RR, 2018 

FV GL 

Quadrados médios 

Esterco de galinha Esterco bovino 

PR PT PRC PR PT PRC 

Doses 4 9,511** 1973,92** 1846,85** 1,244* 662,825** 576,410** 
Bloco 2 2,630ns 23,842ns 105,801** 1,034* 46,752NS 140,548NS 

Resíduo 8 0,647 86,092 10,978 0,179 66,972 73,767 

CV (%)  19,52 5,18 6,08 15,48 18,72 24,58 

NS, **, *, - não significativo, significativo a 5% e significativo a 1%, respectivamente, pelo teste F. PR = 
produtividade de rama (t ha-1); PT = produtividade total (t ha-1) e PRC = produtividade de raiz comercial (t ha-1). 

 
Para a produtividade de rama (PR), o aumento das doses dos dois tipos de esterco proporcionou crescimento 
linear no crescimento vegetativo das plantas, com respostas mais expressivas nas doses de esterco de galinha 
(Figura 1). Os maiores valores encontrados para as maiores doses dos estercos testados foram 3,67 t ha-1 para 
o esterco bovino (Figura 1B) e 6,34 t ha-1 para o esterco de galinha (Figura 1A), este último proporcionando 
incremento de quase o dobro de PR em relação a cada dose de esterco bovino. 
 
Figura 1. Doses de esterco (A = esterco de galinha e B = esterco bovino) sobre a produtividade de rama (PR) 
de batata-doce. Boa Vista, RR, 2018. 

 
Diferentemente do resultado observado na PR, na produtividade total (PT), os tipos de esterco apresentaram 
comportamento diferente com o aumento das suas respectivas doses (Figura 2). Para o esterco de galinha 
(Figura 2A), com o efeito quadrático observado, a dose máxima de eficiência (17,69 t ha-1) proporcionou um 
total de 84,77 t ha-1, produção essa de 20 toneladas a mais da observada na maior dose de esterco bovino 
(64,4 t ha-1), que mostrou incremento linear de PT com o aumento das doses avaliadas (Figura 2B).   

 
Figura 2. Doses de esterco (A = esterco de galinha e B = esterco bovino) sobre a produtividade total (PT) de 
batata-doce. Boa Vista, RR, 2018. 
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Como esperado, a produtividade de raiz comercial (PRC) sofreu a mesma influência dos estercos observada 
na PT, com comportamento quadrático e linear para os estercos de galinha e bovino, respectivamente (Figura 
3).  Por meio da derivação da equação do gráfico, a dose máxima de eficiência para o esterco de galinha foi de 
19,55 t ha-1, produzindo um total de 76,63 t ha-1 de raízes comerciais (Figura 3A). Já para o esterco bovino 
(Figura 3B), o efeito linear positivo mostrou que as doses avaliadas apresentaram médias de 21,01; 23,10; 
37,13; 38,00 e 55,44 t ha-1, respectivamente, indicando que, assim como na PT, o aumento das doses de 
esterco bovino é proporcional ao incremento produtivo de batatas comerciais. 

 
Figura 3. Doses de esterco (A = esterco de galinha e B = esterco bovino) sobre a produtividade de raiz comercial 
(PRC) de batata-doce. Boa Vista, RR, 2018. 

 
 

Fazendo um comparativo entre a produtividade total (PT) e a produtividade de raízes comerciais (PRC), fica 
evidente que, embora o esterco de galinha promova maior incremento produtivo do que o esterco bovino, ambos 
apresentam alta porcentagem de raízes comerciais comparada à produção total de batata, fato que consolida 
a boa influência na cultura da batata-doce produzida em primeiro ano de cultivo sob as condições de solo e 
clima de Boa Vista, Roraima.  Além disso, os resultados produtivos aqui encontrados são significativamente 
superior a vários trabalhos encontrados na literatura (Rós et al., 2013; Câmara et al., 2013; Rós et al., 2014) 
Os bons resultados produtivos encontrados com esterco de galinha corroboram os encontrados por Rós et al. 
(2014), que observaram que esse tipo de esterco promove o incremento das produtividades total e comercial 
de batata-doce. Segundo os autores, esse comportamento se dá em detrimento do aporte nutricional, 
principalmente de matéria orgânica, disponibilizado por esse produto, justificando seu uso na cultura. 
Este trabalho traz subsídios informativos quanto à utilização da adubação orgânica por meio de estercos de 
galinha e bovino na cultura da batata-doce implantada em primeiro ano de cultivo sob as condições 
edafoclimáticas de Boa Vista, Roraima. Porém, ressalta-se que os bons resultados produtivos dos esterco 
utilizados devem-se, também, a correta condução do plantio, atentando para a necessidade hídrica da espécie 
e para o controle fitossanitário de agentes que podem interferir na produção. 

 

 
CONCLUSÕES 
 
A batata-doce responde satisfatoriamente à utilização de esterco como adubo orgânico em primeiro ano de 
cultivo. 
O esterco de galinha promove maior rendimento produtivo de batata-doce comparado ao esterco bovino, em 
que o uso de 17,69 t ha-1 e 19,55 t ha-1, respectivamente, é recomendado para obtenção da maior produtividade 
total e comercial de batata-doce produzida em Boa Vista, Roraima. 
O incremento produtivo de batata-doce ocorre linearmente com o aumento de doses de esterco bovino. 
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INTRODUÇÃO 
Atualmente com o aumento significativo da industrialização alimentícia, o consumo de produtos naturais e a 
plantação de produtos orgânicos têm estado cada vez mais escassos pela sociedade. Tendo em vista que 
consumir produtos industrializados está associado à praticidade exigida pelo modo de vida do homem moderno. 
Entretanto existem pessoas que se dedicam um pouco mais ao consumo de produtos orgânicos. Vale ressaltar 
que o homem primitivo não tinha as inúmeras doenças que temos nos dias atuais. Pois a alimentação era 
proveniente do próprio cultivo dele, o homem se alimentava de hortaliças e frutas naturais, sem interferência 
de insumos externos e caças (FRIZON, 2008). É de extrema importância se pensar em uma educação alimentar 
onde sejam expostos a sociedade as principais diferenças entre os tipos de produtos que temos hoje a nossa 
disposição. Esse assunto deveria ser discutindo dentro das escolas, voltados aos alunos e principalmente aos 
coordenadores, bem como pra famílias através de palestras abertas ao público. Isso é uma preocupação que 
deveria ser geral e não somente de um nicho (KORNIJEZUK, 2008). Com isso pretende-se com essa pesquisa 
sensibilizar e incentivar o uso da nossa biodiversidade local, estimulando cada vez mais o uso de orgânicos no 
lugar de industrializados. Contribuindo para a conservação da natureza e principalmente segurança alimentar.  

MATERIAL E MÉTODO 
Quantos aos procedimentos adotados, este estudo se classificou como sendo uma pesquisa bibliográfica. Que 
se caracteriza por nortear a revisão literária de um estudo, uma vez que baseia-se fundamentalmente no 
manuseio de obras, permitindo ao pesquisador, a leitura, análise e interpretação de dados diversos presentes 
em documentos bibliográficos científicos 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O que pode ser visto até agora é que com o passar dos anos a alimentação humana entrou em declive. Mas 
pode-se por como marco a revolução verde. Onde basicamente era necessário um aumento na produtividade 
para suprir o crescente aumento populacional. Ouve então uma mudança no estilo de manejo, onde o uso de 
agrotóxicos, fertilizantes e todos os produtos químicos foram intensificados em busca dessa maior produtividade 
de alimentos e entre outros. Além de diversidades de melhoramentos genéticos, alimentos estão sendo 
modificados para melhor aproveitamento, além da mecanização no campo (NODARI e GUERRA, 2015). 
Porém vale o questionamento acerca de até que ponto esse tipo de manejo beneficiou a população humana. 
Além disso, porque esse tipo de métodos de manejo ainda vem sendo utilizados dentro da agricultura. 
Zamberlam e Fronchet (2011, p. 13) tem o pensamento bem extremista de definir a Revolução verde, onde 
afirmam que “Revolução verde – um jeito capitalista de dominar a agricultura”. Nesse contexto a agroecologia 
surge como sendo uma solução real para problemas acerca do que tange o assunto segurança alimentar ou 
soberania alimentar. Tendo em vista que a utilização desses meios para aumento da produtividade no decorrer 
da Revolução verde trouxe malefícios desde os recursos hídricos, bem como solos e florestas até afetar a 
saúde humana. Levando a necessidade da criação de novas políticas públicas que visem a saúde do homem 
através da alimentação, assunto esse que vem sendo negligenciado (LACEY, 2015). 
A agroecologia tem um papel fundamental para preservar o ambiente ou auxiliar na sua recuperação através 
de meios como compostagem, sucessão de culturas, incentivo a manutenção da biodiversidade dos macros 
organismos e micro-organismos, bem como a preservação da vegetação nativa. Existem sistemas 
agroecológicos, que visam preservar ao máximo o ambiente e sua diversidade acima do solo e abaixo, um 
exemplo disso é a prática de adubação verde, que age como condicionador de solos, mantendo sua diversidade 
funcional (NODARI e GUERRA, 2015). Além de estar diretamente relacionada a soberania alimentar pois visa 
principalmente a preservação do meio ambiente, além de buscar o melhor equilíbrio entre técnicas atuais e as 
de uso tradicional. Logo, ela pode estar ligada a produção de alimentos mais saudáveis contribuindo com a 
manutenção saudável da vida na terra.  

A agroecologia estimula principalmente o conhecimento tradicional, estimula o investimento nesses 
pequenos agricultores, buscando incentivar o agricultor a questionar mais em relação ao que é 
realmente necessário para a manutenção da ecologia do solo. Porém mesmo com pouco investimento 
e incentivo Guanziroli e Cardim (2000, p. 31-32), destacam ainda que os agricultores familiares 
brasileiros “produz 33% do algodão, 31% do arroz, 72% da cebola, 67% do feijão, 97% do fumo, 84% da 
mandioca, 49% do milho, 32% da soja, 46% do trigo, 58% da banana, 27% da laranja, 47% da uva, 25% do 
café e 10% da cana-de-açúcar”.  
A agricultura familiar é vista para a agroecologia como uma importante área a ser investida, pelos números 
relacionados a produção, mas também por ser geradora de empregos, bem como produzir alimentos de baixo 
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custo, assim como o baixo impacto na natureza e principalmente alimentos que são o que mais se aproximam 
de alimentos saudáveis (LACEY, 2015). 

CONCLUSÕES 
Falar de agroecologia é principalmente reconhecer os povos do campo, da floresta e das águas, com as suas 
expressões identitárias e culturais que tem contribuído através da história para a conservação da biodiversidade 
e a diversidade de nossa alimentação. Vale também ressaltar principalmente que se deve valorizar a 
participação das mulheres em torno desse assunto. A agroecologia por sua vez não vem para desconstruir tudo 
que já foi descoberto, mas sim para agregar novos e antigos valores ao que se tem hoje. Pode-se colocar a 
agroecologia como um elo que une o que tem de mais novo e tecnologia alimentícia ao conhecimento 
tradicional. Por isso a agroecologia é vista por muitos como uma alternativa para crise na alimentação que 
temos hoje em dia, tendo em vista que ela integra diversos métodos que visam melhorar os alimentos incluindo 
desde o produtor até o usuário final dos alimentos que são produzidos. 
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INTRODUÇÃO 
A presente pesquisa tem como temática a “Alfabetização de pessoas com necessidades especiais através de 
jogos educativos”, realizado em uma Escola Municipal do município de Boa Vista - Roraima. A nossa 
problemática, consiste se os professores nos anos inicias do ensino fundamental I, utiliza de jogos educativos 
de forma lúdica para a alfabetização de crianças com necessidades especiais (CNE) e qual a sua contribuição 
para o processo de ensino e aprendizagem. Durante a observação nas escolas municipais, percebemos que 
os professores que trabalham na alfabetização das (CNE) pouco utilizam desses recursos didáticos, como 
forma de alfabetizar essas crianças. Utilizando-se de outros meios, nos quais a “ausência” do lúdico no 
processo de ensino e aprendizagem.  
Sendo que os jogos educativos são de grande relevância, pois podem estimular o interesse dos alunos, já 
que o mesmo faz uma relação com o objeto que está sendo manipulado com o conhecimento que está sendo 
transmitido a ele de maneira sistematizadora e lúdica, contribuindo neste processo para uma alfabetização do 
indivíduo. Nessa perspectiva os recursos didáticos com a ênfase nos jogos educativos, além de auxiliar os 
professores em suas práticas pedagógicas, estimula também o interesse dos alunos em aprender os 
conteúdos referentes a sua aprendizagem que está sendo transmitido aos estudantes de forma lúdica. 
Partindo desse pressuposto, o professor enquanto agente de transformação social, deve conhecer o papel 
dos jogos educativos na alfabetização das crianças, e como este recurso é viável e eficaz aos alunos com 
necessidades especiais.    
Por este motivo, consideramos de suma importância a realização desta pesquisa, que através de revisões 
bibliográficas, realizamos o levantamento do seguinte objetivo, analisar se os professores utilizam jogos 
educativos na alfabetização das crianças com necessidades especiais e qual a contribuição destes recursos 
didáticos para o processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental I em uma Escola 
Municipal do munícipio de Boa Vista/RR. Dessa forma é imprescindível verificar se os professores utilizam 
jogos didáticos na alfabetização das crianças com necessidades especiais, identificar as principais 
dificuldades de se trabalha com estes recursos didáticos pedagógicos, como também, faz-se necessário 
apresentar as principais contribuições dos jogos educativos para alfabetização das crianças especiais no 
processo de ensino e aprendizagem.   
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Esta pesquisa foi desenvolvida em uma Escola Municipal localizada no município de Boa Vista - Roraima. 
Resolvemos não identificar na pesquisa o nome da referida escola. Em relação aos objetivos deste trabalho, 
utilizamos a pesquisa qualitativa e descritiva, já em relação aos procedimentos técnicos, abordamos a 
pesquisa bibliográfica e o estudo de caso.  
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”, com base na qual foi empreendida a revisão de artigos que 
possibilitou a fundamentação teórica sobre a temática do estudo.  Segundo Gil (2008) o estudo de caso 
consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 
detalhado conhecimento. 
O presente trabalho envolveu a participação de dois professores no qual foram pesquisados e que trabalham 
com a alfabetização dos alunos com necessidades especiais dos anos iniciais do fundamental I. Os 
professores entrevistados na pesquisa também não foram identificados pelos seus respectivos nomes, 
resolvemos preservar a sua identidade. Os professores foram entrevistados, através da aplicação de 
questionários, sendo este, o instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa dos docentes, no qual 
contém um total de quatro questões alternadas entre perguntas fechadas (objetivas) e abertas (subjetiva), a 
pesquisa ocorreu no mês de Abril de 2018. 
Através da aplicação desse instrumento, coletamos dados empíricos sobre a utilização de jogos educativos 
introduzidos na alfabetização de crianças com necessidades especiais e qual a contribuição deste para o 
processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental I. Utilizamos também de outros 
instrumentos, como maquinas fotográficas para registra imagens de jogos educativos encontrados na escola. 
Após a coleta de dados, analisamos cada resposta obtidas com os professores pesquisados, fazendo uma 
interpretações dos resultados com base nos objetivos para uma possível discussão.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na aplicação dos questionários com os professores pesquisados da referida escola, obtivemos os seguintes 
resultados: Na 1º primeira pergunta, foi perguntado aos professores se eles utilizam jogos educativos como 
forma de alfabetizar os alunos especiais? “Ambos os docentes disseram que utilizam destes recurso didáticos, 
como forma de alfabetizar os estudantes portadores de necessidades especiais”. 
Diante da resposta dos professores, notamos que há uma preocupação com a aprendizagem dos alunos 
especiais, pois os professores executam atividades lúdicas que favorecem a aprendizagem das crianças. A 
este respeito Vigotsky apud Mrech (2008, p.3), pondera que a “arte de brincar pode ajudar a criança portadora 
de necessidades educativas especiais a desenvolver-se, a comunicar-se com os que acercam e consigo 
mesmo”. Os jogos educativos também podem desperta na criança “a curiosidade e principalmente, o interesse 
em aprender, além de melhorar a autoconfiança, os jogos podem ser empregados em uma variedade de 
propósitos dentro do contexto de aprendizado” (MARTUCCI; FRERE; OLIVEIRA, 2010, p.1). De fato, “é 
possível mediante o brincar, formar indivíduos com autonomia, motivados para muitos interesses e capazes 
de aprender rapidamente” (CAPELLINE; LANGONA; FONSECA, 2010, p. 2). 
Abaixo segue algumas imagens de jogos educativos identificados na escola e que os professores utilizam 
para trabalhar na alfabetização de alunos com necessidades especiais (Figura 1). 

  

 
Figura 1: Jogo educativo de coordenada silábicas 
 
Chamamos este jogo de coordenadas silábicas, como pode ser visto na imagem, existe uma tabela grande 
com algumas silabas e umas fichas com a imagem do objeto que o aluno precisa formar a palavra através da 
busca das sílabas que se encontram na tabela grande.  
Alfapéia e um jogo que tem formato de centopeia, as letras são coladas em tampinhas e o aluno precisa 
organizar de forma sequencial as letras do alfabeto. O objetivo do jogo é a aprendizagem do alfabeto em 
sequência de maneira lúdica e divertida (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Jogo educativo Alfapéia 
 
A contação de histórias e leitura de pequenos textos cheios de rimas e imagens ilustrativas, desenvolve a 
imaginação do aluno e a curiosidade pela leitura, tornando esse momento de leitura um dos mais esperados 
por parte dos alunos (Figura. 3). 
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Figura 3: Jogo educativo contação de história 

 
Na 2º segunda pergunta, perguntamos aos professores, quais são as principais dificuldades de se utilizar 
jogos educativos na alfabetização dos alunos especiais? “Os professores responderam que a utilização de 
jogos educativos na alfabetização vai depender da necessidade do aluno e até o presente momento a principal 
dificuldade encontrada em se trabalhar com jogos educativos com alunos portadores de necessidades 
especiais é em relação a sua atenção e concentração ou hiperatividade...” estas são as principais dificuldades 
encontradas pelos professores na alfabetização desses alunos. 
Percebe-se que os professores, trabalham com jogos educativos na alfabetização dessas crianças, mas de 
acordo com as necessidades especiais de cada um, pois dependendo do tipo de deficiência a diferentes tipos 
de jogos para atender está especificidade. Em relação a atenção, concentração e hiperatividade mencionada 
pelos professores, segundo a autora Coelho (2010) menciona que:  
 

Alguns desses recursos são elaborados para atender transtornos específicos. Sob 
esse prisma, inúmeros jogos têm sido desenvolvidos a fim de proporcionarem aos 
professores valiosos recursos didáticos capazes de incrementar a sua prática 
pedagógica no contexto inclusivo. A título de exemplo, destacam-se os softwares 
dispondo de técnicas eficientes com o objetivo de cativar a atenção e melhorar a 
concentração de portadores de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 
(TDAH), além de aprimorar suas capacidades mentais como a memória, a sua visão 
espacial, entre outros (COELHO, 2010).  
 

Mas a escola pouco dispõe de todos os tipos de jogos para trabalhar com diferentes tipos de deficiências, 
apenas alguns, dos quais os professores empregam ou utilizam para trabalhar com a atenção, concentração 
e hiperatividade desses alunos. Assim o docente utiliza dos jogos que estão ao seu alcance.  
Na 3º pergunta, foi indagado para os professores, quais são as principais contribuições dos jogos educativos 
na alfabetização dos alunos especiais? “Segundo a concepção dos professores, os jogos são ferramentas 
que chamam a atenção dos alunos, mas o aprendizado depende de como se utiliza esses recursos didáticos”. 
“É um instrumento pedagógico que vem a favorecer estratégias de ensino para que o aluno passe a gostar e 
ter interesse voltado para a aprendizagem”. 
Percebe-se que os professores admitem que os jogos educativos, contribuem para a alfabetização dos alunos 
especiais, pois são ferramentas que auxiliam em sua prática educativa e que favorecem diferentes estratégias 
de se alfabetizar de forma lúdica. 

 
Dessa forma a utilização dos jogos educativos, como prática pedagógica na educação 
inclusiva resulta em grandes benefícios e conquistas para os alunos no que diz 
respeito a construção de sua aprendizagem, entre eles: (a) aumento considerável da 
oralidade e comunicação dos alunos visto que a criança não se sente constrangida e 
nem ameaçada, afinal ela está partindo de uma simples brincadeira com seus colegas 
e não há motivo algum para se envergonhar; (b) maior capacidade de concentração 
advinda da adequação dos jogos aos conteúdos apresentados, servindo também 
como atividade de fixação ; e, (c) maior cooperação entre colegas (COELHO, 2010). 

  
“Esses pequenos exemplos de benefícios e conquistas que trazem aos alunos, demostram que a escola deve 
utilizar os jogos e as brincadeiras como recurso que possibilitem atribuir um caráter lúdico de ensino”. 
(COELHO, 2010). E que contribuem para á alfabetização. 
Na 4º quarta pergunta, foi perguntado se tem algum jogo didático que os alunos especiais gostam de brincar 
para uma possível alfabetização? “Sim, Jogos que envolvem quebra cabeça, identificação de imagens e 
objetos”. Notamos que essas crianças gostam de jogos que superam seus próprios limites.  
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Através dos jogos de regras como o quebra cabeça, Alfapéia, coordenadas silábicas dentre outros que foi 
identificado na escola. A criança cria condições de superar as suas próprias limitações, visto que a repetição 
provoca a segurança de que aprendeu o exercício, logo depois passa a explorar novo exercício até conseguir 
dominá-lo e novamente expandir sua capacidade (GIL et al., 2002, p. 7). Desenvolvendo durante esse 
processo algumas de suas dimensões, como por exemplo o psicomotor.     
 

CONCLUSÕES 
Com a aplicação da pesquisa desenvolvida na Escola municipal, chegamos as seguintes considerações: Os 
professores das escolas pesquisadas que trabalham na alfabetização de pessoas com necessidades 
especiais, utilizam de jogos educativos como recurso que auxilia o seu processo de ensino e aprendizagem. 
Estes recursos é um instrumento que vem enriquecer suas estratégias de ensino na aplicação de suas aulas, 
com ênfase na alfabetização. A escola apresenta vários tipos de jogos educativos, mas nem todos são eficaz 
para se trabalhar na alfabetização das crianças especiais, somente alguns.  
Dependendo do tipo de deficiência a escola pouco apresenta de tais recursos para atender suas 
especificidades. Como sugestão: deveria haver nas escolas acompanhamento pedagógico, para que se 
conheça, valorize e auxilie os professores no planejamento de suas atividades lúdicas. Os alunos especiais 
ficam motivado ao aprendizado, quando utilizam de jogos que desafiam o seu raciocínio. 
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INTRODUÇÃO 
A alometria 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. 
Estudos sobre as variações alométricas de espécies é visam compreender as relações ligadas à biomecânica, 
ecologia e evolução, podendo servir de referência para estudos comparativos, história de vida e conservação 
de populações naturais (BEGON et al., 1986; NIKLAS et al., 2006).  
Estudos alométricos de árvores apresentam um relevante efeito estrutural e funcional na floresta. Por exemplo, 
as árvores que têm uma relação altura-diâmetro que permite crescimento em altura sem comprometimento da 
estabilidade mecânica, que evidencia uma estratégia de adaptação à sua própria sustentação (SPOSITO e 
SANTOS, 2001).  
Deste modo, temos que indivíduos de uma mesma espécie, que crescem sob diferentes condições ambientais, 
tendem a apresentar variações na altura da planta, diâmetro do caule (KING, 1996). Esta informação nos 
objetivou a investigar se espécies intragenéricas que vivem sob as mesmas condições ambientais poderiam ter 
características alométricas semelhantes entre si. 
As espécies selecionadas para o estudo foram Byrsonima crassifolia e B. coccolobifolia são popularmente 
conhecidas pelos seus frutos serem empregados no preparo de sucos e refrescos, e também por serem 
amplamente utilizadas como fonte de combustível (lenha e carvão) e medicinal pelas comunidades indígenas. 
As espécies são facilmente encontradas na paisagem savânica da Amazônia, compreendendo, junto com 
Curatella americana L. (caimbé), as principais espécies deste ambiente. No entanto, B. crassifolia apresenta 
maior abundância de indivíduos e frutos menores, além de diferenças nas folhas e flores, que permitem 
diferenciá-las (POTT e POTT, 1994). 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área do estudo encontra-se na Comunidade Indígena Darora, Terra Indígena São Marcos, no município de 
Boa Vista, Roraima. Quanto ao contexto legal desta pesquisa, obtivemos autorizações expedidas pela FUNAI: 
Processo 08620.002869/2014-15; pelo IPHAN: Processo 01450.001678/2014-88; e pelo CEP-INPA/CONEP: 
Parecer 814.370, sendo todas elas em nome do primeiro autor com o projeto “Uso e conservação dos recursos 
vegetais de comunidades indígenas no norte de Roraima”. 
Para realização do estuda coleta dos dados das duas espécies, foram instaladas quatro parcelas de 0,25 ha 
parcelas instaladas em área de savana típica (não-florestal), perfazendo 1ha de área amostral. Foram 
mensurados todos os indivíduos com diâmetro maior ou igual à 2 cm à altura de 2 cm da base (DAB2 cm ≥ 2 cm) 
(MIRANDA et al. 2003; BARBOSA et al., 2005). A altura de cada indivíduo foi estimada visualmente. Os 
indivíduos que apresentaram ramificações caulinares tiveram todos os ramos mensurados desde que ao menos 
um deles apresentasse valor mínimo ao critério de inclusão, e posteriormente foram somados para o cálculo 
da área basal. 
O material botânico coletado e após identificação foi incorporado no Herbário da Universidade Federal de 
Roraima (UFRR), com os números de registro 8482 (Byrsonima crassifolia) e 8483 (B. coccolobifolia). A 
classificação seguiu o proposto pelo APG IV (APG IV 2016). 
Foram calculadas as correlações entre altura total do indivíduo (Ht) e diâmetro à altura da base (DAB) para 
cada espécie utilizando o programa R. Foram gerados modelos lineares simples para as duas espécies. Teste 
t (student) foi usado para investigar diferenças na altura total e diâmetro entre as espécies. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram mensurados 268 indivíduos de Byrsonima crassifolia e 163 de B. coccolobifolia. A correlação entre Ht x 
DAP de B. crassifolia foi significativa (R2 = 0,51 e p < 0,0002), da mesma forma que para B. coccolobifolia (R2 
= 0,65). Os modelos alométricos para ambas as espécies foram significativos e lineares, com o poder explicativo 
(R2) variando entre 0,50-0,65 (Figura 1A, B). A média diamétrica foi de 6,49 ± 3,26 cm (média ± DP) e 5,46 ± 
3,06 cm, enquanto a média da altura total foi 1,68 ± 0,81 m e 1,43 ± 0,75 m para Byrsonima crassifolia e B. 
coccolobifolia, respectivamente. 
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Diferenças significativas foram observadas quando em relação aos diâmetros das espécies (t = 3,2262, p > 
0,002) e para as alturas (t = 3,211, p > 0,002). 
O padrão morfométrico observado para ambas espécies teve correlação positiva entre altura e diâmetro do 
caule. Esta característica foi observada para Miconia ferruginata DC. no ambiente cerrado rupestre no Parque 
Estadual da Serra de Caldas Novas, Goiás e é característico de espécies que crescem em ambientes abertos 
(SILVA e MATA, 2007). No entanto, os diferentes valores encontrados nas relações altura e diâmetro do caule 
indicam que a espécie B. coccolobifolia investe proporcionalmente melhor em altura à medida em o diâmetro 
do caule cresce em relação a B. crassifolia. E portanto, as espécies possuem um padrão alométrico diferente 
de crescimento. 
 

CONCLUSÃO 

O padrão morfométrico (Ht e DAB difere entre as duas espécies, mas as relações alométricas indicam 

similaridades. 
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Figura 1: Relação diâmetro x altura de Byrsonima crassifolia (A) e B. coccolobifolia (B) numa área de 
savana no Norte de Roraima. 
 

y = 0,1793x + 0,5232 y = 0,1996x + 0,3417 
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INTRODUÇÃO 
O camu-camu (Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh) ou caçari (denominação local) é uma espécie nativa da bacia 
Amazônica que têm se destacado mundialmente pela valiosa fonte de polifenóis, antocianinas, ácido elágico, 
flavonóides, carotenóides e ácido ascórbico (YUYAMA; VALENTE, 2011; GRIGIO et al., 2017). No entanto, a 
domesticação do camu-camu, embora ainda distante de ser concretizada, já possui ações antigas e 
organizadas de pesquisa visando obter informações básicas de manejo e melhoramento, tanto no Brasil quanto 
no Peru (PINEDO et al., 2004). Em Roraima, é significativa a ocorrência de populações nativas de camu-camu, 
as quais estão distribuídas em diversas partes do Estado (CHAGAS et al., 2012). Essa riqueza, ainda pouco 
estudada, necessita de investimento para estabelecimento de um programa de melhoramento genético 
eficiente. Sendo assim, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA-RR) vem realizando 
diversos estudos com o objetivo de caracterizar a variabilidade genética usando caracteres vegetativos, 
reprodutivos e químicos (CHAGAS et al., 2015). No entanto, ainda há uma falta de informações geradas usando 
técnicas de marcadores moleculares que permitam abreviar o processo de domesticação da espécie. No caso 
de espécies ainda pouco estudadas, como é o caso da M. dubia, uma opção para estudo da variabilidade 
genética é o uso de marcadores moleculares generalistas. Dentre os diferentes tipos de marcadores, podemos 
ressaltar o uso de regiões microssatélites, como as Sequencias Simples Repetidas Internas (ISSR), que têm 
sido amplamente utilizados com estes objetivos. Os marcadores ISSR têm como principal vantagem o baixo 
custo para desenvolvimento da técnica, não ser necessário o desenho dos iniciadores e nem o conhecimento 
prévio da sequência de DNA (GONZALES; AGUIRRE, 2007). Sendo assim, o objetivo deste estudo foi 
identificar diferenças ou semelhanças no perfil molecular dos acessos de camu-camu presente na Coleção de 
Germoplasma da Embrapa-RR, com o uso de marcadores ISSR.  

MATERIAL E MÉTODOS 
Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados 70 acessos de camu-camu, selecionados como 
promissores, oriundos do Estado de Roraima, do Amazonas, de Rondônia e do Peru, que compõem a coleção 
de germoplasma da Embrapa-RR e que foram selecionadas por Chagas et al. (2015) e algumas doadas pelo 
Programa de Melhoramento Genético do INPA (ALMEIDA, 2014). Para a análise genética, foram coletadas 
folhas jovens dos 70 indivíduos da coleção que foram conservados em freezer à -80ºC até o momento da 
realização dos procedimentos de extração de DNA. Extração de DNA: O DNA dos acessos de camu-camu foi 
extraído a partir das folhas jovens, utilizando o método CTAB de Doyle e Doyle (1987), modificado pela Embrapa 
RR e por Paiva et al. (2018 – dados não publicados ainda) em função dos compostos secundários presentes 
na planta. 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: Foram utilizados 5 iniciadores ISSR (UBC811, UBC814, UBC817, UBC868 e UBC880) 
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 (dATP, dTTP, dCTP e dGTP), 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%. e através do registro 
fotográfico pelo fotodocumentador digital EasyDoc 200. Análise dos dados: 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 iniciador. 
A matriz gerada foi utilizada como base para realização das análises através do Programa computacional em 
genética e estatística GENES versão 2017.3.25 (CRUZ, 2006) e do programa R versão 2017.3.4.0, utilizando 
o pacote de dados vegan. O número mínimo de marcas necessárias para obter associações estáveis entre os 
indivíduos foi estimado através da análise de bootstrap. A distribuição da variabilidade genética entre e dentro 
das populações da espécie foi estimada através da Análise de Variância Molecular (AMOVA). A partir da matriz 
de distância obtida pelo complemento do coeficiente de similaridade de Nei e Li (1979) foi realizado os 
agrupamentos pelo método hierárquico UPGMA (Método de média aritimética não ponderada), com 
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identificação do ponto ótimo de corte obtido pelo método de Mojema (1977) e pelo método de otimização por 
Tocher. Para verificar se existia alguma correlação entre as distâncias geográficas e as distâncias genéticas 
estimadas, foi utilizado o teste de Mantel com 10.000 permutações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Neste estudo obtivemos com 5 iniciadores, 83 locos polimórficos sendo constatado pela análise do número 
ótimo de marcas uma quantidade suficiente para estimar qualquer relação genética entre os indivíduos 
analisados. O resultado da Análise Multivariada (AMOVA) indica que 39,36% da variação foi de diferenças entre 
as populações de camu-camu e 60,64% foi de diferenças dentro da população. Espécies que se reproduzem 
por alogamia (polinização cruzada) tendem a manter uma maior variação dentro do que entre as populações, 
sendo o fluxo de pólen e a dispersão de sementes por animais, um componente importante na variabilidade 
genética dentro das populações, como é o caso do camu-camu (MAUÉS; COUTURIER, 2002). Rojas et al. 
(2011) ao analisar a variabilidade genética de camu-camu também encontraram maior variação dentro das 
populações (80,3%).  A análise de agrupamento pelo método UPGMA com ponto de corte em 82%, realizada 
a partir da matriz de distância obtida pelo complemento dos coeficientes de similaridade de Nei e Li (1979) e a 
matriz de distância obtida pelo método de Tocher apresentaram alguma fidelidade em relação a alocação dos 
acessos (Tabela 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1 - Agrupamento pelo método de formação de grupos de Tocher e UPGMA. 
O método de Tocher por utilizar um critério global de agrupamento tem a característica de formar grupos com 
apenas um genótipo cada no caso dos genótipos com maior dissimilaridade, uma vez que este agrupamento é 
influenciado pela média das distâncias geradas para cada genótipo. O Teste de Mantel (r=0,32 / p=0,001) 
indicou que houve uma correlação significativa, porém baixa entre as distâncias genéticas estimadas e a 
distância geográfica. Essa baixa correlação pode ter sido influenciada por indivíduos da mesma população que 
ficaram dispersos como é o caso do AT13 que se alocou no grupo 2 e por populações com grandes distâncias 
geográficas que ficaram próximas como é o caso dos indivíduos do Amazonas que se agruparam com os 
indivíduos de Roraima.  

CONCLUSÕES 

O mais adequado em programas de melhoramento genético, é que se priorize materiais geneticamente 
divergentes entre si, para que sua combinação gere indivíduos superiores aos progenitores para as 
características de interesse agronômico. Os acessos AB08, EV10, LR12, IAB01, BQ28, JAV e CAN foram os 
que apresentaram perfis moleculares mais divergentes podendo indica-los para futuros programas de 
melhoramento.  
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INTRODUÇÃO 
O LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) é uma tecnologia de análise qualitativa e quantitativa de 
substâncias que emprega um laser de pulso curto na superfície de uma amostra (que pode estar em estado 
sólido, líquido ou gasoso). O Laser pode ser aplicado em estudo envolvendo rochas e minerais, desde estudo 
arqueológicos, geologia ambiental e pesquisa mineral. Atualmente, na região Amazônica, não há análise 
elementos químicos de amostras litológicas que utilize o LIBS. Face essa problemática, este trabalho tem como 
objetivo demostrar os resultados do desenvolvimento de uma metodologia e a comparação resultados  do LIBS 
com métodos consagrados utilizados na análise geológica (petrologia e geoquímica de rocha total) das 
amostras   de rochas através LIBS (Laser-Induced Breakdown Spetroscopy) aplicável em amostras de rocha 
sedimentares  do acervo do laboratório de geologia sedimentar (LabSed) do NUPENERG/UFRR da Formação 
Serra do Tucano e Formação Tacutu, unidade Cretáceas pertencentes ao Graben do Tacutu-RR.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 

 Este estudo permitiu-se comprovar a aplicabilidade do método envolvendo a análise qualitativa e 
quantitativa de elementos em rochas e de minerais em ambientes remotos descritos por (Sallé et al; 2006; 
Rosenwasser et al., 2001; Harmon et al. (2013). Assim, para o desenvolvimento da metodologia, optou-se em 
fazer comparações das técnicas análise petrográfica (microscópio petrográfico de luz transmitida) e a 
geoquímica de rocha total ICP - AES (Espectrometria de emissão atômica com fonte de plasma indutivamente 
acoplado). 

1ª Levantamento de dados preliminares - pesquisa bibliográfica sobre a geologia da região, sobre as técnicas 
de estudos de LIBS das características dos minerais de comum em rochas sedimentares. A base cartográfica 
e geológica georreferenciada para o apoio do trabalho de campo foi feita no laboratório de Geologia Sedimentar 
do NUPENERG.  

2ª Classificação das rochas sedimentares da bacia do Tacutu-RR e catalogação das mesmas. Escolheu-se 
duas amostras, um da Formação Serra do Tucano e uma da Formação Tacutu, para análises LIBS, petrográfica 
e geoquímica (rocha total). 

3ª Análise dos dados, onde foram realizadas as seguintes etapas: 

• Vetorização dos dados; 

• Identificação dos picos em termo qualitativos nos histogramas das amostras; 

• classificação mineralógicas das amostras em Microscópio petrógrafo; 

• Análise geoquímica de rocha total ICP - AES (Espectrometria de emissão atômica com 
fonte de plasma indutivamente acoplado 

• classificação das amostras a partir dos dados do LIBS; 

• Interpretação dos resultados e confrontos dos resultados.  
 

No Núcleo e Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia (NPPGCT/UFRR), formulamos um 
método utilizado de análise para os minerais, no laboratório de Plasma e Espectroscopia Atômica 
(NPPGCT/UFRR).  Posicionadas no foco usando laser de estado sólido Nd-YAG da Quantel e um 
espectrógrafo, câmera ICCD, PC. O laser operado com o comprimento de onda 1064nm e a intensidade de 
energia calibrada entre 30 a 900mJ por pulso, que produz formando um plasma que emite radiação luminosa 
entre 300 a 700nm (luz visível). A radiação coleta pelo espectrógrafo tipo ECHELLE, e após o termino do pulso 
eletromagnético foi coletado por um detector ICCD. Esse dispositivo converte o plasma em linhas espectrais 
que é transmitida para um computador do laboratório e feito copias para caso de necessidade.  No laboratório 
(NPPGCT/UFRR) os dados salvos têm formato de arquivo (ARY), esse arquivo só pode ser aberto por softwares 
específicos. O software utilizado é o Sophi (versão: 7.6.5) e uso integrado do Banco de Dados     NIST - National 
Institute of Standards and Technology (http://physics.nist.gov/PhysRefData/ ASD/lines_form.html). O Software 
Sophi reproduz os dados em forma de gráficos. Para melhor analise dos dados dos arquivos ARY, optou-se 
pela transformação dos arquivos ARY em formato TXT. esta adequação o possibilitou comparar uma maior 
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quantidade de linhas analisadas pelo LIBS em uma menor período de tempo. Posteriormente os resultados da 
análise em arquivo TXT foi convertido par ao formato XLSX de modo apermitr a construção das coordenadas 
de linhas espectrais com as intensidade corretas. Ainda neste processo de análise, tivemos que filtrar as linhas 
de maior intensidade e excluir as linhas com intensidade abaixo 100 para uma melhor visualização dos picos 
válidos ao estudo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na amostra T.U, o diagrama espectral mostrou 18065 picos. Os elementos químicos observados são Mg com 
535 picos, Al com 1451 picos, Si com 2846 picos, Ca com 56, Ti com 3979 picos e Fe com 9168 picos. Os 
elementos de Ferro e Titânio, respectivamente, são elementos químicos que possuem o maior número de picos 
no LIBS. Porém na análise geoquímica o Fe2O3 é o terceiro óxido de com maior valor percentual (3,37%) 
enquanto o TiO2 é o oitavo menor óxido (0,032%.). Esses dois elementos devem estar associados a fases 
minerais descrito na amostra ST_09, que são observados em lâminas, onde os grãos de minerais é baixa 
reflexão de color (preto, marrom), tanto em luz natural como polarizada, características ópticas típicas dessas 
espécies minerais ,(veja na Figura 1), onde nitidamente são encontrados grão de minerais opacos na luz natural 
(LN) e também ocorre formando o cimento e a matriz da rocha. O elemento Silício é o terceiro em número de 
picos. Sua análise geoquímica, contudo, mostrou que o SIO2 possui maior percentual (86,6%.). Tanto o 
resultado do LIBS como a geoquímica estão coerentes com a análise petrográfica, pois observar-se que 
arcabouço é constituído de grãos silicláticos, como o Quartzo (SiO4), em abundância, também ocorrendo 
Feldspato Alcalino ((K,Na,Ca)(Si, Al)4 O8), Plagioclásio ((Ca,Na)AlSi3O8) e litoclastos de rochas  ígneas e 
sedimentares. O Al é quarto elemento químico com maior número de picos, entretanto a geoquímica coloca 
que Al2O3 é o segundo maior óxido encontrado na amostra do T.U (6,26%), a presença desse elemento químico 
é muitas vezes associados ao minerais com os Felspatos e plagioclásios, bem como aos filossilicatos 
(muscovita (KAl2(Si3AlO10)(OH)2 ) e argilominerais, ambos presentes nas amostras. Na análise petrográfica, 
observou-se micas e nos interstícios dos grãos à presenta dos minerais de caulinita que ocorrem da alteração 
de Feldspatos e nos fragmentos de rochas ígneas e sedimentares. Os restantes dos elementos químicos 
ocorrem em valores muitas pequenas tanto no LIBS e geoquímica, e sua presença poderia ser explicada com 
elementos químicos da composição nas fases minerais dos fragmentos de rochas como rocha ígneas, porém, 
observou-se uma falta de picos do elemento Na, embora haja diversas fases minerais que ele comumente, nos 
minerais de Feldspatos e Micáceos. Este fato pode ser dar pelo método (Natural) pois o elemento Na, por ter 
um raio atômico relativamente grande, o raio atômico faz com que a energia necessária para retirar o elétron 
seja alta, pois o núcleo exerce uma atração dos elétrons da camada da valência. Esta hipótese pode explicar 
os resultados da análise geoquímica, onde o composto Na2O (1,94%) total da amostra. 
 

Na análise espectral da ST_09, foram identificados 50683 picos. Os elementos químicos observados 
são Mg com 160 picos, Al com 1192 picos, Si com 16991 picos, Ca com 25, Ti com 5979 picos e Fe com 26887 
picos. O elemento Ferro possui maior número de picos no LIBS, e foi comprovado na geoquímica sendo Fe2O3 
(25,8%) da amostra. Esse grande volume de Ferro parece estar relacionado à presença de minerais de ferroso 
abundantes na matriz da rocha como é observado na Figura 1. O segundo elemento em números de picos 
encontrado é o Silício. Esta abundância e identificada em lâmina petrografia pelo mineral Quartzo detrítico, 
identificado no arcabouço da rocha (Figura 1). Na análise geoquímica, o SiO2 presenta 61,3 % da composição 
química, corrobora a análise petrográfica, pois foi observado o mineral Quartzo (SiO4), constituinte > 99% dos 
minerais dendríticos, sendo que feldspato e fragmentos de rochas representam 1%. A presenta de Ti como o 
terceiro elementos em número de picos da amostra pode ser explicado por ser um elemento frequente em 
minerais como Magnetita e Ilmenita, encontrados em abundância como minerais pesados em rochas areníticas. 
Contudo, o TiO2 é somente o quarto composto mais abundante, na análise geoquímica com 0,74%, em 
comparação com o terceiro mais abundante que é o Al2O3 (6,08%). Podendo ser explicado pela sensibilidade 
do LIBS ao elemento de Ti em relação ao Al devido a técnica utilizada (Luz visível). Ainda em relação ao 
Alumínio, na petrografia este elemento pode estar presente na composição química de minerais intersticiais 
(Caulinita). Podem ocorrer como minerais autigênicos em substituição a algum Feldspato ou fragmento de 
rocha. Essas fases minerais foram encontradas em outras amostras da Formação Serra do Tucano em arenitos 
que não participaram da geoquímica, mas têm lâminas petrográficas onde foram identificados “sombras” de 
clastos subédricos de Feldspatos substituindo por argilominerais de brancos, possivelmente caulinitas,  que é 
uma alteração frequente em rochas expostas ao clima, com é caso das rochas aflorastes da Formação Serra 
do Tucano. Os demais elementos ocorrem em valores muitas pequenas tanto no LIBS quanto na geoquímica, 
e sua presença poderia ser explicada com elementos químicos da composição nas fases minerais das rochas 
como o Feldspato e micas brancas, contudo, formar fases minerais próprias ou fases minerais cujo o teor e tão 
pequeno que não pode ser identificado em lâmina delgada. 

Figura 1. Resultados das análises petrográficas e LIBS das amostras estudadas. Na esquerda, a imagem das 
lâminas delgadas, mostrando a mineralogia das amostras em luz natural (LN) e luz polarizada (LP), onde se 
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observa diferenças na composição mineralógica da matriz. Imagem dos gráficos espectrais das mesmas 
amostras, onde se observa uma maior variedade de elementos químicos da ST_09 em relação a T.U. Os 
maiores picos de intensidade da amostra ST_09 representam o elemento Ferro, que ocorre em maior 
quantidade na matriz da amostra ST_09 do que em relação ao que se observa na amostra T.U. A identificação 
do elemento Ferro é corroborada através da sobreposição do espectro do mineral Magnetita estudo por este 
acadêmico em seus projetos de PIC de 2015-2016. (Fonte: autor) 

 
CONCLUSÕES 

 
Os resultados foram extremamente satisfatórios, o que garante a viabilidade da aplicação LIBS - Laser- 

Induced Breakdown Spetroscopy para uma técnica não evasiva e rápida para análise mineral.  
Os diagramas espectrais do LIBS das amostras ST_9 e T.U mostraram um resultado bastante 

satisfatórios, sendo os resultados correlacionáveis aos apresentados às análises de geoquímica (ICP-AS) e 
petrográfica em lâmina delgada. No caso do Ferro, os resultados mostraram-se coerentes com a análise 
geoquímica, pois os números de picos é equivalente aos percentuais de óxido ferroso, sendo que análise 
petrográfica permitiu correlaciona-lo as presenças de fase minerais de óxido de ferro, tais com os minerais de 
Magnetita e Ilmenita  que compõe o arcabouço,  até mesmo se apresentando como cimentos e fragmentos de 
rochas que possuem o elemento Ferro em suas composições como o caso da amostra ST_9. Os demais 
elementos puderem ser interpretados da mesma forma.  

Observou uma falta de picos do elemento Sódio em um volume significativamente de Ti em relação ao 
Al ao compararmos com os resultados na análise geoquímica. Isso pode ser explicado falta de sensibilidade do 
LIBS devido a técnica utilizada (Luz visível), no caso do elemento Na enquanto que houve, comparativamente 
uma melhor sensibilidade a identificação do elemento de Ti em relação ao Al em volume de picos. Este resultado 
mostra que o LIBS tem maior sensibilidade de detectar elementos de transição, devido à tipo de energia 
eletromagnética utilizada no método, pois necessidade de uma energia maior para a retira o elétron da camada 
de valência.  

Os elementos identificados pelo LIBS, de modo geral, são coerentes em sua presença nas fases 
minerais identificadas pela petrografia que o volume de picos é proporcionalmente equivalente os percentuais 
de óxido identificados na análise geoquímica. 
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INTRODUÇÃO 
Os sistemas de criação de bovinos utilizam a pastagem como principal fonte de alimento para o rebanho, no 
qual são feitos manejos ainda de forma tradicional, na maioria das propriedades ainda há falta de planejamento 
e controle quanto a formação de um pasto de qualidade, com consequências pouco eficientes em relação a 
produtividade e elevados custos de produção. A maximização da produção animal criou a necessidade de se 
fazer com que as forragens possam suprir boa parte das exigências nutricionais dos animais (Pereira et al., 
2007). Nesse principal contexto a adubação de manutenção do solo é o principal fator para a produtividade de 
uma pastagem de qualidade (Fagundes et al., 2005) e deve ser realizada buscando a máxima eficiência 
bioeconômica dentro do sistema de produção, ou seja, o máximo lucro em produção de carne ou leite por cada 
real investido na aplicação dos nutrientes. Desta forma, o trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade 
econômica de adubação e taxa de lotação em área de pastagens já implantadas para gado de corte na fazenda 
Santa Fé - RR. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado na fazenda Santa Fé, localizada na Latitude - 2° 36’ N Longitude - 61° 32’ W Altitude 
- 94 m, de maio a setembro de 2017, estação chuvosa do estado de Roraima. Em uma área com 15x31 m de 
extensão, dentro de um piquete de pastagem de Urochloa brizanta cv Marandú. Com canteiros de 9 m2 e entre 
eles de 1 m e na bordadura de 2 m. O solo classificado como Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico de textura 
média. Foi realizada a coleta da amostra do solo na profundidade de 0-20 cm, para determinar as características 
químicas. 

Tabela 1 - Caracterização química do solo na área experimental. 

Profundidade 
(cm) 

pH 
Cacl2 

MO V P (mel) K Ca Mg Al H+Al CTC 

g. dm-³ % Mg. dm-3 cmolc. dm-3 

0-20 4,3 16,0 29,2 1,5 82 0,97 0,34 0,21 3,7 5,2 

  Análise realizada no laboratório Exata em Jataí - GO. 
 

Para realização da correção do solo foi utilizado o calcário Dolomítico (320 kg/ha) associado ao Gesso agrícola 
(80 kg/ha). Também foram adicionados 30 kg/ha de fósforo na forma de Super Simples, e 50 kg/ha de FTE 
(micronutrientes) decorridos 30 dias de aplicação do corretivo. A adubação potássica não foi realizada em 
função da análise de solo ter acusado nível satisfatório deste nutriente. A adubação nitrogenada foi adicionada 
a ureia, em intervalos de 15 dias de maneira parcelada em doses de 50 kg/ha. O delineamento experimental 
adotado foi em blocos casualizados (DBC) com cinco tratamentos e três repetições, totalizando 15 parcelas 
experimentais. Os tratamentos são: Ausência de correção e adubação; Só Calagem (Calcário + Gesso); 
Adubação base + 0 kg/ha de N; Adubação base + 50 kg/ha de N; Adubação base + 100 kg/ha de N; Adubação 
base + 150 kg/ha de N; e Adubação base + 200 kg/ha de N. 
Foi feita uma simulação econômica com as seguintes condições e dados: Considerando como produto animal 
bovinos na fase de engorda; Período de engorda de 150 dias, ou 5 meses de período chuvoso; A taxa de 
crescimento do capim observada nos tratamentos foi extrapolada para todo período chuvoso; Considerado peso 
inicial dos animais de 380 kg e peso final de 500 kg com ganhos de 800 g/cabeça/dia, apenas com pasto mais 
suplementação mineral; Consumo de matéria seca de pasto 2,5% do peso viso e eficiência de pastejo de 50%; 
Preço de venda do boi gordo a 5 reais o kg vivo e preço dos insumos por kg de: Calcário - R$ 0,28, Gesso - R$ 
0,24, FTE - R$ 2,9, Superfosfato simples - R$ 1,3 e Ureia - R$ 1,4; Custo de aplicação do adubo de 50 reais/ha 
e a adubação de manutenção realizada a cada 2 anos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nas figuras 1, 2, 3 são apresentados os resultados obtidos na simulação realizada. 
 

Figura 1 - Produção relativa de pasto para cada tratamento em porcentagem. 
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Figura 2 - Capacidade de suporte da pastagem de cabeças/ha/dia e Kg/ha produzidos. 
 

             
OBS: Bovino com peso vivo médio no período de 440 kg. 
 

Figura 3 - Análise econômica da adubação considerando para cada tratamento o custo da adubação, a receita 
liquida e o lucro sobre a adubação representada em Reais por ha/ano. 
 

 
 

Fazendo uma simulação com os valores correntes dos fertilizantes aplicados e da receita obtida com a venda 
dos animais verificou-se que não é viável na atual condição realizar a adubação das pastagens. Além da 
hipótese do pouco tempo de aplicação dos tratamentos, não possibilitando plena resposta pelas plantas, no 
que diz respeito à utilização dos nutrientes, possivelmente a compactação superficial do solo constatada no 
local do experimento, também pode ter contribuído para a não efetividade das adubações. 
Segundo Paulino et al. (2004), a suplementação de bovinos em pastejo é uma das principais estratégias para 
a intensificação dos sistemas primários regionais. Da qual permite corrigir dietas desequilibradas, aumentar a 
eficiência de conversão das pastagens, melhorando o ganho de peso dos animais, encurtando os ciclos 
reprodutivos, de crescimento e engorda dos bovinos e aumentar a capacidade de suporte dos sistemas 
produtivos, incrementando a eficiência de utilização das pastagens em seu pico de produção e elevando o nível 
de produção por unidade de superfície (kg/ha/ano). 
A ideia é que a médio e longo prazo seja feita uma descompactação do solo e testar novamente a adubação 
em doses estratégicas sempre avaliando a melhor relação entre o custo e o benefício do uso da tecnologia. 
A utilização das pastagens propicia a forma mais econômica de produção de ruminantes de maneira 
sustentável, em decorrência da utilização, de maneira equilibrada de recursos renováveis e de baixo impacto 



 
 

143 
 

ambiental. Contudo, nos sistemas de produção com base nas gramíneas de clima tropical, em muitas situações, 
não é possível a maximização da produção animal, uma vez que há limitações na qualidade da forragem 
disponível. Desta forma, decisões sobre a estratégia a ser adotada, através da manipulação dos fatores 
controláveis que irão constituir o manejo da pastagem, têm intuito de maximizar a produtividade e devem ser 
cuidadosamente analisadas, pois pode num primeiro instante aumentar a eficiência do sistema e alongo prazo, 
poderão interferir negativamente sobre a produtividade da pastagem. Sugere-se que como uma possível 
estratégia de adubação da pastagem já implantada na propriedade, e com foco na lucratividade do sistema, a 
calagem superficial, seguida de uma escarificação e aplicação de P, N e micronutrientes em baixas dosagens 
e feitos de forma escalonada por piquetes ao longo dos anos. 

CONCLUSÕES 
Nas condições de realização do presente estudo, conclui-se que a adubação superficial se mostrou inviável 
economicamente em pastagens já formadas de Urochloa brizanta cv Marandú sem um manejo de preparo de 
solo adequado e adubações de correção estratégicas. 
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INTRODUÇÃO 
A urbanização é um fato relativamente novo nas sociedades humanas modernas e é um processo irreversível. 
Até meados do século XX apenas 10% das pessoas viviam em áreas consideradas urbanizadas enquanto que 
o restante delas morava na zona rural. Atualmente estima-se que pelo menos 50% da população mundial vive 
em áreas urbanas (SIRKIS, 2003). No Brasil esse percentual chega a 84,4% (GOMES e RENAUX, 2017). 
Embora o que atrai as pessoas para os grandes centros urbanos hoje seja a oferta de trabalho e serviços que 
as cidades oferecem esse processo também pode causar deterioração na qualidade de vida dos habitantes e 
das habitações. Por exemplo, em áreas densamente povoadas, grande parte da população de baixa renda 
procura áreas de risco, como encostas de morros e margens de rios e igarapés, para construir suas casas. 
Essas áreas são caracterizadas como Áreas de Preservação Permanentes – APP´s e são protegidas por lei 
(BRASIL, 2012). Considerando o surgimento e o crescimento das cidades amazônicas esse processo é 
resultante do movimento migratório iniciado nos anos de 1970 incentivado pelo governo federal a partir da 
doação de terras públicas em áreas florestais (e.g., BARNI et al., 2015). A cidade de Rorainópolis, local do 
nosso estudo de caso, vem sendo afetada por esse processo até aos dias atuais exibindo altíssimas taxas de 
crescimento urbano e populacional (SOUSA & BARNI, 2017; IBGE, 2018). Neste contexto, este estudo teve 
como objetivo apresentar uma análise espacial das APP’s do Igarapé Chico Reis, principal curso d’água que 
atravessa a área urbana da sede municipal, através de técnicas e ferramentas de Sensoriamento Remoto – SR 
e Sistemas de Informações Geográficas – SIG. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Área de estudo 
O município de Rorainópolis está localizado na Região Sul do Estado de Roraima. A cobertura vegetal original 
da sede municipal (Figura 1) era formada por 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. 
 
Metodologia 
Inicialmente foram amostradas diretamente 10 parcelas (1 x 65 x 60 m) totalizando 3,9 ha, instaladas 
sistematicamente (distância mínima de 500 m uma da outra) ao longo do leito do igarapé Chico Reis e seus 
principais afluentes. As classes de uso e cobertura da terra analisadas dentro das parcelas foram: i. Vegetação 
densa: árvores frutíferas e a regeneração da vegetação original com altura ≥ 1 m; ii. Vegetação rasteira: 
formada por gramíneas e herbáceas (altura <1m); iii. Solo exposto: ausência de vegetação e; iv. Construções: 
áreas com edificações. Para a extração dos valores dos pixels (laboratório) correspondentes às quatro (4) 
classes de uso da terra foi criado um buffer (faixa) de 30 m de cada lado do igarapé representando as APP´s. 
Considerou-se 5 m a largura média do igarapé e seus afluentes (Figura 1B).  

 
Figura 1. Sede municipal de Rorainópolis com a localização de 10 parcelas amostrais ao longo das APP´s do 
Igarapé Chico Reis (A). Em (B), criação de faixas de 30 m em ambos os lados do igarapé representando as 
APP´s de onde foram extraídas as informações nas imagens das 4 classes de uso analisadas no estudo.       
Fonte da imagem: USGS (2017). 
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Posteriormente, a área do buffer foi cruzada com a imagem do sensor Sentinel-2 (10 m de resolução espacial) 
em ambiente de SIG do software Arcgis 10.2.2, em escala de aquisição de 1: 25.000, para a extração da 
máscara correspondente as APP´s. Para a discriminação das classes de uso utilizou-se o algoritmo da Máxima 
verossimilhança (Max.Ver) de forma supervisionada. A qualidade do mapeamento foi avaliada utilizando-se 
matriz de confusão. Para avaliar o grau de conservação das APP´s utilizaram-se critérios considerando os 
percentuais de cobertura da vegetação densa (D) e vegetação rasteira (R) encontrados nas dez parcelas 
medidas em campo. Assim, foram estabelecidos quatro (4) níveis ou graus de cobertura: Nível de cobertura I, 
(não conservada) se (D+R) < 40%; Nível de cobertura II – pouco conservada se (D) < 40%; Nível de 
cobertura III – média conservada se 40% ≤ (D+R) < 80% e Nível de cobertura IV – conservada se (D+R) ≥ 
80%. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise de Cobertura das APPs nas parcelas e no mapeamento 
Considerando o mapeamento automático das APP´s (76,2 ha: 5,6% da área urbana) a classe de maior 
representação foi vegetação densa com 44,6 ha (58,5%) seguida de vegetação rasteira com 14,5 ha (19,0%) 
(Figura 2A). Considerando as 10 parcelas (3,9 ha), as classes de maior representatividade foram vegetação 
densa com 1,41 ha (35,9%) e rasteira com 1,40 ha e 35,9% (Figura 2B). A classe de construções totalizou 0,7 
ha representando 17,9% do total observado e solo exposto apresentou um total de 0,4 ha representando 10,3% 
da área observada dentro das parcelas. Estes resultados indicam que as 10 parcelas alocadas em campo não 
foram suficientes para predizer corretamente as classes de vegetação densa e rasteira na área de estudo. No 
entanto o percentual apresentado para a classe solo exposto (9,7%) e construções (12,8%), respectivamente, 
no mapeamento automático, indicam uma boa correlação com os valores preditos pelas parcelas. É importante 
salientar, que a classe solo exposta, neste mapeamento, não é caracterizado somente pela ausência de 
vegetação, mas também por representar as ruas e avenidas que interceptam a APP. Isto é explicado porque 
grande parte dos bairros na sede municipal, principalmente os periféricos ainda não contam com recapeamento 
asfáltico. Em se tratando de vegetação densa, essa tem maior representatividade em toda a área mapeada, 
pois também está incluída nessa classe, espécies com hábito arbóreo e palmeiras que compõe as estruturas 
dos quintais agroflorestais urbanos (BIONDI et al., 2015; SILVA, 2017). Este é um fato recorrente nas cidades 
interioranas de Roraima e exibem ou destacam a preferência dos residentes locais por árvores frutíferas que 
também produzem sombra, como por exemplo, mangueira (Mangifera indica), açaizeiro (Euterpe oleraceae), 
bananeira (Musa sp.), cajueiro (Anacardium occidentali L.), goiabeira (Psidium guajava), coqueiro (Cocos 
nucifera L.), jambeiro (Syzygium malaccense L.) e cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum) (SILVA, 2017). 

 
Figura 2. Resultado do mapeamento (A) e percentuais de cobertura das APP´s dentro das parcelas e pelo 
mapeamento automático, em B (MAX.VER).  

Avaliação do mapeamento  
A avaliação do mapeamento apresentou um índice geral de acerto de 54,6%. Este foi o resultado médio de 
acerto observado entre as classes de uso e cobertura da terra (Tabela 1). A classe de vegetação densa obteve 
o melhor resultado com índice de acerto de 93,4%, enquanto que o pior resultado foi apresentado pela classe 
de vegetação rasteira com 35,2%. Como esperado, a maior confusão do algoritmo verificou-se entre essas 
duas classes. Neste caso em particular nota-se que a vegetação rasteira “transferiu” 51 pixels (48,6%) para a 
classe de vegetação densa. Isso provavelmente ocorreu devido à proximidade entre os valores de reflectância 
exibidos por essas classes de uso da terra capturadas pelo sensor. Por outro lado, a classe solo exposta, com 
44% de acerto, foi confundida com construções em 36,0% (18 pixels) e 20,0% (10 pixels) com a vegetação 
rasteira, apresentando nenhuma confusão com vegetação densa. Neste último caso este fato é explicado por 
essas classes serem mutuamente excludentes.  
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Tabela 1. Matriz de confusão para avaliação do mapeamento. 

 

Avaliação do grau de conservação das APP´s  
Considerando os critérios de avaliação do grau de conservação das APP´s, somente a parcela 7 (10%) se 
mostrou totalmente não-conservada (nível I) por apresentar total ausência de vegetação densa e apenas 27% 
de vegetação rasteira (Tabela 2). No nível II (pouco conservada) se encaixaram as parcelas 10, 4, e 8 
representando 30% do total. As parcelas 1, 2, 3 e 5 (40% do total) encontraram-se na situação de nível III 
(média conservação). Por fim, apenas as parcelas 9 e 6 (20%) apresentaram bom estado de conservação (nível 
IV). Portanto, de acordo com os critérios previamente estabelecidos pelo menos 60% das áreas de APP 
amostradas na sede municipal de Rorainópolis se encontram num estado de média conservação para bem 
conservada, enquanto que 40% se apresentam pouco conservada a não conservada.  

Tabela 2. Percentuais de cobertura e critérios de avaliação da conservação das parcelas. 

Parcela Veg. Densa Veg. Rast. Solo Exposto Construções Total 

1 57% 13% 9% 21% 100% 

2 45% 22% 8% 25% 100% 

3 47% 24% 0% 29% 100% 

4 15% 46% 31% 8% 100% 

5 46% 31% 0% 23% 100% 

6 58% 38% 0% 4% 100% 

7 0% 28% 24% 48% 100% 

8 0% 64% 25% 11% 100% 

9 78% 22% 0% 0% 100% 

10 14% 70% 6% 10% 100% 

Média 36% 36% 10% 18% 100% 

Nível I – Não conservada – (D+R) < 40% (Parcela 7: 10%)   

Nível II – Pouco conservada – (D) < 40% (Parcelas 4, 8, e 10: 30%)   

Nível III – Média conservada – 40% ≤ (D+R) < 80% (Parcelas 1, 2, 3 e 5: 40%) 

Nível IV – Conservada – (D+R) ≥ 80% (Parcelas 6 e 9: 20%)   

Por outro lado, confrontando os resultados encontrados nas parcelas com os resultados considerando o 
mapeamento realizado pelo MAX.VER podemos notar que pelo menos 58,5% das APP´s (44,6 ha) se 
encontram bem conservadas (Nível IV), o que corresponde ao percentual de cobertura da vegetação densa. 
Em estado de média conservação estariam 14,5 ha correspondendo a 19% de cobertura da vegetação rasteira 
(Nível III). Ou seja, 77,5% das APP´s corresponderiam aos níveis de conservada e média conservada, enquanto 
que solo exposto (7,4 ha) e construções (9,7 ha) responderiam juntas por 22,5% (17,1 ha) das APP´s como 
não conservadas (Nível I). Neste caso o item “pouco conservada” (Nível II) não seria conveniente ou necessário 
para a caracterização do grau de conservação das APP´s do igarapé Chico Reis. Considerando o Código 
Florestal e as leis que tratam da função das APP´s em áreas urbanas (BRASIL, 2012), pode-se concluir que 
77,5% das APP’s da sede municipal estão de acordo com a legislação. No entanto, ressaltamos que pelo menos 
24,5% dessas áreas está em fase de recuperação e correspondem a 14,5 ha da vegetação rasteira mapeada. 
Enquanto que 22,5% das APP´s estão em desacordo com a legislação pertinente. Porém, a classe solo exposto, 
representado em sua grande maioria por ruas e avenidas, com e sem cobertura asfáltica, estaria cumprindo 
uma função social ao permitir o transito de pessoas e veículos dentro da cidade e este entendimento prevalece 
sobre a função ambiental, cabendo ao Plano Diretor das cidades a definição dessas áreas dentro do perímetro 

Classe 1. Veg. D. 2. Veg. R. 3. Solo. E. 4. Constr. Total Acerto (%) Erro (%) 

1. Vegetação 
Densa 

85 3 0 3 91 93,4 6,6 

2. Vegetação 
Rasteira 

51 37 5 12 105 35,2 64,8 

3. Solo Exposto 0 10 22 18 50 44,0 66,0 

4. Construções 13 14 13 34 74 45,9 54,1 

Total geral _ _ _ _ 320 Média=54,6 45,4 
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urbano (ANTUNES, 2015). Assim, pelo menos 12,8% (~10 ha) das APP’s, representadas pela classe 
construções, estariam totalmente em desacordo com a legislação ambiental vigente (BRASIL, 2012). 

CONCLUSÕES 
Embora 77,5% das APP´s do Igarapé chico Reis estejam de acordo com a legislação vigente pelo menos 24,5% 
dessas áreas se encontram e recuperação. Dessa forma, caberia ao poder público desenvolver um projeto de 
reflorestamento com espécies nativas nessas áreas, de forma que as APPs possam cumprir plenamente suas 
funções. O estudo indica que em pelo menos 22,5% das APP’s há disfunção no uso e ocupação do solo. 
Apresentando, inclusive, construções dentro dos limites de sua área de domínio, o que pode vir a ser um fator 
de risco com possíveis danos socioeconômicos e à saúde pública em caso de inundações. Os critérios 
estabelecidos para avaliar o grau de conservação das APP´s não foram completamente satisfatórios, 
provavelmente, devido à baixa amostragem de campo. Recomenda-se, pois, o aumento da amostragem de 
campo e adequação desses critérios em trabalhos semelhantes. No entanto o método serviu para embasar as 
discussões dos resultados de uma forma realista. Considerando o mapeamento automático das APP´s, embora 
existam outros métodos com maior nível de detalhamento, como o uso de Veículos Aéreos não Tripulados – 
VANT’s e Drones, por exemplo, o mapeamento das APP´s do Igarapé Chico Reis realizado neste estudo pode 
ser considerado satisfatório uma vez que apresentou, de forma eficaz, a discretização das quatro (4) principais 
classes de uso da terra na sede municipal. Por fim, torna-se necessária a intervenção do poder público 
municipal na gestão dos recursos naturais urbanos, atuando no monitoramento, recuperação e coordenando 
ações que evitem a sua deterioração e degradação ambiental. 
 

AGRADECIMENTOS 
Agradecemos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e o Departamento Fundiário de 
Rorainópolis, pelas relevantes informações prestadas. Agradecemos também a LIMA, R.A.; MESQUITA, A.; 
SOUSA, A. e SOUSA, E., pela inestimável ajuda para a coleta de dados de campo. 
____________________ 

ANTUNES, P.B. Áreas de Preservação Permanente Urbanas: O Novo Código Florestal e o Judiciário. Revista de Informação Legislativa, 
Ano 52 Número 206 abr./jun. 2015, p. 83-102. Disponível em: < 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512451/001041591.pdf?sequence=1>. Acesso em: 17 de set 2018. 
BARNI, P.E.; FEARNSIDE, P.M.; GRAÇA, P.M.L.A. Simulating deforestation and carbon loss in Amazonia: impacts in Brazil's 
Roraima state from reconstructing Highway BR-319 (Manaus-Porto Velho). Environmental Management, v. 55, n. 2, p. 259-278. 
2015. 
BIONDI, D.; MONTEIRO, M.M. G.; BOBROWSKI, R.; VIEZZER, J.; MARTINI, A.; TONETTI, A. M.; SILVA, R. R. de SOUZA. A floresta 
urbana e a paisagem. Curitiba- PR, Cap. 3, 1º. ed. p. 11-202, 2015. 
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Código Florestal.  Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. nov. 2012. Disponível em 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm> acesso em: 13/11/2017. 
GOMES, I.; RENAUX, P. Nova proposta de classificação territorial mostra um Brasil menos urbano. Disponível em < 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/15007-nova-proposta-de-classificacao-
territorial-mostra-um-brasil-menos-urbano.html> Acesso: 03/09/2018.Agência IBGE Notícias. Editoria: Geociências, 2017. 
IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estimativas populacionais para os municípios e para as 
Unidades da Federação brasileiros em 01.07.2017. Disponível em: < 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2017/default.shtm>. Acesso em: 10 de set de 2018. 2018. 
SILVA, M. L. Estrutura e composição dos quintais agroflorestais e saber local da população em São João da Baliza. Monografia. 
Universidade Estadual de Roraima – Campus São João da Baliza, 2017. 
SIRKIS, A. O desafio ecológico das cidades. In: TRIGUEIRO, A. (Coord.). Meio Ambiente no século XXI. 21 especialistas falam da 
questão ambiental nas suas áreas de conhecimento. Rio de Janeiro: Sextante, 2003. p. 215-230. 
SOUSA, K.A.; BARNI, P.E. Análise da expansão urbana da sede municipal de Rorainópolis, região sul de Roraima, entre os anos 
de 1989 a 2016. ANAIS DA XII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR: a matemática está em 
tudo, 2017. 
USGS. 2017. U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey. Disponível em: <http://earthexplorer.usgs.gov/>. Acesso em: 
05/11/2017. 

  



 
 

149 
 

ANÁLISE MINERALÓGICA e ESPESTROMÈTRICA E CONSIDERAÇÕES ACERCA da DATAÇÃO 
RELATIVA DE FOLHAS FÓSSEIS PROVENIENTES DA BACIA DO TACUTU, RORAIMA, BRASIL 
Wankler1*, Fábio. Luiz. , MARQUES-DE-SOUZA2, Juliane 

1Professor da Universidade Federal de Roraima -  Curso de Geologia  (fabio.wankler@ufrr.br)  

2 Professora da Universidade Estadual de Roraima- Curso de Ciências Biológicas (juliane.marques.souza@gmail.com) 

Palavras Chave: Formação Boa Vista, macrofósseis vegetais, datação relativa, espectromentria.
 

INTRODUÇÃO 
Este estudo buscou correlacionar novos achados de plantas fósseis com os litotipos associados a Bacia 
Sedimentar do Tacutu, localizada na região de fronteira do Brasil (nordeste do estado de Roraima) e da 
República Cooperativa da Guiana, formada por sistema de grabens com direção NE-SW com 300 km de 
extensão e 30 a 50 km de largura (EIRAS et al., 1994). O seu preenchimento sedimentar compreende uma 
sequência vulcano-sedimentar, por sua vez composta por duas fases tectono-estratigráficas. A primeira é a 
fase pré-rifte (neojurrássica), composta pela Formação Apoteri, com  1200 m de basaltos de vulcanismo 
subaéreo e, ocasionalmente, subaquoso,  associado a diques de diabásio com idade de 200 Ma e a Formação  
Manari, formada por siltitos vermelhos de ambiente lacustre. Na segunda, a fase rifte (Eocretáceo), é 
constituída: a) pela  Formação Pirara, caracterizada por halita hialina acinzentada e acastanhada, folhelho 
acinzentado a acastanhado, margoso e piritoso, juntamente com pseudomorfos de gipsita, que na maioria das 
vezes e substituída por anidrita (SILVA; PORSANI, 2006); b) Formação Tacutu, composta por siltitos lacustres; 
e, finalmente, c) pela Formação Serra do Tucano (REIS et al 1994), composta principalmente por arenitos 
castanhos médios a grossos com seixos, gradando para o topo, caulínicos e friáveis com estratificação cruzada 
e raras intercalações de siltitos (VAZ et al., 2007; WANKLER, 2016). Estas unidades juro-cretáceas são 
recobertas por uma cobertura de idade cenozoica, a Formação Boa Vista, formada por areias e arenitos 
ferruginosos, areias e arenitos arcoseanos e conglomeráticos, siltitos e argilitos que, por sua vez, são 
recobertos, de forma descontínua, pela Formação Areias Brancas, de idade holocênica, um delgado pacote de 
areias maciças mas textural e composicionalmente muito bem selecionadas, possivelmente formadas pelo 
retrabalhamento eólico da Formação Boa Vista  (REIS et al 2002).  
Estudos paleontológicos e estratigráficos realizados na última década têm gerado importantes publicações que 
contribuem sobremaneira com o reconhecimento do conteúdo fossilífero dessa bacia. Registros de icnofósseis 
(SOUZA; SAMPAIO, 2007; IORIS, 2015), lenhos (SOUZA et al. 2009; SCARAMUZZA, 2015)  e charcoal 
(SCARAMUZZA et al, 2016) foram feitos para depósitos da  Formação Tacutu e Formação Serra do Tucano, 
ambas do Cretáceo. De acordo com Souza et al. (2009) o registro paleontológico é fundamental  para a 
compreensão da evolução da bacia. Restos vegetais mumificados têm sido recuperados em clastos 
depositados na calha do rio Tacutu. O material, em excelente estado de preservação, corresponde a estruturas 
foliares preservadas em forma de mumificação e impressão. Por ser material transportado, a determinação da 
idade depende de um maior esforço na localização do afloramento. Para isso é necessário critérios físico-
químicos que possam nos auxiliar a identificação do nível fossilífero ao qual este achado pertence comparando-
os com aquelas que compõem estratos já conhecidos para o Cenozoico dessa bacia e sofreram a incisão da 
rede hidrográfica atual. Nesse sentido, o presente resumo busca apresentar os resultados obtidos com a análise 
comparativa das amostras coletadas na calha do rio Tacutu com níveis de sedimentos argilosos pertencentes 
Formação Boa Vista encontrados nos banco de solapamento da área dos achados fósseis através de um estudo 
espectrográfico (espectroscopia laser e difratometria de Raio X) e petrográfico destes materiais.    

 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foi analisada uma amostra recuperada no leito do rio Tacutu (BV-01), município de Bonfim, Roraima. Trata-se 
de um clasto argiloso cinza esbranquiçado contendo restos vegetais mumificados em seu interior. O material 
foi encontrado rolado. Os resultados foram comparados com aqueles obtidos para uma amostra da camada 
argilosa encontrada no banco de solapamento da rio Tacutu (TA-01), interpretada como pertencente a 
Formação Boa Vista. Para fins de avaliação de acurácia do método, foi selecionada ainda um amostra  argilosa 
de características macroscópicas similares as amostras anteriores, de um poço exploratório da CPRM (CA-03-
77metros) também provenientes da Formação Boa Vista, porém em uma área geográfica localizada a 120 km 
a oeste o ponto de coleta do fóssil, ou seja, sem correlação com as amostras-alvo. As técnicas utilizadas foram: 
a) análise  petrográfica  (microscópio petrográfico  de  luz  transmitida)  para identificação do conteúdo 
mineralógico e a análise espectral qualitativa  da argila fossilífera para identificação da mineralogia para 
posterior comparação com os resultados da análise mineral espectrográfica da Difratometria do DX; b) 
espectrometria das três amostras (analisadas no laboratório de Plasma e  Espectroscopia Atômica- 
NPPGCT/UFRR)  e  análise  dos  dados  no software Sophi (versão: 7.6.5) e identificou-se  qualitativamente  
os  picos  de maior intensidade, e a análise dos picos foi feita através do banco de dados  NIST(National  
Institute of Standards and  Technology). c) análise das três amostras no Laboratório de Difratometria de Raios 
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X da UFRR, utilizando-se método do pó por Difratometria de Raios X,   sendo a interpretação qualitativa química 
e das fases minerais prováveis foi feita com uso do aplicativo Microtal Origin 5.0.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise petrográfica da amostra BV-01 e TA-01, CA03-73 permitiu identificá-las como argilas 
inconsolidadas, sendo a BV-01 e CA03-73 de cor cinza escuro e a TA-01 cinza claro, todas maciças. No 
microscópio petrográfico, observou-se que as amostras apresentam grãos dentríticos subangulosos a 
angulosos. Pode-se  identificar a presença de quartzo, feldspato e óxidos nas amostra BV-01 e TA-01  e 
somente quartzo e óxidos na amostra CA03-73, mas não foi possível determinar seus percentuais, dado o 
tamanho dos grãos. Na análise mineralógica por Difratometria de Raio X, a amostra BV-01 apresentou uma  
mineralogia identificada foi Quartzo (SiO4 ) Microclínio (Feldspato Alcalino K Al Si3 O8) e Anatase (óxido de 
Titânio - TiO2 ). Esta assembléia, compatível com a identificada nos grãos dentríticos das argilas, é similar aos 
resultados da Difratometria da amostra BV-01. Em relação a matriz argilosa, cuja mineralogia não pode ser 
identificada no microscópio, os resultados do DX sugerem ser composta por Caulinita, Ilita e Bentonita em 
ambas as amostras.  Ao compararmos estes resultados as das amostras CA03 -73, as mesmas mostram uma 
mineralogia bem mais simples, onde o único argilo-mineral presente é a caulinita (ver Figura 02). Esta diferença 
pode ser explicada pela área fonte da amostra, pois a rocha predominante é a Formação Serra do Tucano. 
Estudos petrográficos interpretaram esta rocha como composicionalmente matura, com ausência de minerais 
feldspáticos em lâmina e presença somente de litoclastos de quartzo policristalino (Figueredo, 2013; Wankler 
et al 2013). Por outro lado. a área da ocorrência do fragmento fossilífero BV-01 é onde aflora  Formação Tacutu, 
provável fonte dos feldspatos identificados na amostra, pois seus arenitos apresentaram uma mineralogia 
diversificada, constituída de Quartzo, Epidoto, Zircão, Plagioclásio, Feldspato, Micas e grãos de fragmentos de 
rochas ígneas e sedimentares (GAMA et al., 2018). 

 
Figura 2 - resultados da análise mineralógica da Difratometria de Raios X Observar a similaridade entre as 
amostra BV-01 e TA-01 e diferença entre as amostras BV-01 e TA-01.   

BV-01  - Argila fossilífera CA03 - 73 -  argila da Formação Boa Vista - Poço CPRM 

Minerais Composição Química Minerais Composição Química 
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TA-01  - Argila do afloramento da Fm. Boa Vista   

Minerais Composição Química 

Quartz low, syn Si O2 

Kaolinite Al2 ( Si2 O5 ) ( O H )4 

Anatase, syn Ti O2 
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)2 Si4 O10 ( O H )2 !x H2 
O 

Illite-2\ITM\RG#1 [NR] 
( K , H3 O ) Al2 Si3 Al 
O10 ( O H )2 

 
Em relação a análise comparativa da espectrometria a laser, esta corroborou os resultados anteriores. A 

sobreposição dos dois espectros (Figura 3) mostrou uma correlação extremamente similar (síncrona), o que 
sugere que as amostras são quimicamente e apresentam um grau de cristalização dos elementos muito 
semelhantes, ou seja, podem ter sido originadas de um mesmo deposito sedimentar.  
 

Figura 3 - Espectrometria a Laser comparando as amostras BV-01 (azul) com TA-01 (Bege). Observar a 
correlação quase síncrona entre as amostras.      
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CONCLUSÕES 
Os resultados sugerem que amostra fossílífera encontrada no leito do rio Tacutu (BV-01) apresenta uma grande 
similaridade química e petrográfica com a camada de argila (TU-01) que ocorre nos bancos de solapamento do 
rio Tacutu, mas não é correlacionável as ocorrências de depósitos argilosos do poço C-03 da CPRM. O padrão 
síncrono dos espectro LIBs das amostras  BV-01 e TU-01 sugere ambas pertençam a um mesmo depósito 
sedimentar. Devemos ressaltar que a camada argilosa da amostra TU-01 foi reconhecida em outros pontos na 
bacia do Tacutu durante os mapeamentos das turmas de Geologia da UFRR (estágios de campo em terreno 
sedimentar) e em poços exploratórios da CPRM. A identificação de uma possível potencialidade fossilífera da 
camada argilosa da amostra TU-01 se reverte de grande importância, dada a falta de informações 
paleontológicas que permitam compreender o contexto paleoambiental de sua formação. A idade da unidade, 
atualmente, é controversa pois sua determinação é feita, de forma indireta, através da associação destes 
depósitos a eventos tectônicos de rejuvenescimento do relevo que afetaram toda a Bacia do Tacutu. Assim 
uma das consequências diretas deste estudo é o trabalho de reconhecimento, em situ, destas impressões 
fósseis nas camadas argilosas aflorantes nos bancos de solapamento do rio Tacutu.  
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INTRODUÇÃO 
Á água é um elemento essencial para a existência de vida, mas, para que atenda as necessidades dos 
organismos vivos, ela precisa apresentar determinadas características. Para o ser humano, a água, na 
qualidade em que é considerada potável, tem sido investigada a fim de evitar problemas de saúde (PALUDO, 
2010).  
Ao longo dos anos, muitas atividades humanas têm sido reconhecidas como principal agente de 
comprometimento da qualidade da água e, pela sua condição como um recurso limitado, torna-se importante 
identificar as causas de poluição e as alternativas de tratamento para torná-la útil (BRASIL, 2010). 
De acordo com Ferreira (2014), fontes de água doce de acesso fácil como rios, lagos e lagoas, também 
chamados de águas superficiais, vêm sendo bastante exploradas para uso e consumo, por isso são bastante 
vulneráveis a poluição e contaminação. As águas subterrâneas surgem como uma opção conveniente por 
diversas razões, dentre elas a baixa suscetibilidade de conter agentes nocivos à saúde humana, entretanto, 
isso não significa que a água será apropriada para consumo. 
Assim como existe regulamentação de parâmetros para a caracterização da potabilidade das águas 
superficiais, existe para as águas subterrâneas. A portaria nº 2914 de 12 de dezembro de 2011 determina que, 
para que a água proveniente de poços seja considerada adequada para consumo humano, deverá ser 
constatada a conformidade dos seguintes parâmetros: pH, turbidez, coliformes totais e Escherichia coli (E-coli). 
O abastecimento de água no município de Boa Vista - Roraima é feito pela Companhia de Águas e Esgotos de 
Roraima - CAER, também responsável pela coleta e tratamento de esgotos. A água distribuída pela Companhia 
é monitorada pela Vigilância em Saúde Ambiental - VIGIAGUA, departamento da Secretaria de Saúde e Meio 
Ambiente de Boa Vista - SMSA. Dentre as atribuições da Secretaria estão a coleta e análise da água para 
verificação da potabilidade. 
O bairro Jardim das Copaíbas está localizado no Distrito Industrial de Boa Vista - RR, porém não recebe 
atendimento da CAER, pois a ocupação de moradores ali é considerada irregular para os órgãos de 
planejamento de infraestrutura de Boa Vista. Essa situação expõe os moradores a diversos riscos, sendo 
estudado neste trabalho os que estão diretamente relacionados à qualidade da água. 
A análise da água dos poços, mesmo não sendo responsabilidade da CAER, pode ser feita pela VIGIAGUA, 
que por meio dos resultados pode caracterizar a água como potável ou não, essa informação é repassada aos 
usuários, podendo dessa forma evitar problemas de saúde causados pelo consumo de água imprópria. 
O presente trabalho teve como objetivo verificar a potabilidade das águas dos poços rasos localizados no bairro 
Jardim das Copaíbas através de análises das características físico-químicas (pH e turbidez) e microbiológicas 
(presença de Coliformes Totais e E-Coli), baseando os resultados nas recomendações da Portaria do Ministério 
da Saúde n° 2914 de 2011. 
 

 MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi executado no período de agosto a novembro de 2017 no bairro Jardim das Copaíbas em Boa 
Vista - Roraima. Foi aplicado um questionário com questões abertas a 12 residências do bairro a fim de 
identificar quais delas utilizavam poço para captação da água e as características dos poços, tais como 
condições de instalação e proteção contra fatores que pudessem influenciar na qualidade da água. Além disso, 
foi necessário investigar o tratamento da água pelos usuários, antes do consumo. 
Após a identificação das residências com essa instalação, foi realizada outra visita para o cadastramento pela 
Vigilância em Saúde Ambiental, departamento da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, setor responsável 
pela análise da qualidade das águas no município de Boa Vista – RR. 
Foram realizadas cinco coletas de água no dia 18 de Outubro. O primeiro passo de cada coleta foi a limpeza 
da torneira, com aplicação de álcool 70% em algodão para a desinfecção e garantindo a não interferência nas 
amostras coletadas. Após a limpeza, foi feito o acondicionamento de cada uma em um frasco esterilizado de 
500 ml e a conservação em isopor com gelo em gel para serem encaminhadas ao Laboratório Municipal de 
Referência em Análise de Água Boa Vista/RR - VIGIAGUA. 
A medição do pH foi realizada utilizando o pHmetro Microprocessado de Bancada AT-355 e para análise da 
turbidez foi utilizado o aparelho Turbidimetro Plus Microprocessado. A análise microbiológica foi feita com o uso 
do método Colilert. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ao analisar os resultados foi possível verificar que a água dos 5 poços apresentaram algum tipo de não 
conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria 2914/11 MS e recomendações da Agencia Nacional 
das águas (2007), o que pode ser verificado na Figura 1. 
 
Figura 1. Cinco poços, nomeados em A, B, C, D e E, respectivamente, identificados para coleta. 
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 Fonte: Arquivo do autor 
 
Quanto ao tratamento da água, os consumidores informaram que não realizavam nenhum tipo de desinfecção 
antes do consumo, por fervura ou filtragem por exemplo. 
A Tabela 1 apresenta o resultado das análises de pH e turbidez das cinco amostras. 
 
Tabela 1- Resultados da pesquisa dos indicadores de pH e turbidez nas amostras oriundas dos poços A, B, C, 
D e E. 

POÇO pH Turbidez (uT) 

A 4,94 0,47 
B 5,08 0,01 
C 5,00 0,44 
D 5,31 0,06 
E 5,60 7,19 

 
Todos os poços indicaram o pH abaixo de 6, o que caracteriza a água como ácida, o que não atende a 
recomendação pela portaria 2914/11 do Ministério da Saúde. Segundo Von Sperling (2005, apud Lopes, 2014), 
os valores de pH estão relacionados a fatores naturais, como dissolução de rochas, absorção de gases 
atmosféricos, oxidação da matéria orgânica e fotossíntese, e a fatores antropogênicos pelo despejo de esgotos 
domésticos e industriais.  
Os poços "A", "B", "C" e "D" apresentaram resultados satisfatórios na análise de turbidez, com valores menores 
do que 1,0 uT. No entanto, a amostra do poço "E" apresentou uma grande disparidade comparada as outras, 
indicando que há materiais dissolvidos na água, podendo ser agentes nocivos á saúde. 
A presença de material em suspensão, além de ser um indicativo de possível contaminação, reduz a eficiência 
da desinfecção na inativação dos microorganismos patogênicos. Diversas pesquisas confirmaram uma menor 
remoção de coliformes na desinfecção com compostos de cloro quando a turbidez se elevava acima de 1,0 uT 
(BRASIL, 2006). 
A análise da presença de coliformes totais confirmou contaminação para todos os poços, conforme a Tabela 2. 
As cinco amostras foram incubadas em uma estufa por 24 horas e apresentaram a cor mais amarelada do que 
a do comparador do Colilert. 
A constatação de coliformes totais não é suficiente para indicar contaminação por material fecal, para isso é 
necessária a prova da presença de E-coli, verificada nos poços "C", "D" e "E", estes estão comprovadamente 
contaminados, podendo ter tido a alteração da água pela influência da fossa séptica ou pela falta de proteção 
física do poço, caracterizou as águas destes como inadequada para consumo.  
 
 
 
 
Tabela 2. Resultados da pesquisa dos indicadores de contaminação fecal nas amostras oriundas dos poços. 

POÇO Coliformes totais Coliformes totais e Escherichia coli 

A Presença Ausência 
B Presença Ausência 
C Presença Presença 
D Presença Presença 
E Presença presença 

 
O Panorama de qualidade das águas do Brasil (ANA, 2005) elenca alguns fatores relacionados a contaminação 
da água, dentre os quais estão: as falhas na construção dos poços, como a ausência de laje de proteção 
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sanitária e altura inadequada da boca do poço, a proximidade com pontos potencialmente contaminantes, o 
revestimento interno e a vedação da parte superior do poço. 
Sem assistência dos órgãos competentes, acerca da manutenção dos sistemas de distribuição de água e 
tratamento de esgotos, não restam opções aos moradores dependentes da captação da água dos poços para 
uso. Como recomendação da VIGIAGUA para tratamento da água, instruiu-se a proteção das instalações físicas 
do poço, também orientou-se a desinfecção pela filtração e fervura da água, após esses procedimentos fazer 
a diluição de hipoclorito de sódio antes do consumo. 

 

CONCLUSÕES 
As instalações dos poços apresentaram muitas falhas de proteção contra agentes contaminantes. Pelos 

resultados das análises físico-químicas verificou-se que, na medição do pH, todas as cinco amostras 
apresentaram acidez, na análise de turbidez apenas uma amostra apresentou valor acima do recomendado 
pela Portaria 2914/11. A presença de coliformes totais foi constatada em todas as amostras, e três delas 
apresentaram também a presença de E-Coli. A contaminação das águas pode decorrer da instalação e 
manutenção inadequada dos poços, o que se torna imprescindível de qualquer maneira é o tratamento da água 
desses poços antes do consumo. 
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INTRODUÇÃO 
Em fevereiro de 2017, o Presidente Michel Temer sancionou o texto sobre a reforma do Ensino Médio, que foi 
inicialmente colocada em vigor como Medida Provisória no ano anterior, e o texto final manteve todos os eixos 
do original. Este evento ganhou grande destaque na mídia brasileira e recebeu críticas de pesquisadores, 
educadores e alguns segmentos da sociedade brasileira.  
A Reforma do Ensino Médio é um conjunto de novas diretrizes para alteração da atual estrutura do ensino 
médio. A mudança no ensino médio tem dividido opiniões. Para Neto et all, 2017, essa temática é muito 
polêmica e tem levado representantes de instituições educacionais, pesquisadores em educação, docentes, 
estudantes, governo, sociedade civil a travarem discussões acirradas em torno dela. 
Diante do exposto, Neto et al, 2017 afirmam que: 
 

“O problema do ensino brasileiro não está na quantidade de disciplinas que o jovem precisa 
estudar, mas na falta de estrutura de escolas/colégios, ou seja, a questão não pode ser 
centralizada na mudança de currículo e desconsiderar as questões socioeconômicas existentes 
no Brasil”. 

 
Neste contexto, a educação brasileira ainda passa por diversos problemas como: escolas sem estrutura física 
adequada para o atendimento às demandas existentes, desvalorização dos profissionais da educação e falta 
de investimento financeiro destinado à educação. Conforme Gonçalves (2017, pag 143), o grande desafio a ser 
enfrentado será garantir uma formação de qualidade aos estudantes do ensino médio das escolas públicas, 
diante de um currículo esfacelado e das más condições de infraestrutura das instituições.  
Tendo em vista essas preocupações, este trabalho buscou identificar e compreender junto aos alunos do Ensino 
Médio Regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de escolas da capital Boa Vista, qual era o 
entendimento deles sobre a reforma do Novo Ensino Médio e seus impactos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Esta pesquisa é pautada em um estudo descritivo, de base empírica e natureza qualitativa, por considerar que 
os paradigmas de pesquisa qualitativa se complementam na análise do fenômeno investigado (GAMBOA 1997, 
p.106), e tem como objetivo relatar qual é a compreensão que os alunos do ensino médio regula e EJA possuem 
em relação ao Novo Ensino Médio. 
A problemática da pesquisa surgiu a partir da disciplina “Prática de Ensino de Química I”, presente na matriz 
curricular do Curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual de Roraima, ofertada no segundo 
semestre de 2017, em um debate em sala de aula sobre a Base Nacional Comum Curricular - BNCC e as 
mudanças no Novo Ensino Médio. 
Para atender aos objetivos dessa pesquisa, foram selecionadas, duas escolas da rede pública do Estado de 
Roraima, a primeira, a Escola Estadual Tancredo Neves, com 21 estudantes do ensino médio regular. As turmas 
escolhidas foram do 1° ano do ensino médio no turno noturno e matutino, respectivamente. A escolha do 1º 
ano se deu pelo fato de que as turmas tanto de 2º e 3º ano não fazem parte das mudanças do Novo Ensino 
Médio. E a segunda foi a Escola Estadual Carlo Casadio, onde participaram da pesquisa 16 alunos da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). As duas escolas localizam-se em bairros periféricos da capital. A pesquisa 
aconteceu em Novembro de 2017. Os 37 alunos responderam a um questionário contendo 2 perguntas abertas 
e 10 fechadas. 
Por fim, deu-se a tabulação dos dados, sendo escolhidas algumas questões consideradas mais relevantes para 
a discussão, no sentido de apontar as opiniões dos alunos sobre as mudanças no ensino médio. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No questionário buscou-se identificar a renda familiar dos alunos e na Escola Estadual Tancredo Neves, alunos 
com renda até um salário um mínimo corresponde a 36%, 22% de um até dois salários mínimos, entre dois a 
cinco salários mínimos é de 19%, 23% dos alunos tem renda familiar maior que cinco salários mínimos. Na 
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Escola Estadual Carlo Casadio, 37% dos alunos possuem uma renda familiar até um salário mínimo, 25% de 
um a dois salários mínimos e 38% entre dois a cinco salários mínimos. 
Em relação ao Novo Ensino Médio, 52% dos alunos da Escola Tancredo Neves disseram que não conhecem 
o Novo Ensino Médio e, 48% afirmam saber do que trata a reformulação do ensino médio. Já na Escola Carlo 
Casadio, 81% dos alunos afirmaram desconhecerem o Novo Ensino Médio, enquanto 19% disseram conhecer. 
Em relação da estrutura da escola, na Escola Tancredo Neves 35% dos alunos afirmam que a escola possui 
uma estrutura adequada para receber o ensino médio, e 65% afirmam que a estrutura da escola não é suficiente 
para atender essa demanda. Na outra escola, 94% dos alunos afirmam que a estrutura da escola não é 
adequada e apenas 6% afirmam que a escola possui uma boa estrutura. Ressalta-se que, apesar da maioria 
dos alunos das duas escolas desconhecerem a modalidade do novo ensino, eles consideram que a estrutura 
apresentada pelas escolas não atendem as necessidades desses alunos.  
No que se refere à exclusão de algumas disciplinas 52% dos alunos da Escola Estadual Tancredo Neves são 
a favor da exclusão, 45% não são a favor e 3% não responderam. Já na Escola Estadual Carlo Casadio, 75% 
dos estudantes são a favor da exclusão e apenas 25% deles não são.  
Sobre a escolha da área de ciências pelos estudantes para um curso de ensino superior, 100% alunos da 
Escola Estadual Carlo Casadio responderam que não escolheriam nenhum curso na área de ciências. Em 
compensação, na Escola Estadual Tancredo Neves, 58% dos estudantes responderam que escolheriam algum 
curso na área de ciências, e 48% deles responderam que não fariam essa escolha.  
Com a exclusão de algumas disciplinas no Ensino Médio, provavelmente poderão ocorrer algumas lacunas na 
formação do aluno. Segundo Neto et al, 2017, com ausência da obrigatoriedade de algumas disciplinas, como 
Sociologia e Filosofia, motivando o esvaziamento do conhecimento, pois essas disciplinas são essenciais para 
a formação do sujeito detentor de direitos (formação cidadã), pois contribuem para que se forme um sujeito 
crítico.   
Para que a reformulação do Ensino Médio tenha sucesso é fundamental que a sociedade esteja envolvida, 
conheça e acredite nas propostas, contudo, atualmente não é o que percebemos. Ainda que a propaganda do 
Ministério da Educação afirme que quem conhece aprova, e o Presidente durante a solenidade de sanção da 
Lei tenha afirmado que 100% aprovam, tais afirmações podem ser facilmente contestadas, uma vez que boa 
parte dos professores, pesquisadores e estudantes ligados ao ensino médio contestam e problematizam a 
reforma (GONÇALVES, 2017, pag 143). 
Ademais, pode-se destacar que além da estrutura física, as escolas ainda poderão ter dificuldade em relação 
à falta de material didático que atenda as exigências do novo ensino médio, bem como a formação dos 
professores tanto em relação às mídias como também no que se refere à avaliação da aprendizagem dos 
alunos neste novo molde. 
 

CONCLUSÕES 
Diante das constatações, faz-se necessário que as escolas em conjunto com os professores possam adotar 
estratégias para que a nova reformulação do Ensino Médio consiga ter sucesso na educação. Como afirma 
Nicoletti (2016), a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, tem a tendência internacional, podendo 
potencializar as experiências educacionais. Contudo, não se pode prejudicar a formação integral deste 
estudante, ao mesmo tempo que se apresente a este estudante a importância das disciplinas de ciências 
naturais, incluindo a química para a resolução de problemas da sociedade, a melhoria da qualidade de vida da 
população e o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação de um país. 
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INTRODUÇÃO 
O caroço de algodão é um coproduto obtido nas máquinas algodoeiras, após a retirada da pluma, e tem grande 
utilidade na nutrição de ruminantes. Apresenta na sua composição bromatológica cerca de 23% de proteína 
bruta, 44% de fibra em detergente neutro (FDN), 96% de nutrientes digestíveis totais (NDT,) e cerca de 20% 
de extrato etéreo (EE), o que confere ao produto característica protéico-energética. A proteína do caroço de 
algodão apresenta lenta degradabilidade, e o tempo de permanência no rúmen é maior (caroço com línter). 
Esta característica pode ser vantajosa para a otimização da síntese de proteína microbiana, ou seja, em 
associação com fontes energéticas de lenta degradabilidade (ex: casca de soja, farelo de milho, etc.), 
possibilitando a sincronização da liberação de amônia (degradação da proteína) e da cadeia de carbono 
(degradação da fibra), de forma mais homogênea ao decorrer do período. O caroço pode ser fornecido na forma 
crua, quebrado ou inteiro, sendo este último mais interessante por estimular a ruminação, principalmente se a 
dieta apresentar altos níveis de concentrado. A sua inclusão em até 30% da matéria seca em dietas concentrada 
não afeta o consumo, coeficientes de digestibilidade, ou a produção de proteína microbiana. Sendo assim. 
Devido às suas características nutricionais, este coproduto pode ser utilizado na formulação de dietas para 
bovinos de leite e corte, substituindo parcialmente as fontes energéticas e proteicas que são normalmente 
utilizadas, (milho e soja), sobretudo em regiões onde os preços dos grãos de cereais são elevados, como é o 
caso do estado de Roraima e possibilitar a formulação de dietas com custos mais baixos e com maior 
possibilidade de gerarem lucro. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar a resposta bioeconômica da 
suplementação com caroço de algodão de vacas mestiças holandês-zebu em condições de período seco no 
cerrado de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi realizado no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima UFRR, localizado 
no município de Boa Vista, RR (Latitude de 2° 52’ 20,7” N, Longitude 60º 42’ 44,2” W e Altitude de 90 m) o 
período de realização do projeto se deu de 14 de novembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018.  
Foram utilizadas 15 vacas adultas, azebuadas, pertencentes ao rebanho bovino do Departamento de Zootecnia, 
manejadas em sistema semi-intensivo, em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandú. Os animais com 
peso vivo médio inicial de 342,4kg e escore de condição corporal inicial médio de 2,7 (escala de 1-9) foram 
identificados com brincos, pesados, vermifugados e vacinados contra a Febre Aftosa. 
Os animais foram divididos em 3 grupos de 5 animais, de forma aleatória, cuja variação na dieta se deveu 
apenas às doses de caroço de algodão fornecidas a cada grupo, as quais foram de 0,5 Kg, 1,0 Kg e 2,0 Kg  de 
caroço de algodão por animal por dia. Para a realização da análise econômica da suplementação, considerou-
se o valor do aluguel da pastagem na região de R$ 20,00 por cab/mês, o custo da mão-de-obra de vaqueiro e 
de um auxiliar de R$ 1, 212,86 mensais para cuidar de 500 cabeças de bovinos de corte. O fornecimento de 70 
gramas de suplementação mineral proteica por cabeça por dia a um custo de R$ 85,00 o saco de 30 kg do 
suplemento, um protocolo básico de medicamentos e vacinas composto por 2 vacinações anuais contra febre 
aftosa, 2 vermifugações com Invermectina a 1% vacinação anual contra clostridioses a um custo de R$ 10,95 
anuais, o custo do milho a R$ 1,20 o quilo e do caroço de algodão a R$ 1,00 o quilo e a vaca gorda sendo 
comercializada a R$ 4,50 o quilo de peso vivo. O custo da silagem de capim elefante fornecida foi estimado em 
R$ 0,08 o quilo de matéria natural. Foi considerado para análise econômica um período de 70 dias. A 
Lucratividade foi calculada através da fórmula: Lucro/Receita x 100. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos na simulação realizada. 
 
Tabela 1. Análise Econômica da Suplementação. 
 

 Tratamento 

Despesas 
0,5 kg de caroço 
de algodão 

1,0 kg de caroço 
de algodão 

2,0 kg de caroço 
de algodão 

Aluguel de pasto mais instalações  0,67 0,67 0,67 
Mão de obra 0,16 0,16 0,16 
Silagem de capim 0,58 0,58 0,58 
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Suplementação mineral 0,19 0,19 0,19 
Medicamentos 0,03 0,03 0,03 
Milho (0,5 kg/dia) 0,60 0,60 0,60 
Caroço de algodão 0,50 1,0 2,0 

Total de Despesas R$/cab/dia 2,73 3,23 4,23 

Receita (R) R$/cab/dia 5,13 4,14 4,55 

Lucro (R-D) R$/cab/dia 2,40 0,91 0,32 

Lucratividade (%) 46,78 21,98 7,03 

 
A suplementação com 0,5 kg de caroço de algodão foi a mais lucrativa dentro do sistema de semiconfinamento 
realizado, pode-se inferir que a eficiência bioeconômico de conversão dos nutrientes fornecidos em ganho de 
peso foi maior para este nível de suplementação. A adoção de suplementação em sistemas de produção a 
pasto, via de regra elevam os custos da dieta, e as respostas em desempenho são decrescentes em função do 
aumento da dosagem do suplemento oferecido. 
Desta forma, quando a máxima resposta biológica não coincidir com a máxima resposta econômica, deve se 
priorizar a segunda opção, pois apenas assim, o sistema de produção adotado apresentará sustentabilidade 
no longo prazo. Estudos de GERON et al., 2014 observaram que o uso de 30% de caroço de algodão em rações 
constituída por coprodutos agroindustriais para suplementação de bovinos apresenta um custo e viabilidade 
econômica melhor sem influenciar no ganho médio diário e o consumo de matéria seca, propiciando uma receita 
liquida mensal 85% maior do que os indivíduos sem suplementação com caroço de algodão. 
Prado e Moreira (2002) recomendam a utilização de caroço de algodão para bovinos no nível máximo de 30% 
de caroço na dieta total. Os mesmos demonstram de que pode influenciar em fatores de produção e poderiam 
estar comprometidos com a utilização de altos níveis de caroço na dieta acima de 30%. Essas alterações 
poderiam estar associadas à presença de alguns ácidos graxos característicos do caroço de algodão. 
 
CONCLUSÕES 
A suplementação com 0,5 kg de caroço de algodão por cabeça por dia representa a melhor opção a ser 
utilizada, já que proporciona a maior lucratividade dentre as estratégias de suplementação avaliadas. 
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O leite é uma alternativa de fonte proteica acessível a população de baixa renda, que geralmente é carente em 
proteína de origem animal, comprovando a importância socioeconômica deste alimento (Bortoli, 2005). 
Conforme Tronco (2003), o leite tem sido utilizado na alimentação humano por oferecer uma equilibrada 
composição de nutrientes que resultam em um elevado valor biológico, sendo considerado um dos alimentos 
mais completos. No Brasil, o leite “in natura” apresenta baixa qualidade, sendo que este fator está relacionado 
com práticas de produção, manuseio na ordenha, influencia das estações do ano, localização geográfica e 
temperatura de conservação que contribuem para o desenvolvimento de microrganismos contaminantes 
(Silveira, 1997). Altos níveis de bactérias têm efeito negativo sobre a qualidade do leite, especialmente, no que 
concerne ao sabor, vida de prateleira e segurança alimentar do consumidor (Guimarães et al., 2006).A zona 
rural o município do Cantá é um dos principais produtores de leite bovino no estado de Roraima e embora já se 
tenha observado alguns avanços nos sistemas de produção de leite, vigentes nesta região, a grande maioria 
dos produtores emprega baixa tecnologia no processo produtivo. Desta forma, este estudo tem por objetivo 
avaliar a qualidade do leite cru produzido em propriedades rurais do município do Cantá. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto foi desenvolvido no município do Cantá, localizado a aproximadamente 100 km de Boa Vista. A 
população amostral foi composta pelos produtores rurais que são fornecedores de leite do Laticínio Fazenda 
Samaúma, localizado na zona rural do município, totalizando 17 fornecedores. Cada propriedade foi visitada, 3 
vezes, em dias sucessivos, para se realizar a coleta de amostras do leite armazenado após o término da 
ordenha (leite de conjunto). Para a realização da Contagem de Células Somáticas (CCS), utilizou-se o kit 
Somaticell®, objetivando avaliar o grau de infecção da glândula mamária por agentes patogênicos, 
principalmente agentes bacterianos que resultam em quadros de mastite subclínica. Também com o objetivo 
de qualificar as condições de higiene no processo de ordenha e refrigeração do leite foram coletadas amostras 
de cada propriedade para avaliar a densidade do leite, o grau de acidez do leite com o uso do teste alizarol e o 
teste de Dornic e o teste de redutase, para se estimar o  crescimento bacteriano nas amostras de leite (Tronco, 
2003). Os dados foram submetidos ao estudo de frequência por meio da planilha eletrônica Excel®. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ao todo foram analisadas 51 amostras de leite provenientes de 17 produtores, os estudos de frequência para 
as características de Densidade ajustada para 15°C, teste de alizarol e acidez Dornic, contagem de células 
somáticas (CCS) e redutase, são apresentados respectivamente nas figuras 1,2,3,4. 

Figura 1 - Densidade do leite cru produzido na zona rural do município do Cantá-RR. 
 

 

Conforme a IN 62 (Brasil, 2011) o leite cru deve apresentar densidade padronizada a 15ºC variando entre 1,028 
e 1,034 g/mL de leite, no entanto, 36% das amostras apresentaram valor de densidade inferior a 1,028 g/mL. 
Para Calderón et al. (2006) valores muito baixos de densidade representam indícios de adição de água com 
intuito de fraudar o leite, aumentando seu rendimento aparente. No entanto, outros fatores que não 
necessariamente estão relacionados a fraudes podem reduzir a densidade do leite. A densidade abaixo do 
mínimo eventualmente, poderá indicar também problemas de saúde da vaca, ou mesmo problemas nutricionais. 
Contudo, a densidade depende também do conteúdo de gordura e de sólidos não-gordurosos, porque a gordura 
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do leite tem densidade menor que a da água, enquanto os sólidos não-gordurosos têm densidade maior. 
Portanto é necessário ser realizada uma investigação mais minuciosa dos sistemas de produção adotados nas 
propriedades para se buscar saber a real causa dos valores de densidade abaixo do normal. 

Figura 2 - Resultado do teste do álcool alizarol e do teste de acidez Dornic  em amostras de leite cru produzidos 
na zona rural do município do Cantá-RR. 

     

 

Em relação ao teste do alizarol, 65% das amostras foram classificadas como normal, o que indica que 
apresentam estabilidade térmica adequada. Este fator é importante para aumentar o tempo de prateleira de 
derivados lácteos oriundos do leite proveniente destas propriedades, garantir adequadas condições de 
processamento e proporcionar maior qualidade ao consumidor final. O leite ácido, ao teste do alizarol, pode ter 
resultado de falhas no manejo de ordenha ou na refrigeração ineficiente, os quais resultam em maior contagem 
bacteriana, maior acidez, devido a formação de ácido lático e aumento da atividade de enzimas proteolíticas 
que agem degradando o leite. Já o leite alcalino (6% das amostras) pode ser um indicativo da presença de 
água, leite originado de vacas com mastite ou adicionado de substâncias redutores, como o bicarbonato de 
sódio. De acordo com a IN 62 (Brasil, 2011) o leite cru deve apresentar acidez Dornic dentro do intervalo de 14 
a 18°D. O teste Dornic, diferentemente do teste alizarol é capaz de quantificar o grau de acidez e também serve 
como testede comprovação de acidez obtida com o teste alizarol. No presente estudo, a frequência de amostras 
que apresentaram acidez Dornic dentro da faixa considerada adequada correspondem a 67%, mostrando alta 
correlação com o resultado obtido no teste do alizarol. Porém 32% das amostras apresentam valores superiores 
a 18°D, mostrando um elevado grau de acidez. 

Figura 3 - Contagem de células somáticas (CCS) em amostras de leite cru produzidos na zona rural 
do município do Cantá-RR. 
 

 

Em relação a CCS, que demonstra o grau de infecção da glândula mamária por agentes patogênicos, 29% das 
amostras de leite apresentaram valores inferiores 250000 CS/ml os quais de acordo com Brito et al (2007), 
resultam em presença de mastite subclínica irrelevante no rebanho. No entanto 35% das amostras 
apresentaram valores entre 250000 e 500000 CS/ml, indicando uma situação de gravidade média de mastite 
no rebanho, podendo resultar em uma queda na produção de leite de até 4% e 37% das amostras apresentam 
valores acima de 500000 CS/ml, o que indica a possibilidade de perdas econômicas significativas na 
produtividade e qualidade do leite, caso medidas corretivas nos procedimentos de higiene de ordenha não 
sejam adotadas, visando aumentar a saúde da glândula mamária. Ainda, segundo a IN 62 (Brasil, 2011), a CCS 
somática máxima que caracteriza o leite de boa qualidade microbiológica é 400000 CS/mL. Apenas 43% das 
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amostras apresentaram valores de CCS inferiores a este, indicando que a maioria das amostras de leite 
analisada não atende aos padrões internacionais de qualidade baseado neste pré-requisito específico. 

Figura 4 - Teste de redutase em amostras de leite cru produzidos na zona rural do município do Cantá-RR. 
 

 

O teste de redutase fornece uma estimativa de contagem bacteriana total do leite, com base nas bactérias 
redutoras presentes no alimento. A respiração das bactérias, consumindo o oxigênio presente no ambiente, 
libera hidrogênio, que reage com o azul de metileno usado para realização do teste, reduzindo sua coloração. 
Em 4% das amostras a descoloração ocorreu em menos de 1 hora, caracterizando um leite de péssima 
qualidade, em 46% das amostras, o leite é considerado ligeira contaminado e em apenas 50% das amostras o 
leite pode ser considerado de boa qualidade, ou seja, com a descoloração ocorrendo após 3 horas (Tronco, 
2013). Estes valores são um indicativo que de a carga bacteriana presente no leite produzido nas propriedades 
avaliadas está acima do ideal, e que medidas corretivas relacionadas à higienização de instalações e utensílios 
usados na ordenha e resfriamento do leite devem ser priorizadas. 

 

CONCLUSÕES 
Com base nos resultados observados é possível constatar que é necessário realizar melhorias técnicas nas 
propriedades entrevistadas, sobretudo, em relação a higiene adotada no processo de ordenha e refrigeração 
do leite, para obtenção de uma matéria prima que possibilite maior rendimento econômico na indústria local. 
Nesse sentido, um adequado programa de treinamento da mão de obra envolvida na atividade leiteira, na Zona 
Rural do Município do Cantá, certamente resultaria em melhorias significativas na qualidade do leite produzido 
na região. 
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INTRODUÇÃO 
 
Nas últimas décadas, com a expansão da ideia/conceito da agroecologia no Brasil, produtores familiares vem 
buscando novas práticas de equilíbrio com o meio ambiente para a produção (GAIOVICZ e SAQUET, 2009). 
Em primeiro lugar para manter sua própria permanência nas áreas rurais, segundo pelo fato dessas áreas 
serem de importante relevância para a própria economia do município, do estado e do país.  
No município de Rorainópolis, região Sul do estado de Roraima, esse processo de transição também vem se 
difundindo entre os agricultores familiares que, querem além da permanência no campo, atender a demanda 
crescente de consumidores por produtos mais saudáveis. O objetivo deste trabalho foi avaliar o grau de 
sustentabilidade em agroecossistemas de agricultura familiar em transição agroecológica.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Este estudo foi realizado em seis propriedades no município de Rorainópolis, região Sul do Estado de Roraima, 
no período de maio de 2017 a abril de 2018. O método utilizado para essa avaliação foi o de medição de 
sustentabilidade MESMIS (MASERA e LOPEZ-RIDAURA et al, 1999), que permite a caracterização dos 
sistemas agrícolas identificando os pontos fortes e críticos nas dimensões ambientais e socioeconômicas, com 
base na produtividade; estabilidade, confiabilidade e resiliência; na adaptabilidade; na equidade e na 
autossuficiência. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas participativas com as famílias e aplicação 
de questionários dirigidos, além de visitas a campo.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Mesmo estando em processo de transição de uma agricultura convencional para uma de base mais ecológica, 
com períodos diferenciados entre si, as propriedades estudadas apresentam características de manejo em 
comum: conhecimentos variáveis de técnicas agroecológicas, adquiridos com a troca de experiência com outras 
famílias ou em treinamentos/cursos ofertados por instituições governamentais. Utilizam técnicas de manejo 
para conservação do solo como adubação orgânica e verde e cobertura morta; uso de caldas alternativas para 
controle de doenças e insetos, controle mecânico de plantas indesejáveis, entre outros.   
 

  

 
 
 
A propriedade 01 apresenta maiores níveis de conversão na adaptação a novos agroecossistemas e trabalho 
e suas relações. Os pontos que ainda precisam ser mais trabalhos são, a autogestão, diversidade e situação 
econômica (Gráfico 01). A propriedade 02 apresenta maior nível de conversão no aspecto trabalho e suas 
relações. A Adaptação a novos agroecossistemas e autogestão, apontam tendência de crescimento. 
Diversidade e situação econômica, precisam ser melhor trabalhadas (Gráfico 02). 

Gráfico 01 - Pontos fortes e fracos da unidade 01. 

Gráfico 02 - Pontos fortes e fracos da unidade 02. 
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A propriedade 03 trabalha melhor as suas relações de trabalho e autogestão, no entanto os níveis de conversão 
demonstram necessidade de atenção à adaptação a novos agroecossistemas, diversidade e situação 
econômica (Gráfico 03). 
Apesar de ser uma das que apresentou menor desenvolvimento sustentável em vários aspectos, a propriedade 
04 demonstra como ponto forte no nível de conversão o Trabalho e suas relações. Os demais indicadores 
mantiveram uma similaridade de médias, apontando muita atenção e necessidade de melhorias (Gráfico 04).   

 
 

A propriedade 05 apresenta como melhores níveis de conversão de sustentabilidade as suas relações de 
trabalho e autogestão. No entanto, os demais indicadores demonstram necessidade de atenção à adaptação a 
novos agroecossistemas, diversidade e situação econômica (Gráfico 05). 
A propriedade 06 demonstra melhores níveis de conversão as suas relações de trabalho e autogestão. Os 
demais indicadores apontam necessidade de atenção à adaptação a novos agroecossistemas, diversidade e 
situação econômica (Gráfico 06). 

 
 

CONCLUSÕES 
Podemos concluir que a sustentabilidade nos agroecossistemas avaliados apresenta diferentes níveis de 
transição agroecológica, fato considerado normal neste processo considerando que a produção de base 
agroecológica demanda tempo e adaptações conforme o tempo de conversão.  É preciso destacar o interesse 
dos produtores familiares em intensificar o equilíbrio ambiental das unidades e ampliar a diversidade na 
produção, atualmente mais restrita aos hortigranjeiros. Devemos ainda, considerar que os dados coletados 

 
 

 

Gráfico 03 - Pontos fracos e fortes da Unidade 03. Gráfico 04 - Pontos fracos e fortes da Unidade 04. 

Gráfico 05 - Pontos fracos e fortes da UPF 05. Gráfico 06 - Pontos fracos e fortes da UPF 06. 
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neste estudo podem auxiliar e servir de base para trabalhos futuros e mais aprofundados, e, até mesmo, novos 
acompanhamentos das unidades em transição para uma nova avalição do nível de conversão. Estudos futuros 
podem contribuir na indicação de novas alternativas para a incrementação da sustentabilidade nas unidades 
de agricultura familiar, a partir da metodologia MESMIS adotada neste estudo.   
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INTRODUÇÃO 
 
O arroz (Oryza sativa L.) é uma das fontes alimentícias mais importantes para metade da população mundial. 
No Brasil, a cultura é cultivada em todos os Estados com sua produção concentrada nas regiões Centro-Oeste 
e Sul (Ferreira & Villar, 2004). A região Norte tem 344.000 ha de área plantada da cultura, com uma 
produtividade média de 2.605 Kg/ha, sendo o estado de Roraima o que apresentou a maior produtividade da 
região, com 5.533 Kg/ha na safra 2015 (IBGE, 2016). O arroz é uma das principais culturas agrícolas do estado, 
com aproximadamente 15.000 ha de área plantada (IBGE, 2016). A queima-das-bainhas, causada por 
Rhizoctonia solani Kühn (Thanatephorus cucumeris (A. B. Frank) Donk) (Hashiba & Kobayashi, 1996) é uma 
das principais doenças fúngicas do arroz, sendo superada apenas pela brusone (Pyricularia grisea) (Ou, 1985).  
 Essa doença causa prejuízos na produção do arroz cultivado nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, 
Rondônia e Roraima, devido à rotação com a soja e também às condições climáticas favoráveis, como umidade 
elevada associada à temperaturas acima de 25 ºC, que favorecem o desenvolvimento do patógeno (Ou, 1985), 
ocasionando a ocorrência de epidemias severas.  Ao coalescerem, as lesões causam a seca parcial ou total 
das bainhas e das folhas, o acamamento das plantas, uma maior porcentagem de glumas vazias e uma redução 
no número de perfilhos (Rush & Lee, 1992). 
 O uso de fungicidas é a principal medida de controle da queima-das-bainhas, pois as cultivares de arroz irrigado 
disponíveis aos rizicultores são suscetíveis ao patógeno (Li et al., 1995). Diante das preocupações com o meio 
ambiente, segurança dos aplicadores de defensivos, saúde pública e o custo de aplicação, faz-se necessário 
encontrar métodos alternativos para o controle dessa doença.  
 O objetivo deste trabalho foi reduzir as perdas causadas pela queima-das-bainhas na cultura do arroz, através 
do controle biológico, utilizando isolados de rizobactérias e de bactérias do filoplano, oriundos de plantas de 
arroz silvestres e comuns. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia e na casa-de-vegetação da Embrapa Roraima, 
em Boa Vista-RR. Para obtenção de uma maior diversidade de rizobactérias e bactérias de filoplano, as plantas 
de arroz silvestres da Amazônia (Oryza glumaepatula Steud) foram coletadas em áreas de Cerrado e em áreas 
de Mata em Transição; e as plantas de arroz comum (Oryza sativa L.) foram coletadas em áreas de plantio. 
Para a realização dos ensaios, foi utilizado o isolado do fungo Rhizoctonia solani (AG-1A), oriundo de uma 
planta de arroz com sintomas de queima-das-bainhas. Este isolado de R. solani foi obtido através do teste de 
patogenicidade em casa-de-vegetação, no qual os fungos foram crescidos em meio BDA; e posteriormente as 
plantas de arroz (cultivar IRGA-424) foram inoculadas através da inserção de um pedaço de palito colonizado 
por hifas dos isolados fúngicos de R. solani, na metade da bainha do perfilho principal. Todas as plantas foram 
cobertas com sacos plásticos previamente umedecidos para manter o máximo de umidade por 24 h. Após 
quatro dias foi detectado sintomas da doença nas folhas das plantas semelhantes aos sintomas originais da 
queima-das-bainhas; e então escolhido o isolado a ser trabalhado neste experimento.  
Os antagonistas bacterianos utilizados no controle biológico da doença, foram obtidos da rizosfera, do rizoplano 
e do tecido interno (endofíticos) das plantas de arroz silvestres e comuns. O sistema radicular das plantas de 
arroz foram coletados, acondicionados em sacos plásticos e levados para o Laboratório de Fitopatologia. Para 
os isolamentos de bactérias da rizosfera, os solos da rizosfera foram colocados em Erlenmeyer contendo 100 
mL de solução salina (0,85 %), com auxílio de um pincel seco, sendo mantidos em agitação por 24 h. Após 
esse período, foi retirado 1 mL de cada Erlenmeyer e realizado diluição seriada. As diluições 10-4, 10-5 e 10-6 
foram espalhadas, com auxílio de alça de Drigalski, em placas de Petri contendo o meio King-B, sendo 
incubadas a 25ºC com fotoperíodo de 12 h por 24h. Posteriormente, foi observado, sob luz ultravioleta, o 
aparecimento de colônias bacterianas fluorescentes e com algum indício de inibição de crescimento de R. 
solani. Estas colônias foram retiradas e transferidas para meio King-B em tubos de ensaio e armazenados. Os 
isolamentos de bactérias do rizoplano, foram feitos das mesmas raízes usadas para rizosfera. As raízes intactas 
foram agitadas em 100 mL de solução salina (0,85 %) por 24 h. Posteriormente, foram realizadas diluição 
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seriada, conforme os procedimentos descritos para as bactérias da rizosfera. Após os isolamentos de bactérias 
da rizosfera e do rizoplano, as mesmas raízes foram lavadas em água corrente, desinfestadas superficialmente, 
com solução de hipoclorito de sódio a 0,5 % por 2 min, lavadas com água esterilizada e trituradas em 
liquidificador, contendo 100 mL de solução salina (0,85 %) para obtenção das bactérias endofíticas. 
Posteriormente, foram realizadas diluição seriada, conforme os procedimentos descritos anteriormente. Os 
isolados foram repicados para meio King-B em tubos de ensaio e armazenados (Dhingra et al.,2006). Para 
obtenção dos isolados de bactérias do filoplano, as partes aéreas das plantas de arroz foram coletadas, 
acondicionadas em sacos plásticos e levadas para o Laboratório de Fitopatologia. Metade da bainha do arroz 
sadia foi depositada em Erlenmeyer de 250 mL, contendo 100 mL de solução salina (0,85% NaCl) esterilizada. 
Para cada extrato foi feita uma diluição seriada, sendo depositados 1 mL das amostras obtidas em cada diluição. 
Em placa de Petri contendo meio de cultura King-B, espalhou-se com alça de Drigalski sobre a superfície para 
o semeio (Halfeld-Vieira et al., 2006). Colônias isoladas foram transferidas para tubos de ensaio contendo meio 
de cultura King-B, coletando-se preferencialmente colônias morfologicamente distintas. 
 Para determinar a antibiose in vitro, tanto de rizobactérias quanto das bactérias do filoplano, discos (0,5 cm) 
de BDA contendo micélio de R. solani  foram depositados no centro da placa de Petri contendo meio King-B. 
Foram semeados quatro isolados de bactérias em pontos opostos da placa. Após sete dias em B.O.D. a 28 ºC 
com fotoperíodo de 12 h, foram observados halos de inibição no crescimento de R. solani; sendo mensurados 
estes halos, com auxílio de um paquímetro. A testemunha foi constituída de placas contendo apenas discos de 
micélio de R. solani. Os tratamentos foram feitos em triplicatas e a média dos diâmetros dos halos de inibição 
comparados entre si. Para a análise estatística, utilizou-se o programa Sisvar. Nessa etapa, foram selecionados 
os isolados que mais limitaram o crescimento das colônias de R. solani. 
Os 10 melhores isolados bacterianos selecionados no teste de antibiose foram avaliados em casa-de-
vegetação. Foi instalado um experimento para avaliar a efetividade das bactérias no biocontrole da queima-
das-bainhas; realizando-se a microbiolização das sementes de arroz. Para isso, as bactérias foram repicadas 
para meio sólido 523 e incubadas em B.O.D. a 27 ºC por 48 h. Foram preparadas suspensões de cada um dos 
isolados, em solução salina (NaCl 0,85%), e ajustadas em absorbância a A540=0,2, aproximadamente 10-2 
células mL-1. As sementes de arroz cv. IRGA-424 foram desinfestadas em hipoclorito de sódio a 2% por 2 min, 
álcool 70 por 2 min e lavadas três vezes em água destilada por 2 min (Souza Júnior et al., 2010). Em seguida, 
foram microbiolizadas nestas suspensões, e permaneceram durante 24 h a temperatura ambiente. Como 
testemunha, sementes foram imersas em água destilada. Posteriormente, as sementes foram semeadas em 
bandejas de plástico com 162 células, contendo solo esterilizado e não-esterilizado. Após 20 dias da 
germinação das sementes de arroz, procedeu-se a inoculação com o isolado de R. solani; inserindo-se  discos 
de micélio de 0,5 cm (três dias de idade) em contato com a bainha das plantas, sendo observados a 
manifestação dos sintomas da doença, avaliando-se a incidência da doença aos sete, 10 e 14 dias após a 
inoculação. Utilizou-se o programa Sisvar para a análise estatística. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As plantas de arroz inoculadas com o isolado de R. solani AG- 1A, apresentaram lesões severas e 
características da queima-das-bainhas, sendo selecionado para utilização no trabalho (Figura 1). 
 
Figura 1 – Isolado de Rhizoctonia solani AG – 1A cultivado em meio BDA (à esquerda); sintomas de queima-
das-bainhas em plantas de arroz (cultivar IRGA-424) inoculadas com Rhizoctonia solani AG – 1A (à direita). 
 

 
Fonte: Morieli O. (2017). 

 
No total, foram obtidos 414 isolados bacterianos, sendo 67 provenientes da rizosfera, 277 do filoplano e 70 de 
sementes de plantas de arroz saudáveis. 
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 A partir dos testes de antagonismo in vitro, foram selecionados 19 isolados bacterianos que demonstraram 
inibição do crescimento micelial do fitopatógeno. O teste foi repetido novamente e destes 19, 10 demonstraram 
resultados significativos na redução do crescimento de R. solani, por meio da formação de halo de inibição, 
confirmando a ocorrência da antibiose (Figura 2). 
Figura 2 – Teste de antibiose in vitro em meio de cultura BDA confirmando o efeito da inibição do crescimento 
micelial de Rhizoctonia solani pelo isolado bacteriano 338 associado a plantas de arroz (à esquerda); e 
crescimento micelial de Rhizoctonia solani sem a presença de bactéria (à direita). 

 
Fonte: Morieli O. (2017). 
Com relação as 10 bactérias selecionadas, nenhuma foi capaz de reduzir a incidência da queima-das-bainhas 
em casa-de-vegetação mediante ao tratamento de sementes microbiolizadas, sendo um método de colonização 
não eficaz para o controle da doença (Tabela 2).  
Tabela 2 – Incidência da queima-das-bainhas em plantas de arroz originadas de sementes microbiolizadas com 
bactérias selecionadas, aos (7, 10 e 14 dias) após a inoculação do patógeno. 
 

Isolados 
Bacterianos 

7 Dias 10 Dias 14 Dias 

325 Filoplano + + - 

326 Filoplano + + - 

327 Filoplano + + - 

329 Filoplano + + - 

338 Filoplano + + - 

225 Rizosfera + + - 

226 Rizosfera + + - 

205 Rizosfera + + - 

388 Rizosfera + + - 

224 Rizosfera 
Testemunha 

+ 
+ 

+ 
+ 

- 
- 

Plantas com sintomas da doença (+) e plantas mortas (-).  
Constatou-se nesta pesquisa que o patógeno R. solani possui rápido crescimento micelial. Sendo assim, para 
que os agentes de controle biológico sejam efetivos, é importante que a população inicial seja elevada, e que 
os microrganismos sejam tolerantes a condições ambientais propícias a sua multiplicação. Então, a colonização 
prévia com agentes de biocontrole, pode ser considerada uma estratégia eficaz que visa garantir um número 
suficiente de antagonistas para colonizar diferentes regiões da planta e reduzir a intensidade da doença (Lanna 
Filho et al., 2013).    
Portanto, sugere-se que mais estudos envolvendo as bactérias selecionadas sejam realizados, em relação ao 
biocontrole não somente de R. solani, como também de outros agentes patogênicos importantes da cultura do 
arroz. Consequentemente, o aumento na demanda por pesquisas para suplementar o controle biológico com 
outros métodos é importante, pois desta forma o controle da doença é intensificado, e cada vez mais reduz a 
necessidade do uso de produtos químicos, e ainda, garante a segurança do meio ambiente e alimentos mais 
saudáveis. 
 
CONCLUSÕES 
Os isolados bacterianos provenientes da rizosfera e filoplano de plantas de arroz reduziram o crescimento de 
Rhizoctonia solani, em teste de antibiose in vitro. 
As plantas originadas de sementes de arroz microbiolizadas, em suspensões dos dez isolados bacterianos 
selecionados, quando inoculadas com R. solani, não apresentaram redução da queima-das-bainhas. 
Há bactérias antagonistas isoladas de plantas de arroz com bom potencial para controle biológico da doença 
queima-das-bainhas, sendo esta doença de difícil controle. 
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INTRODUÇÃO 
A educação é um direito humano, previsto em nossa Constituição Federal, em seu artigo 6º, é um dentre os 
chamados direitos sociais. No artigo 205, ela é definida como “direito de todos e dever do Estado e da família”, 
que será “promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
É importante ainda ressaltar que a nossa Constituição Federal de 1988, além de trazer a educação como direito 
fundamental, elegeu como um dos princípios básicos do ensino a todos, a “igualdade de condições para acesso 
e permanência na escola” (art. 206, inc., I, CF). 
A educação, se ofertada em conformidade com a Constituição de 1988, seria suficiente para que os alunos 
atendidos pela Educação Especial, alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas 
habilidades/superdotação, tivessem garantido o direito a frequentar e ter acesso a uma educação de qualidade. 
Mas o que vivenciamos é que o uso do termo “todos”, nem sempre se aplica a “todos os seres humanos”, 
principalmente se considerarmos as pessoas com deficiência.  
  Desta forma percebemos que historicamente a Educação Especial tem se estruturado como lugar de 
ferrenhos embates e tensões para a garantia de um direito constitucional que veicula o entendimento de 
escolaridade como um direito social, resguardado a qualquer cidadão (MERCADO; FUMES, 2016).  
Os movimentos sociais têm provocado várias lutas no sentido de redefinir a política de acesso e permanência, 
a estrutura, a organização, o financiamento, o público-alvo, os professores e demais profissionais dessa 
modalidade de ensino. 
  Há uma preocupação que os estudantes público alvo da Educação Especial sejam contemplados na 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em respeito ao que está instituído no Plano Nacional de Educação 
(PNE/2014) e nas convenções internacionais em que o Brasil é signatário, como é o caso da Declaração de 
Salamanca. 
É importante destacar que esse documento tem como princípio orientador “que as escolas deveriam acolher 
todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas 
ou outras”, reiterando que “as escolas devem ser capazes de ter sucesso na educação de todos os alunos, 
inclusive os que sofrem de deficiências graves” (BRASIL, 1997, p.17). 
Glat e Pletsch (2012) nessa perspectiva destacam que a Declaração de Salamanca exerce um papel 
imprescindível no redirecionamento das ações governamentais no país. Alcançar a meta da universalização do 
ensino e a priorização da escolarização desses estudantes nas escolas comuns tem sido visto como a garantia 
de implantação de um sistema educacional inclusivo. 
Se analisarmos numa perspectiva de linha do tempo é possível constatar que a defesa de uma base comum 
em nível nacional remonta aos anos 1980 com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (Art. 210) e da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/1996 (Art. 9º e 26º). De acordo com Mercado; 
Fumes (2016) a alusão à construção de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aparece em outras 
normatizações, afirmando como atribuição da União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, garantir uma formação básica comum.  
Em 1998 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram um dos primeiros materiais lançados pelo 
Ministério da Educação (MEC) e encaminhado ao Conselho Nacional de Educação (CNE), com a pretensão de 
tornar-se Diretrizes Nacionais (MACEDO, 2014; ALVES, 2014). Ainda nessa perspectiva, o MEC apresenta ao 
CNE, como parte da política do Programa Nacional Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Esse documento é 
mais uma tentativa de definir o que os estudantes do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental devem aprender em 
todas as disciplinas. 
De acordo com Ball (2011), tais medidas buscam centralizar o currículo e a formação de professores tendo 
como referência avaliações externas, com o propósito de atender os interesses de um sistema neoliberal. Como 
continuidade de todas estas medidas surge a necessidade de uma Base Nacional Comum no Plano Nacional 
de Educação (PNE) – Lei nº13.005/2014. Assim, o MEC elaborou o esboço da primeira versão da BNCC, a 
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partir de encontros e seminários promovidos na Secretaria de Educação Básica (SEB), restritos à participação 
de diferentes agentes políticos públicos e privados. 
Para Ball (2011) a participação dessas instituições representa o mapa de redes das políticas educacionais 
brasileiras, que adquirem a função de determinar os princípios de mercado, ante a ineficiência do setor público, 
por meio da produção de materiais educacionais, formação de professores e projetos desenvolvidos pelas redes 
de ensino. 
O objetivo geral deste trabalho é fazer algumas considerações sobre a Base Nacional Comum Curricular e seus 
apontamentos em relação a Educação Especial. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma pesquisa documental e bibliográfica, uma vez que recorremos a algumas leis e textos de 
autores da área de Educação Especial para fundamentarmos nossas discussões ao longo do texto. Utilizamos 
ainda o programa Word Cloud que de acordo com FREITAS et.al (2017, p. 2) significa “Nuvem de palavra, tem 
o objetivo de fazer uma representação visual de palavras, cuja a finalidade é destacar termos importantes que 
representam as ideias do usuário”. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A primeira versão da BNCC foi concluída em setembro de 2015 e disponibilizada para consulta pública e 
sociedade civil, instituições públicas e privadas e fundações, as quais puderam enviar as suas contribuições. 
Os aportes recebidos, resultaram em maio de 2016 na segunda versão do documento que até julho de 2016 
encontrava-se em análise pelos estados e municípios. 
De acordo com Moreira (2010) a justificação da elaboração de uma BNCC aparece como uma das promessas 
de garantir a qualidade social à educação para diversos grupos sociais. Mediante esse compromisso anunciado 
é necessário identificar quais diretrizes são adotadas para garantir a aprendizagem das pessoas com 
deficiência?  
A BNCC, anunciada como uma oportunidade de participação da sociedade no debate sobre o currículo escolar, 
indica a construção de políticas educacionais que visam a redução das desigualdades sociais e regionais no 
acesso ao direito de aprender.  
A Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Prática em Educação Especial (1994), tem como 
princípio orientador “o de que as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras”. Menciona o termo “escola inclusiva”, 
definindo-a como aquela que é confrontada pelo desafio do “desenvolvimento de uma pedagogia centrada na 
criança e capaz de bem sucedidamente educar a todas as crianças, incluindo aquelas que possuam 
desvantagens severas”, mas não reconhece expressamente a educação como “direito indisponível” para as 
pessoas com deficiência. 
 Ao fazermos uma busca na BNCC por termos relacionados a Educação Inclusiva, utilizando a 
ferramenta de busca do documento pdf tais como: Educação Especial, estudantes com deficiência, escola 
inclusiva, libras, braile. Encontramos Educação Especial, que aparece 2 vezes, (pp. 17 e 325). A primeira 
aparição é no contexto da organização curricular, apresentada como modalidade de ensino. A segunda é nas 
orientações para o ensino de Ciências da Natureza, unidade temática “vida e evolução”:  
 

Nos anos iniciais, pretende-se que, em continuidade às abordagens na educação infantil, as 
crianças ampliem os seus conhecimentos e apreço pelo seu corpo, identifiquem os cuidados 
necessários para a manutenção da saúde e integridade do organismo e desenvolvam atitudes 
de respeito e acolhimento pelas diferenças individuais, tanto no que diz respeito à diversidade 
étnico-cultural quanto em relação à inclusão de alunos da Educação Especial (p. 325).  

 

Estudantes com deficiência, não aparece. Deficiência aparece 1 vez (p. 16), Pacto Inter federativo e a 
implementação Base Nacional Comum Curricular: igualdade, diversidade e equidade ao citar a equidade como 
uma necessidade a ser considerada no planejamento que requer o compromisso com os alunos com 
deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, 
conforme estabelecido na Lei Brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (Lei nº 13.146/2015). 
Libras aparece 4 vezes no contexto das competências gerais da educação básica definida no campo das 
diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital. 
Braille, não aparece. Escola inclusiva, não aparece. Ao fazermos uso do programa Word Cloud é possível 
verificarmos as palavras mais frequentes na BNCC, vejamos:  
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Fonte: MARQUES-DE-SOUZA, 2018 

 
 
Pela representação visual vimos que os vocábulos da BNCC expressam a importância da construção de um 
documento que oriente os sistemas de ensinos a garantir o direito de aprendizagem de todos os alunos, porém 
nenhum termo que remeta aos conceitos específicos relativos a educação especial numa perspectiva inclusiva. 
Percebemos que assim com diz Ferreira (2015), não é necessário a criação de mais um documento, é 
necessário que essa diversidade contida neles de fato aconteça nos espaços escolares, a fim de permitir as 
minorias condições de permanência na escola. 
 
CONCLUSÕES  
Mediante o que já foi exposto e discutido uma indagação surge acerca da efetiva necessidade de uma BNCC 
se considerarmos os inúmeros documentos oficiais brasileiros elaborados com a mesma finalidade, que ao 
longo do tempo se transformaram apenas em meros documentos impressos, pela falta de monitoramento de 
sua efetiva aplicação no extenso sistema educacional. Podemos citar o artigo 210 da Constituição Federal 
(BRASIL, 1988) estabelece que o Estado deve fixar conteúdos mínimos para o ensino fundamental para 
garantir o que chamam de formação básica comum, o artigo 9º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN), Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 1995), Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (1997), Referenciais Curriculares para o Ensino Médio, 
todos ordenaram a BNCC (1998), Diretrizes Curriculares da Educação Básica aprovadas pelo Conselho 
Nacional de Educação (2011).   
A trajetória das lutas travadas na constituição dos marcos legais para garantir, o já “garantido”, o direito de 
aprendizagem de todos os alunos público alvo da Educação Especial na escola regular, parece esvair no 
extenso documento consolidado da BNCC. 
O que percebemos é no dizer do saudoso Paulo Freire (2001), “não há educação fora das sociedades humanas 
e não há homem no vazio”, um grande vazio de possibilidades da participação efetiva dos alunos público alvo 
da Educação Especial na proposta desse documento e corremos o risco de, em nome de uma educação para 
todos, manter, temporariamente, esses alunos na escola sem que lhes sejam garantidas condições explícitas 
de aprendizagem. 
A hoje denominada, “escola inclusiva”, na concepção de Fávero (2002), se configura um pleonasmo, pois como 
podemos conceber uma escola que não é inclusiva e que não garante o que está previsto em sua Constituição. 
Sendo assim ou a escola recebe a todos, com qualidade e responsabilidade, sendo “inclusiva”, ou não estará 
oferecendo “educação”, nos termos definidos na Constituição de 1988. 
____________________ 
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INTRODUÇÃO 

A Bacia do Tacutu (figura 1) ou Rifte das Savanas do Norte (North Savannas Rifte Valley) como é conhecida 
na Guiana está localizada na região central do Escudo das Guianas, norte do Cráton Amazônico, ocupando a 
região centro-nordeste do estado de Roraima até a região sudoeste da Guiana. Está implantada sobre a faixa 
Maroni-Itacaiúnas, conforme modelo de Províncias geocronológicas proposto por Tassinari e Macambira 
(2004), a qual foi formada durante o Ciclo Orogênico Transamazônico (2.1 -1,8 Ga) e suas anisotropias formam 
antigas zonas de fraqueza que controlam, em parte, a tectônica de formação e evolução deste gráben 
mesozoico. Estende-se por aproximadamente 300km ao longo de um eixo NE-SW com largura que varia de 30 
a 50km, 5280 km² de área no Brasil e 7190 km² na Guiana. Está limitado no NE pelos basaltos das Colinas 
Toucan (GUI), a SW pelos basaltos da Serra Nova Olinda, a NW pelos Grupos Cauarane e Surumu no Brasil e 
pelos granitos Makarapan na Guiana e a SE pelo Complexo Rio Urubu, pela Suíte Intrusiva Mucajaí e Grupos 
Cauarane (BRA) e Kanuku (GUI) (EIRAS; KINOSHITA, 1988). A atual compreensão da tectônica cenozoica da 
Bacia do Tacutu é fundamentada, principalmente, em interpretações de dados sísmicos adquiridos na década 
de 80. 
Eiras e Kinoshita (1988) relatam a existência de uma estrutura em flor positiva formada nas terminações das 
Falhas de Lethem (SE) e do Surumu/Pirara (NW), onde elas rotacionam, perdem rejeito e colidem com o Arco 
Savanas do Norte, um alto estrutural localizado já na porção guianense. Os autores interpretam a origem dessa 
estrutura relacionada com uma tectônica de estilo transcorrente/transpressiva com cinemática dextral. 
Entretanto, para Costa et al. (1991) a cinemática relatada para o estágio deformacional em questão é 
essencialmente sinistral.  
A área de estudo possui acesso relativamente fácil, com afloramentos mais distantes a ~ 120 quilômetros a 
partir da Capital Boa Vista. A distância relativamente curta viabilizou o desenvolvimento desta pesquisa, tendo 
em vista que a etapa de campo foi fundamental para o reconhecimento, descrição e caracterização das feições 
observadas. Sistemas de fraturas são importante para a compreensão do fluxo dos fluidos (óleo, gás e água 
subterrânea), para a formação de depósitos de minerais hidrotermais e até para o alojamento de depósitos de 
lixo (PEACOCK et al., 2016). 
Este trabalho visa documentar, descrever e caracterizar os aspectos geométricos de sistemas de fraturas 
presente nas Formações Apoteri e Serra do Tucano, em escala macroscópica e através de dados de 
afloramento. Com isso, pretende-se contribuir com a discussão a respeito da tectônica transcorrente cenozoica. 
Espera-se que este estudo contribua com a discussão sobre a evolução geológica da Bacia do Tacutu, tendo 
em vista sua relevância nas possíveis explorações de petróleo (dadas às ocorrências de óleo na Guiana), bem 
como na exploração de outros bens minerais, como água subterrânea, mineralizações metálicas e não 
metálicas e depósitos de pláceres. 
Figura 2 – Mapa de localização da área de estudo e de pontos dos afloramentos referidos neste trabalho. 

 

Fonte: Autoria própria. 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

A pesquisa foi dividida em três etapas: pré-campo, campo e pós-campo. No primeiro momento, realizou-se o 
levantamento bibliográfico e cartográfico e confeccionou-se os mapas preliminares da área de estudo. As 
atividades de campo foram desenvolvidas durante o ano de 2017 na intenção de reconhecer e documentar as 



 
 

180 
 

estruturas geológicas presentes nas litologias associadas à Bacia do Tacutu. Foram visitados diversos 
afloramentos e percebeu-se que a estrutura mais comum e presente em boa parte deles são os sistemas de 
fraturas. Logo após, construiu-se um banco de dados de informações geométricas das estruturas presentes, 
elaborou-se croquis geológicos que formam os produtos finais sintetizados neste resumo na figura 2.  
Os elementos estruturais analisados neste trabalho são as fraturas, estas que são definidas como uma 
descontinuidade plana (ou subplana), delgada em uma direção em comparação as outras duas e formada por 
esforço externo (tectônica) ou interno (térmico ou residual) representam descontinuidades mecânicas e 
deslocamentos físicos e a redução ou perda de coesão caracterizam a maioria dessas feições (FOSSEN, 2012). 
A descrição, análise e interpretação das fraturas, famílias e sistemas por elas formados, utilizaram apoio 
metodológico nos trabalhos de Hancock (1985); Hasui e Sena Costa (1990); Pollard e Aydin (1988); Peacock 
et al. (2016); Laubach et al (2018); Nadalin et al. (2016). O primeiro afirma que a arquitetura do sistema de 
fraturas descreve o arranjo e a geometria das relações espaciais de superfícies vizinhas e podem ser analisadas 
em planta ou em perfil (seção) através de suas formas características. O foco é mostrar as relações entre as 
diferentes fraturas e buscar compreender como a interação entre elas está disposta na rede de fraturas (ou 
sistema de fraturas), tendo em vista que normalmente as fraturas mostram uma proporcionalidade entre o 
espaçamento médio das fraturas e a espessura das camadas fraturadas. 
Portanto, são critérios para a descrição das fraturas: a) diferentes tipos de fraturas; b) relações de fraturas; c) 
rede (sistemas) e populações (famílias) de fraturas. O primeiro visa reconhecer quais os tipos individuais de 
fraturas existentes, o segundo descreve as interações entre duas ou mais fraturas através do arranjo geométrico 
e espacial. Vale ressaltar que, conforme Peacock et al. (2016), o adjetivo “geometria” é frequentemente 
empregado para descrever formas e padrões de feições geológicas, incluindo tamanho (ou magnitude) e 
orientação. Por sua vez, as populações de fraturas podem ser descritas através da frequência, intensidade, 
espaçamento e comprimento, enquanto a rede de fraturas utiliza-se a topologia associada à teoria da grafia e 
a aplicação dos conceitos de percolação de fluidos (POLLARD; AYDIN, 1988; PEACOCK et al., 2016). Para 
representação do arranjo espacial das fraturas utilizou-se um scanline (figura 2), ou seja, um gráfico 
unidimensional que ilustra a intensidade pela distância entre as fraturas (LAUBACH et al., 2018). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os padrões identificados neste trabalho são sintetizados através da observação de dois afloramentos de 
diferentes litologias, mas que são representativos numa escala regional porque registram características 
semelhantes de outros sistemas de fraturas localizados em outros pontos dentro da Bacia do Tacutu. A 
evidência tectônica observada nesta pesquisa é revelada através de sistemas de fraturas presentes nas 
Formações Serra do Tucano e Apoteri (figuras 2.A, B, D e E). 
No afloramento de arenitos e siltitos da Formação Serra do Tucano, Murici II, pode-se observar uma rede de 
fraturas formada por 4 famílias que correspondem às atitudes médias de: N28W (JA); N66E (JB); N53W (JC); 
N30E (JD) (figura 2.C). Tratam-se de fraturas híbridas (extensional e de cisalhamento) retilíneas com abertura 
milimétrica a centimétrica (até ~1,5cm), o espaçamento varia entre 10 a 30cm em média com JA sendo a mais 
persistente. Algumas são preenchidas por material inconsolidado, mas a maioria não tem abertura suficiente 
para que isso aconteça. No que se refere aspecto topológico, os dois primeiros conjuntos citados acima formam 
padrões ortogonais e contínuos com interseção em “+” (POLLARD; AYDIN, 1988), característica de fraturas 
extensionais. Já as duas últimas apresentam padrão não-ortogonal e contínuo, exibem formas de “V”, de “X” e, 
mais raro, de “Y”. Tais fraturas caracterizam um par conjugado e, com isso, infere-se sua formação relacionada 
a movimentos de cisalhamento simples (HANCOCK, 1985). Não obstante, o padrão mais significativo é formado 
por JC, JD com JA onde a relação é não-sistemática, mas apresenta superimposição de um evento extensional 
posterior ao cisalhamento que formou o par conjugado por exibir uma forma de “A” com pouca simetria entre 
os ângulos internos. 
Os derrames basálticos da Formação Apoteri (fig. 2.C e 2.D) que afloram no setor SW da Bacia do Tacutu (Anel 
Viário) também exibem sistemas de fraturas que guardam semelhanças topológicas com a descrição acima. 
Este sistema é composto por 4 famílias com atitudes média de: N18W (JA); N45W (JB); N25E (JC); N69E (JD) 
(figura 2.F), onde a maioria exibe forma retilínea (apenas a JC curvi-planar) possuem espaçamento centimétrico 
que varia entre 5 a 40cm com JB e JD mais persistentes. Predominam fraturas de cisalhamento e apenas a JD 
tem característica de ser hibrida por ser mais persistente e por concordar com o eixo principal NE-SW do 
gráben, entretanto todas são consideradas fechadas em relação ao tamanho de suas aberturas. Com base em 
Hancock (1985) e Pollard e Aydin (1988), a análise topológica dessa rede de fraturas permitiu inferir que JA e 
JB formam um padrão não-ortogonal e contínuo com grafias de “V”, “X” e “Y” e, portanto, representam um par 
conjugado de fraturas com o ângulo agudo (𝜃) de ~ 27°. As outras duas famílias, JC e JD, também formam o 

mesmo padrão e grafias semelhantes de JA e JB, contudo o ângulo 𝜃 é de ~ 44°. A relação mais interessante 
desse sistema todo é entre JA, JB e JC, que formam o padrão gráfico de letra “A”, o qual indica sobreposição de 
eventos deformacionais, ou seja, houve mais de um episódio tectônico com estilo transcorrente que produziu o 
atual estado rochas, por se tratarem de fraturas predominantemente de cisalhamento. 
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Figura 3 – Evidências da sobreposição de eventos em sistemas de fraturas de diferentes formações geológicas pertencentes à bacia. 
A. fotografia da rede de fraturas nos arenitos aflorantes no Murici II; B. croqui esquemático da estrutura; C. diagrama de rosetas das 
atitudes mensuradas no arenito da Formação Serra do Tucano; D. fotografia do afloramento no Anel Viário; E. croqui esquemático da 

rede de fraturas presente no basalto da Formação Apoteri; F. diagrama de rosetas das atitudes mensuradas neste afloramento. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
CONCLUSÕES 

 
A tectônica transcorrente admitida para a evolução cenozoica da Bacia do Tacutu é fundamentada, 
principalmente, em dados de subsuperfície (sísmicos) e, embora sejam muito consistentes, existem poucas 
descrições geológicas superficiais das evidências deste evento. Por isso, esta pesquisa oportunizou o 
reconhecimento, as descrições geométrica e topológica e a interpretação de algumas das feições mais 
recorrentes, em escala de afloramento, no arcabouço da Bacia do Tacutu. 
A correlação entre as estruturas rúpteis e o desenvolvimento de sistemas transcorrentes é inferida neste 
trabalho através da sobreposição de eventos admitida pela relação topológica de redes de fraturas observadas 
em afloramentos de diferentes litologias e padrões semelhantes. Selecionou-se dois dos afloramentos mais 
representativos e de certa forma didáticos para ilustrar as características das fraturas nas litologias dos pontos 
visitados durante os semestres de 2017.2/2018.1. Contudo, a compreensão da dinâmica deformacional 
cenozoica como um todo exige complementação de outros trabalhos que descrevam mais estruturas geológicas 
e sedimentares, bem como interpretações neotectônicas, para que se possa abordar as questões cronológicas 
destes eventos. 
Por fim, com a continuação deste subprojeto em 2018/2019, espera-se que o conhecimento geológico das 
feições superficiais no arcabouço do gráben continue no avanço através de pesquisas científicas e, desta forma, 
possa-se contribuir com a discussão a respeito da anatomia e evolução estrutural da Bacia do Tacutu.  
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INTRODUÇÃO 
 

O vírus Chikungunya (CHIKV) é um arbovírus de RNA pertencente à família Togaviridae, gênero Alphavirus. 
Os principais vetores do CHIKV são os mosquitos do gênero Aedes, em especial os mosquitos urbanos Aedes 
aegypti e Aedes albopictus, os mesmos mosquitos transmissores da dengue. A febre Chikungunya é uma 
síndrome febril com grave artralgia debilitante, que pode evoluir para casos atípicos, como manifestações 
neurológicas e muco cutâneas. Atualmente são conhecidos três genótipos do vírus Chikungunya; 1-África 
Ocidental (WA), 2-Africa Leste/Central/Sul (ECSA) e 3-Ásiatico. No Brasil têm sido encontrados dois destes, 
genótipo Asiático e genótipo ECSA (TEIXEIRA et al., 2015), introduzidos por vias diferentes no território 
nacional. Até pouco tempo essa doença era negligenciada no Brasil, porém após o surto epidêmico ocorrido 
em 2016, essa arbovirose se tornou um desafio para a saúde pública. Em Roraima, casos importados foram 
notificados em agosto de 2014 e o número de casos da doença têm crescido moderadamente desde então. 
Além disso, em 2017 foi registrado o maior surto de Febre do Chikungunya em Roraima, com mais de 6.500 
casos notificados e 3.942 casos confirmados (RORAIMA, 2018). O objetivo do presente trabalho foi realizar a 
caracterização genética do vírus Chikungunya identificados no Estado de Roraima, detectando os genótipos 
circulantes desde o ano de introdução deste vírus no estado.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFRR (CAAE 09926912.0.0000.5302). Amostras 
de soro de indivíduos com suspeita de Febre do Chikungunya foram obtidas a partir do Laboratório Central de 
Saúde Pública de Roraima - LACEN-RR. O material genético do CHIKV foi detectado nas amostras por meio 
de RT-PCR em tempo real (RT-qPCR) utilizando iniciadores e sonda desenhados por Lanciotti et al. (2007). 
Amostras positivas para o material genético do vírus foram submetidas à amplificação de fragmento do gene 
nsP1 por meio de RT-PCR com iniciadores modificados no Laboratório de Biologia Molecular (LaBMol/UFRR). 
Os fragmentos foram sequenciados utilizando-se o kit BigDye v.3.1, conforme protocolo do fabricante, sendo 
analisados em sequenciador genético ABI 3500 (LaBMol/ CBio/ UFRR). As sequencias obtidas foram alinhadas 
a um dataset contendo sequencias do CHIKV de todos os genótipos descritos e de diferentes países por meio 
da ferramenta MUSCLE (www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/). Árvores filogenéticas foram inferidas pelos 
métodos de Neighbor-Joinning e Máxima Verossimilhança para a confirmação do(s) genótipo(s) de CHIKV 
circulante(s).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante o período de 2014 a 2017, exceto o ano de 2016, 11 sequencias do gene nsP1 foram obtidas. 
Sequencias referentes aos anos de 2014 e 2015 agruparam-se no genótipo Asiático, junto a sequencias de 
vírus circulantes no Caribe e em países das Américas. De forma interessante, sequencias de 2017 agruparam-
se no genótipo ECSA, junto a outras sequencias brasileiras deste clado. O genótipo Asiático do CHIKV circulou 
intensamente nas Américas, causando mais de 1 milhão de casos da doença (LANCIOTTI; LAMBERT, 2016). 
Nunes et al. (2015) encontraram no Brasil casos importados e autóctones causados pelo genótipo Asiático em 
estados do Norte e Nordeste e um grupo autóctone em Feira de Santana (BA) de casos causados pelo genótipo 
ECSA. Em anos subsequentes o genótipo ECSA se espalhou por vários estados da região Nordeste (COSTA 
et al, 2017). Em Roraima, as amostras 14/106 e 14/113 de 2014 sequenciadas correspondiam a casos 
importados da Venezuela, indicando movimentação significativa deste vírus para o Estado a partir daquele país. 
Camacho et al. (2017) confirmaram a circulação do genótipo Asiático na Venezuela, sendo este introduzido 
naquele neste país no início de 2014. O agrupamento de cepas roraimenses de 2017 junto a outras cepas do 
Brasil, do genótipo ECSA, demonstra dinâmica de introdução similar à do genótipo Asiático, com um único 
evento de introdução no país (Nunes et al., 2015). Devido à alta conservação do gene nsP1 não foi possível 
obter boa resolução no grupo do ECSA brasileiro e no grupo de cepas das Américas. De fato, este gene é 
utilizado para a identificação do vírus Chikungunya como espécie (PFEFFER et al., 1997). 
 
CONCLUSÕES 
No período de 2014 a 2017 os genótipos Asiático e ECSA do vírus Chikungunya foram encontrados em 
Roraima, em amostras de pacientes com síndrome febril. As cepas do genótipo Asiático correspondem a 
introduções deste vírus em 2014 e 2015, sendo altamente similares a sequencias de outros países americanos. 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/
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Cepas de Roraima do genótipo ECSA agruparam-se a cepas de outros estados brasileiros, indicado possível 
substituição de genótipos em Roraima. 
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INTRODUÇÃO 

Em Roraima, parte da população é formada por indígenas de diversas etnias e sub-etnias, entre elas, 
podemos citar a Macuxi, Wai Wai, Wapichana, Ingarikó, Tauperang, Patamona, Yanomami, Yekuana e Waimiri-
Atroari, sendo a Macuxi a de maior representatividade. As diferentes comunidades indígenas espalhadas por 
Roraima possuem diferentes línguas, tradições e culinárias. Dentre as muitas comidas tradicionais das 
comunidades nativas locais, a mais conhecida é o caldo nomeado “damorida”, que tem como principal 
ingrediente a pimenta.  

São encontrados relatos do uso de pimentas em caldos, molho e pimenta fresca, segundo Barbosa et al., 
(2006, p.25), koch-Grüberg foram dois pesquisadores que percorram toda a região dominada pelo Monte 
Roraima e Serra, durante uma investigação etnológica entre os anos de 1911-13, foi possível encontrar em 
seus relatos comentários do uso do “[...]caldo de pimenta”, da “[...]salsa de pimenta” e da “[...]pimenta fresca”. 
Ainda segundo o autor relata-se que Diniz (1972) escreveu sobre a damorida como uma das “[...] comidas 
típicas” “[...] de maior aceitação entre o povo Macuxi sendo que, o caldo é preparado à base de”[...]pimentas e 
folhas de pimenteiras[...]”. O mesmo autor escreve que, “dentre as cinco espécies de pimentas domesticadas, 
reconhecidas atualmente, apenas C. pubescens Ruiz e Pavon não é encontrada em Roraima. ” 

O uso dessas pimentas Capsicum tem aumentado com o decorrer dos anos, hoje são encontradas, 
facilmente, para a comercialização em feiras de produtos rurais de Boa Vista. 

Devido à grande migração dos últimos anos, uma parte dos morfotipos presentes aqui não possui nem 
mesmo o nome comum regional, sendo que seus potenciais usos econômicos no sistema de produção local 
ainda são desconhecidos (BARBOSA et al., 2006, p.27). Por seu consumo estar gradualmente aumentando, 
surge uma necessidade do aprofundamento no conhecimento científico sobre as pimentas, tendo em vista que 
seu uso não se restringe apenas a culinária, mas também relatado na medicina e em alguns cosméticos. 

O estudo do óleo fixo traz uma gama de informações sobre os constituintes químicos presentes no fruto. 
Os óleos fixos e gorduras são diferentes apenas por seu ponto de fusão, os que em temperatura ambiente são 
líquidos recebem o nome de óleos fixos. “Quimicamente os óleos fixos são compostos predominantemente por 
triacilgliceróis, que têm ácidos graxos diferentes ou idênticos, esterificados nas três posições hidroxila da 
molécula de glicerol” (SALGADO et al., 2003, p.1). 

O óleo da pimenta, também conhecido como oleoresina, já é bastante utilizado e é a base do spray de 
pimenta (FRANÇA, 2010, p.99). A oleoresina é um extrato obtido com solvente e apresenta, além dos 
componentes voláteis, uma fração fixa, composta principalmente por substâncias responsáveis pela pungência, 
por antioxidantes e pigmentos. As oleoresinas têm como vantagem a presença de componentes de aroma e 
sabor, sendo estéril e estável durante o armazenamento (BIZZO et al., 2004, p.1). 

O objetivo deste estudo foi qualificar a oleoresina da pimenta Olho de peixe (C. Chinense Jacq), 
apresentada na Figura 1, visando uma contribuição para o conhecimento mais profundo sobre esse condimento 
e seu potencial de uso em diversas áreas.  
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Figura 1. Pimenta Olho de Peixe produzida na vitrine tecnológica da Embrapa/RR 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

As pimentas utilizadas para a análise foram produzidas na Vitrine Tecnológica da Embrapa/RR, com 
plantio em canteiro com covas de 1x1 metros, irrigação controlada, controle de pragas (Actara™) e adubação 
com NPK 08-28-16, Uréia e Cloreto de Potássio, 5g por pé, sendo parceira em desenvolvimento científico com 
a Universidade Federal de Roraima.  

A coletada dos frutos maduros foi realizada com um período entre germinação e produção de 
aproximadamente 200 dias (03/14 a 08/14), obtendo-se uma amostra de 500 g, as mesmas foram lavadas em 
água corrente e água destilada, na coleta houve uma mistura entre frutos de vários pés que obtiveram o mesmo 
tratamento, para que a amostra ficasse homogênea, logo após foram secas em estufa com temperatura de 50 
ºC, por aproximadamente 10 horas, e então trituradas em liquidificador (ARNO). 

A obtenção do óleo fixo na maioria dos casos, é feita pela extração com solventes, nesse caso foi 
utilizado o Hexano (P.A.), feito através do método de extração com o aparelho extrator tipo Soxhlet, onde foi 
pesado 10 g da amostra em pó no papel de filtro e amarrado com fio de lã previamente desengordurado. Foi 
transferido o papel de filtro amarrado para o aparelho extrator tipo Soxhlet, então acoplado o extrator ao balão 
de fundo chato previamente tarado a 105°C. Adicionou-se Hexano em quantidade suficiente para um Soxhlet 
e meio (aproximadamente 350 mL), mantido sob aquecimento em chapa elétrica, com extração continua por 6 
horas. Foi retirado o papel de filtro amarrado, destilado o Hexano e transferido o balão com o resíduo extraído 
para uma estufa a 105°C, mantendo por cerca de uma hora. Resfriado em dessecador até a temperatura 
ambiente e pesado (IAL, 2008). 

As análises por cromatografia em fase gasosa acoplada ao espectrômetro de massas por impacto de 
elétrons e analisador íon trap (CG-EM-IE-Ion trap), equipamento Varian 2100, foram realizadas utilizando hélio 
como gás de arraste com fluxo na coluna de 1 mL min-1; temperatura do Injetor: 270 ºC, split 1:50; coluna capilar 
(15 m x 0,25 mm) com fase estacionária VF-1ms (100 % metilsiloxano 0,25 μm) e programação de temperatura 
do forno de 60 ºC a 200 ºC com taxa de aquecimento de 8ºC min-1, e de 200 ºC a 290 ºC com taxa de 
aquecimento de 15 ºC min-1. No Espectrômetro de Massas as temperaturas do mainfold, ion trap e da linha de 
transferência foram de 50 ºC, 190 ºC e 200 ºC, respectivamente. Foram injetadas alíquotas de 1,0 μL (injetor 
automático CP-8410) das amostras diluídas na proporção de 20 μL em 1,5 mL de clorofórmio.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A oleoresina de Capsicum se apresenta como um concentrado grosso, líquido castanho-avermelhado 

escuro produzido pela extração de frutos com solventes voláteis, contendo mais de 100 produtos químicos (por 
exemplo, álcoois, carbonilos, ácidos carboxílicos, ésteres, compostos de pirazina, terpenos) no componente 
volátil da resina (BARCELOUX, 2009). 

Na análise de CG-EM realizada, foram encontrados 19 constituintes químicos e identificados 17, sendo 
considerado 4 deles como majoritários com sua porcentagem acima de 5 %, como mostra a tabela 01: 

 
Tabela 01 – Constituintes químicos quantificados no óleo fixo da pimenta Olho-de-peixe 

 

PK N° COMPOSTO RT IK IK* C (%) 

1 2,3-Butanodiol 2,18 761 768 1 37,13 

2 
Ciclopropano, 1,1,2,2-
tetrametil 

3,058 826 649 2 3,62 

3 2-Hexenal 3,608 826 826 3 2,47 

4 2,2,5 - Trimetilheptano 3,767 878 878 5 0.93 

5 2-Heptenal 3,932 890 927 1,2 13,94 

6 Octanal 5,419 999 999 1 1,04 

7 2-Hexenol 8,546 1228 1228 3 1,74 
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8 (Z)- β-Ocimeno 9,044 1265 1265 6 2,92 

9 2,4 - Decadienal 9,400 1291 1284 1,3 3,36 

10 Undecanona 9,467 1296 1296 3 0,92 

11 
2,6-Dimetil-2,7-
octadien-6-ol 

12,905 1548 1548 1 1,02 

12 Não identificado 15,151 1713 - 1,03 

13 Não identificado 16,738 1830 - 1,67 

14 
Ácido n-
hexadecanóico 
(Palmítico) 

17,375 1876 1950 1 5,79 

15 Ácido linolênico 17,594 1892 2102 2 0,89 

16 Ácido olêico 20,615 2114 2113 2 2,67 

17 Capsaicina natural 22,921 2284 2541 4 13,10 

18 Ácido linolêico 23,124 2298 2125 2 4,15 

19 Hexatriacontano 26,259 2529 3600 1,2 1,62 

    Total 99,91 

PK n° - Pico número; T.R – tempo de retenção; IK – índice de kovats calculado; IK* - Índice de kovats encontrado 
na literatura; C (%) – porcentagem do composto. 1 The pherobase (2015); 2 NCBI's Entrez (2015); 3 Acree e Arn 
(2015); 4 Richardson, Sharpe e Steele (2015).  5 NIST; 6 Nijssen (2013). 

 

O 2,3-butanodiol é um líquido viscoso, incolor e inodoro, é encontrado em pequenas quantidades nos 
tecidos de plantas e animais superiores. Este composto tem sido bastante estudado na indústria de aromas, é 
um produto da fermentação alcoólica, sendo considerando um aromatizante quando se encontra em alimentos 
(MARIOTTO, 2007). No óleo fixo analisado este é o composto que aparece com a maior porcentagem 37,13%, 
sabe-se que as pimentas exalam um odor característico e forte. Os componentes químicos da pimenta podem 
ser divididos em dois grupos, onde o aroma e cor são integrados no primeiro grupo e as vitaminas e minerais 
no segundo grupo (LUTZ ; FREITAS, 2008). 

O aldeído 2-heptenal, também, é uma sustância odorífica encontrada em plantas (BALDWIN et al., 2000). 
Como composto majoritário também foi encontrado o ácido n-hexadecanóico (ácido palmítico). É um 

solido branco, com densidade 0,855 g/cm-3, ponto de fusão 62°C e ebulição 215°C, é insolúvel em água e 
solúvel em álcool, acetona e clorofórmio aquecido e a sua principal fonte é o óleo de palma (Elaeis guineenses) 
sendo também encontrado no óleo de peixe e óleos vegetais (SALES, 2008). É considerado um ácido graxo. 

A capsaicina natural de fórmula C18H27NO3 é o principal alcalóide responsável pelas propriedades 
irritantes da mucosa das espécies de plantas do gênero Capsicum. A capsaicina é solúvel em etanol, acetona, 
e óleos, mas é insolúvel em água fria (BARCELOUX, 2009).  

O ácido oleico tem demonstrado um efeito positivo na redução de colesterol LDL, e o ácido linoleico é um 
ácido graxo essencial, adquirido através da dieta alimentar. Estudos epidemiológicos têm demonstrado a ação 
benéfica deste no combate da diabetes, uma vez que o ácido linoleico pode melhorar a resistência à insulina 
(AZEVEDO, 2012).  

Simões (2014), em um estudo do conteúdo de ésteres metílicos dos ácidos graxos na oleoresina de 
Capsicum, indentificou dois desses três ácidos em maiores quantidades com a técnica de CG, foram os ácidos 
linoléico (35,29%), oleico (17,63%) e palmítico (31,80%), já a quantidade de ácido linolênico foi de 4,18%, ainda 
segundo a autora, a  maior contribuição do ácido linoléico é por parte das sementes, e, a elevada quantidade 
de ácidos linoléico e linolênico contribui para o valor nutritivo da oleoresina.  

Em um estudo de Azevedo (2012), onde avaliou-se os compostos voláteis presentes nas sementes do 
pimentão vermelho e verde (Capsicum annuum), foram identificados 19 compostos, de diversas classes 
químicas: 6 aldeídos (Hexanal, heptanal, benzoaldeído, octanal, (E)-2-Octenal, Pentadecanal), 1 álcool (1-
Octen-3-ol), 2 cetonas (6-Metil-5-hepten-2-ona, Benzofenona), 3 ésteres (Benzoato de metilo, Octanoato de 
etilo, Caproato de etilo), 4 monoterpenos ((E)-β-Ocimeno, (Z)- β-Ocimeno, Mentol, Mirtenal), 1 sesquiterpeno 
(Carotol) e 2 outros compostos (2-Isobutil-3-metoxipirazina, Miristicina). Os aldeídos mostraram maior 
representatividade tanto no estudo citado quanto na pimenta aqui estudada, tendo em comum o composto 
químico majoritário, Heptanal.   

Os componentes químicos encontrados na oleoresina do fruto da pimenta, mostram que a mesma possui 
componentes que são utilizados na indústria de aromas (2,3-Butanodiol e Heptanal), cosméticos, fins 
medicinais e, ácidos graxos comuns presentes em diversos vegetais.  

 

CONCLUSÕES 
Foi possível observar que a oleoresina estudada possui diversos constituintes químicos que são 
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responsáveis pela boa manutenção da saúde no nosso organismo, as pimentas também tem um grande 
potencial alimentício, e são cada vez mais aceitas para comercialização nas feiras livres locais. Com os 
resultados obtidos pode-se concluir que a oleoresina é um composto com bastante rico em compostos 
aromáticos e em capsaicina, dizer que como o aumento de consumo de pimentas do gênero Capsicum, pode 
haver uma melhora a questão de nutrientes e minerais, que são quase sempre deficientes na nutrição humana 
de um modo geral. 
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INTRODUÇÃO 

A crescente importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento das sociedades contemporâneas 
tornou-se fundamental para a promoção de uma cultura científica que propicie melhores condições para a busca 
do conhecimento. Para tanto, a educação é o caminho mais seguro e a escola tem um papel dos mais 
relevantes na difusão dessa cultura científica, pois o conhecimento e os valores da cidadania são 
imprescindíveis para a compreensão da vida cotidiana, desenvolvimento do pensamento autônomo e inserção 
crítica na sociedade.  
Com a criação do Programa Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da Educação Básica (Fenaceb), em 2005, 
o Ministério da Educação (MEC) deu um importante passo para a superação desses desafios. Com a liberação 
e a diversificação dos conteúdos programáticos, proporcionados pela Lei n.º 9.394/96 que aborda as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o professor tem 
uma oportunidade ímpar de transformar suas funções de formador e assume então, o papel de mediador e 
incentivador da produção científica, com base nas características loco – regionais.  
As feiras de ciências e matemática constituem uma atividade em que o aluno realiza trabalhos de investigação 
científica, para posteriormente apresentar e discutir os resultados obtidos e oportunizam ao professor verificar 
as modificações comportamentais do aluno, o desenvolvimento da sua capacidade de raciocínio e a evolução 
do conhecimento no campo técnico-científico.  
A proposta do projeto “Como organizar e gerenciar uma feira de ciências na Escola Estadual Presidente Costa 
e Silva no Município de Boa Vista – RR”, desenvolvido no ano de 2016, era que, com essa iniciativa, professores 
e alunos pudessem se aproximar mais das atividades científicas no meio escolar, contribuindo decisivamente 
no desenvolvimento de sua autonomia intelectual e despertando a criatividade e a capacidade de construir 
conhecimento. 
Os objetivos propostos foram: Estimular feiras de ciências ou similares na Escola Estadual Presidente Costa e 
Silva, no município de Boa Vista – RR; além de:  

• Incentivar professores e alunos do ensino fundamental para a participação efetiva em atividades que 
visem difundir atividades de iniciação científica, possibilitando a ampliação de novos conhecimentos; 

• Descobrir e estimular novos talentos nas diversas áreas do conhecimento; 
• Proporcionar a elaboração e gerenciamento de projetos de iniciação científica inter e multidisciplinares 

relacionados a temas geradores da atualidade priorizando o contexto regional; 
• Nortear a confecção de relatórios para exposição de trabalhos nas feiras de ciências e matemática; 
• Orientar a organização e gerenciamento de feiras de ciências e matemática. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
Para alcançar os objetivos estabelecidos, primeiramente foram realizadas pesquisas bibliográficas acerca do 
assunto. Em seguida, foram preparados o material para um curso de extensão, com carga horária total de 100 
horas para professores, e 60 horas para alunos, dividida em aulas teóricas e práticas, com os temas: feira de 
ciências ou mostra científica, produção científica, exemplos de feiras e experimentos, projeto de pesquisa, 
relatório, processo avaliativo, organização de uma feira de ciências e matemática na escola.  
Foram ministradas palestras, exposição, experimentação, comunicações e apresentações de como organizar 
e gerenciar uma feira de ciências e matemática, e ao final, foi organizada uma Feira de Ciências e Matemática 
na escola e também foi garantida a participação na XXIV Feira Estadual de Ciências de Roraima (XXIV 
FECIRR), que ocorreu no período de 17 a 19 de novembro de 2016, no Parque Anauá. O objetivo da FECIRR 
é promover a construção do conhecimento em inovação, ciência e tecnologia, premiando projetos de estudantes 
do Nível Fundamental, Médio e Médio Técnico, que possuam caráter inovador e de investigação científica nas 
diferentes áreas do conhecimento. O tema dessa edição da feira foi “Ciência alimentando o Brasil”, relacionado 
à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), para o ano de 2016.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com o objetivo de incentivar a atividade científica no ambiente escolar, a Escola Estadual Presidente Costa e 
Silva,  localizada no município de Boa Vista – RR, realizou a sua Feira de Ciências. A proposta foi definida e 
planejada por toda a equipe desde a elaboração do projeto e realização das inscrições no período de 14 a 17 
de setembro de 2016. De forma sistematizada, a escola se organizou iniciando com uma capacitação sobre 
Feira de Ciências e Matemática a todo corpo docente e gestão da escola, em parceria com o Campus Boa Vista 
do Instituto Federal de Roraima.  
No período de setembro a novembro de 2016, paralelo a capacitação, todos os envolvidos desenvolveram 
atividades significativas de conhecimento no campo técnico-científico, sob orientação da coordenação 
pedagógica e com os professores do IFRR, onde foi definido o tema e modelos de projetos da feira, seguindo 
as normativas do edital da XXIV FECIRR. Professores e alunos desenvolveram experimentos simples, 
didáticos; diversificaram a prática escolar com pesquisas em diversas áreas como saúde, alimentação, 
educação,etc; realizaram atividades de campo; visitas técnicas; confecção de maquetes, jogos, cartazes e 
folder.  
Em 22 de outubro ocorreu a Feira de Ciências da escola (Figura 1) com 11 trabalhos expostos em estandes 
padronizados, onde professores e alunos do 6º ao 9º anos do ensino fundamental II, apresentaram os 
resultados de trabalhos diversificados, envolvendo projeto de montagem, informativo e de experiência. Houve 
uma participação efetiva da comunidade, escolas e autoridades locais e ainda profissionais do principal parceiro 
da escola na ação, o Campus Boa Vista do IFRR, bem como de representantes da comissão julgadora da XXIV 
FECIRR, que fizeram parte da comissão avaliativa da feira da escola, juntamente com a coordenação 
pedagógica e diretora da escola.  
Quatro projetos da escola foram selecionados e participaram da XXIV FECIRR, so que representou uma rica 
oportunidade para vincular a produção científica nacional às diferentes áreas do conhecimento, entre elas, as 
de ciências da natureza, história da ciência e artes, propondo novos desafios no cenário científico brasileiro e, 
mais especificamente, em Roraima.  
Os projetos selecionados para a XXIV FECIRR foram: 1. Consumo de açaí pela população de Roraima e seus 
benefícios para a saúde (desenvolvido pelos alunos do 7.º ano B e orientado pelas professoras Alessandra 
Ferreira e Maria Gessiglebia Vieira); 2. A ciência tecnológica alimentando o Brasil por meio do processamento 
do arroz (desenvolvido pelos alunos do 9.º ano B e orientado pela professora Solange Mussato); 3. 
Enriquecimento da goma de tapioca (desenvolvido pelos alunos do 6.º ano A e orientado pela professora Ana 
Maria Zeidler); e 4. Compostagem doméstica (desenvolvido pelos alunos das turmas 8.º/9.º F e 8.º/9.º G e 
orientado pelas professoras Cláudia Newton e Francielli Cristina de Lima). 
 
Figura 1. Professores participantes do projeto na feira da Escola Estadual Presidente Costa e Silva (EEPCS) 

 
 
Com essa iniciativa, professores e alunos puderam se aproximar mais das atividades científicas no meio 
escolar, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento de sua autonomia intelectual, despertando a 
criatividade e a capacidade de construir conhecimento. Foram certificados pelo IFRR 20 Professores 
participantes do curso e organizadores da feira na escola, além de 290 alunos (ensino fundamental II - 6º ao 9º 
ano, e alunos monitores de cursos técnicos do Campus Boa Vista) participantes da ação. 

 

CONCLUSÕES 
Constatou-se que a ação proposta superou todas as expectativas dos organizadores - a Escola Estadual 
Presidente Costa e Silva (EEPCS) em parceria com o Campus Boa Vista (CBV) do IFRR - em todos os sentidos: 
pelo nível de trabalhos expostos, comprometimento dos professores e alunos com a pesquisa, envolvimento 
da comunidade, além da avaliação positiva por parte da comissão organizadora da XXIV FECIRR. Vale 
ressaltar ainda, que quatro projetos foram selecionados para participar da XXIV FECIRR, em Boa Vista – RR.  
Portanto, a realização do curso “Como organizar e gerenciar uma feira de ciências na Escola Estadual 
Presidente Costa e Silva no Município de Boa Vista – RR”, foi de extrema relevância, culminando com a Feira 
de Ciências, no sentido de propiciar momentos de experiências significativas, difusão de conhecimentos e 
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intercâmbio de informações, unindo escola e comunidade em prol da melhoria do processo ensino e 
aprendizagem.  
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INTRODUÇÃO 
 

As brássicas representam o segundo grupo dentre as hortaliças mais consumidas, o repolho (Brassica oleracea var. 

capitata) destaca-se como a mais importante devido a sua ampla aclimatização e distribuição nas variadas regiões 
do país (SILVA JUNIOR,1987). 
Em Roraima a utilização de cultivares adequada a diferentes regiões é importante, pois, por ser naturalmente 
exigente em temperaturas amenas, os cultivares indicados para essa condição tendem a formar cabeças pouco 
compactas, inadequadas a comercialização (LUZ, et al., 2002). 
As brássicas demandam altos teores de nutrientes em função da elevas taxa de conversão em curto espaço de 
tempo. A intensa necessidade de nutrientes aliada á alta capacidade do sistema radicular em absorver os 
elementos, faz com que sejam necessária adubação frequentes e em quantidades adequadas (FILGUEIRA, 
2003; FREITAS, 2010). 
Existe atualmente no mercado local, cultivares de repolho, com diferentes procedências, recomendadas para 
distintas regiões e épocas de plantio. Entretanto a carência e informações a respeito de dose de nitrogênio, 
comportamento agronômico condições de plantio destes materiais em regiões especificas, tornam escassas as 
informações para cultivo do repolho principalmente no sul do estado de Roraima. Haja vista, que as 
recomendações para a cultura do repolho são baseadas em boletins técnicos que recomendam doses para o 
Centro-Sul do país. 
Observa-se que cultivares de repolho tem demonstrado potencial produtivo em pequenas áreas de cultivo, no 
entanto, a produção é incipiente acarretando na importação do produto de outros estados. Diante do exposto o 
presente trabalho teve o objetivo avaliar o comportamento agronômico de cultivares de repolho em resposta a 
diferentes intervalos de aplicação de nitrogênio na região sul do estado de Roraima. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no período de Janeiro a Abril de 2012 no Sítio Àurea Freitas, situado no município 
de Rorainópolis – RR, a uma altitude média de 107 metros, latitude 00º 57’ 37,8”N e longitude 60º 20’ 42,5”W de 
Greenwich. Segundo a classificação de Koppen, o clima da região é do tipo Awi, com duas estações climáticas 
bem definidas, uma chuvosa (abril/setembro) a outra seca (outubro/março) (ARAÚJO et al., 2001). 
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, no esquema de parcelas subdivididas, com 
quatro repetições. As parcelas foram constituídas por cinco cultivares de repolho sendo: dois híbridos (Miray e 
Sooshu) e três variedades (Louco de Verão, Chato de quintal e Red rock roxo) cada parcela foi composta por 
duas fileiras espaçadas de 80 cm, com dez plantas cada, espaçadas de 50 cm, totalizando 20 plantas. 
As subparcelas foram compostas por três intervalos de aplicação de nitrogênio (P1, P2 e P3) sendo P1 cinco 
aplicações de N no plantio e nas demais coberturas aos: 0, 15, 30, 45 e 60 dias após o transplantio; P2: quatro 
aplicações de N aos: 0, 20, 40 e 60 DAT, dividido no plantio e nas demais coberturas e P3: sete aplicações de N 
aos: 0, 10, 20, 30,40 50 e 60 DAT, aplicando-se 10% da dose total de N no plantio e 15% em cada uma das 
coberturas. As recomendações de fertilizantes foram definidas de acordo com as exigências nutricionais da 
cultura e disponibilidade de nutrientes no solo apontada pela análise química do solo. 
A semeadura foi realizada em bandejas de poliestireno de 288 células, preenchida com substrato comercial 
recomendado para hortaliças. As mudas foram mantidas em casa de vegetação até apresentaram entre quatro 
e seis folhas definitivas, quando foram transplantadas para o local definitivo. 
O preparo do solo foi realizado com uma aração e uma gradagem, os canteiros foram preparados com 
retoencanteirador com dimensões: 5 m de comprimento por 1,20 m de largura e distantes 0,8 m entre si. Sobre 
os canteiros foram adicionadas 40 t.ha-1 de esterco bovino, aplicados na região de projeção das plantas três dias 
antes do transplante. Com base na análise química e física do solo e exigência da cultura, foram distribuídos nos 
sulcos, antes do transplantio 400 kg. ha-1 de P2O5; 200 kg.ha-1 de K2O utilizando como fontes superfosfato simples 
e cloreto de potássio a fonte de N utilizada no plantio e nas demais coberturas foi a uréia, como fonte de 
micronutrientes foi utilizado FTE – BR 12 176 gramas em todas as parcelas. 
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Tratamentos fitossanitários e capinas foram realizadas quando necessário e a irrigação realizada por aspersão 
convencional. A colheita foi iniciada aos 66 dias após o transplantio quando a compacidade (firmeza) das 
cabeças alcançou o padrão exigido pelo mercado e estendeu-se até aos 92 (DAT). 
Após a colheita as cabeças foram acondicionadas em caixas e transportadas para um barracão onde se obteve 
os seguintes dados: compacidade da cabeça (CC), determinada mediante pressão com o polegar no topo da 
cabeça do repolho, sendo atribuídas as notas 1=fofa, 2=média e 3=firme, em concordância com Silva Junior 
(1986), citado por Muniz (1988), índice de formato (IF) relação entre os diâmetros longitudinais e transversais 
da cabeça medidos em centímetros com utilização de paquímetro; massa da cabeça (MC), obtida por pesagem 
em balança digital e produtividade obtida pelo produto da matéria fresca média da cabeça do repolho expresso 
em t. ha-1..    
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Observa-se no resumo da análise de variância, que não houve diferença significativa para as características 
massa da cabeça (MC), índice e formato (IF) e compacidade da cabeça (CC), para os intervalos de aplicação 
e cultivares. No entanto, no fator cultivares observa-se que houve diferença significativa (p<0,05) para as 
características massa de cabeça índice de formato e compacidade da cabeça. Esta diferença pode ser atribuída 
ao comportamento de cultivares as condições edafoclimáticas observadas na região durante o período de 
condução do experimento, o que evidencia diferenças entre as características genéticas de cultivares avaliado. 
O experimento foi conduzido durante a estação seca, período que no sul de Roraima, neste período o clima 
favoreceu o plantio do repolho, que pode ter contribuído para o bom desenvolvimento da cultura, com chuvas 
e temperaturas amenas. Pode ter ocorrido influência dos eventos (El Niño e La Niña) na região, onde o período, 
houve pancadas de chuvas com frequência e dias com temperaturas amenas contribuindo para algumas 
plantas de variedades de repolho florarem. 
Segundo Cunha (2011) cabe salientar que os eventos ENOS (El Niño e La Niña) não se repetem exatamente 
iguais. Vide exemplo do evento La Niña 2010/2011, que atingiu de forma mais intensa, em termos de redução 
de chuvas, a metade sul do Rio Grande do Sul. Os impactos nas condições climáticas vão depender da 
intensidade dos eventos e de outras configurações atmosférica e influem sobre os sistemas meteorológicos 
que definem as condições de localmente. 
Souza (2012) avaliando a resposta do híbrido Astrus plus testando doses de boro na cultura do repolho na 
região sul de Roraima, obteve valores médios de cabeça inferiores aos obtidos neste trabalho para massa 
fresca da cabeça que variam de 0,348 a 0,496 kg. Embora colheu-se cabeças pequenas e com baixo peso 
comercial, estas mostraram-se bem formadas e compactas. Contudo, mesmo estando fora do padrão 
preferencial, isto pode permitir ao produtor atender diferentes segmentos de mercados, que valorizam menor 
tamanho de repolho, como salienta Silva (2009). 
Dentre os cultivares avaliados neste trabalho o híbrido Sooshu com peso médio de cabeça de 1,245 kg indicou 
ser muito promissor para o cultivo em época de verão no sul do estado de Roraima.  
Estes resultados superam, os encontrados por Cardoso (1998) estudando a produção e teores de macro 
nutrientes em três cultivares de repolho cultivando em dois espaçamentos e em dois níveis residuais de cálcio 
e fosforo em um solo de terra firme do estado do amazonas. A cultivar Sooshu foi mais estável quando a 
variação da massa média da cabeça variando entre 1,039 e 1,225 kg. Segundo Sady et al. (2001) em repolho 
formas de aplicação e o parcelamento de N tem proporcionado produtividade de 133 t.ha¹, todavia com massa 
fresca media de cabeça muito elevada, variando de 2,76 a 3,91 kg por cabeça superando os valores deste 
trabalho. 
Para a variável compacidade da cabeça, o cultivar Louco de verão não deferiu das cultivares miray e chato de 
quintal, mais obteve media inferior as cultivares as cultivares Red rock roxo e Sooshu, que também não 
deferiram das cultivares Miray e Chato de quintal. De modo geral as cultivar testadas nestes ensaios apresenta-
se boa compacidade de cabeça, tendo suas medias próximas de (3) que correspondem a cabeças com 
compacidade firme. 
Francaro (1999) estudando o comportamento agronômico de variedades e híbridos quanto à produtividade e 
outras características relevantes dos materiais disponíveis no mercado, avaliou o grau de compacidade dos 
materiais em compactos, médios e fofos. 
Com base na característica índice de formato verificou-se que as cultivares Louco de verão e Chato de quintal 
não diferiram entre si, apresentado formato das cabeças mais arredondada em relação as demais cultivares 
avaliadas com media de (0,95) e (0,93) próximo de um. A cultivar  Red rock roxo apresentou cabeça mais 
achatada das cultivares avaliada com media (0,6). 
Cavarianni (2008) a firma que os cultivares com potencial para produção de cabeças mais achatadas há 
preferencia para o mercado nacional, esta pode ser uma interessante característica para a escolha do cultivar 
no plantio. 
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CONCLUSÕES 
 - Não houve efeito do intervalo de aplicação de nitrogênio no comportamento dos cultivares avaliados;  
 - o hibrido Sooshu foi o mais produtivo; 
 - A variedade Red rock (roxo) apresentou potencial para outros estudos. 
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Palavras Chave: Fauna edáfica – controle biológico - detritívoros – artrópodes de solo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Cada espécie de planta cultivada necessita de condições adequadas para se desenvolver. Por isso, muitas 
áreas são cultivadas em sistema de cultivo convencional em apenas um período do ano e no restante, os solos 
ficam descobertos, expondo-os a erosão, perda de nutrientes e mudança nas suas propriedades físico, química 
e biológica (BARETTA et al., 2014). No entanto, nos últimos anos, novos métodos de cultivo vêm empregando 
o uso de alguma vegetação de cobertura na entressafra, buscando a manutenção da estrutura do solo e 
liberação de nutrientes antes, durante e depois do cultivo, como é o caso do sistema de plantio direto (CAMPOS, 
2011). Esse sistema, pode favorecer a fauna edáfica, que se beneficia da proteção da palhada e condições 
microclimáticas. Os artrópodes compreendem o filo mais abundante no solo e podem ser utilizados como bio-
indicadores de sua qualidade e algumas espécies atuam no controle biológico de pragas (FERREIRA et al., 
2013). Este trabalho teve como objetivo comparar a densidade e a flutuação populacional de artrópodes do solo 
em dois tipos de área de cultivo convencional e plantio direto, e em área natural, nos ecossistemas de Savana 
e Floresta Amazônica de transição, no estado de Roraima. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado na Embrapa Roraima, nos campos experimentais Água Boa e Serra da Prata, 
nos municípios de Boa Vista e Mucajaí, respectivamente. O campo Água Boa está situado em um ecossistema 
de Savana e do Serra da Prata em Floresta Amazônica de Transição. Em cada local, foram realizadas coletas 
nos meses de agosto e novembro de 2017 e janeiro de 2018. Nessas áreas, foram instalados os seguintes 
sistemas de plantio: plantio direto, plantio convencional e cultivo mínimo. Tais sistemas consistiam em Blocos 
casualizados com quatro repetições cada, com parcelas de 10 x 10 m. Em cada parcela e em uma área nativa 
mais próxima dos cultivos, dois campos experimentais, foram coletadas duas amostras, sendo uma utilizando 
armadilha do tipo Pitfall e outra tipo funil Berlese. A armadilha tipo Pitfall consistiu em garrafas Pet de dois litros 
cortadas na parte superior e viradas para baixo, formando assim um funil. Em cada garrafa foi colocado um 
frasco com 300 ml de álcool 70%, instalada por quatro dias consecutivos permitindo a coleta dos artrópodes 
que caminhavam sobre o solo. O funil de Berlese consistiu de um funil de plástico com uma tela, colocado no 
solo. Na base de cada funil, colocou-se um frasco contendo 200 ml de álcool 70%. Sobre o funil foi colocada 
uma lâmpada incandescente de 40 w, instalada durante sete dias consecutivos para coleta dos artrópodes. 
Após este período os frascos de álcool de ambas armadilhas, contendo os artrópodes foram levados ao 
laboratório de Entomologia para triagem e identificação dos espécimes coletados. Os dados de total de 
artrópodes foram submetidos a ANOVA e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de significância. 
Gráficos de flutuação foram construídos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Um total de 11.699 artrópodes foram coletados nas três datas e duas armadilhas, sendo 6.911indivíduos na 
área de Savana (Campo Experimental Água Boa) e 4.788 na área de Floresta Amazônica de Transição (Campo 
experimental Serra da Prata). Nos dois campos, as principais ordem identificadas com o respectivo número 
total de indivíduos foram: Collembola (4.707 indivíduos); Hymenoptera (4.651); Isoptera (2.715); Coleoptera 
(1.541); Hemiptera (401); Araneae (194); Orthoptera (112). A representatividade de algumas ordens pode ter 
ocorrido devido a uma maior disponibilidade de alimento e abrigo na área, principalmente contra predadores 
Araneae e Hymenoptera, que podem ser atraídos pela presença de presas no local (AGUIAR & BÜHRNHEIM, 
2011). A ordem Coleoptera além de atuar como predadores, também exercem atividades que promovem 
modificações na estrutura do solo juntamente com Isoptera (SILVA & AMARAL, 2013). A presença das ordens 
Collembola e Orthoptera indica que há uma grande variedade de materiais orgânicos, por exemplo, animais 
vivos, mortos e em decomposição, material vegetal, mudas e fungos. Em estudos realizados por Vicente et al., 
2010 com fauna edáfica em Minas Gerais, constatou-se que ambientes equilibrados levam à incidência da 
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ordem Collembola, demonstrando que o táxon é frequente em ambientes onde ações antrópicas cessaram e 
podem ser indicadores de áreas em restauração. 
No campo Água Boa, apenas a densidade Isoptera e total de artrópodes diferiu entre os tratamentos, sendo 
encontrados em maior densidade na área nativa (Tabela 1).  
 

Tabela 1.Média±erro padrão de artrópodes nos sistemas de cultivo no Campo Experimental do Água Boa. 
* Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre sim pelo teste Tukey a 5%. 
 

 
No campo experimental Serra da Prata, não houve diferença significativa no número de insetos encontrados 
nos diferentes sistemas (Tabela 2). 
 
Tabela 1.Média±erro padrão de artrópodes nos sistemas de cultivo no Campo Experimental Serra da Prata. 

Tratamento Araneae Coleoptera Collembola Hemiptera 
Hymenopte
ra Isoptera Orthoptera Total 

Cultivo 
mínimo 

1,04±0,38a 4,71±1,44a 17,38±6,69a 
0,88±0,62a 22,21±6,03a 0,67±0,46a 0,88±0,52a 

47,75± 
13,12a 

Nativa 0,42±0,15a 10,50±3,77a 3,38±1,26a 0,04±0,04a 13,88±3,92a 2,33±1,36a 0,21±0,13a 30,75±5,99a 
Plantio 
Convencion
al 

0,50±0,33a 15,00±8,89a 17,46±7,03a 

4,17±2,11a 13,58±5,03a 1,38±0,82a 0,54±0,26a 
52,63±16,80
a 

Plantio 
Direto 

0,92±0,42a 9,75±3,53a 25,13±8,88a 
1,54±0,72a 27,38±7,98a 0,63±0,58a 1,04±0,54a 

65,33±17,78
a 

Total Geral 2,88±1,28 39,96±17,63 63,34±23,86 6,63±3,49 77,04±22,96 5,00±3,21 2,67±1,45 49,11±14,20 
* Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre sim pelo teste Tukey a 5%. 

 

Na área de Savana a maior densidade populacional foi na área Nativa, com 2.853 indivíduos, com o maior pico 
populacional no mês de novembro (Figura 1). Isso pode estar relacionado ao fato de que na área não houve 
cultivo agrícola e uma maior preservação do ambiente o que favorece na diversidade e abundância de 
organismos da mesofauna. Em um estudo feito por Campo (2011), verificou-se que a Savana de Roraima tem 
maior similaridade com outras savanas do bioma Amazônia do que com as savanas do bioma Cerrado, o que 
favorece na diversidade e abundância de organismos no ambiente. 
Na área de Floresta amazônica de Transição, a maior densidade populacional foi no plantio direto, com um total 
de 1.576 de indivíduos, sendo que o maior pico populacional foi encontrado no mês de novembro de 2017 
(Figura 3). Tal sistema é conhecido pelo não revolvimento do solo e manutenção da cobertura vegetal, o que 
permite menor impacto na diversidade da fauna presente que resulta em uma maior abundância de espécies 
(SILVA et al., 2013; BARETTA et al., 2014) O estabelecimento do sistema do plantio direto é uma alternativa 
viável para a manutenção dos artrópodes benéficos do solo, tais como os detritívoros (Collembolas, alguns 
Coleoptera, Isoptera, Scolopendrida e Blattodea), predadores (alguns Coleoptera e Hemiptera) e polinizadores 
(Hymenoptera e Coleóptera). A segunda maior densidade populacional foi encontrada no plantio convencional 
com o total de indivíduos 1.297.  
 
Figura 1. Flutuação populacional de artrópodes na área nativa e nos sistemas cultivo mínimo (CM) e convencional (PC) plantio direto 
(PD), nas áreas de Savana e Floresta Amazônica de Transição. 

Tratamento Araneae Coleoptera Collembola Hemiptera 
Hymenopte
ra Isoptera Orthoptera Total 

Cultivo 
mínimo 

0,92±0,31a 2,50±0,81 17,96±6,39 0,29±0,19 30,83±11,22
a 

0,13±0,09 0,54±0,24a 53,17±16,14
b 

Nativa 
0,50±0,17 
a 

2,83±0,98 4,25±1,83 0,00±0,00 8,92±2,77a 101,25±50,9
2a 

0,13±0,09a 117,88±51,3
8a 

Plantio 
Convencion
al 

1,00±0,32a 4,63±1,56 27,83±14,23 4,21±3,74 14,21±5,25a 5,04±4,74b 0,29±0,19a 57,21±20,86
b 

Plantio 
Direto 

0,96±0,29a 3,96±1,22 29,88±13,96 0,67±0,30 21,00±6,42a 0,08±0,08b 0,54±0,24a 57,08±19,38
b 

Total Geral 
3,50±1,09 13,92±4,57 79,92±36,40 5,17±4,23 74,96±25,66 106,50±55,8

4 
1,50±0,76 

71,33±30,48 
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CONCLUSÕES 
1. As ordens de artrópodes mais abundantes nas duas áreas estudadas foram Collembola, Hymenoptera 
e Isoptera.  
2. Na área de Savana, a área nativa apresentou maior abundancia de artrópodes. Outrora na área de 
Floresta Amazônica de Transição o sistema de cultivo que apresentou a maior abundancia de artrópodes foi a 
sistema de plantio direto. 
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Palavras Chave:  Professores, Alunos. 

INTRODUÇÃO 
A educação básica é composta por três etapas (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), de acordo com a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96, a educação básica tem como objetivo desenvolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores (BRASIL, 1996).  
O ensino médio é etapa final da educação básica, tem duração mínima de três anos, tendo como propósito a preparação 
do educando para o mercado de trabalho e sua cidadania, bem como aprimorar como pessoa humana incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 
Nos últimos anos o ensino médio ganhou grande destaque na mídia com as discussões sobre a sua reformulação. A 
Reforma do Ensino Médio é um conjunto de novas diretrizes para alteração da atual estrutura do ensino médio, que tem 
dividido opiniões entre pesquisadores, professores e alunos. Segundo Neto et al. (2017), foi considerada a maior alteração 
já feita desde Lei nº 9.394/96, contrariando os profissionais de educação e entidades educacionais, assim como os próprios 
estudantes. 
Dessa maneira, a medida provisória MP nº 746/2016 que foi implantada no ensino médio não leva em consideração os 
anos de debate que vem ocorrendo há um tempo para tornar o ensino mais eficiente, é uma medida contraditória, pois não 
considera a realidade de cada estado nem a autonomia dos entes federados (NETO et al, 2017). 
De acordo com Neto et al, 2017 afirma em seu texto que: 
 

“As competências e habilidades proporcionam o esvaziamento dos 
conhecimentos e conteúdos escolares, pois não levam em conta as 
condições de cada sujeito, que passa a ser um projeto de indivíduos 
adaptáveis ao sistema vigente, o que prejudica a aprendizagem.” 

 
Nesse contexto, a educação torna-se mais excludente, é notável que a medida provisória possibilite que nas escolas ainda 
ocorram à inclusão excludente, pela falta de escolas sem estruturas físicas adequadas para o atendimento às demandas 
existentes, desvalorização dos profissionais da educação, falta de investimento financeiro destinado à educação. De 
acordo com Neto et al, 2017: 
 

“O problema do ensino brasileiro não está na quantidade de disciplinas que o 
jovem precisa estudar, mas na falta de estrutura de escolas/colégios, ou seja, 
a questão não pode ser centralizada na mudança de currículo e 
desconsiderar as questões socioeconômicas existentes no Brasil”. 

 
Conforme Gonçalves (2017, pag 143), o grande desafio a ser enfrentado será garantir uma formação de qualidade aos 
estudantes do ensino médio das escolas públicas, diante de um currículo esfacelado e das más condições de infraestrutura 
das instituições.  
Tendo em vista essas preocupações, este trabalho buscou identificar e compreender junto aos alunos do Ensino Médio 
de escolas da capital Boa Vista, qual era o entendimento deles sobre a reforma do Novo Ensino Médio e seus impactos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Esta pesquisa é pautada em um estudo descritivo, de base empírica e natureza qualitativa, por considerar que os 
paradigmas de pesquisa qualitativa se complementam na análise do fenômeno investigado (GAMBOA 1997, p.106), e tem 
como objetivo relatar qual é a compreensão que os alunos do ensino médio possuem em relação ao Novo Ensino Médio. 
A problemática da pesquisa surgiu a partir da disciplina “Prática de Ensino de Química I”, presente na matriz curricular do 
Curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual de Roraima, ofertada no segundo semestre de 2017, em um 
debate em sala de aula sobre a Base Nacional Comum Curricular - BNCC e as mudanças no Novo Ensino Médio. 
Para atender aos objetivos dessa pesquisa, foram selecionadas, duas escolas da rede pública estadual localizadas na 
capital Boa Vista. A primeira foi a Escola Estadual América Sarmento, com 20 estudantes do ensino médio regular. As 
turmas escolhidas foram do 1° ano do ensino médio no turno matutino, respectivamente. A escolha do 1º ano se deu pelo 
fato de que as turmas tanto de 2º e 3º ano não fazem parte das mudanças do Novo Ensino Médio. E a segunda foi a Escola 
Estadual Lobo D’ Almada, onde participaram da pesquisa 21 alunos no ensino médio regular. Uma das escolas localiza-
se em bairro periféricos e outra no centro da capital. A pesquisa aconteceu em Novembro de 2017. Os 41 alunos 
responderam a um questionário contendo 2 perguntas abertas e 10 fechadas. 
Por fim, deu-se a tabulação dos dados, sendo escolhidas algumas questões consideradas mais relevantes para a 
discussão, no sentido de apontar as opiniões dos alunos sobre as mudanças no ensino médio. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A média de idade dos alunos na Escola Estadual América Sarmento é entre 15 a 17 anos. Os alunos com 17 anos 
representam 70% da turma, os com 16 e 15 anos, representam 25% e 1%, respectivamente. A turma é constituída por 
65% do sexo feminino e apenas 35% do sexo masculino, 70% dos alunos são pardos, 10% negros, 5% brancos e 15% 
não especificaram a sua raça. Em relação à renda familiar de cada aluno, 80% tem a renda familiar de até um salário 
mínimo, 15% tem ente dois a cinco salários mínimos e apenas 5% possuem renda familiar maior que cinco salários 
mínimos.  
Na Escola Estadual Lobo D’Almada, a média de idade ficou entre 14 e 17, os que apresentam idade 16 anos, é a maioria 
com 71%, os com 17 anos representam, 15% dos alunos e os com 15 e 14 anos juntos, representam 10%. A turma é 
constituída por 52% dos alunos é do sexo masculino, 43% feminino e 5% não responderam, a sala é constituída por 48% 
pardos, 14% brancos, 9% negros e 29% preferiram não responder. Em relação à renda familiar de cada aluno, 14% tem a 
renda familiar de até um salário mínimo, 24% tem ente um a dois salários, 29% entre dois a cinco salários mínimos e 
apenas 33% possuem renda familiar maior que cinco salários mínimos. 
Em relação ao Novo Ensino Médio, na Escola Estadual América Sarmento, 60% dos alunos disseram desconhecer o novo 
ensino médio e 20% afirmaram conhecer. Ressalta-se que mesmo a maioria não conhecendo o Novo Ensino Médio, 67% 
acreditam que trará melhorias para educação. Na Escola Estadual Lobo D’Almada, a realidade é um pouco diferente, 76% 
dos estudantes afirmaram que conhecem o Novo Ensino Médio, e apenas 24% afirmaram desconhecer. Porém, 76% 
acreditam que o Novo Ensino Médio não trará melhorias para educação e apenas 24% afirmam que terá melhorias.  
Na Escola Estadual Lobo D’Almada alguns alunos justificaram suas respostas sobre conhecer o Novo ensino médio e que 
ele trará melhorias. Em relação se conhecem a reformulação, as opiniões foram diversas como “é melhor para meu futuro”, 
“não gosto da grade atual”, “gostaria do ensino técnico”, “sou contra porque acredito que a escola será militarizada”, “falta 
estruturas na escola”. Sobre a melhorias da escola com a reformulação do Ensino Médio, os alunos justificaram suas 
respostas pois acreditam que “vai melhorar com o tempo na escola”; “pelas escolhas nas matérias”, entretanto alguns 
responderam que não haverá melhorias por “causa da exclusão das matérias”, “falta de estrutura da escola” e “porque 
aprendizagem depende do aluno”. 
Em relação a estrutura da escola, na Escola Estadual América Sarmento 85% dos alunos afirmam que a escola não possui 
estrutura adequada para receber o ensino médio, e apenas 15% acreditam que a escola está preparada. Em relação a 
qualificação dos professores, na Escola Estadual América Sarmento70% afirmaram que seus professores não estão 
qualificados e para 30% os professores estão qualificados. Na Escola Estadual Lobo D’Almada 48% dos alunos 
consideram que seus professores não possuem qualificação para trabalhar no Novo Ensino Médio, e 47% acreditam que 
os professores possuem qualificação. Sobre a estrutura da escola, os alunos afirmam que a escola não possui estrutura 
de qualidade (71%), enquanto que para 29% a estrutura da escola está adequada. 
De acordo com Neto et al, 2017, a educação brasileira continua permeada por diversos problemas: escolas sem estruturas 
físicas adequadas para o atendimento às demandas existentes, desvalorização dos profissionais da educação, falta de 
investimento financeiro destinado à educação.  Em seu texto o autor discute, as mudanças na carga horária acarretarão 
uma mudança brusca nas unidades escolares porque muitas delas não possuem infraestrutura adequada para enfrentar 
tais mudanças necessitando de investimentos, trazendo grandes impactos na formação do jovem. 
Um outro grande impacto, é sobre a demandas dos professores para que se cumpra essa carga horária com os alunos 
em sala de aula necessita de mais professores, porém sabemos que o descaso por parte dos governantes sobre é 
efetivação de professores é grande. 
Para que a reformulação do Ensino Médio tenha sucesso é fundamental que a sociedade esteja envolvida, conheça e 
acredite nas propostas, contudo, atualmente não é o que percebemos. Ainda que a propaganda do Ministério da Educação 
afirme que quem conhece aprova, e o Presidente durante a solenidade de sanção da Lei tenha afirmado que 100% 
aprovam, tais afirmações podem ser facilmente contestadas, uma vez que boa parte dos professores, pesquisadores e 
estudantes ligados ao ensino médio contestam e problematizam a reforma (GONÇALVES, 2017, pag 143). 
Ademais, pode-se destacar que além da estrutura física, as escolas ainda poderão ter dificuldade em relação à falta de 
material didático que atenda as exigências do novo ensino médio, bem como a formação dos professores tanto em relação 
às mídias como também no que se refere à avaliação da aprendizagem dos alunos neste novo molde. 
 
CONCLUSÕES 
Os impactos são evidentes, as escolas ainda não têm um preparo para receber os novos alunos com essa nova 
modelagem, percebemos que a medida provisória foi implantada sem ao menos se adequar a realidade dos alunos. 
Poucos são professores que tem uma qualificação e as escolas não possui a mínima estrutura. Dessa forma, o ensino nas 
escolas fica ainda mais defasado e retrocedendo com exclusão de disciplinas importantes para a formação como ser 
humano e pessoas críticas.  
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CORRELAÇÃO ENTRE HEMOGLOBINA E PLAQUETAS COM A DENSIDADE MINERAL ÓSSEA 
LIMA JUNIOR1, Mário Maciel; SILVA CRUZ2, Ronaldo. 

1 Medicina Universidade Estadual de Roraima.(mmljr@uol.com.br) 
2 Fisioterapia Faculdades Cathedral – Boa Vista – RR. (rscfisio@gmail.com)  
 
Palavras Chave: Hemoglobina, Plaquetas, densidade mineral óssea, Roraima 

INTRODUÇÃO 
Ao longo da vida, toda a rede de massa óssea passa por uma remodelação repetida para proteger os órgãos 
vitais e críticos do corpo. Além de proteger os órgãos vitais, os ossos são a principal fonte de minerais, fatores 
de crescimento, citocinas e abrigam a homeostase do cálcio. A hemoglobina é uma metaloproteína contendo 
ferro que transporta oxigênio nas hemácias de todos os vertebrados. Deficiência nestas metaloproteínas ou 
glóbulos vermelhos é uma condição médica definida como anemia. A osteoporose é um distúrbio esquelético 
causado pela resistência óssea comprometida que, eventualmente, leva a um aumento do risco de fraturas de 
diferentes locais do esqueleto no corpo. Esse estudo foi perspicaz na compreensão não apenas do 
entendimento das possíveis causas do metabolismo ósseo, mas também da diferenciação da osteoporose de 
outras condições osteopênicas, como a osteomalácia (que é considerada uma causa secundária de 
osteoporose). De acordo com Matkovic et al. fatores que influenciam a formação e manutenção do osso 
incluem, mas não se limitam a, diferentes hormônios, nível de cálcio, atividades físicas diárias, história prévia 
de uso de medicamentos e intoxicações. Além disso, relatos relacionados, mas diferentes, sugerem uma 
possível associação entre a densidade óssea e o nível de hemoglobina em condições de doença, como anemia 
falciforme ou condição inflamatória crônica. Independentemente de todas as informações disponíveis, a 
associação entre hemoglobina e plaquetas com a DMO (densitometria óssea) é evasiva e precisa de mais 
atenção.  

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram incluídos indivíduos do sexo masculino com idade entre 40 anos e 80 anos e indivíduos que concordaram 
em participar do programa de pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  As amostras 
de sangue foram usadas para medir a concentração sérica de cálcio, vitamina D, hemoglobina e contagem de 
plaquetas; seguido de densitometria óssea para cada participante. Os dados necessários foram coletados para 
calcular a probabilidade de fraturas através do nomograma FRAX. A ferramenta de coleta foi adaptada do 
instrumento de avaliação de risco de fratura WHO-FRAX®.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram avaliados 272 participantes. A média de idade dos participantes foi de 58,38 anos (DP 10,10) e foi maior 
no grupo com escore FRAX® de quadril ≥ 3.  Diferença significativa da pontuação média em todo o grupo foi 
observada para hemoglobina e escore FRAX® da coluna em um valor de p inferior a 0,05. O escore FRAX® do 
fêmur foi significativamente associado à osteopenia e osteoporose da coluna vertebral decidido pelo T-Score.  
Também realizamos dois modelos de regressão linear para predizer a associação da hemoglobina com o 
escore FRAX® do fêmur e o escore FRAX® da coluna, separadamente. O coeficiente de regressão não ajustado 
para o escore FRAX® do fêmur foi de -0,25 [IC 95%: -0,45 a -0,04]. Para cada unidade de mudança no nível de 
hemoglobina (g%) houve redução de 0,22 unidades no escore FRAX® do fêmur após ajuste para idade, IMC, 
tabagismo e etilismo, vitamina D e nível sérico de cálcio, que foi estatisticamente significativo com valor de p 
<0,05.  Em comparação com pacientes saudáveis, os pacientes anêmicos apresentaram densidade de massa 
óssea significativamente menor. No entanto, esses pacientes anêmicos eram mais velhos que o grupo controle. 
Além disso, observamos uma forte e independente associação de hemoglobina com o escore FRAX® do fêmur 
e o escore FRAX® da coluna após o controle do IMC e outros fatores de risco potenciais (tabagismo e etilismo, 
vitamina D e nível sérico de cálcio) na análise de regressão linear. A estreita associação dos níveis de 
hemoglobina à DMO em nosso estudo não é excêntrica. De fato, está de acordo com vários estudos anteriores, 
nos quais a prevalência de fraturas osteoporóticas é frequente em uma população envelhecida. Ao contrário, 
evidências de dados epidemiológicos sugerem que a anemia é mais frequente em uma população mais velha, 
e que mais de 13% da população idosa com faixa etária de 70 a 80 anos é afetada por essa condição médica. 
Não só porque a condição anêmica influencia a população idosa, mas também porque é considerada como um 
dos fatores de risco dominantes que levam à incapacidade em idosos. No entanto, especulamos que o defeito 
na atividade locomotora pode ser por causa da força muscular, que é um efeito secundário para reduzir o nível 
de hemoglobina.  Embora nossos achados estejam de acordo com estudos prévios, nossos dados representam 
uma forte associação entre as perdas de DMO em geral para os níveis de hemoglobina e não para um osso 
específico. Além disso, corroborando com Laudisio et al.(2009), nossos dados sugerem que o controle 
adequado de potenciais fatores de confusão é essencial para atender a associação desejada entre os níveis 
de hemoglobina e DMO. Vale ressaltar que os resultados desses dois estudos são restritos a um grupo étnico 
específico, em sua maioria homens autodeclarados pardos, e podem não ser realmente aplicáveis a outros 
grupos étnicos.   
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CONCLUSÕES 
Os principais fatores de risco para a associação entre hemoglobina e plaquetas com a densidade mineral óssea 
incluem IMC, tabagismo e etilismo, vitamina D e nível sérico de cálcio. Nosso estudo também sugere que os 
níveis de hemoglobina e plaquetas na população avaliada estão fortemente associados com a DMO. 
___________________ 
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Boskey AL, Coleman R (2010) Aging and bone. J Dent Res. 89(12): 1333-1348.  
Taichman RS (2005) Blood and bone: two tissues whose fates are intertwined to create the hematopoietic stem cell niche. Blood. 
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Lane NE (2005) Epidemiology, etiology, and diagnosis of osteoporosis. Am J Obstetrics & Gynecology.194(2):S3-S11.  
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CRIANÇA POBRE E A CULTURA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO NO BRASIL 
GOUVEIA1*, Maria Yasmin Silva; OLIVEIRA2*, Janaíne Voltolini. 
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Palavras Chave: Urbanização, Trabalho Infantil,  
Institucionalização 
 

INTRODUÇÃO 
Para compreender a realidade de crianças institucionalizadas em entidades de acolhimento, faz-se necessário 
discutir acerca dos motivos que antecederam sua institucionalização, a exemplo do: abandono, violência e 
negligencia por parte dos pais. Sabe-se que a realidade de hoje é resultado de um processo histórico, originado 
no início no século XVIII. 

A dureza da vida levou os pais a abandonarem cada vez mais os filhos e com isso surgiu 
uma nova ordem de prioridades no atendimento social que ultrapassou o nível da 
filantropia privada e seus orfanatos, para elevá-la às dimensões de problema de Estado 
com políticas sociais e legislação específicas (PASSETI, 2016, p.347).  

  
A partir da revolução industrial, no século XVIII no Brasil, iniciou-se o desenvolvimento das fábricas têxteis em 
São Paulo e Rio de Janeiro. Nessa época, além de imigrantes da Itália e Espanha, os trabalhadores rurais que 
chegaram as cidades em busca de empregos nas fábricas, se depararam com o duro estilo de vida urbano. A 
cidade sempre foi vista como um lugar mágico, que oferecia novas oportunidades e melhores condições de 
vida para as pessoas que estavam vivendo em condições precárias nos campos ou até mesmo em outras 
cidades. Esses cidadãos não tinham a visão de que, assim como a cidade poderia oferecer melhores condições 
de vida, também revelava-se como o lócus da desordem, da doença, da criminalidade e da imoralidade. O 
deslocamento da produção e da riqueza do campo para a cidade alastrava-se pelas várias regiões do país, 
seduzindo as pessoas e impondo uma realidade de vida bem diversa da existente até então” (RIZZINI, 2008, 
P.30) 
Ao chegar no Brasil, os migrantes se deparavam com a precariedade da mão de obra. Como já citado, no 
século XIX e início do século XX, não havia leis no Brasil que regulamentassem o trabalho, consequentemente, 
adultos e crianças eram expostos a todos os tipos de atividade. Para não se tornarem abandonados pevertidos3, 
justificava-se o trabalho infantil.  
 

[...] porque, seus filhos precisavam ser salvos da influência perniciosa que os envolvia, 
a fim de que pudessem seguir o caminho do trabalho e da virtude, tornando-se úteis ao 
país, em oposição ao caminho inexorável da degradação e da criminalidade que os 
esperava (RIZZINI, 2008, p.69). 

 
A situação de pobreza das famílias dessas crianças era gerada por causa da falta de condições dignas de 
trabalho para os pais e a falta de educação para as crianças pobres, ocasionando a ausência de condições 
para criarem seus filhos e acabavam-se por renderem-se as rodas dos expostos. A roda dos expostos foi a 
primeira forma de acolhimento que surgiu no século XVIII para crianças pobres, abandonados pervertido e filhos 
fora da família.  
 Nesse sentido, percebe-se na história do Brasil uma situação conturbada de imigração, urbanização, 
precariedade da mão de obra e trabalho infantil, ocasionando uma enorme onda de pobreza e falta de 
expectativas para manter sua família sem precisar abandonar seus filhos.  
Os motivos de abandono mudaram ao decorrer da história, porém, a raiz da forma de acolhimento institucional 
ainda persiste nos dias atuais. Percebe-se que na contemporaneidade ainda é observado várias crianças 
institucionalizadas e a persistência da vida miserável nas cidades. A história resgatada nesse resumo ainda se 
repete no século XI. Esse será o objetivo, pesquisar os motivos do início da institucionalização de crianças para 
saber qual a problemática e o porquê ainda persiste esse paradigma.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico e descritivo, com fins de buscar resgatar a historicidade da 
política de acolhimento institucional para fundamentar o trabalho de conclusão de curso, que tem como objetivo 

 
3 Abandonados pervertidos é uma expressão que a autora Irene Rizzini usa para definir o atual adolescente em conflito 
com a lei do passado. 
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abordar sobre o modo de acolhimento institucional e suas origens e sugerir um novo modelo de acolhimento já 
executado em alguns municípios do Brasil, o acolhimento familiar. Com abordagem para historicidade da 
criança pobre nas cidades, e a origem do progresso da “cultura da institucionalização” (RIZZINI, 2006) no Brasil. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No século XIX, o abandono das crianças nas rodas dos expostos ou o recolhimento em instituições para 
meninas pobres eram fatos que revelavam dificuldades de muitas famílias para garantir a sobrevivência de 
seus filhos. (PASSETI, 2016, p.350) 
De acordo com o aparato teórico-metodológico, percebe-se que além da precariedade da mão de obra que 
vigorava no final do século XIX ao começo do século XX, vemos o grande fetiche das famílias pela vida nas 
grandes cidades do Brasil - São Paulo e Rio de Janeiro. A cidade, símbolo do novo, a via de acesso ao 
progresso, ao sonho de liberdade (RIZZINI, 2008); é nela que o modo capitalista se reproduz, através das 
fábricas, aumentando os espaços de lazer e o consumo, fazendo o seu povoado acabar consumido de um jeito 
ou de outro o que o grande mercado oferece.  
Para Rizzini (2008), a metrópole cria um novo tipo de homem, em que, as mazelas da vida urbana acabam por 
atormentar o homem nascido no campo. Cria um novo homem, pois, expõe os residentes das cidades às 
doenças, à criminalidade e imoralidade. A cidade é agitada, e caótica; a população pauperizada cresce 
rapidamente por causa da concentração de riqueza dos grandes capitalistas. 
Em consequência da baixa qualidade de vida que foi ofertada a essas pessoas em séculos atrás, percebe-se 
que houve crianças que cresceram nas ruas e em abrigos junto aos abandonados pervetidos e acabaram 
desenvolvendo atitudes irregulares, em que, a mesma realidade de antes se percebe em dias atuais. As 
crianças pobres são destinadas ao trabalho para poder ser pessoas dignas, e perdem metade de sua infância 
nas fábricas que tem trabalho escravo e em outros tipos de serviços, e, em muitos casos, acabam ocasionando 
“desordem” no local de trabalho por muitas vezes fazer do trabalho uma brincadeira.  
Diante disso, a partir da descrição do passado das crianças que eram expostas aos mais diversos trabalhos, 
primeiro por não terem leis que regulamentassem o trabalho e segundo porque ao invés de educação para 
essas crianças as mesmas trabalhavam para serem honradas, e os adultos, junto com essas crianças, faziam 
atividades desgastantes e eram explorados também. As crianças por possuírem uma estatura pequena 
tornando-os aptos a fazer trabalhos mais pesados, acabavam morrendo por causa da grande exposição as 
atividades pesadas.  

[...] a exploração dos menores nas bastilhas de trabalho desta capital constituiu um dos 
crimes mais monstruosos da burguesia protetora dos animais. Bastava permanecer na 
porta de qualquer fábrica, à hora de principiar ou cerrar a laboração, para se constatar, 
uma enorme legião de crianças, entre os nove e os quatorze anos, se definha e atrofia, 
num esforço impróprio à sua idade, para enriquecer os industriais gananciosos, os 
capitalistas ladrões e bandoleiros (PASSETI, 2016, p.352).  

 
Conforme alguns estudiosos, médicos e pessoas da igreja começaram a se manifestar para regulamentar o 
trabalho, iniciou-se as primeiras leis que fizeram crianças trabalhar somente a partir de 13 anos, porém, ainda 
persistia a fatalidade de crianças morrendo, até que o trabalho infantil foi abolido.  
O trabalho infantil atualmente é abolido, exceto em casos de menor aprendiz a partir dos 14 anos, porém, 
antigamente e atualmente, não foi e não é proporcionado a devida assistência as famílias pobres para que 
continuem com seus filhos e que eles não precisassem e precisem sair de casa para procurar outros meios 
para se desenvolver.  
Decorrente disso, as famílias do século XX, em condição de pobreza, se viram incapacitadas a continuar 
criando seus filhos e passaram a pensar que seria melhor para os pequenos, morar em outras casas ou até 
mesmo nas Rodas dos Expostos, orfanatos e internatos, e como o Estado considerava que toda criança em 
situação de acolhimento ou em situação de rua por causa da pobreza eram as mesmas por serem crianças 
pevertidas, as colocavam em um mesmo modo de acolhimento para serem corrigidas. Constamos que 100% 
das crianças abrigadas são oriundas de famílias pobres. No entanto, a falta de recursos financeiros não constitui 
o único fator desencadeador da separação da família. As famílias podem apresentar um ou mais aspectos para 
se tornarem vulneráveis, diminuindo suas possibilidades de prover as necessidades de seus filhos... (RIZZINI, 
et al 2006, p.92). 
Até hoje, os estudiosos nunca chegaram à conclusão de como essas crianças eram tratadas nessas instituições 
de acolhimento de antigamente. Entende-se que as diversas formas de acolhimento desses moçoilos, era a 
única forma que o Estado via de acolher e não as deixarem nas ruas sem ter o minimo de condições e recursos 
para sobreviver, porém, nunca se sabe de fato o que esse tipo de acolhimento sem progresso no atendimento, 
pode trazer para os inculpados por sua situação.     Porém, seguindo no 
pensamento de Marx (1883), sabe-se que todo ser é produto das suas relações sociais, então, as crianças que 
eram introduzidas e não eram causadoras de atos ilícitos, convivam com outras crianças que realizaram tais 
atos e acabavam por virarem crianças pevertidas. Isso originou maiores problemas nas cidades, pois a 
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criminalidade aumentou, e em decorrência disso, o Estado começou a ver o abandonado por pobreza diferente 
do abandonado pevertido e começou a separar as crianças pelas suas causas de abandono.  

[...] afirmava que o tratamento “biopsicossocial” reverteria a “cultura da 
violência “que se propagava pelos subúrbios com os conflitos entre gangues e com isso 
contribuiria para acabar com a marginalidade formando jovens responsáveis para a vida 
em sociedade. Não conseguiu nem uma coisa nem outra, a não ser estigmatizar 
crianças e jovens da periferia como menores perigosos. Os reformadores falham 
novamente (PASSETI, 2016, p.358). 

 
Assim sendo, observa-se até os tempos atuais que atenção sempre será voltada para a imediaticidade do caos 
pela violência, enquanto as famílias ainda estão em condições precárias para se sustentar e sustentar seus 
filhos por causa da precariedade do trabalho que são expostas e continuam se sentindo incapaz de criar  seus 
filhos, e os insontes ainda continuam sendo expostos a situações que priva-os de seus direitos, como em 
exemplo a convivência familiar e comunitária.  

 
Ao escolher políticas de internação para crianças abandonadas e infratoras, o Estado 
escolhe educar pelo medo. Absolutiza a autoridade de seus funcionários, vigia 
comportamentos a partir de uma idealização das atitudes, cria a impessoalidade para a 
criança e o jovem vestindo os uniformemente e estabelece rígidas rotinas de atividades, 
higienes, alimentação, vestuário, ofício, lazer e repouso (PASSETI, 2016, p.356). 

 
O modo de produção capitalista obriga muitas famílias a escolherem optar pela vida do crime e levam as 
crianças a entrarem para esse meio, por falta de condições dignas para sobreviver nas grandes cidades; os 
cidadãos começam a procurar meios ilícitos para sobreviver. O ideário neoliberal, vem ocasionando a 
flexibilização da mão de obra, desregulamentação do trabalho e mercantilização das políticas públicas. O 
Estado se mostra inerte no que diz respeito à garantia dos direitos, a exemplo o de saúde, segurança, lazer, 
trabalho, moradia etc. “O trabalho forçado para o capitalista usurpou não somente o lugar da recreação infantil, 
mas também o do trabalho livre no âmbito doméstico, dentro dos limites decentes e voltado às necessidades 
da própria família.” (MARX, 1883, P.468) 
Como observado, o sistema capitalista além de trazer o aprofundamento da desigualdade, Marx é bem direto 
e exato para mostrar o fato de toda uma sociedade.  

 

CONCLUSÕES 
Pode-se perceber que desde o início da revolução industrial as famílias sofrem impactos. Começam a 
fragmentar-se por causa de inúmeros motivos, sejam eles, pobreza, precariedade no trabalho, falta de condição 
para criar seus filhos, violência e criminalidade. Percebe-se que o estilo da vida urbana, muda culturalmente a 
vida de pessoas que viviam em campos e até mesmo quem vem de outros países. As famílias encontram nas 
cidades possíveis melhorias de vida, mas, esquecem que a cidade é o lugar que o capitalismo escolhe para se 
reproduzir beneficiando a classe dominante e precarizando a classe dominada. 
As famílias se deparam com a divisão latejante entre o rico e o pobre, se veem impossibilitadas de proporcionar 
uma educação para seus filhos, são alvos das mais diversas crueldades relacionadas ao trabalho, crianças 
morrem por serem expostas a trabalhos escravos, famílias não conseguem consumir o que a cidade lhe 
proporciona e acabam por entrar na vida do crime e levar suas crianças a realizarem atos ilícitos.  
Muitas vezes são fragmentadas por se verem obrigadas e intimadas a colocar seus filhos nas instituições de 
acolhimento sem nem ao menos entender o que fizeram. Nota-se que o início foi da cultura da 
institucionalização é gradativo. É notório que atualmente os motivos de acolhimento institucional são diferentes 
das causas de antigamente, porém, pode-se estudar para entender como tudo começou e perceber que a 
fragilidade das famílias sempre foi as imposições do sistema capitalista.  
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INTRODUÇÃO 
A alface (Lactuca sativa L.) originou-se de espécie silvestres, atualmente encontradas em regiões de clima 
temperado, como no Sul da Europa e na Ásia Ocidental (Filgueira, 2008). É consumida principalmente na forma 
de saladas, sendo fonte de vitaminas A, B, B2, B5, C, fibras e sais minerais (SEDIYAMA et al., 2007). 
O cultivo de alface em ambiente protegido, além de permitir a utilização intensiva do solo e do capital, permite 
controlar a produção, diminui a dependência das condições climáticas e melhora o aproveitamento dos 
insumos; possibilita a distribuição da produção ao longo do ano; regularizando a oferta (RODRIGUES et al., 
1997). 
A produção de uma espécie é função da interação entre seu genótipo e o ambiente. (ECHER et al., 2002). 
Dentre os fatores que afetam as condições do meio está o número de plantas por unidade de área (MONDIM, 
1989). Sabe-se que o espaçamento entre fileiras e entre plantas exerce grande influência no comportamento 
das plantas, afetando-lhes a arquitetura, desenvolvimento, peso, qualidade e dentre outras características, a 
mais importante que é a produção (ARISMENDI, 1975). 
A existência de inúmeras cultivares de alface no mercado de sementes no Brasil, o frequente lançamento e a 
introdução de novas cultivares, com comportamento desconhecido, torna necessária a avaliação desses 
materiais em diversos locais e ambiente de cultivo. Os ensaios de competição de cultivares efetuados sob as 
mais diversas situações, tem demostrado uma considerável diversidade de comportamento (Silva 2009). 
O cultivo de alface no sul do estado de Roraima normalmente é realizado por agricultores familiares que não 
possuem informações técnicas suficientes para obterem produções satisfatória. Dentre os fatores que 
comprometem a produção está o desconhecimento sobre cultivares que melhor se adaptem a região e a 
densidade de plantio.  
Neste contexto o objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de três híbridos de alface submetidos a 
diferentes densidades de plantio em ambiente protegido sob condições de temperatura elevadas no município 
de Rorainópolis/RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente trabalho foi realizado em Rorainópolis/RR à 81 metros, latitude norte 00º 56´ 46,33” e longitude 
oeste 60º 26´22,6” de Greenwich. O sistema de irrigação utilizado foi por aspersão. O delineamento estatístico 
adotado foi de blocos ao acaso em esquema fatorial (3x3) com quatro repetições, sendo os tratamentos 
constituído por três híbridos de alface crespa (Amanda, SRV 2005 e Verônica), dispostas em três espaçamentos 
(0,25 x 0,25m; 0,25 x 0,30m e 0,30 x 0,30m), as parcelas experimentais foram compostas por 20 plantas.  
A semeadura foi realizada em bandejas de polietileno com 288 células, preenchidas com substrato natural. O 
transplantio foi realizado 31 após a semeadura. A colheita foi realizada quando as plantas atingiram o máximo 
de desenvolvimento vegetativo, isso ocorreu aos 28, 31 e 36 dias após o transplantio para os híbridos. Verônica, 
amanda e SVR 2005, respectivamente. 
Os canteiros foram preparados mecanicamente utilizando roto-encanteirador, após esta etapa realizou-se 
incorporação manual de 100% de esterco de aves com uso de enxada, 10 dias antes do plantio realizou-se a 
adubação de base das parcelas utilizando 20%, 100% e 20% das doses de N, P e K respectivamente além da 
dose total de boro. A adubação em cobertura via solo foi parcelada aos 7, 14 e 21 dias após o transplantio, 
onde foram aplicados na primeira adubação em cobertura 20% das doses totais de N e K sendo os 60% 
restantes das doses de N e K em cobertura foi utilizado nitrato de cálcio e cloreto de potássio respectivamente. 
No intervalo entre as adubações de cobertura foram realizadas duas pulverizações com solução de ureia a 1% 
em todos os tratamentos.  
Os demais tratos culturais realizados foram quando necessários e de acordo com recomendações para a 
cultura. Neste estudo foram avaliadas as seguintes características: massa fresca total (MFT obtida em gramas); 
massa fresca comercial (MFC obtida em gramas); número de folhas (NF obtida pela contagem das folhas); 
comprimento do caule (CC medido em centímetros); massa do caule (MC obtida em gramas); e diâmetro da 
planta (medindo-se a distância em cm das margens apostas do disco foliar). Os dados foram submetidos à 
análise de variância (teste F) e as médias comparadas pelo teste Tukey (P<0,05), utilizando o programa 
estatístico SISVAR. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na tabela 1 verifica-se (P<0,01) do fator espaçamento somente para as características comprimento do (CC) e 
massa do caule (MC). Para a fonte de variação, híbrido observado efeito significativo (P<0,01 e P<0,05) para 
as características: massa fresca total (MFT), massa fresca comercial (MFC) e número de folhas (NF). Já para 
a interação espaçamento e híbridos não houve efeito significativo, mostrando que os híbridos se comportam de 
forma semelhante nos três espaçamentos avaliados.  
O baixo desenvolvimento da alface na região sul de Roraima pode ser atribuído a alguns fatores, como 
condições climáticas adversas, manejo inadequado e desconhecimento de cultivares que melhor se adaptem 
à região. No que se concerne as condições climáticas o experimento foi conduzido durante a estação seca em 
Roraima, que segundo Araújo et al. (2001) compreende o período entre os meses de outubro a março, onde às 
condições climáticas observadas no estado de Roraima são caracterizadas por temperatura elevada. 
Os três híbridos avaliados foram colhidos quando apresentavam desenvolvimento satisfatório e nenhum sinal 
de pendoamento. Visando atender essas características a ‘Verônica’ foi colhida aos 28 dias após o transplantio, 
enquanto que a ‘SVR 2005’ permaneceu no campo por mais oito dias, podendo ter acumulado matéria seca 
durante este período. Situação semelhante tem sido observadas em outras condições de cultivo por autores 
(SANTOS; THEODORO; SEABRA JUNIOR, 2009).   
 
TABELA 1 - Resumo das análises de variância, médias e coeficientes de variação das características massa 
fresca total (MFT), massa fresca comercial (MFC), número de folhas (NF), diâmetro da planta (DP), 
comprimento do caule (CC) e massa do caule (MC), referentes a avaliação dos híbridos de alface em diferentes 
espaçamentos 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
**,: significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
ns: não significativo. 
 
Para as três características que apresentaram diferença significativa em relação aos híbridos avaliados, a 
cultivar SVR 2005 apresentou o mesmo comportamento, mostrando-se superior as cultivares Verônica e 
Amanda, em relação a característica massa fresca total (MFT), o híbrido SVR 2005 apresentou acréscimo de 
14% na média em relação a Verônica, (tabela 2). Santos et al. (2011), em produção comercial de alface em 
Bananeiras Paraíba durante a estação chuvosa, obteve com a ‘Verônica’ média de 187,96, média inferior à 
obtida neste trabalho 229,73 g.planta-1. Por sua vez Clemente et al., (2008), avaliando cultivares em Garça 
confirma média de 236,09 g.planta-1 com a cultivar Verônica. Nota-se que o híbrido Verônica, apresentou um 
comportamento semelhante nas condições de estudo avaliadas. Os híbridos avaliados nesse estudo 
apresentaram resultados de massa fresca total superiores ao encontrado por Seabra Júnior et al. (2009). 
Resultados inferiores aos desta pesquisa foram observados em outras regiões de cultivo por diversos autores 
(NESPOLI et al.,2009; SIQUEIRA et al., 2011). 
Para a característica massa fresca comercial (MFC) os resultados novamente mostram desempenho superior 
SVR 2005, em relação as demais cultivares (tabela 2). Os resultados encontrados por Tosta et al. (2009) foram 
superiores com médias variando de 326,49 g.planta-1 a 263, 23 g.planta-1. Comparando as médias do número 
de folhas comerciais (NF), a cultivar SVR 2005 apresentou média superior as cultivares Amanda e Verônica 
(tabela 2). Santos; Theodoro; Seabra Júnior. (2009), encontraram número de folhas superiores ao desta 
pesquisa com as cultivares crespa tipo solta Verônica 18, 15 folhas.planta-1; Veneranda 18,1 folhas.planta-1 e 
Isabela 15, 1 folhas.planta-1 e inferior com Vera e Cinderela com média de 13,8 folhas.planta-1. 
 
TABELA 2 – Médias da massa fresca total (MFT), massa fresca comercial (MFC) e número de folhas (NF), dos 
híbridos de alface cultivadas em diferentes espaçamentos, Rorainópolis/RR2011. 
 

MFT MFC NF DP CC MC

Espaçamento 587,38ns 346,39ns 1,16ns 3,07ns
2,74** 8,92**

Híbrido 3286,10* 1907,29** 2,10* 2,42ns 0,73ns 2,27ns

Espaçamento x híbrido 423,83ns 269,05ns 0,20ns 2,50ns 0,68ns 33,18ns

CV (%) 10,10 9,86 4,92 4,01 5,68 5,72

Média 244,38 177,22 14,31 36,52 10,58 19,38

FONTE DE VARIAÇÃO
QM
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Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si a 1% e 5% de probabilidade pelo teste de 
Tukey. 
 
Para o fator espaçamento somente as características massa do caule (MC) e comprimento do caule (CC), foram 
significativas (tabela 3). No espaçamento 0,25 x 0,25m; foram observados maior comprimento de caule e maior 
massa do caule, características que não são interessantes para esta cultura. Os espaçamentos 0,25 x 0,30 e 
0,30 x 0,30 m, embora tenham apresentado médias melhores para as características avaliadas neste estudo, 
ainda apresentam valores de comprimento do caule superiores aos aceitáveis para a cultura. Caules com até 
seis cm seriam os mais adequados para alface, no entanto, caules até nove cm são aceitáveis (YURI et al., 
2004). Silva (2009), encontrou valores de comprimento de caule com Amanda 13,94 e 10,22cm e Itapuã 24, 58 
e 21, 9cm, respectivamente. Santos; Theodoro; Seabra Júnior. (2009), encontrou valores semelhantes para 
comprimento de caule com a cultivar Verônica de (11,3cm). Quanto a massa do caule, Clemente et al. (2008), 
obteve para a massa do caule valores superiores ao deste estudo com a Verônica 37,10g. Estes valores 
concordam com os resultados obtidos por BLAT et al. (2011). 
  
TABELA 3 – Comprimento do caule (CC) e massa do caule (MC), dos híbridos de alface cultivados em 
diferentes espaçamentos em Rorainópolis, RR 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si a 1% e 5% de probabilidade pelo teste de 
Tukey. 
 
CONCLUSÕES 
- O híbrido de alface SVR 2005 foi superior aos demais cultivares avaliados, indicando ser uma alternativa nas 
condições climáticas da região sul de Roraima. 
- O espaçamento 0,25x0,25 m não deve ser utilizado para o cultivo de alface em ambiente protegido, nas 
condições do sul de Roraima.  
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INTRODUÇÃO 
A atividade de mineração é em geral, um empreendimento altamente custoso do ponto de vista financeiro, 
sendo via de regra acessível somente a grandes conglomerados empresariais e relegando o pequeno e médio 
empreendedor para fora deste mercado. Assim um dos desafios na pesquisa mineral é conciliar custos de 
pesquisa e exploração que se ajustem a realidade do pequeno e médio minerador na região amazônica, com 
técnicas e ferramentas de pesquisa mineral que sejam eficientes e que causem o mínimo de alteração antrópica 
na paisagem, tal que cause o mínimo de impacto na fauna, flora e na vida das comunidades ribeirinhas nas 
áreas de extração. Este estudo tem como objetivo geral investigar o padrão de empilhamento estratigráfico e 
distribuição faciológica da Formação Boa Vista, com o uso de ferramentas, tecnologias e softwares de baixo 
custo ou até mesmo distribuídos gratuitamente, que sejam aplicáveis no contexto da região amazônica, de 
maneira a resultar na proposição de um ambiente deposicional prévio e na construção de um portfólio de 
softwares livres a serem utilizados. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia empregada no presente trabalho foi dividida nas etapas pré-campo, campo e pós-campo e foram 
realizadas com apoio dos materiais e espaço físico do laboratório de sedimentologia do Núcleo de Pesquisa 
Energéticas (NUPENERG) e foi constituído das seguintes etapas: Pré-campo: levantamento bibliográfico da 
região e reconhecimento das relações geológicas da área de estudo; confecção da base cartográfica e 
geológica; coleta de dados e construção de um portfólio de aplicativos de plataforma livre aplicados ao estudo. 
Campo: descrição faciológica e perfil estratigráficos nos afloramentos; medições de paleocorrente; coleta de 
material dos afloramentos para posteriores análises e tomada de registro fotográfico. Pós-campo: vetorização 
das imagens obtidas em campo; classificação petrográfica em nível de amostra de mão dos sedimentos 
presentes nos diferentes afloramentos, destacando suas similaridades e diferenças; interpretação e integração 
dos dados para propor um modelo deposicional preliminar e assim avançar o conhecimento geológico da área 
estudada. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O estudo em tela foi realizado em três afloramentos nos quais observamos sempre duas sucessões 
sedimentares, ora assentadas discordantemente sobre os arenitos vermelhos ferríficados da Formação Serra 
do Tucano, ora sobre os siltitos e argilitos vermelho-esbranquiçados da Formação Tacutu (REIS et al. 1994). A 
sucessão inferior é composta por cascalhos, com grãos de quartzo policristalino, fragmentos de laterita, 
fragmentos de conglomerado, concreções de óxido/hidróxido de ferro (hematita e goetita), com grau diagenético 
incipiente e granulometria variando de grânulo a cascalho e subordinadamente grãos de tamanho matacão 
(BOGGS, 2007). Camadas caracterizadas pela associação das fácies Gh (Clast-Suported, Horizontally 
Stratified Gravel, MIALL, 2006) ou conglomerado clasto-suportado com estratificação horizontal, caracterizada 
por conglomerados clasto-suportados de tamanho seixo (PEBBLE, BOGGS, 2007) e cascalho (COBBLE, 
BOGGS, 2007) com estratificação horizontal bruta, algum enquadramento dos clastos e abundante matriz 
arenosa. Fácies Gp (Planar-Cros-Bedded Gravel) ou conglomerado com estratificação cruzada acanalada, 
compostas tipicamente por sets de até 4m, porém até 1m são mais comuns. Variações texturais no interior dos 
sets podem ser consideráveis, devido à variações de seleção resultantes das mudanças das condições 
hidráulicas e sobreposição de clastos. Tais características são observadas nos afloramentos. Com base nas 
litofácies identificadas propomos o elemento arquitetural GB (barras cascalhosas e acamadadas ou Gravel Bar 
and Bedforms, MIALL, 2004), caracterizado pela associação de litofácies Gh, Gp e Gt (ausente no afloramento) 
em que as litofácies constituintes comumente se interpenetram de forma complexa. Tal elemento arquitetural 
se desenvolve em rios de barra cascalhosa (gravel-bed rivers, MIALL, 2004) e são fortemente afetados pela 
natureza do transporte dos clastos. Como modelo deposicional prévio, propomos um sistema fluvial de barra 
cascalhosa entrelaçado que se formou durante a estruturação do hemigrábem Tacutu. 
A sucessão superior é composta por areias de cor castanho avermelhado com grau de consolidação incipiente, 
demonstrando baixo grau diagenético, granulometria média a muito fina a argilosa. Apresenta associação de 
litofácies St, Sp e Sm, cuja combinação nos permitiu propor o elemento arquitetural principal SB (Sand 
Bedforms; MIALL, 2006), que são sistemas fluviais dominados por areia. Como resultado, propomos como 
modelo deposicional preliminar para a sucessão superior, uma planície aluvial de baixo gradiente com um 
sistema fluvial de barra arenosa, ao qual esteve possivelmente associado a um sistema de leques aluviais que 
se formam da borda flexural em direção à borda lístrica da bacia. 
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Todas as etapas que envolveram recursos de informática foram realizadas com a premissa da utilização do 
software livre com os quais conseguimos obter produtos com a mesma qualidade dos que teríamos obtido se 
tivéssemos usado programas proprietários. Abaixo segue um quadro comparativo de custos estimados dos 
softwares proprietários e suas contrapartes livres. 
 
Tabela1. Portfólio comparativo de softwares livres vs suas contrapartes pagas 

Software livre Valor da licença Equivalente pago Valor da licença 

OS - Linux Mint Free Windows R$ 400,00 

WPS Office Free Microsoft Office R$ 1.000,00 

QGis Free Arcgis Advanced 
(com todas as 
extensões) 

R$ 18.000,00 anual 

Inkscape Free Corel Draw ou 
Ilustrator 

R$ 2.000,00 anual 

GIMP Free Photo shop R$ 105,00/mês 

SPRING Free Arcgis, Surfer  

STEREONET Free   

Sedlog Free   

Aplicativo de GPS Free Equip. GPS R$ 1.500,00 a 
2.000,00 

Valor Economizado Média de mais de 23 mil reais economizados. 
Fonte. O autor 

 
Deve-se ter em conta que estes valores são médias tomadas junto aos sites das próprias empresas 
proprietárias de cada software e que algumas licenças são cobradas anualmente ou mensalmente. Observa-
se portanto, uma expressiva economia em caráter individual, sem nenhuma perda de qualidade nos produtos 
obtidos. Economia esta que, se transportada para os custos de operação de uma empresa mineradora de 
pequeno a médio porte tornar-se-á determinante para a sua saúde financeiras, isto apenas no que se refere ao 
investimento em software, bem como cumpre destacar que a tomada dos pontos geográficos foram realizadas 
com aplicativo GPS para smartphone e aferidos com equipamento GPS da marca Garmin. 
 
CONCLUSÕES 
Com base na combinação dos elementos arquiteturais presentes, concluímos preliminarmente que a sucessão 
inferior da unidade estudada teve sua sedimentação efetivada por  de um sistema fluvial de barras cascalhosas 
meandrante, de alta energia e provavelmente alto fluxo, devido o baixo grau de seleção granulométrica e 
também devido a ausência de imbricação de grãos. Sistema esse que foi sobreposto, posteriormente por um 
sistema de leque aluvial de baixo gradiente e baixa energia subordinado a um sistema de barra arenosa, 
formando a sedimentação da sua sucessão superior. Por isso o contato discordante entre as sucessões inferior 
e superior da unidade estudada. Concluímos também que as ferramentas utilizadas de software livre são 
adequadas para uso acadêmico e profissional, não acarretam perda de qualidade e principalmente geram 
impacto financeiro positivo para estudantes, profissionais autônomos e pequenos empreendimentos de 
mineração, bastando para isso pequeno esforço por parte dos usuários e operadores para readaptarem-se para 
o uso das novas ferramentas. 
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INTRODUÇÃO 

Dentre as espécies produtoras de grãos no Brasil, o milho se destaca com o maior volume de produção 
e, em área cultivada, é superado apenas pela soja (MÔRO E FRITSCHE-NETO, 2015). É uma espécie 
de uso múltiplo, podendo ser usado in natura ou processado para alimentação humana e animal. O 
milho é considerado um dos cereais mais importantes do mundo já que se enquadra perfeitamente 
dentre os componentes da segurança alimentar a nível mundial (SHIFERAW et al., 2011). 
A produtividade do milho, em termos mundiais, tem alcançado altos níveis de incremento, devido 
principalmente ao melhoramento genético e ao aumento no aporte de fertilizantes utilizados na cultura 
(EVENSON; GOLLIN, 2003). Entretanto, no estado de Roraima, extremo norte do Brasil, a 
produtividade média em 2016 foi de 3,5 t/ha (CONAB, 2017), abaixo da média nacional (5,4 t ha-1). 
Por outro lado, a área cultivada com a cultura no estado tem crescido, principalmente, devido ao 
aumento da área plantada com soja. Nesse caso, o milho entra em rotação com a oleaginosa, como 
um dos componentes do sistema plantio direto (VELOSO et al., 2012).  
O baixo rendimento agrícola do estado pode ser explicado por fatores edafoclimáticos, com destaque para o 
manejo do solo, incluindo o sistema de produção adotado e o manejo da fertilidade do solo. Para os solos de 
Roraima, que em sua maioria, apresentam baixa fertilidade natural e baixo teor de argila, estudos sobre a adição 
de nutrientes no solo são de suma importância.  
Dentre os fertilizantes necessários em maiores quantidades destacam-se os fosfatados. O fósforo apresenta 
indiscutível essencialidade para as plantas no que tange a transferência de energia, formação de raízes, 
composição de nucleotídeos, dentre outros (STAUFFER; SULEWSKI, 2004). Na cultura do milho, a deficiência 
de fósforo no solo pode comprometer o desenvolvimento e a longevidade das folhas reduzindo o rendimento 
de grãos pela limitação da fotossíntese (FLETCHER et al., 2008). 
Dessa forma, objetivou-se com este trabalho verificar o desenvolvimento e a produtividade do milho cultivado 
sob doses de fósforo no cerrado de Roraima.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foram conduzidos dois experimentos em 2017, com níveis de fósforo em milho cultivado no município de Boa 
Vista, no cerrado de Roraima. O experimento 1 (E1) foi conduzido no Campo Experimental Água Boa (CEAB), 
pertencente à Embrapa Roraima, e o experimento 2 (E2) foi conduzido na área experimental do Campus 
Cauamé, pertencente da Universidade Federal de Roraima. O solo do E1 foi classificado como Argissolo 
Acinzentado distrófico e o solo do E2, classificado como Latossolo Amarelo distrófico. 
Utilizou-se a cultivar LG 6036 Pro2 (híbrido simples com gene Roundup Ready® 2 e VT Pro2), recomendada 
para a região norte do Brasil. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 4 tratamentos 
e 4 repetições. As unidades experimentais foram constituídas por 6 linhas de plantio com 5 m de comprimento 
e espaçamento de plantio de 0,60 m entre fileiras, sendo considerada como parcela útil as 2 linhas centrais e 
os 4 metros centrais de cada linha. Os tratamentos foram constituídos por: 0 (T1); 60 (T2); 120 (T3) e 180 (T4) 
kg ha-1 de P2O5, na forma de superfosfato triplo, em sulco aberto ao lado da linha de plantio, logo após a 
emergência das plantas. Optou-se pela adubação após o plantio para facilitar a operação da plantadeira. 
A adubação de plantio consistiu de 30 kg ha-1 de N, na forma de sulfato de amônio; 30 kg ha-1 de K2O, na forma 
de cloreto de potássio e 50 kg ha-1 de FTE BR12. Foram realizadas duas adubações de cobertura, aos 14 e 25 
dias após o plantio, utilizando-se em cada uma, 45 kg ha-1 de N, na forma de sulfato de amônio e 35 kg ha-1 de 
K2O, na forma de cloreto de potássio.  
Aos 70 dias após o plantio foram avaliadas seis plantas ao acaso, dentro da parcela útil, quanto a: altura total 
(AT); altura de inserção da primeira espiga (AIES) e diâmetro do colmo (DC). Ao final do experimento avaliou-
se a massa de 100 grãos (M100GR) e a produtividade (kg ha-1) foi estimada a partir do peso de grãos de todas 
as espigas de cada parcela útil. A umidade dos grãos foi padronizada para 13%, para o cálculo da produtividade 
e da massa de 100 grãos.  
Os dados obtidos em cada local foram submetidos à análise de variância individual pelo teste F. Posteriormente 
foi feita a análise conjunta dos dados dos experimentos, de acordo com Banzatto; Kronka (2013). As médias 

mailto:karine.batista@embrapa.br


 
 

4 
 

das variáveis, quando significativas, foram submetidas à análise de regressão. A escolha dos modelos 
ajustados foi em função do valor do coeficiente de determinação (R2) e a significância dos coeficientes da 
equação de regressão até 5% de probabilidade pelo teste t. Todas as análises foram realizadas utilizando-se o 
software SISVAR versão 5.6 (FERREIRA, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A altura de inserção da primeira espiga, altura total da planta e o diâmetro do colmo apresentaram 
comportamento quadrático em função das doses de P, no CEAB. Os valores máximos alcançados por essas 
variáveis foram de 108,68 cm (AIES); 207,32 cm (AT) e 21,63 mm (DC), nas doses de 128,52; 119,55 e 104,67 
kg ha-1 de P2O5, respectivamente. Já no Campus Cauamé, as mesmas variáveis responderam linearmente às 
doses, a exceção do diâmetro do colmo (DC) que, independente da dose de P, apresentou valor médio de 
22,87 mm (Figura 1). 
As médias de altura da inserção da espiga obtidas no presente trabalho discordam dos resultados apresentados 
por Valderrama et al. (2011) testando doses de P2O5, em Latossolo Vermelho distrófico e Oliveira et al. (2009), 
trabalhando com doses do mesmo nutriente, em Latossolo Vermelho eutroférrico, que não observaram 
influência das doses na variável citada. 
Em estudo realizado em solo arenoso, foi observado que o milho cultivado sob doses de P apresentou altura 
máxima de 101,6 cm, com a adição de 120 kg ha-1 de P2O5, aos 105 dias de cultivo (BARAL et al., 2015). 
Entretanto, aos 75 dias após o plantio, os mesmos autores não observaram diferença entre a altura das plantas. 
Resultados obtidos por Masood et al. (2011) mostram altura máxima de 158 cm em plantas de milho cultivado 
com 100 kg ha-1 de P2O5. 

Plantas de milho com menores valores de altura de inserção da espiga e altura total são mais desejáveis, pois 

se tornam menos suscetíveis à quebra do colmo e ao tombamento causado pelo vento. Plantios de milho com 

plantas tombadas ou quebradas podem comprometer a produtividade (SOUSA; YUYAMA, 2015). Acrescenta-

se que a eficiência da colheita mecanizada é aumentada quando as plantas de milho são de porte mais baixo 

(NASCIMENTO et al., 2003). Cultivos de milho com plantas mais baixas podem favorecer a semeadura com 

densidades mais altas (SEIFERT et al., 2006).  

No CEAB houve incremento do diâmetro do colmo até a dose de 104,67 kg ha-1 de P2O5, quando foi observado 

o valor máximo de 21,63 mm. Esse comportamento do milho torna-se interessante à medida que colmos com 

diâmetros maiores podem minimizar o risco de acamamento ou quebra das plantas. Acrescenta-se que quanto 

maior o diâmetro do colmo, maior é o acúmulo de reservas com potencial de utilização no enchimento de grãos 

(MURAKAMI, 2000; SORATTO et. al., 2010; KAPPES et al., 2011). 
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Figura 1. Altura da inserção da espiga (A), altura total (B) e diâmetro do colmo (C) em função de doses de P2O5, nos 
diferentes locais, Boa Vista-RR, 2017. 

No CEAB, a massa de 100 grãos apresentou valor máximo de 25,90 g com 109,75 kg ha-1 de P2O5. Os dados 
corroboram com Valderrama et al. (2011), que testando doses de P2O5 em milho irrigado, observaram influência 
das doses na massa de 100 grãos. Entretanto, no Campus Cauamé não foi observada resposta dessa variável 
às doses de P (Figura 2 A). 
Não houve interação entre os locais e as doses de P para a produtividade (Figura 2 B). Independentemente do 
local, observou-se produtividade máxima de 5.054,36 kg ha-1 na dose de 116,19 kg ha-1 de P2O5. No Campus 
Cauamé, a produtividade (5558,37 kg ha-1) foi superior que no CEAB (3159,79 kg ha-1).  
 

  

 
Figura 2. Massa de 100 grãos (A) em função das doses de P2O5 e dos dois locais de cultivo de milho e produtividade 
em função de doses de P2O5. Boa Vista-RR, 2017. 
 

De maneira geral, observou melhor desenvolvimento e produtividade do milho no Campus Cauamé que no 
CEAB. Possivelmente essa diferença se deu devido às diferenças do tipo de solo entre os locais e ao 
encharcamento do solo no CEAB, nos dias de alto índice pluviométrico (dados não mostrados). Provavelmente, 
nessa situação, grande parte do nitrogênio e do potássio disponíveis no solo, foi perdido por lixiviação, o que 
ocasionou grande queda na produtividade. 
 
CONCLUSÕES 
O milho foi responsivo às doses de fósforo no cerrado de Roraima. De maneira geral, o milho apresentou melhor 
desenvolvimento e produtividade no Campus Cauamé que no Campo Experimental Água Boa. 
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INTRODUÇÃO 
A castanheira-do-brasil (Bertholletia excelsa HBK), espécie pertencente à família Lecythidaceae, é encontrada 
em áreas de terra firme na Amazônia. É uma das árvores mais altas da região, podendo atingir até 60 metros 
de altura e mais de 4 metros de diâmetro a altura do peito (DAP). A espécie produz amêndoas de elevado valor 
econômico, que são consumidas in natura ou na fabricação de outros alimentos (MORI e PRANCE, 1990; 
CAMARGO, 1994; MÜLLER et al. 1995; ARAÚJO et al., 2001).  
Após a decadência da extração da borracha, a castanheira-do-brasil assumiu reconhecido lugar na geração de 
renda para a região amazônica, sendo explorada de forma quase que completamente extrativista. É destaque 
no que diz respeito a exportação de produtos da floresta, gerando empregos tanto na área rural quanto urbana 
(SOUZA et al. 2008; TONINI, 2011; SALOMÃO, 2014).  
A produção de castanha vem sendo reduzida desde a década de 70. Mais ou menos nesse período se iniciaram 
estudos sobre a propagação da espécie, incluindo aspectos relacionados à enxertia (MÜLLER, 1981; MÜLLER, 
1982; MORITZ, 1984; MÜLLER et al. 1995; WADT e KAINER, 2009). Plantas enxertadas apresentam porte 
mais baixo e precocidade de produção (CARVALHO e NASCIMENTO, 2016), podendo produzir os primeiros 
frutos de 3,5 a 6,0 anos após a enxertia (MÜLLER, 1982; MÜLLER e CALZAVARA, 1989; MÜLLER et al. 1995). 
Outra vantagem da enxertia é a fixação das características da planta mãe.  
Fatores como habilidade do enxertador, incompatibilidade entre porta-enxerto e enxerto, condições climáticas, 
idade do enxerto, diferenças de diâmetro entre enxerto e porta-enxerto e estado de conservação das hastes 
(FACHINELLO et al. 2005; RIBEIRO et al. 2005) podem influenciar o processo de enxertia e, 
consequentemente, a taxa de pegamento dos enxertos. Além disso, a taxa de pegamento e o desenvolvimento 
dos enxertos podem ser influenciados pelo genótipo utilizado na enxertia (BEZERRA et al., 2002; SOUSA et 
al., 2004). 
De acordo com os fatores influenciadores do pegamento e desenvolvimento dos enxertos e a diferença de 
altura da enxertia no porta-enxerto em algumas plantas estudadas, o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar o desenvolvimento inicial de plantas enxertadas de diferentes matrizes selecionadas de castanheira-do-
brasil, utilizando-se o método da borbulhia em placa.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O local de estudo é o Campo Experimental Serra da Prata, localizado no município de Mucajaí- RR e 
pertencente à EMBRAPA Roraima. Foram avaliadas plantas enxertadas de sete matrizes selecionadas de 
castanheira-do-brasil (SJB-119, SJB-136, SJB-163, ITAP1-04, ITAP1-28, ITAP2-108 e ITAP2-42), oriundas de 
duas populações nativas, sendo uma de São João da Baliza - RR (SJB) e uma de Caracaraí - RR (ITA). 
O delineamento experimental utilizado foi o blocos ao acaso, com sete tratamentos (matrizes) e quatro blocos, 
sendo cada parcela experimental constituída por uma planta enxertada. 
A enxertia foi realizada de setembro a novembro de 2016, quando os porta-enxertos tinham aproximadamente 
28 meses de idade. Visando reduzir a incompatibilidade entre enxertos e porta-enxertos, estes segundos foram 
obtidos por meio de mudas produzidas de sementes oriundas das próprias matrizes selecionadas. A técnica de 
enxertia utilizada foi a de borbulhia em placa, conforme descrito por Müller et al. (1995) e Corvera-Gomringer 
et al. (2010).  
Avaliações do diâmetro do porta-enxerto a 10 cm do solo (DPE; cm), número de ramos secundários do enxerto 
(NRS), altura do enxerto (AE; m), diâmetro do enxerto (DE; cm), número de folhas do enxerto (NFE), altura no 
porta-enxerto onde foi realizada a enxertia (APE; m) e altura total (AT; m) foram realizadas em junho de 2018, 
quando as plantas enxertadas apresentavam cerca de 20 meses. Para as variáveis de diâmetro utilizou-se 
paquímetro manual e para as variáveis de altura utilizou-se trena graduada.  
Os dados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade pelo método de Lilliefors. Posteriormente, realizou-
se à análise de variância e a comparação das médias pelo teste de Tukey (P<0,05), utilizando-se para isso o 
programa Genes (CRUZ, 2006).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados das variáveis NRS e NFE não seguiram distribuição normal e foram, portanto, transformados para 

√𝑥 .  
Para garantir produtividade das plantas enxertadas, dentre outros fatores, as hastes selecionadas devem 
pertencer a genótipos produtivos. No presente estudo, embora tenha-se utilizado diferentes matrizes para 
enxertia, o desenvolvimento das plantas enxertadas das diferentes matrizes foi similar, tendo sido observadas 
diferenças significativas (P<0,05) apenas para a variável APE (Tabela 1). As médias das variáveis DPE, NRS, 
AE, DE, NFE e AT foram 5,04 cm; 6,9 ramos secundários; 1,72 m; 3,70 cm; 219 folhas; 0,77 m e 2,49 m, 
respectivamente. Não há, na literatura, outras informações sobre o desenvolvimento de castanheiras 
enxertadas em condições de plantio. 
 
Tabela 1. Média de variáveis relacionadas ao desenvolvimento de plantas enxertadas de sete matrizes 
selecionadas de castanheira-do-brasil, avaliadas em condições de campo. Mucajaí – RR, 2018 

 

DPE 
(cm)   NRS   AE (m)   DE (cm)   NFE   

APE 
(m)*   

AT 
(m)   

JF-119 4,08 A 2,0 (4,8) A 1,88 A 3,20 A 10,0 (102,0) A 0,46 B 2,25 A 

JF-136 6,03 A 3,0 (9,3) A 2,08 A 4,53 A 10,6 (342,8) A 0,66 B 2,34 A 

JF-163 5,23 A 3,0 (9,8) A 1,56 A 3,73 A 13,1 (264,3) A 0,69 B 2,34 A 

JLP1-04 4,40 A 2,1 (4,8) A 1,65 A 3,18 A 15,6 (198,8) A 0,84 B 2,49 A 

JLP1-28 4,70 A 2,2 (5,3) A 1,67 A 3,55 A 15,6 (117,0) A 0,85 B 2,58 A 

JLP2-108 5,80 A 2,3 (5,5) A 1,48 A 4,05 A 16,1 (245,8) A 1,11 A 2,93 A 

JLP2-42 5,73 A 2,9 (8,8) A 2,00 A 4,03 A 18,1 (262,5) A 1,27 A 3,26 A 

CV (%) 22,42   24,46   21,90   28,01   28,00   22,49   19,21   

Média 
geral 5,04   2,5   1,72   3,70   15,2   0,77   2,49   

* Significativo pelo teste F ao nível de 5% de probabilidade. Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não 
diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. DPE: diâmetro do 
porta-enxerto a 10 cm do solo; NRS: número de ramos secundários do enxerto; AE: altura do enxerto; DE: 
diâmetro do enxerto; NFE: número de folhas do enxerto; APE: altura no porta-enxerto onde foi realizada a 
enxertia; AT: altura total. 
O recomendado para castanheira é que a enxertia seja realizada a uma altura de 1,0 m do solo (MÜLLER et al. 
1995; CORVERA-GOMRINGER et al. 2010). No entanto, uma vez que no presente estudo foram utilizados 
porta-enxertos provenientes de diferentes matrizes, mesmo tendo sido realizada seleção prévia das mudas no 
viveiro, o crescimento dos porta-enxertos das matrizes, no campo, foram variáveis. Este fato impossibilitou que 
a enxertia de algumas plantas fosse realizada à altura recomendada. A altura de enxertia das matrizes 
provenientes da região do Itã (JL) foi a que mais se aproximaram do recomendado.  
As matrizes JLP2-108 e JLP2-42 apresentaram APE maior que as demais matrizes. Apesar disso, as médias 
das demais variáveis de desenvolvimento dos enxertos não diferiram estatisticamente entre as matrizes. Ainda 
assim, o ideal é que sejam utilizados porta-enxertos de desenvolvimento similar, uma vez que o vigor da planta 
enxertada pode ser alterado com as características do porta-enxerto (HARTMANN et al., 2002). Segundo 
Pauletto et al. (2001), porta-enxertos vigorosos tem influência no crescimento do enxerto, devido a sua 
capacidade de absorção de água e transporte de nutrientes para a planta. Além da produção de hormônios 
para o crescimento e desenvolvimento de copa.  
 
CONCLUSÕES 
Não foram observadas diferenças significativas no desenvolvimento vegetativo das plantas enxertadas de 
diferentes matrizes de castanheira. 
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INTRODUÇÃO 
A maior parte do rebanho bovino brasileiro é criada em sistemas extensivo, em pastagens nativas ou cultivadas, 
tendo baixos índices de desempenho e produtividade e baixo nível de uso de tecnologia nas propriedades. E 
nas condições em que o solo não é capaz de suprir as exigências nutricionais do capim, é necessário realizar 
a adubação de correção e de manutenção em proporções adequadas, para elevar o potencial nutritivo e 
produtivo das pastagens. Um dos nutrientes que a planta tem maior exigência é o nitrogênio, que por sua vez 
permitir que a mesma tenha condições de melhorar sua produtividade. 
A adubação nitrogenada, desde que os demais nutrientes se encontrem em quantidades mínimas adequadas, 
é a mais importante, em termos quantitativos, garantido maior produção de matéria seca e consequentemente, 
proporcionando maior densidade de massa de forragem (Cecato et al., 2000). Em adição, a adubação 
nitrogenada tem efeito sobre várias características morfogênicas das plantas, envolvendo a dinâmica de folhas 
e perfilhos, sendo necessária a avaliação do potencial de resposta do nitrogênio sobre as gramíneas. Sendo 
assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a densidade populacional de perfilhos, altura de planta, taxa de 
expansão do relvado, taxa de acúmulo de forragem e densidade de massa de forragem a partir de diferentes 
combinações de correção e adubação do solo sob uma pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandú. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado na fazenda Santa Fé, localizada na Latitude - 2° 36’ N Longitude - 61° 32’ W Altitude 
- 94 m, no período de maio a setembro de 2017. Em uma área cercada, com 15x31 metros de extensão, dentro 
de um piquete de pastagem de Bachiaria brizantha cv Marandú. 
Com canteiros de 3x3 metros e o espaçamento entre eles de 1 metro e espaçamento na bordadura (até a cerca) 
de 2 metros. Em um solo classificado como Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico de textura média. Foi 
realizada a coleta da amostra do solo na profundidade de 0-20 cm, para determinar suas características 
químicas e físicas. Para realização da correção do solo foi utilizado o calcário Dolomítico (320 kg/ha) associado 
ao Gesso agrícola (80 kg/ha) para fazer a calagem superficial. 
Também foram adicionados 30 kg/ha de fósforo na forma de Super Simples, e 50 kg/ha de FTE 
(micronutrientes) decorridos 30 dias de aplicação do corretivo. A adubação potássica não foi realizada em 
função da análise de solo ter acusado nível satisfatório deste nutriente no solo. A adubação nitrogenada foi 
adicionada em intervalos de 15 dias de maneira parcelada em doses de 50 kg/ha. O delineamento experimental 
adotado foi em blocos casualizados (DBC) contendo três repetições. Com os seguintes tratamentos: 

1. Ausência de correção e adubação; 
2. Só Calagem (Calcário + Gesso); 
3. Adubação base + 0 kg/ha de N; 
4. Adubação base + 50 kg/ha de N; 
5. Adubação base + 100 kg/ha de N; 
6. Adubação base + 150 kg/ha de N; 
7. Adubação base + 200 kg/ha de N. 

Foram realizadas 6 coletas de dados em intervalos de 2 semanas. Primeiro com a contagem dos perfilhos 
utilizando-se um quadro de 1,0 m², arremessado aleatoriamente dentro de cada parcela. Após este 
procedimento, foram determinadas 5 alturas de planta da gramínea, usando uma régua graduada, de forma 
aleatória em cada parcela, das quais a medida iniciava da superfície do solo até a inflexão das folhas mais 
altas. Para a quantificação da produção de massa verde utilizou-se dois quadros de 1,0 m², arremessados 
aleatoriamente em cada parcela. 
A amostra da forragem dentro de cada quadrado foi cortada, a aproximadamente 5 cm do solo, sendo 
acondicionada em saco plástico e depois pesada. Em seguida os materiais foram encaminhados ao laboratório 
onde foi feita a separação dos componentes morfológicos em lâmina foliar, colmo e material morto de uma 
amostra e na outra amostra as plantas inteiras, sendo colocadas em sacos de papel e levadas para estufa de 
circulação de ar forçada a 55° C até atingirem peso constante, para determinação da matéria pré-seca. Com 
posse destes dados, os resultados foram submetidos ao teste de Tukey a 5% de significância para comparação 
das médias.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na tabela 1, são apresentados os resultados referentes a DPP, Altura, TER, TAF e DMF do capim-brizantão 
submetido aos diferentes tratamentos de adubação. 
 
Tabela 1: – Resultados estatísticos.  

 

Tratamentos 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 CV (%) 

DPP (perfilhos/m2) 142b 172ab 156ab 180ab 173ab 158ab 192a 10,22 
Altura (cm) 14,6b 16,0b 15,2b 18,4a 18,7a 19,0a 19,2a 4,61 
TER (cm/dia) 0,73c 0,82c 0,80bc 0,94ab 0,96a 0,99a 1,01a 4,85 

TAF (kg MS/ha/dia) 20,31 23,67 24,25 25,19 27,72 28,97 32,80 28,53 

DMF (Kg MS/ha/cm) 97,1 103,8 111,4 96,1 103,9 106,8 119,7 26,55 
Médias seguidas por letras diferentes nas linhas não são iguais pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
Legenda: DPP - Densidade Populacional de Perfilhos; TER - Taxa de expansão ou crescimento do relvado; TAF - Taxa de 
acúmulo de forragem; DMF - Densidade de Massa de forragem. 
 

A aplicação de 200 kg/ha de N resultou em maior DPP que a pastagem sem correção e adubação. A adubação 
com N proporcionou maior altura de plantas e TER em relação aos tratamentos que não receberam este 
nutriente, concordando com o que foi observado por Cecato et al. (2000) e Fagundes et al. (2005), os quais 
descrevem que as quantidades crescentes de aplicação de N proporcionaram aumento no vigor do capim 
marandú. A TAF e a DMF não foram influenciadas pelos tratamentos de adubação. 
A adubação de correção fosfatada também influencia no crescimento da planta podendo resultar em aumentar 
a produtividade de matéria seca da pastagem (Gatiboni et al., 2000). Isto ocorre porque o fósforo estimula o 
crescimento das raízes e aumenta a capacidade da planta de absorver o nitrogênio. 
É provável que a ausência de resposta à adubação nitrogenada crescente, tenha ocorrido devido a um baixo 
desenvolvimento do sistema radicular da gramínea estudada, durante o período de realização da pesquisa, o 
qual não respondeu de forma satisfatória à correção e adubação realizada, principalmente a fosfatada, 
aplicadas superficialmente.  

 

CONCLUSÕES 
Nas condições de realização do presente estudo os indicadores de crescimento do capim-brizantão avaliados 
não foram incrementados de forma efetiva em resposta a adubação nitrogenada crescente, associada a 
correção e aplicação superficial de fósforo e micronutrientes. 
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INTRODUÇÃO 
A cidade, com sua estrutura física, é um local que possibilita aos cidadãos o estabelecimento de relações 
sociais e o direito de exercer a cidadania, podendo assim, exercer os direitos sociais, como previstos no art. 6° 
da Constituição Federal de 1988, dentre eles o direito ao lazer, previsto a toda a população brasileira, além 
disto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe que, toda pessoa com deficiência tem direito ao acesso ao 
lazer, de forma igualitária sem distinções, incluindo neste aspecto a pessoa com deficiência física, visual, mental 
ou auditiva.  
Dito isto, este trabalho tem como objetivo realizar uma investigação acerca de dois espaços públicos de lazer 
do município de Boa Vista-RR, buscando identificar se os mesmos proporcionam acessibilidade à pessoas com 
deficiência, levando em consideração, nesta perspectiva, a acessibilidade como o direito de poder usufruir da 
cidade e tudo o que esta possa vir a oferecer, de forma igualitária perante os demais cidadãos. Neste exame, 
foram priorizados os seguintes espaços públicos de lazer: praça do complexo esportivo Ayrton Senna, com sua 
primeira fase do espaço inaugurada em 1994, construída na área central da cidade, Zona Norte de Boa Vista, 
e o parque municipal Germano Augusto Sampaio, inaugurada em 2004, construída em uma área mais afastada 
do centro da cidade, Zona Oeste de Boa Vista, área que comporta aproximadamente 37 bairros. 
 
MATERIAL E MÉTODOS  
Utilizou-se nesta pesquisa o levantamento bibliográfico, realizado simultaneamente ao estudo espacial (das 
áreas de lazer), levando em consideração as áreas físicas observadas, do complexo esportivo Ayrton Senna e 
do parque municipal Germano Augusto Sampaio, com a finalidade de observar se os espaços proporcionam 
condições acessíveis para que as pessoas com deficiência consigam se locomover, sem dificuldades, de forma 
igualitária quando comparados aos demais usuários, buscando identificar se há instrumentos necessários para 
a viabilização dessa mobilidade, como calçadas com espaçamento e estrutura física adequada, rampas com 
inclinação correta, ou ao menos rampas, se há transportes públicos que viabilizem o acesso dos moradores 
mais afastados ao local, com paradas de ônibus próximos aos espaços de lazer, se há piso tátil para as pessoas 
com deficiência visual,  dentre outros fatores. 
Nesta perspectiva, a investigação, foi realizada em dia de domingo, compreendendo ser o de maior fluxo de 
pessoas nos espaços de lazer. No primeiro domingo, dia 26 de agosto de 2018, houve um estudo sucinto acerca 
do espaço, do perfil aparente usuários dos espaços, sendo esta realizada no complexo esportivo Ayrton Senna, 
no horário das 17:00, momento anterior a chuva. A análise realizada no dia de domingo, sendo o segundo 
domingo dedicado as observações, foi realizada no dia 02 de setembro de 2018, no horário similar ao primeiro 
domingo analisado, 17:00 horas, em momento posterior a uma intensa precipitação no município de Boa Vista. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir das investigações realizadas nos espaços públicos de lazer do complexo esportivo Ayrton Senna e 
parque municipal Germano Augusto Sampaio, identificou-se que, em características e localizações, o caráter 
amplo do complexo esportivo Ayrton Senna, que comporta quadras para prática de esportes, como basquete, 
vôlei, skate, tênis, quadras de areia com finalidades similares, de vôlei, futebol, bicicross entre outros, possui 
espaço de academia, áreas gastronômicas bem diversificadas e em grande quantidade, há também 
playgrounds reestruturados, com emborrachado, bem estruturados para que as crianças possam se divertir, 
com segurança. É possível observar, neste espaço, o fluxo de venezuelanos reduzido, sendo aqueles que pude 
observar a partir da minha pesquisa, usando os espaços públicos de lazer exclusivamente para a finalidade 
proposta pelos espaços. Uma área valorizada, com poucas casas ao redor, contudo observa-se o alto índice 
de órgãos públicos, tais como Vara da Justiça Itinerante, Câmara de Conciliação, observa-se também a 
presença do primeiro cinema da cidade, área militar, próximo a Universidade Federal de Roraima, outras áreas 
públicas de lazer no entorno do complexo, como a praça da pirâmide, praça Fábio Páracat, praça das águas, 
entre outros espaços, sendo o complexo esportivo Ayrton Senna palco de grandes eventos como: arraial, feiras 
culturais, além de atividades como academia aberta, entre outras. 
O complexo esportivo Ayrton Senna, que passou e ainda passa por reformas em suas instalações, é um local 
amplo e completo no quesito lazer. A partir das análises realizadas, foi possível identificar neste complexo um 
espaço bem planejado, limpo, apto a receber tanto usuários locais como turistas, suas condições frente a 
viabilização do acesso do espaço pessoas com deficiência não estão em perfeitas condições, mas suas 
instalações suprem normas exigidas, tais como rampas adequadas e em quantidade satisfatória, calçadas com 
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proporções em largura e altura aptas ao uso de cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção, com 
calçadas estáveis, de fácil acesso para aqueles que utilizam transportes públicos, com mais de três linhas de 
ônibus ativas funcionando no entorno deste espaço. Desta forma, o espaço de lazer complexo esportivo Ayrton 
Senna proporciona acessibilidade, em sua grande maioria, para pessoas com deficiências, deixando aqui 
algumas ressalvas como: vagas destinadas a cadeirantes, onde não foi possível identificar, e o transporte 
público existe nas proximidades do complexo, contudo acaba por ser dificultoso para os cadeirantes se 
locomoverem do ponto de ônibus para o complexo, tendo em vista a falta de rampas em frente aos pontos de 
ônibus. No demais, este foram os resultados obtidos a partir da análise realizada neste espaço público de lazer 
no município de Boa Vista, Roraima.  
A partir da investigação realizada no parque municipal Germano Augusto Sampaio, contudo, foi possível 
identificar condições não tão próximas à realidade do complexo esportivo da Zona Norte. A investigação 
realizada, que aconteceu como já dito em um momento posterior a chuva, chamou atenção pelo alto índice de 
usuários dos serviços oferecidos pelo espaço público de lazer, o local possui quadras com finalidades tais como 
basquete, pista de skate, pista de bicicross, futebol, assim como apresentado no espaço analisado 
anteriormente, juntamente com áreas gastronomicas, em menor quantidade e variedade, contudo é possível 
notar um espaço menos cuidado, mais sujo, com calçadas quebradas e algo que chamou a atenção foi o fato 
de, em determinado momento, não haver rampas para os cadeirantes passarem de uma calçada pra outra, 
como há em determinadas calçadas deste mesmo espaço. O parque municipal Germano Augusto Sampaio, 
por diversos fatores, apresenta fiscalização intensa por parte da guarda municipal, como observado, devido à 
localização a qual a área se encontra, em uma área da Zona Oeste que concentra um dos altos índices de 
criminalidade, violência, tráfico no município de Boa Vista-RR, como demonstra o mapeamento executado pelo 
“Mapa Falado da Segurança”, realizado por meio do Programa Braços Abertos. Devido também a existência 
de um abrigo de imigrantes ao lado deste local, representando um alto índice de imigrantes venezuelanos neste 
espaço, implica dizer que o parque municipal Germano Augusto Sampaio não recebe venezuelanos, como foi 
possível identificar no complexo esportivo Ayrton Senna, apenas como visitantes, sendo possível observar um 
grande número de pessoas apropriando-se deste espaço públicos de lazer para realizar necessidades, tais 
como, dormir, estender roupa, entre outras. Todavia, há um alto índice de imigrantes venezuelanos usando 
este espaço tanto para situações citadas anteriormente como para o uso adequado a finalidade proporcionada 
pelos espaços públicos de lazer, observando-se famílias, casais e grupos de pessoas venezuelanas em 
diversas atividades de lazer. 
O parque municipal Germano Augusto Sampaio foi analisado em um momento posterior a chuva, sendo 
possível identificar a falta de estrutura perante esta situação, mostrando-se uma área alagada, de difícil 
escoamento, sendo uma área mais aberta, valorizando a área ambiental, contudo mostra-se uma área mais 
poluída. É possível identificar, contraditoriamente ao complexo esportivo Ayrton Senna, um alto índice de casas 
nas redondezas deste espaço, apresenta-se um alto índice de usuários neste local, onde o socioeconômico 
demonstra ser de pessoas de classe média baixa e classe baixa. Há, atualmente, cerca de duas a três linhas 
de ônibus ativas, perpassando pelas redondezas do parque municipal, contudo identifica-se um alto índice de 
moradores dos bairros próximos, a partir do grande números de bicicletas e pessoas que chegam a pé neste 
espaço, sendo contraditório ao complexo esportivo também nesta perspectiva. 
 
CONCLUSÕES 
Afirma-se que o município de Boa Vista-RR apresenta um total de 43 praças sendo 23 encontradas na Zona 
Oeste e 10 encontradas na Zona Norte, segundo SILVESTRIN (2016). Levando em consideração a densidade 
demográfica apresentada na Zona Oeste, é certo afirmar que há poucos espaços públicos de lazer na Zona 
Oeste da cidade, partindo da afirmativa de que há um total de 6 bairros na Zona Norte e 37 bairros na Zona 
Oeste.  
É inegável evidenciar o fato de que o complexo esportivo Ayrton Senna proporciona um maior acesso ao lazer 
da pessoa com deficiência quando comparado a parque municipal Germano Augusto Sampaio  por sua 
estrutura física de maior qualidade, englobando normas de acessibilidade que condizem com as necessidades 
das pessoas com deficiência, sendo também um espaço mais atrativo visualmente, quanto a sua 
ornamentação, planejamento e limpeza do ambiente, quando comparado ao parque municipal Germano 
Augusto Sampaio.  
Quando comparado o complexo esportivo Ayrton Senna com o parque municipal Germano Augusto Sampaio, 
é possível identificar neste segundo local um espaço mais desafiador para as pessoas com deficiência, 
apresentando pouco piso tátil, encontrando-se apenas nos arredores das rampas no espaço para os 
cadeirantes de acesso à rua, o que inviabiliza o acesso a este espaço de pessoas com deficiência visual, só 
sendo possível este acesso a partir do auxílio de um familiar ou companheiro desta pessoa. O espaço na 
calçada que não possui rampa, na perspectiva da pesquisadora, foi indignante pois o acesso a outra calçada 
que encontra-se a menos de 3 metros de distância torna-se inviável ao cadeirante que encontra-se sozinho 
neste espaço, sendo possível apenas, mais uma vez, por um familiar ou companheiro da pessoa com 
deficiência física naquele momento. O parque municipal Germano Augusto Sampaio, com determinadas 
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limitações quanto a sua estrutura física, não respeita na sua totalidade as normas de acessibilidade 
preestabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 9050/2015). 
Identifica-se neste espaço o planejamento do mesmo, não visando o acesso ao lazer da pessoa com deficiência 
de forma acessível, contudo com a reforma e ampliação do parque municipal finalizado em 2016 trouxe 
mudanças quanto a estrutura física do parque municipal Germano Augusto Sampaio, principalmente nas áreas 
gastronômicas que possuem, todas elas, rampas e pisos tátil, abarcando agora, a partir do replanejamento do 
parque municipal, a viabilização do direito ao lazer da pessoa com deficiência, entretanto quando realiza-se um 
comparativo entre o parque municipal da Zona Oeste e o complexo esportivo da Zona Norte é possível 
identificar, de forma nítida, as falhas na estrutura física do parque municipal da Zona Oeste e as possíveis 
dificuldades vivenciadas pelas pessoas com deficiência, sendo estas físicas, mentais, visuais ou auditivas.  
Nesta perspectiva, é possível identificar uma infraestrutura mais instável apresentada no espaço público de 
lazer analisado na Zona Oeste da cidade, quando comparada ao espaço público de lazer da Zona Norte. 
Identifica-se a importância que expressa a presença dos espaços públicos de lazer na Zona Oeste, contudo 
compreende-se a necessidade, não apenas da instauração deste espaço mas, de um espaço que possa 
proporcionar o acesso ao direito ao lazer, com qualidade e de forma igualitária para todos os possíveis usuários 
destes espaços, incluindo nesta perspectiva a pessoa com deficiência. 
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INTRODUÇÃO 
Roraima é uma das 27 Unidades Federativas do Brasil. Está situada na Região Norte do país e possui pouco 
mais de 522 mil habitantes. Sua população indígena soma aproximadamente 50.000 pessoas. Faz fronteira 
com dois países (Venezuela e Republica Cooperativista da Guiana) e com dois estados da região norte 
(Amazonas e Pará). O movimento indígena roraimense é um dos precursores na construção da atual educação 
escolar indígena brasileira e um dos ferrenhos combatentes da escola integracionista, que desvaloriza física e 
culturalmente o índio no currículo escolar. A desvalorização dos diferentes conhecimentos indígenas no 
currículo escolar é o problema de pesquisa que norteou o estudo que deu origem a este texto. Ficou claro que 
a superação desse problema perpassa pela construção de outra prática pedagógica, que tenha como principal 
característica a valorização dos diferentes conhecimentos indígenas no currículo. Assim, o objetivo do presente 
texto é explicitar os fundamentos ético e epistemológico dessa outra prática pedagógica diferenciada, critica e 
libertadora. As pesquisas de campo deram-se na Licenciatura Intercultural, curso que forma professores 
indígenas, organizado e implementado no âmbito da Universidade Federal de Roraima.  
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Essa foi uma pesquisa de doutoramento, de cunho qualitativo, onde foi possível alternar período de estudo 
teórico e análise de documentos com períodos de convivência, entrevistas e observação no campo de pesquisa. 
Das etapas percorridas, 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. Vale destacar que esse texto é o resumo do segundo capítulo da 
tese de doutoramento defendida em novembro de 2017. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para explicitar os fundamentos ético e epistemológico da prática pedagógica “diferenciada, crítica e libertadora” 
em Educação Escolar Indígena fez-se necessário revisitar a história da Educação Escolar para Índios de 
algumas décadas atrás. Ao revisitar essa história foi possível compreender que antes de 1988 não havia 
educação escolar indígena de fato e nem em termos legais no Brasil. Tal afirmação baseia-se no fato de que 
foi a atual Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, que trouxe uma série de dispositivos legais que 
deram a legalidade e a viabilidade para se concretizar a educação escolar indígena, debatida e reivindicada 
pelo movimento indígena brasileiro desde a década de 1970. Até essa data houve instituições, principalmente 
as missões católicas, que atendiam a crianças indígenas com o intuito de catequizá-las e integrá-las à 
sociedade nacional. Desta forma, fazer educação escolar indígena e escrever sobre ela é algo muito recente 
na história, tanto para os índios quanto para aqueles que a estudam. 
Além disso, é importante destacar que o conceito de prática pedagógica adotado neste texto é o que 
compreende a prática pedagógica como sendo formada por quatro dimensões, a saber: a prática docente, a 
prática gestora, a prática discente e a prática epistemológica. (SOUZA, 2009). Portanto, a prática pedagógica 
proposta para as escolas indígenas da atualidade deve ser diferenciada daquela que era realizada na escola 
integracionista; é crítica porque foi pensada tendo como fundamento a Teoria Crítica de Currículo; é libertadora, 
pois, no processo de imposição física e cultural, de desvalorização dos diferentes conhecimentos indígenas no 
currículo, foi pensada como instrumento de resistência, luta e libertação das amarras integracionistas. É 
importante destacar aqui as características que diferenciam a prática pedagógica integracionista da prática 
pedagógica diferenciada, crítica e libertadora em educação escolar indígena no contexto roraimense. A prática 
pedagógica integracionista no Brasil tinha três características principais que a sustentava, a saber: uma 
legislação, um conjunto teórico e um corpo docente com fins integracionistas e caracterizava-se pela 
desvalorização dos diferentes conhecimentos indígenas no currículo escolar. 
No que tange à legislação, destaca-se o fato de haver leis do Estado que davam fundamentos à ação 
integracionista na escola; logo, pode-se afirmar que a prática pedagógica integracionista era normal e 
legalmente consentida pelo Estado brasileiro. Um pequeno exemplo desse tipo de legislação pode ser 
encontrado na Lei 6001, de 1973, conhecida como Estatuto do Índio. O Título V da referida Lei trata sobre 
educação, cultura e saúde. No art. 50 lê-se a seguinte redação: “A educação do índio será orientada para a 
integração na comunhão nacional mediante processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e 
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valores da sociedade nacional [...]” (BRASIL, 1973). Além do Estatuto do Índio, o Referencial Curricular Nacional 
para as Escolas Indígenas (RCNEI, 1998, p. 26-27), que é um documento pós período integracionista, ao tratar 
do assunto, afirma que “As relações entre o Estado brasileiro e os povos indígenas no Brasil têm uma história 
na qual se pode reconhecer duas tendências: a de dominação, por meio da integração e homogeneização 
cultural, e a do pluralismo cultural. [...]” 
O corpo docente e os gestores da escola integracionista eram formados, em sua totalidade, por professores 
não-indígenas que pouco ou nada conheciam sobre as diferenças culturais dos povos indígenas com os quais 
trabalhavam. Por esse motivo, tais profissionais chegavam à escola com uma visão estereotipada e 
preconceituosa dos seus alunos. Neste caso, além da garantia legal, o professor e a equipe gestora tinham em 
sua formação, quando tinham, uma base teórica e ideológica que os orientava no processo de integração.               
Nesse momento histórico, até mesmo a Antropologia, ciência acadêmica que nasceu para estudar e 
compreender o ser humano em suas diferentes dimensões, pensava a cultura e o próprio ser humano numa 
perspectiva evolutiva. O professor Roque de Barros Laraia (2008, p. 33), na obra Cultura: um conceito 
antropológico, ao fazer uma apresentação do modo como se deram o desenvolvimento e as transformações 
históricas do conceito de cultura, destaca que houve um período em que “[...] uma das tarefas da antropologia 
seria a de estabelecer uma escala de civilização, simplesmente colocando as nações europeias em um dos 
extremos da série e em outro as tribos selvagens [...]”. As culturas eram apresentadas como inferiores ou 
superiores a partir de uma suposta escala evolutiva. 
O conjunto de leis, o corpo docente e os gestores, somados ao referencial teórico, geravam uma série de 
práticas pedagógicas de cunho integracionista. Independentemente do lugar onde eram realizadas, as mesmas 
tinham como resultado principal a integração e a desvalorização física e cultural dos índios no currículo escolar. 
Mas, a partir dos anos de 1960 e 1970, quando o movimento indígena brasileiro, ainda em formação, começou 
a discutir a educação escolar indígena com características próprias, destacou-se a necessidade de mudar a 
legislação, a teoria e o corpo docente com fins integracionistas. A mudança legal veio a partir de 1988, com a 
promulgação da Constituição Federal e, em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional do 
Brasil (Lei 9.394/96). Nos anos seguintes, uma série de resoluções e diretrizes nos níveis nacional, estadual e 
municipal foi sendo criada. Semelhantemente, o corpo docente e os gestores foram, aos poucos, sendo 
substituídos. Esse processo foi acelerado a partir do Parecer 14/99 do Conselho Nacional de Educação/CNE, 
que deu origem à Resolução 003/99 da Câmara de Educação Básica/CEB/CNE, que criou a categoria escola 
indígena para atender exclusivamente alunos indígenas. Em seu Art. 8º, a referida resolução assegura que “a 
atividade docente na escola indígena será exercida prioritariamente por professores indígenas oriundos da 
respectiva etnia”. 
A produção teórica também mudou de direção, adotando uma postura de identificação, de reconhecimento e 
de valorização física e cultural em relação aos povos indígenas brasileiros. Na atualidade, além de 
pesquisadores e estudiosos não-indígenas, há pesquisadores e estudiosos indígenas de diferentes povos, de 
regiões distintas, produzindo teoria na academia, escrevendo livros e artigos, contribuindo com as comunidades 
e os povos indígenas do Brasil. Para o projeto de construção da educação escolar indígena no Estado de 
Roraima e, em especial, para o campo do currículo, esse fato teve um peso imenso, tendo em vista que, em 
conformidade com o que diz o professor Miguel Arroyo: “A produção e apropriação do conhecimento sempre 
entrou nas disputas das relações sociais e políticas de dominação-subordinação. [...].” (2011, p. 14).  
Com base no exposto acima cabe reafirmar que a prática pedagógica realizada na educação escolar para os 
índios tinha como objetivo final a desvalorização física e cultural, visando a integração indígena à sociedade 
nacional; doravante, no atual contexto da educação escolar indígena, a prática pedagógica, em todas as suas 
dimensões, deve ir no sentido oposto, valorizando os diferentes conhecimentos indígenas no currículo escolar. 

 

CONCLUSÕES 
Até meados dos anos de 1970 e 1980 tinha-se uma escola para índios, de cunho integracionista que 
desvalorizava os diferentes conhecimentos indígenas no seu currículo. Desde então, o movimento indígena 
vem discutindo uma outra prática pedagógica, que tenha como principal característica a valorização dos 
diferentes conhecimentos indígenas em todas as suas dimensões. Esse texto buscou explicitar os fundamentos 
ético e epistemológico dessa “outra” prática pedagógica diferenciada, critica e libertadora. 
Para isso é preciso compreender que valorizar os diferentes conhecimentos indígenas no currículo pressupõe 
valorizar as línguas, os costumes, tradições, enfim, significa atribuir valor a vida física e cultural dos diferentes 
povos indígenas brasileiros. Em outras palavras significa dizer que a valorização dos diferentes conhecimentos 
por intermédio da educação escolar indígena possibilita a manutenção da sua vida física e cultural. Posso 
concluir, então, que a manutenção da vida é o fundamento ético e epistemológico da prática pedagógica 
diferenciada, crítica e libertadora realizada na Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de Roraima.  
A luta pela manutenção da vida, em acordo com o que diz o filósofo Enrique Dussel (2012, p. 636), envolve 
“produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana de cada sujeito ético”. Para esse autor, o critério 
material universal da ética por excelência é a vida concreta de cada ser humano. Isso deve ser exposto em três 
momentos: a) o da produção da “vida humana” [...]; b) o da reprodução da “vida humana” e; c) o do 
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desenvolvimento da “vida humana”. Alípio Casali (2007), parafraseando Dussel, reafirma que o valor ético por 
excelência é a vida. Se isso é verdade, então, deste ponto de vista, a vida é a medida do valor de toda e 
qualquer coisa. Sendo assim, pode-se afirmar que só tem valor o que for um meio para realizar a vida, e realizar 
a vida significa criar meios para “criá-la, reproduzi-la, mantê-la, cuidar dela”. Uma prática pedagógica 
diferenciada, crítica e libertadora, como a aqui exposta, tem como fundamento ético a Vida, pois, se coloca 
como um meio para a produção, a reprodução e o desenvolvimento da vida física e cultural dos diferentes povos 
indígenas brasileiros.  
Alípio Casali (Ibidem, p. 11) assegura ainda que “[...] só existe a epistemologia, esse sistema crítico construído 
coletivamente para validar ou invalidar conhecimentos. [...] o conceito-chave da epistemologia chama-se 
validação! Uma validação é um resultado positivo de uma avaliação epistemológica [...]”. Se, por um lado, o 
fundamento ético da prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora é a Vida, por outro lado, o seu 
fundamento epistemológico é o conhecimento indígena. Sendo assim, conclui-se que o seu principal objetivo 
ético é a criação, a reprodução e desenvolvimento da vida física e cultural dos povos indígenas. O seu objetivo 
epistemológico é a validação dos diferentes conhecimentos indígenas ensinados e aprendidos no currículo 
escolar. Deste modo, o fundamento epistemológico da prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora 
contribui para a realização do seu fundamento ético, uma vez que a valorização física e cultural dos índios, no 
currículo escolar, somente é possível quando há o reconhecimento e validação epistemológica dos diferentes 
conhecimentos indígenas. 
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INTRODUÇÃO 
A humanidade depende de ar, água e solos de boa qualidade para continuar a viver. Contudo, nem sempre, o 
homem usa esses recursos naturais de forma a preservá-los. O desenvolvimento da agricultura, apesar de 
alterar intensamente os ecossistemas, deve ser feito de forma sustentável, com atividades harmoniosas, 
produzindo alimentos, fibras e combustíveis, para atender às crescentes necessidades da população mundial, 
com o mínimo de prejuízos ambientais (LEPSCH, 2010).    
Diante disso, é notável a importância da educação e conscientização em todos os âmbitos sociais quanto a 
preservação de um dos recursos mais importantes para a agricultura, o solo. Observa-se também a falta de 
informações a respeito da importância da conservação dos solos durante o ensino básico nas escolas, o que 
dificulta a disseminação e incentivo para resolver este problema e fortalecer a agricultura.  
Dentre os fatores naturais que interferem na agricultura temos o solo o clima e o relevo, sem dúvida, o clima é 
o que exerce maior influência no desenvolvimento da agricultura, pois ela é uma atividade altamente 
dependente de fatores climáticos, como temperatura, pluviosidade, umidade do solo e radiação solar (SANTOS, 
2012). 
Visto isso, a agricultura busca novas formas de manejar o solo atrelando seus fatores principais. Uma opção 
que tem crescido muito e apresentado resultados positivos é o Sistema de Plantio Direto – SPD. A semeadura 
direta é uma das práticas mais antigas da agricultura. O Sistema de Plantio Direto, entretanto, começou a ser 
desenvolvido na década 1970, com o surgimento do herbicida Paraquat, que veio substituir o preparo do solo 
no controle das plantas daninhas. No Brasil, as regiões de Castro e Ponta Grossa, no Paraná, foram as que 
apresentaram maior crescimento inicial do sistema, por iniciativas dos produtores rurais (EMBRAPA, 1998). 
Este sistema tem por finalidade o cultivo conservacionista que envolve todas as técnicas recomendadas para 
aumentar a produtividade, conservando ou melhorando continuamente o ambiente (EMBRAPA, 1998). 
Fundamenta-se em três fatores: o mínimo revolvimento, manutenção do solo coberto durante todo o ano, seja 
por palhadas ou por plantas vivas e por último a diversificação de culturas (rotação, sucessão ou consorciação). 
Uma boa cobertura do solo no Sistema de Plantio Direto, tem três benefícios principais: reduzir o impacto da 
gota da chuva na superfície do solo, reduzindo assim a perda de água e solo por erosão; a manutenção da 
temperatura numa faixa ideal para as plantas, que não seja muito quente e nem muito fria; a diminuição da 
perda de água por evaporação.  
Considerando as atuais mudanças climáticas é importante apresentar opções de cultivo que visa a conservação 
dos solos e consequentemente do meio ambiente como um todo. Com isso o objetivo deste trabalho foi 
disseminar informação sobre uma alternativa para a conservação dos solos que é o Sistema de Plantio Direto 
e de conscientização através de uma palestra ministrada para alunos integrantes do 8º e 9º ano do Ensino 
Fundamental. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi desenvolvido por discentes do curso Tecnologia em Agroecologia da Escola Agrotécnica (EAgro), 
Universidade Federal de Roraima (UFRR), através do projeto “Educação em Clima e Solos”, buscou-se na 
disciplina de climatologia desenvolver palestras para alunos do ensino fundamental de escolas da rede estadual 
de ensino. 
A delimitação do tema a ser abordado foi feita com base em problemas locais, e que os alunos da disciplina e 
professores julgaram ser importante conscientizar. 
Foi desenvolvido um questionário contendo 5 perguntas de múltipla escolha com 4 opções (A, B, C, D). Foram 
18 questionários para cada dupla totalizando 36. Os mesmos foram aplicados após a execução da palestra. O 
intuito foi verificar a efetiva absorção dos conhecimentos abordados na palestra. As perguntas contidas no 
questionário, são as seguintes: 1- O que seria o sistema de plantio direto? 2- Quais desses são requisitos para 
implantação do sistema de plantio direto? 3- Quais destes são benefícios do sistema de plantio direto? 4- Qual 
o clima mais favorável para o sistema de plantio direto? 5- Quais dos fatores climáticos influenciam mais na 
implementação do SPD?  
Foi selecionada para aplicação da palestra a Escola Estadual Albino Tavares, localizada no Projeto de 
Assentamento (PA) Nova Amazônia situada no município de Boa Vista/RR. Estiveram presentes 36 alunos do 
ensino fundamental. A escolha da escola foi realizada pela localização em área de assentamento rural, com 
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predomínio de filhos de pequenos agricultores. Após realização da palestra, os dados foram agrupados por 
pergunta e por nível de ensino (8° ano e 9° ano). Os dados foram tabulados e as análises feitas com auxílio do 
programa Word 2016 e expressos em gráficos de percentual. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados obtidos de acertos e erros da primeira a quinta questão, são respectivamente: 1- 50% de acerto e 
50% de erro; 2- 44% de acerto e 56% de erro; 3- 94% de acertos e 6% de erro; 4- 22% de acertos e 78% de 
erro. 5- 72% de acerto e 28% de erro (Figura 1). Ressaltamos que 1 questionário não foi entregue devido a 
imprevistos ocorridos. 

Gráfico 1- Resultado do questionário quanto aos acertos e erros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observado o resultado da questão 3, foi possível notar que os alunos compreendem a importância da 
conservação do solo com base nos benefícios do plantio direto. Este resultado pode ser justificado pelo fato da 
escola está localizada em uma área de assentamento, onde a predominância da agricultura familiar em que a 
mão de obra na maioria das vezes é dos próprios integrantes da família. Desta forma, os alunos têm o contato 
com terra e percebem que o solo necessita de técnicas que viabilizem a sua conservação. 
Sobre à questão 5, onde trata-se dos fatores climáticos que influenciam na implantação do SPD foi a segunda 
questão com maior percentual de acertos, tendo como justificativa ser um dos focos da palestra mais abordado, 
pois para a implementação do Sistema de Plantio Direto deve-se observar o clima da região. Segundo Araújo 
(2001), Roraima possui duas estações climáticas bem definidas, uma chuvosa (abril-setembro) e outra seca 
(outubro-março), desta forma para a instalação do SPD deve-se toma cuidado quanto a manutenção da 
umidade e temperatura do solo levando em considerações a condições do climáticas, pois isso interfere no 
diretamente no tipo de cobertura utilizado nesta técnica.  
Quanto as perguntas 1, 2 e 4 voltadas para o tema abordado na palestra é necessário que o aluno tenha um 
conhecimento prévio das disciplinas que envolvam as ciências da natureza com característica da sua região. 
Uma vez que os recursos utilizados, como os livros didáticos são elaborados de acordo uma visão geral do 
país, sem apresentar particularidades de cada região. Segundo Vessentini (2008) afirma que o livro didático é 
confeccionado sem levar em conta as diversidades sociais ou regionais, podendo distanciar o aluno do assunto 
abordado.  
 
CONCLUSÕES 
Com este trabalho foi possível perceber que as crianças compreendem a necessidade da conservação do solo, 
mas é preciso que ocorra uma melhoria do ensino em relação a preservação dos recursos naturais onde poderia 
ser introduzido os métodos de seminários, palestras e feira científicas voltados para a importância da 
preservação do solo, não somente pensando na agricultura, mas em diversas áreas que utilizem esse recurso 
do ecossistema.  
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INTRODUÇÃO 
A alface se destaca por ser a folhosa mais consumida no Brasil e a 3ª hortaliça em maior volume de produção, 
perdendo apenas para a melancia e o tomate, segundo a Associação Brasileira do Comércio de Sementes e 
Mudas (ABCSEM). Segundo pesquisas realizadas por José Edmir Girão os maiores produtores à nível mundial 
são Estados Unidos, China e Espanha; o brasil tem maior concentração na produção da cultura nos estados 
de São Paulo, Paraná e Minas Gerais produzindo respectivamente 137 mil toneladas em 7.859 hectares, 53.972 
toneladas em 2.845 hectares, 17.756 toneladas em 1.192 hectares. 
Atualmente, existem pelo menos quatro sistemas produtivos de alface no Brasil: o cultivo convencional, o 
sistema orgânico, o cultivo protegido no solo e sistema hidropônico (FILGUEIRA, 2005; RESENDE, 2007) 
A cultura da alface no município de Rorainópolis é uma das hortaliças mais cultivadas pelos produtores rurais, 
que comercializam em feiras e supermercados. Apesar das condições edafoclimáticas não são ideais ao cultivo 
dessa olerícola a campo em ambiente protegido, porém mesmo em instalações de baixo custo conseguem 
cultivá-la e obterem bons resultados. Poucos são cultivares de alfaces disponíveis no mercado que se adaptam 
às condições de temperatura, luminosidade e pluviosidade da região. 
Assim como outras culturas a alface reage de maneira diferente conforme os meios adotados para o plantio, 
como espaçamentos, temperatura, forma de irrigação, dentre outros. Como os estudos são poucos nesta area 
esse trabalho objetivou avaliar o comportamento de três cultivares de alface em três densidades de plantio em 
ambiente protegido, no município de Rorainópolis. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido na chácara RM, em Rorainópolis, RR. O local tem altitude média de 81m e 
coordenadas com latitude norte de 00º56’46,33’’ e longitude oeste de 60º26’22,6’’ de Greenwich, que foram 
determinadas com o uso de aparelho GPS (Garmin). Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é 
do tipo Awi, com duas estações climáticas bem definidas, uma chuvosa de abril-setembro e outra seca de 
outubro-março (ARAÚJO et al., 2001). O munícipio de Rorainópolis possui temperatura média anual de 26ºC e 
precipitação pluviométrica de 1.750mm (Ministério de Defesa, 2004). 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação, modelo tipo capela com lanternim, com diâmetros de 40 
metros de comprimento por 7 metros de largura, com 2,4 metros de pé-direito, coberta com película de 
polietileno transparente de 150 micra, de baixa densidade, tratada para reter raios ultravioletas, rodapé de 0,5 
metros de altura a partir do nível do solo e fechada lateralmente a partir do rodapé com tela de sombreamento 
de 50%. 
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, em esquema fatorial 3 x 3 com quatro 
repetições totalizando 36 parcelas; Os tratamentos consistiram em três cultivares de alface do grupo crespa 
(Verônica, Mônica e Itapuã 401) e três espaçamentos (0.25 x 0,25m, 0,25 x 0,30m, 0,30 x 0,30m ). Cada bloco 
constituídos por nove parcelas, e cada parcela composta por vinte plantas de cada cultivar dispostas em quatro 
linhas de cinco plantas. De cada parcela foram avaliadas somente as 6 plantas centrais sendo as demais 
consideradas bordaduras. Cada bloco constituído por um canteiro que apresentaram as dimensões de 13 m de 
comprimento de 1,20 m de largura; as parcelas com dimensões de 1,20 m de largura por 1,50 m de 
comprimento, equivalendo cada parcela uma área de 1,8 m²; ficando os blocos paralelamente no comprimento 
à casa de vegetação. 
Foram semeadas com substrato comercial em bandejas de polietileno, duas sementes por célula e dez dias 
após o semeio (DAS) foi realizado o raleio, deixando-se apenas uma planta por célula, aos 34 DAS foi realizado 
o transplantio, com as mudas apresentando oito cm de altura e cinco folhas definitivas. Os canteiros foram 
levantados de forma manual, que receberam 30 dias antes do transplantio como fonte de adubação 4 kg/m² de 
esterco ovino que foi incorporado ao solo, em que ao mesmo não foi realizado a correção do pH. 
Foram aplicadas á cultura do alface doses de fertilizantes (N, P e K ) aos 7, 14 e 21 nos dias após o transplante 
(DAT), no 7 DAT, foi feita a primeira adubação nitrogenada com uréia em cobertura utilizando uma proporção 
de 8 g.parcela-1, aos 14 DAT foi aplicada adubação nitrogenada em cobertura utilizando como fonte o Nitrato 
de cálcio, 45 g.parcela-1, e aos 21 DAT foi aplicada adubação nitrogenada com uréia em cobertura, 12 g.parcela-

1, todas foram aplicadas por meio da fertirrigação. 
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A colheita foi realizada aos 32 dias após o transplantio (DAT), quando as plantas atingiram o máximo de 
desenvolvimento vegetativo, com folhas ainda inteiras e sem sinal de pendoamento. Onde foram avaliados a 
massa fresca total (MFT), diâmetro da planta (DP), número de folhas (NF), comprimento do caule (CC), diâmetro 
do caule (DC), massa fresca do caule (MFC), onde os dados foram submetidos à análise de variância, e médias 
comparadas pelo teste de Tukey, utilizando o software estatístico SISVAR. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nesse experimento as médias para MFT, DP, NF e CC que foram de : 85,08, 26, 12,40 e 7,65, respectivamente 
mostram-se inferiores quando comparadas aos resultados obtidos por Nunes (2012), ao avaliar o desempenho 
das três cultivares de alface do grupo crespa as mesmas condições edafoclimáticas realizadas neste 
experimento no município de Rorainópolis/RR, que obteve médias para as características: massa fresca total 
(229,73 g.planta-1); diâmetro da planta (36,52 cm.planta-1); número de folhas (13,94 f.planta-1) e comprimento 
do caule (10,58 cm.planta-1). Também mostram inferiores aos resultados obtidos por Araújo et al. (2007), ao 
avaliar seis cultivares de alface em ambiente protegido em Boa Vista, RR, dentre as cultivares testadas obteve 
médias para a massa fresca total: 141,9 e 157,3 g.planta-1, respectivamente, e número de folhas: 13,2 e 12,9 
f.planta-1, respectivamente. 
Já quando comparamos os resultados deste trabalho, mostram semelhantes e superiores aos resultados 
obtidos por Santos et al. (2009), ao avaliar o desempenho de cultivares de alface tipo crespa sob altas 
temperaturas em Cáceres-MT, utilizando espaçamento de 0,25 x 0,30 m, obteve médias para as características 
massa fresca total: 91,4, 70,7 e 75,3, respectivamente; diâmetro da planta: 25,6, 24,4 e 22,0, respectivamente; 
número de folhas: 13,0, 11,0 e 9,7, respectivamente; comprimento do caule: 8,9, 7,9 e 23,2, respectivamente. 
Diante dos resultados obtidos, é possível inferir que a elevada temperatura média no interior da casa de 
vegetação nas horas mais quentes do dia pode ter sido desfavorável ao bom desenvolvimento das cultivares 
de alfaces avaliadas. Pois segundo Filgueira (2008), a alface é de clima frio e exige temperaturas médias do ar 
de 8 a 22º C para as cultivares de inverno e cultivares de verão toleram temperaturas até 25 ºC sem emitir o 
pendão floral, e temperaturas mais elevadas afetam o desenvolvimento das folhas tornando-as fibrosas, 
diminuindo o ciclo das plantas, além de acelerar o seu florescimento. E segundo Silva et al. (2000), a baixa 
adaptação da alface à temperatura e luminosidade elevadas tem impedido a cultura de expressar todo o 
potencial genético, afetando o desenvolvimento das folhas e comprometendo a produção. 
Pode se observar efeito significativo na interação cultivar x espaçamento para diâmetro do caule e comprimento 
do caule e para as demais características essa interação não foi significativa, indicando que os cultivares 
apresentaram desempenho semelhantes para as demais características. 
 

CONCLUSÕES 
De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que: 
• Os cultivares avaliados apresentaram diferença na produção de massa fresca; 
• O espaçamento não influenciou o desempenho das cultivares avaliadas; 
• Somente houve diferença para as caracteristicas do comprimento e diâmetro do caule. 
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Palavras Chave: Compostagem, Solo, Conscientização. 

INTRODUÇÃO 
O solo é um dos recursos do ecossistema fundamental para agricultura e, não somente para essa área, mas 
também para diversas atividades como: lazer, descarte de resíduos, urbanização e dentre outras. Na agricultura 
o uso intensivo do solo está causando uma grande degradação deste recurso, isto é causado pelo uso intensivo 
de máquinas agrícolas que causa a compactação do solo, eliminação da biomassa pela queima e a intensa 
adubação química.  
Com isso é necessário investir em técnicas que ajude o solo na sua recuperação. Então pensando em aproveitar 
os resíduos de origem animal e vegetal transformando-os em composto orgânicos surge a técnica conhecida 
como compostagem. Está prática consiste no processo de decomposição e estabilização biológica dos 
substratos orgânicos sob condições que favorecem o desenvolvimento de temperaturas termofílicas que 
resultam da produção biológica de calor. 
A compostagem, técnica milenar de tratamento de resíduos orgânicos e atualmente adotada no mundo todo, 
pode ser dita como um processo de reciclagem de uma massa heterogênea de resíduos no estado sólido e 
úmido. Trata-se de um processo microbiológicos de decomposição aeróbica controlada da matéria orgânica 
contida em restos de origem animal e vegetal formando um composto de adubação que melhora as 
características do solo e mantém a fertilidade sem risco ao meio ambiente. O composto desenvolve os 
nutrientes à terra e aumenta a retenção de umidade, permitindo o controle de erosão, além de evitar o uso de 
fertilizantes sintéticos (GODOY, 2018).  
Um dos principais fatores que devem ser trabalhados na compostagem são a temperatura e umidade, pois ela 
varia muito de acordo as condições climáticas da região. O desenvolvimento de temperaturas em sistemas de 
compostagem na faixa termofìlica (55 à 60ºC) depende principalmente dos fatores citados acima, como 
nutrientes, umidade e aeração. E a manutenção desta faixa é realizada, principalmente, através de 
reviramentos, reposição ou retirada da umidade. Portanto, a temperatura e a umidade são os principais 
parâmetros de controle operacional do processo de compostagem. Sendo que o desenvolvimento das 
temperaturas neste processo interfere diretamente na umidade do substrato em decomposição. 
Para que ocorra a disseminação sobre a importância da conservação do solo é necessário investir em métodos 
de ensino na educação básica para que desde criança possamos compreender a importância de manter a 
manutenção dos ecossistemas. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar se os alunos do ensino médio 
compreendem alguma técnica de conservação do solo e disseminar informações sobre alguma delas, que é a 
compostagem.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi desenvolvido por discentes do curso Tecnologia em Agroecologia da Escola Agrotécnica (EAgro), 
Universidade Federal de Roraima (UFRR), através do projeto “Educação em Clima e Solos”, buscou-se na 
disciplina de climatologia desenvolver palestras para alunos do ensino médio de escolas da rede estadual de 
ensino. A delimitação do tema a ser abordado foi feita com base em problemas locais, e que a turma da 
disciplina e professor julgaram ser importante conscientizar. 
Foram desenvolvidas 5 perguntas de múltipla escola, que foram aplicadas após a execução da palestra. O 
intuito foi verificar qual era o conhecimento dos alunos sobre o tema e a efetiva absorção dos conhecimentos 
abordados. As perguntaram que constaram no questionário foi: 1- O que é composto orgânico? 2- Quais os 
benefícios da matéria orgânica no solo? 3- A umidade ambiente influencia no processo de decomposição? 4- 
A temperatura ambiente influencia no processo de decomposição? 5- A produção de compostagem feitas em 
ambiente aberto é influenciada pelo período chuvoso? 
Foi selecionada para aplicação da palestra a Escola Estadual Albino Tavares, localizada no Projeto de 
Assentamento (PA) Nova Amazônia situada no município de Boa Vista/RR. Localizada 37km Campus Murupu, 
rodovia 174. Estiveram presentes 22 alunos do ensino médio. A escolha da escola foi realizada pela localização 
em área de assentamento rural, com predomínio de filhos de pequenos agricultores. Após realização da 

palestra, os dados foram agrupados e tabulados. As análises foram feitas com auxílio do programa Excel (2010) 
e expressos em gráficos de percentual. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De modo geral, observou-se um resultado significativo quanto ao percentual de acertos e erros demonstrado 
na tabela 1.  
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Tabela 1: – Resultado do questionário aplicado. 

 
Como pode ser observado na tabela os alunos puderam compreender a importância da introdução da 
compostagem na manutenção do solo, isto pode ser justificado pelo fato da escola está localizada em um 
assentamento onde a maioria dos produtores são agricultores familiares que utilizam técnicas de cultivos que 
minimizem os custos de produção e traga benefícios para o solo. Além disso, aplicando manejos sustentáveis 
segundo Neto (2010) falta de sustentabilidade no campo remetem a soluções emergenciais para colocar a 
qualidade, a segurança alimentar e a saúde pública acima de vantagens empresariais e conciliar, assim, a 
qualidade de vida e a agricultura de forma ecologicamente sustentável. Com o gráfico a seguir é possível 
visualizar melhor os dados obtidos. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesmo com bons resultados é interessante investir em uma educação melhor sobre ciências da natureza, onde 
o estudo sobre solos deve ser introduzido de acordo as características de cada região. Porém isso torna-se 
uma dificuldade de acordo com Vessentini (2008) afirma que o livro didático é confeccionado sem levar em 
conta as diversidades sociais ou regionais. Isso proporcionaria aos alunos maior compreensão sobre as 
características física, química e biológica do solo e também do clima de Roraima, assim poderia ocorrer a 
disseminação de informações.  
 

CONCLUSÕES 
Com este trabalho concluímos, que os alunos puderam compreender a importância de cuidar e preservar o solo 
tomando medidas simples de preservação. Além disso, compreende-se que os alunos já possuem uma 
convivência com terra, tendo em vista que são filhos de agricultores familiar.  Contudo é necessário investir em 
materiais didáticos voltados para as características do estado de Roraima, desta forma seria possível um 
aprendizado melhor.  
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INTRODUÇÃO 
Os encontros pedagógicos são responsáveis por formar professores que falem com propriedade o que pensam 
sobre suas práticas, sendo um espaço de debate e articulação clara sobre as questões pedagógicas. É 
considerado de grande importância para possibilitar o estudo e qualificação profissional na formação continuada 
em serviço. Com a realização deste, almeja-se o alcance de melhores estratégias metodológicas por parte do 
professor em sala de aula. Nesse sentido a finalidade deste trabalho é investigar os fatores que estão motivando 
os professores das escolas da região a participarem dos encontros pedagógicos. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Está pesquisa ocorreu nos dias 17 a 19 de setembro, no Encontro Pedagógico Mensal com os Professores das 
Escolas da Região Baixo Contigo. Utilizou-se uma amostra de 20 professores de  06 escolas participantes de 
um universo de 150 professores de 27 escolas estaduais indígenas do ensino fundamental I do município de 
Normandia, RR, 02 assessoras pedagógicas. O tipo de pesquisa exploratória descritiva, com os métodos de 
abordagem quantitativo e qualitativo, definido como método de procedimento a pesquisa participante com a 
utilização de instrumentos de coletas de dados diferenciados. Para as assessoras, realizou-se, as coletas foram 
por meio de relatórios e os professores um questionário com questões fechadas e abertas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para a interpretação dos dados, foi fundamental para este trabalho sua classificação por categoria: nas 
entrevistas, as questões foram uma a uma comparadas com o que diziam as assessora pedagógicas do 
CREIAJ. Assim também se procedeu com os questionários, questão por questão confrontadas para se 
compreender com clareza a interpretação dos dados. Entrevista com as assessoras. 1. Formação de Assessor 
Pedagógico: as duas possuem licenciatura e especialização na área em coordenação pedagógica e gestão 
escolar. 2. Estratégias metodológicas que mais motivado os professores a se interessarem em participar 
dele em busca de promover a sua formação continuada?:  

1. Resposta da 1ª assessora: as principais estratégias metodológica são as palestras e oficinas 
ministradas por profissionais de Boa Vista, que tem conhecimento teórico e praticado da educação 
escolar indígena. Outra estratégicas é o recurso das tecnológico e mídias. A utilização de slides, vídeos 
e músicas para passar informação são bem aceitas, os vídeos educativos levantam questionamentos 
de situações vivenciadas no cotidiano escolar.  Existem ainda, os textos com mensagens de autoajuda 
e dinâmicas em grupo, há leituras de pequenos artigos científicos. 

2.  Reposta da 2ª assessora: Preparo bem antes a pauta, com dinâmicas e textos reflexivos sobre a 
educação escolar indígena. Sempre utilizo de oficinas pedagógicas sempre com construção de matérias 
e recursos pedagógicos, porque o público que atendemos são os professores do ensino fundamental I 
(1º ao 5º ano), onde as crianças estão em processo de alfabetização e letramento, com este público o 
processo de formação continuada, se dá em outra formas diversas.  
Segundo as assessoras, ao prepararem a pauta de cada encontro, elas procuram diversificar as 

estratégias metodológicas para motivar os professores a participarem, suas práticas vão de encontro ao que 
diz Vasconcellos (2002, p.106) “A supervisão deve buscar estratégias adequadas, de interação com os 
docentes, indo além do famigerado, colocar texto na mão do professor”. 

Questionário aplicado aos professores 

Tabela 1: Estratégicas metodológicas. 

Respostas % 

Palestras 20% 
Tecnologias e mídias  15% 

Jogos e brincadeiras educativas 25% 
Oficinas de construção de matérias e recursos didáticos 30% 

Textos sobre a Legislação da Educação Escolar Indígena 10% 
Total                                                                                                100% 
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Os resultados constam na “tabela 1” que 30% dos professores responderam que as oficinas de construção de 
materiais e recursos didáticos são as estratégias mais utilizadas pelas assessoras; 25% responderam que 
gostam de jogos e brincadeiras educativas, como estratégias para realizações das oficinas pedagógicas; 20% 
dos professores participantes gostam de palestras ministradas por pessoas que vem de Boa Vista, e que 
utilizam os recursos da tecnologias e mídias, conforme os 15% das respostas; cerca de 10% afirmam gostarem 
quando os encontros oferecem leituras de textos sobre legislação educacional. 
Esse relato nos mostram, o que as estratégias que estamos oferecendo aos professores, os motivam a 
participarem das oficinas do início ao fim. Sendo assim, essa motivação torna-se uma ferramenta fundamental, 
capaz de contribuir para o aprimoramento do trabalho docente, favorecendo a condução a práticas pedagógicas 
capazes de ressignificar a aprendizagem dos alunos. 

 
Tabela 2: as estratégias metodológicas causam motivação para participar dos encontros pedagógicos. 

Respostas % 

Sim  95% 

Não  5% 

 
Justificativas:  
     Sim: 

1. Por meio do encontro pedagógico, aprende-se algo novo que pode contribuir para a formação 
profissional; 

2. As estratégias metodológicas ajudam a criar ideias que podem ser aplicadas em sala de aula; 
3.  Por meio de estratégias metodológicas inovadoras trabalhadas nos encontros, sente- se mais 

motivação para aplicar o planejamento e melhorar a prática docente. 
Não: 
1. as estratégicas quase sempre são as mesmas, por isso os professores não interagem; 
2. Os encontros são para reclamações e cobranças. 

Em seus relatos vemos que a motivação da participação dos professores vem dessas estratégias. É 
nesse contexto, que é necessário faze- lós entender a importância da formação continuada em serviço, no 
âmbito de desenvolver novos saberes, ter mais qualificação, valorizar mais a profissão. Romanowski (2010, 
p.138). Conceituo a formação continuada “o objetivo da formação continuada é a melhoria do ensino, a 
continuidade de estudos em cursos, programas e projetos”. 
 
CONCLUSÕES 
Ao término da pesquisa realizada, concluiu-se que a assessoras pedagógicas planejam o encontro pedagógico 
a ser desenvolvido a nível de CREIAJ, trabalha com os professores utilizando estratégias metodológicas 
diversificadas, o que tem sido um fator de motivação para os professores participarem dos encontros 
pedagógicos e assim fazerem suas formações continuadas. 
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INTRODUÇÃO 
A ciência está presente no cotidiano, tanto através do uso de artefatos tecnológicos, como pelas simples 
explicações e questionamentos dos fenômenos naturais e culturais. O ensino e aprendizagem de ciências 
devem ser, portanto, um exercício de expor ideias, dúvidas, comparar e diferenciar modelos, não de adquirir 
saberes absolutos e verdadeiros. 
O acesso ao conhecimento do cotidiano ocorre desde os primeiros meses de vida. Ao se desenvolverem as 
crianças aprendem, por exemplo, sobre os conceitos de calor e temperatura ao saber diferenciar uma comida 
quente de uma comida servida fria. A escola deve compreender que o aluno traz de casa um saber cientifico 
prévio, que precisa ser ampliado. 
Numa sociedade em que se faz uso e valoriza o conhecimento cientifico, é salutar pensar que o ensino de 
ciências possa alcançar a todos. Segundo Pozo (2009), o ensino de Ciências Naturais é um espaço privilegiado 
em que as diferentes explicações sobre o mundo, os fenômenos da natureza e as transformações produzidas 
pelo homem podem ser expostos e comparados. É espaço de expressão das explicações espontâneas dos 
alunos e daquelas oriundas de vários sistemas explicativos.  
É necessário redimensionar o ensino de ciências nas diferenças dos estudantes, nas classes heterogêneas, 
respeitando suas especificidades na perspectiva de educação inclusiva. “Hoje, não se pode mais conceber 
propostas para um ensino de Ciências, sem incluir nos currículos componentes que estejam orientados na 
busca de aspectos sociais e pessoais dos estudantes” (CHASSOT, 2007, p.28).   
Para entender o desafio da democratização do ensino de ciências é necessário compreender as circunstâncias 
histórico-culturais da sociedade e suas influências no ensino de ciências. “A escola para poucos de ontem 
cedeu lugar, hoje, á escola pública para muitos. Temos uma nova clientela, temos novas necessidades a serem 
atendidas” (GHEDIN, ALMEIDA e LEITE, 2008, p.26).  
As pessoas com deficiência por muito tempo eram excluídas da escola e poucos participavam dos eventos 
sociais, eram consideradas incapazes para aprender. A ausência de oportunidades de acesso ao conhecimento 
e aos bens sociais criou-se na área educacional uma expectativa baixa em relação ao desenvolvimento 
acadêmico do estudante com deficiência intelectual. 
 Atualmente, a educação inclusiva é garantida legalmente e os alunos com necessidades educacionais 
especiais- NEE estão chegando à escola regular de ensino. Não basta incluir visando apenas o aspecto social, 
é necessário o acesso ao conhecimento. A proposta de ensinar a todos os alunos no ensino comum é o maior 
desafio dos professores de Ciências e inquietude da escola. 
 Nos encontros pedagógicos da Escola Estadual São Vicente de Paula, muitos professores relatavam suas 
dificuldades em relação à inclusão, sentiam-se despreparados, não conseguiam ensinar, planejar, avaliar e 
acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual. Neste contexto, surgiu a 
seguinte problemática: Que ações a escola pode desenvolver para proporcionar a construção de conceitos 
científicos dos alunos com deficiência intelectual? 
Para responder a essa questão buscou-se fundamentação na perspectiva histórico-social “[...] o mundo não é 
visto simplesmente em cor e forma, mas também como um mundo com sentido e significado” (VYGOTSKY, 
2007, p.24). Tudo o que constitui o sujeito já esteve antes no âmbito social. A inclusão tem que ter significado 
para o aluno, o sujeito constrói a si e aos outros e esse movimento se dá pela via da internalização, que 
possibilita ao sujeito se apropriar do que existe no externo por meio da mediação de signos apropriados na 
relação com outros, para torná-la interna.  
Assim, para que a escola minimizassem as barreiras de aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual, 
foi introduzida a prática do ensino colaborativo criando e fortalecendo uma rede de apoio, reforçando o principio 
de que os professores de ciências não estão sozinhos, mas em equipes cujas respostas e funções em prol de 
objetivos mútuos para atender o aluno com deficiência.  
Segundo Mendes (2014) a proposta do ensino colaborativo é baseada na abordagem social e envolve um 
trabalho de parceria entre professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE), professor de apoio e 
professor de ensino comum os quais dividem responsabilidades no processo de ensino e aprendizagem dos 
alunos NEE. 
 Diante do exposto, o estudo tem o objetivo de compreender o ensino colaborativo como uma alternativa para 
a construção de conceito cientifico dos alunos com deficiência intelectual.  
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MATERIAL E MÉTODOS 
Em tempo de educação inclusiva, o ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual exigem 
soluções pontuais que necessita de colaboração dos professores de Ciências e Educação Especial criando 
uma rede de apoio a inclusão escolar. 
Este trabalho apresenta uma abordagem qualitativa de revisão de literatura por meio de diálogo com 
interlocutores como Mendes, Rabelo, Vygostsky, Pozo, Ghedin e Chassot, propiciando um embasamento 
teórico sobre o ensino colaborativo e a construção de conceitos científicos de alunos com deficiência intelectual. 
Por vias da pesquisa-ação, o estudo foi realizado na Escola Estadual São Vicente de Paula, nas turmas de 6º 
e 8º ano do Ensino Fundamental, na cidade de Boa Vista, RR. Numa parceria colaborativa, os sujeitos foram: 
02 (dois) professores de Ciências, 02 (dois) professores da Sala de Recursos Multifuncional, 02 (dois) 
professores de apoio, 01 (um) cuidador, 01 (um) orientador educacional e 01 (um) coordenador pedagógico. 
 As ações colaborativas foram elaboradas como uma proposta inclusiva de educação que se organizou em prol 
do ensino e aprendizagem do aluno com deficiência intelectual em quatro momentos, que não são lineares, 
mas que se interpenetram. No primeiro momento buscou-se realizar um diagnóstico colaborativo dos alunos 
com deficiência intelectual, sob o olhar da equipe, segundo momento, elaborou-se a flexibilização curricular, 
No terceiro momento desenvolveu-se o processo de acompanhamento e avaliação dos alunos com deficiência 
intelectual e no quarto momento, um processo de grupo de ação-reflexão- crítica sobre a prática, tomando 
decisões em conjunto, avaliando atitudes e resultados.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 O ensino colaborativo requer mudanças e adequações na escola, isso inclui, por exemplo, preparar provas 
com antecedências, flexibilizar o currículo, criar metodologias para situações de aprendizagem e interações 
dos alunos com deficiência. Segundo Rabelo (2012) para a experiência do ensino colaborativo é fundamental 
o apoio e incentivo dos sistemas de ensino para a construção da cultura colaborativa na escola, pois não se dá 
por acaso trata-se de uma interação construída. 
 A compreensão da Gestora, coordenação e orientação pedagógica foi essencial para o trabalho colaborativo 
caminhar de forma satisfatória. A definição de papéis de cada membro envolvido foi uma dificuldade, pois as 
funções não estão regulamentadas pela Secretaria Estadual de Educação de Roraima e causam dúvidas, 
principalmente, para os professores de ciências e professores de apoio. Para amenizar conflitos envolvendo 
planejamento, avaliação e orientação, a escola adotou as regras colaborativas que foram organizadas e 
debatidas no coletivo.   
Outro fator que dificultou o trabalho colaborativo é a falta de costume de trabalhar em equipe. Neste aspecto, o 
AEE atuou como articulador entre professor de ciências, professor de apoio, coordenador e orientador 
pedagógico.  
O planejamento antecipado dos professores de sala, no começo houve resistência, mas a coordenação 
pedagógica compreendeu que era necessário para a flexilibilização curricular colaborativa e não mediu esforços 
em sensibilizar os professores. Quanto a avaliação com portfólio possibilitou acompanhar a evolução do aluno 
NEE e a família pôde perceber o progresso e as dificuldades dos seus filhos.  
 A ideia de professores de apoio e regulares trabalharem juntos na mesma classe tem se fortalecido por meio 
das reinvindicações da sociedade e prática em outros países. O ensino colaborativo favorece acomodação do 
aluno com deficiência na escola, e potencializa as oportunidades de ensino e aprendizagem para todos os 
alunos. 

 

CONCLUSÕES 
 A proposta do trabalho colaborativo implica na redefinição de papéis dos envolvidos no processo de inclusão. 
Entretanto, cumpre ressaltar que o sentido não é apenas trabalhar juntos, mas trabalhar colaborativamente, 
isto é, tomar decisões quando necessário em equipe, errar e acertar no grupo, dividir responsabilidades, 
visando a aprendizagem do aluno. 
 Na Escola Estadual São Vicente conseguiu-se minimizar muitos problemas de ensino e aprendizagem na 
prática colaborativa, no entanto, teve muita dificuldade referente ao trabalho equipe, muitos professores 
estavam acostumados a desenvolver ações sozinhos, além disso, sentiam-se despreparados.  
Constata-se que a formação continuada permanente no “chão da escola”, nas reuniões pedagógicas, dentro 
das salas constituiu-se em oportunidades de refletir sobre a prática de construir coletivamente habilidades e 
conhecimentos sobre como melhorar a qualidade de ensino e a escola para todos. 
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INTRODUÇÃO 
A hanseníase é uma das doenças mais antigas conhecidas pelo homem e, apesar dos avanços tecnológicos e 
da medicina, ainda continua a ser um desafio para a saúde pública de diversos países, principalmente, naqueles 
em desenvolvimento (RAO; SUNEETHA, 2018). As taxas ainda se mostram elevadas e apresentam 
disparidades regionais, prevalecendo no sudoeste asiático e continente americano (WHO, 2016). O Brasil é o 
país que mais contribui com a carga da doença na América, sendo responsável por 90% dos casos registrados 
e, com isso, é considerado um dos países mais endêmicos do continente (ARAÚJO et al., 2017).  
Com relação às características da hanseníase, é uma doença crônica, infectocontagiosa e de evolução lenta, 
afetando, principalmente, o tegumento, a parte periférica do sistema nervoso, a mucosa do trato respiratório 
superior, os olhos, mãos e pés, entre outras estruturas anatômicas (WHO, 2018). Tem como agente etiológico 
o Mycobacterium leprae, um bacilo álcool-ácido resistente, fracamente gram-positivo. É um parasita intracelular 
obrigatório, apresentando tropismo pelos nervos periféricos, mais precisamente, nas células de Schwann 
(BRASIL, 2017), influenciando no aparecimento de deformidades e incapacidades físicas associadas à 
hanseníase, principais responsáveis pela gravidade da doença (ALVES; FERREIRA; NERY, 2014). 
Esta pesquisa teve como objetivo realizar uma análise da situação epidemiológica e da distribuição espacial 
dos casos de hanseníase no estado de Roraima no ano de 2017.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Quanto ao delineamento do estudo, trata-se de uma pesquisa quantitativa, retrospectiva e descritiva. 
Caracteriza-se também como um estudo ecológico, abrangendo os municípios do estado de Roraima. Essa 
unidade da federação está inserida na região amazônica, ocupando uma área de 225.116 km², equivalente a 
5,84% da Região Norte e 2,64% do território nacional e possui 15 municípios. Apresenta latitude 1º35’ 11” S a 
5º16’ 19” N, estando 80% do território no hemisfério Norte e seu clima é equatorial (IBGE, 2005). 
 Para a coleta dos dados, utilizaram-se dados secundários provenientes do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS), através das informações contidas na área “Hanseníase - Indicadores 
Operacionais e Epidemiológicos” referentes ao estado de Roraima no ano de 2017.  
As variáveis coletadas foram: taxa de detecção anual de casos novos, taxa de detecção de casos novos em 
menores de 15 anos, taxa de detecção de casos novos com grau de incapacidade 2 no momento do 
diagnóstico, proporção de casos de hanseníase com grau 2 de incapacidade física e os casos novos, 
proporção de cura de hanseníase, proporção de contatos examinados e taxa de detecção de casos novos 
para cada 100 mil habitantes por município do estado de Roraima.  
Os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas do programa Microsoft Excel 2010® e, para a confecção 
do mapa de distribuição dos casos de hanseníase, empregou-se o programa TabWin versão 4.1.5. A análise 
e a classificação dos indicadores de hanseníase embasaram-se nos parâmetros do Guia de Diretrizes para 
vigilância, atenção e eliminação da hanseníase como problema de saúde pública (BRASIL, 2016). Por se 
tratar de um banco de domínio público, não foi necessário submeter o projeto ao Comitê de Ética em 
Pesquisa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Através da análise dos indicadores epidemiológicos, pode-se constatar uma situação alarmante no estado de 
Roraima com relação aos casos de hanseníase, visto que todos os indicadores preconizados pelo Ministério 
da Saúde para avaliar o progresso da eliminação da hanseníase se mostraram divergentes do recomendado. 
Verificaram-se altas taxas de detecção da doença, inclusive na população menor de quinze anos de idade, 
além da alta porcentagem de detecção de casos com grau 2 de incapacidade física, somados à precárias taxas 
de cura e exame de contatos, contribuindo para a disseminação e a continuidade da doença no ambiente.  
Os indicadores epidemiológicos - coeficiente de detecção anual de novos casos na população geral e 
coeficiente de detecção anual de novos casos na população menor de 15 anos de idade – tem a característica 
de sinalizar a redução da transmissão da doença no ambiente e, quando o coeficiente de detecção entre 
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menores de 15 anos mostra-se elevado nos países endêmicos, esse fator representa a continuidade da 
transmissão do bacilo e a precariedade nas atividades de controle (BRASIL, 2016).  
A proporção de cura por hanseníase e de contados examinados avalia a qualidade da atenção do serviço de 
saúde e do acompanhamento dos casos novos diagnosticados até a finalização do tratamento 
polioquimioterápico, além de mensurar a capacidade dos serviços em realizar a vigilância de contatos de casos 
novos, permitindo um diagnóstico precoce (BRASIL, 2016). Esses dois parâmetros também se mostram 
deficientes no estado de Roraima durante o período analisado.  

 
Tabela 1 - Indicadores de Monitoramento do progresso da eliminação de Hanseníase no Estado de Roraima, para cada 
100 mil habitantes, no ano de 2017. 

 
Fonte: SINAN/MS/SVS/CGHDE,  2018.   * Parâmetros baseados em Brasil, 2016.   

 

Tendo em vista a distribuição espacial dos casos novos de hanseníase em Roraima em 2017, verificou-se que 
60% dos municípios estão classificados como hiperendêmicos, com maiores concentrações na região sul e 
noroeste do estado. Ademais, outros 13,33% dos municípios apresentaram taxa de detecção considerada alta 
e somente quatro cidades apresentaram a classificação baixa.  

 
Figura 1 – Distribuição espacial da Taxa de Detecção de Casos Novos para cada 100 mil habitantes nos Municípios do 
Estado de Roraima, 2017. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autoria própria a partir de dados do SINAN/MS/SVS/CGHDE,  2018.      

 

Diante desta análise, é possível verificar a magnitude e a transcendência da hanseníase no estado de Roraima, 
visto que há ampla distribuição de casos da doença, afetando praticamente 75% dos municípios, somados aos 
precários indicadores do monitoramento para eliminação da hanseníase apresentados pelo estado. São 
inúmeros os fatores que podem estar relacionados às elevadas taxas de hanseníase, como baixo nível de 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/hanseniase
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/hanseniase
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escolaridade da população, precariedade no saneamento básico das cidades, desorganização no processo de 
urbanização, densidade populacional elevada nos municípios, aglomerados residenciais e desigualdade na 
distribuição de renda (FREITAS; DUARTE; GARCIA, 2014).   
 
CONCLUSÕES 
Este estudo permitiu identificar o comportamento da hanseníase relacionado aos seus aspectos 
epidemiológicos, no estado de Roraima e, com isso, verificou-se a presença de altas taxas de detecção da 
hanseníase, distribuídas em praticamente toda sua extensão territorial.  Ademais, os indicadores de 
monitoramento da hanseníase mostraram-se discordantes do recomendado, atestando que o estado está indo 
na contramão para a eliminação dessa doença infectocontagiosa. Ressalta-se a importância da avaliação 
epidemiológica, visto que este monitoramento das ações auxilia no planejamento estratégico situacional voltado 
para o controle e eliminação da hanseníase no território.  
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INTRODUÇÃO 
A escola é um espaço onde os alunos aprendem coisas significantes para toda a vida. Além de aprender a ler 
e escrever, aprendem também a amar, dividir, respeitar, socializar, interagir e cuidar. Para muitos alunos a 
escola é uma extensão de sua casa, para outros é uma segunda casa, um segundo lar. Nesse sentido, a escola 
tem a função de fazer a diferença na vida tanto do aluno quanto dos pais e da comunidade. Observa-se, porém 
que a falta de cuidado com a conservação e preservação do patrimônio público escolar é um problema 
constante e existente nas unidades escolares do Brasil. 
Vale ressaltar que segundo a Lei Nº 4.717/65, “o Patrimônio Público é o conjunto de bens e direitos de valor 
econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, pertencentes aos entes da administração pública direta e 
indireta. Segundo a definição da lei, o que caracteriza o patrimônio público é o fato de pertencer ele a um ente 
público – a União, um Estado, um Município, uma autarquia ou uma empresa pública”. Observemos ainda o 
que ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Nº 8.069/90) diz sobre o estudante que causar dano ao 
patrimônio público: “Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá 
determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano”. 
Nesse sentido constatou-se a urgente necessidade de se trabalhar o projeto Escola Limpa nesta escola, pelas 
evidências presentes na falta de cuidado e zelo no que se refere ao patrimônio escolar, por parte de muitos 
alunos. Necessita-se de bons projetos que possam amenizar esta situação que na maioria das vezes é causada 
pelos próprios estudantes. Então, o que fazer diante desse problema? 
O principal objetivo do projeto Escola Limpa é promover a sensibilização por parte dos alunos quanto à 
valorização, conservação e preservação do patrimônio público escolar através de ações práticas que levem ao 
cuidado e ao zelo pela comunidade estudantil. 
O pensamento por parte de muitos alunos e pais de que a responsabilidade de cuidar, preservar e manter 
organizado o ambiente escolar, seja apenas do governo, não pode ser aceitável, até porque a escola é um 
espaço público criado para o compromisso com a educação, a ética e a prática da cidadania. Acredita-se que 
um trabalho realizado em parceria com os segmentos da comunidade escolar sobre a preservação, valorização 
e a sensibilização dos alunos quanto à importância e o cuidado da mesma proporcionará aprendizados 
significativos, não só com mudanças de hábitos e atitudes, mas refletindo no aprendizado e na qualidade do 
ensino. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto Escola Limpa tem como proposta o desenvolvimento de ações de sensibilização para a conservação 
do patrimônio público geral da escola. E nesse contexto, os alunos foram ouvidos por meio de conversas e 
debates realizados com os líderes de turmas, que são os principais responsáveis pelo compartilhamento das 
informações com os demais alunos, sob a orientação dos professores conselheiros. 
As propostas de limpeza/cuidado/conservação, foram discutidas com os líderes de turmas que ficaram 
responsáveis por eleger os “vigilantes do meio ambiente”. Estes terão a responsabilidade de fiscalizar as 
atitudes de depredação e advertir os responsáveis. 
Durante o lançamento do projeto, ocorrido na Semana do Meio Ambiente, entre os dias 4 e 8 de junho, no 
refeitório da escola, foram apresentadas as consequências geradas pela falta de higiene na saúde, os 
problemas que o lixo pode causar e os cuidados que devemos ter, bem como a função de cada um na unidade 
escolar.  
Foram confeccionadas camisetas com a logo do projeto, para os vigilantes selecionados, que foram entregues 
durante a primeira avaliação de turmas realizada pelos líderes e vigilantes do meio ambiente, ocorrida no dia 
11 de setembro, no laboratório de informática da escola. A avaliação foi realizada por meio de uma plataforma 
digital desenvolvida especificamente para esse fim. 
Também foram afixadas placas de sensibilização para a conservação do patrimônio escolar nos corredores, 
salas de aula, refeitório, banheiros, salas administrativas, área de convivência com o intuito de inibir as atitudes 
negativas e motivar a adoção de hábitos corretos de higiene e conservação.  
No decorrer do ano letivo serão realizadas ainda as seguintes atividades: 

1. Palestra sobre higiene e saúde, como também sobre princípios éticos e morais e regras de 
convivências; 
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2. Realização de atividades em sala de aula, como a produção de textos e de cartazes sobre o tema 
do projeto. 

3. Continuidade da avaliação do desempenho das turmas. 
4. Premiação da turma vencedora e avaliação geral do projeto junto à comunidade escolar. 

Ao final do ano letivo serão somados os resultados parciais de todas as avaliações, e a turma que obtiver a 
maior pontuação, como reflexo de atitudes positivas em relação ao tema proposto, receberá o certificado de 
“Amigos do meio ambiente escolar”, e também uma premiação surpresa como forma de incentivo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Com as atividades desenvolvidas percebe-se o envolvimento por parte da comunidade escolar, alunos e 
professores, têm buscado integrar-se nas ações e se comprometido em colaborar para o alcance dos objetivos 
propostos em prol do bem comum. Vejamos aqui algumas das ações desenvolvidas no âmbito do projeto: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lançamento do projeto Escola Limpa durante a Semana do Meio Ambiente, no período de 4 a 8 de junho de 2018. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunião de planejamento do projeto Escola Limpa com os líderes de turmas, realizada em 18 de maio de 2018. 
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Primeira avaliação de turmas pelos líderes e vigilantes do meio ambiente do projeto Escola Limpa, realizada em 11 de setembro 
de 2018.   

 
CONCLUSÕES 
Infere-se que a partir do lançamento do projeto Escola Limpa os estudantes e docentes têm envidado esforços 
no sentido de preservar a escola sempre limpa. Ainda são evidentes algumas atitudes negativas, como a 
depredação, pichação de paredes, no entanto, espera-se que a médio e longo prazo, se alcance os objetivos 
propostos e se possa observar significativas mudanças de hábitos e atitudes. Acredita-se que essa ação é de 
fundamental importância, pois contribuirá não só para a mudança de comportamento e adoção de hábitos 
saudáveis por parte dos alunos, não só no ambiente escolar, mas em suas casas, em seus bairros, contribuindo 
consequentemente para a preservação do meio ambiente como um todo.  
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INTRODUÇÃO 
O consumismo desenfreado e a busca por bens e serviços é a principal característica da sociedade atual, que 
é marcada pela ausência de padrões sustentáveis de produção e consumo, sendo esta a causa da excessiva 
quantidade de resíduos gerados. Por essa razão, o Brasil tem enfrentado problemas ambientais que assinalam 
a disparidade da proporção entre indivíduos e resíduos, o que se caracteriza não só por rejeitos domésticos, 
mas por todos aqueles derivados da variedade de atividades exercidas pelo homem. 
A indústria da construção civil é uma das atividades humanas que mais exploram os recursos naturais 
disponíveis e transformam matéria prima em produtos e serviços para a população. O setor incorpora a 
cerâmica vermelha que apresenta um alto índice de perdas na fabricação de tijolos e telhas cerâmicas devido 
à falta de monitoramento e controle de qualidade e falhas nas operações de produção. Por se constituir numa 
atividade geradora de resíduos e impactos ambientais pela falta de gerenciamento destes, o setor de produção 
de materiais cerâmicos tem sido alvo de estudos que definam novas perspectivas de planejamento e 
implantação de alternativas no que se refere ao gerenciamento dos resíduos produzidos pelo setor. 
Tendo em vista que o Estado de Roraima possui seu PIB industrial formado, majoritariamente, pela construção 
civil, que engloba o setor ceramista, e que ambos são geradores potenciais de resíduos sólidos e causadores 
de impactos ambientais relacionados à extração de matéria prima e falhas produtivas que afetam o meio 
ambiente, este trabalho justifica-se pela carência de estudos e desenvolvimento de estratégias para a 
destinação dos rejeitos provenientes da fabricação de telhas e tijolos cerâmicos nas indústrias ceramistas da 
cidade de Boa Vista/RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente trabalho é resultado de um levantamento bibliográfico através de livros, normas, artigos, sites, anais 
de congresso e documentos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resíduos sólidos são aqueles encontrados em estado sólido ou semissólido resultantes de quaisquer 
atividades humana, seja industrial, doméstica, hospitalar, agrícola, de serviços ou varrição (ABNT, 2004), que 
possuem lançamento inviável na natureza pelo fato de exigir soluções técnicas e econômicas perante a melhor 
tecnologia disponível (BRASIL, 2010). 
A construção civil é uma das indústrias que não se distancia muito da definição dada acima, pois se trata de 
uma atividade humana que gera resíduos originados a partir de construções, preparação e escavação de 
terrenos, reformas, reparos e demolições (BRASIL, 2010), sendo que os rejeitos provenientes destas práticas 
representam o maior percentual de resíduos sólidos urbanos (CONAMA, 2002), o que contribui para o 
agravamento de problemas ambientais e econômicos. Dentro desta grande indústria, se encaixam ainda outros 
subsetores, entre os quais está incluído o setor ceramista. 
A cerâmica vermelha reúne materiais continuadamente utilizados na construção civil, como blocos, telhas, 
tijolos maciços, tubos para saneamento, lajotas, elementos vazados, argila expandida, etc. Constitui-se num 
segmento de atividade econômica localmente vinculada à transformação da argila e, geralmente, situado em 
regiões de maior proximidade da matéria prima. É constituído por um grande número de unidades produtoras 
distribuídas em todos os estados brasileiros e caracterizado por micro e pequenas empresas, atuando muitas 
vezes de maneira informal (ANICER, 2015). 
Em Roraima, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o setor de construção civil tem 
participação de 73,8% no PIB industrial do Estado. Dentre as atividades que mais ganharam participação, a 
indústria de minerais não metálicos, onde se encaixa o ramo ceramista com a produção de telhas e blocos 
cerâmicos, que aumentou de 0,90 pontos percentuais entre os anos de 2007 e 2013 (CNI, 2016). 
Nas indústrias ceramistas, grande parte das perdas dos produtos está associada à formação de trincas após a 
queima, deformidade das peças, alto índice de retração linear devido à má formulação das massas argilosas e 
não observação do tratamento de impurezas, além do alto teor de umidade da peça após extrusão. As massas 
argilosas e produtos cerâmicos teoricamente perdidos não retornam ao processo produtivo, muito menos são 
incorporados por outros setores industriais. 
Não há um planejamento de redução de perdas, formulação de massas ou destinação apropriada dos rejeitos 
cerâmicos, os quais possuem uma resistência relativamente alta a agentes biológicos e às intempéries, e que 
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se lançados na natureza de maneira inapropriada, provocam problemas de saúde pública, econômicos e 
ambiental. Com a proposta de resolução destas problemáticas que atuam diretamente na diminuição de renda 
do setor e da poluição visual causada pelo lançamento de rejeitos cerâmicos no ambiente que está inserido o 
empreendimento, formulou-se a Tabela 1, onde estão listadas as etapas do processo de fabricação das peças 
do setor de cerâmica vermelha e os impactos ambientais provenientes de cada fase, seguidas de estratégias 
que possibilitem a diminuição dos efeitos causados pela geração de resíduos ao longo do ciclo produtivo. 
 
Tabela 2 – Impactos ambientais e estratégias de destinação de resíduos cerâmicos. 

Etapa Impacto Ambiental Estratégias 

Extração Alteração da paisagem 

• Inserção de vegetação nativa ou frutífera; 

• Utilização de resíduos como matéria prima: 

− Lodo (esgoto e tratamento de água); 

− Chamote; 

− Cinza de casca de arroz. 

Moldagem Diminuição da disponibilidade hídrica 
• Reuso de efluente doméstico; 

• Reuso da água da chuva; 

Secagem Alteração climática Aproveitamento do calor gerado no forno 

Queima Alteração da qualidade do ar 

• Utilização de lenha de plantio próprio; 

• Aquisição de fornos modernos; 

• Utilização de resíduos como fonte energética: 

− Sobras de serrarias, serragem e cavacos; 

− Casca de arroz. 

Produto final Geração de perdas 

• Variedade e padronização de produtos; 

• Aprimoramento do controle de qualidade; 

• Controle de estocagem; 

• Ensaios em todas as etapas de produção; 

• Convênios com instituições de pesquisa. 

Geração de 
resíduos 

Poluição 

• Implantação de controle de qualidade; 

• Reutilização pela própria empresa (logística reversa); 

• Reciclagem; 

• Incorporação à matéria prima; 

• Agregado britado para concreto; 

• Insumo moído para argamassas; 

• Adequação da disposição final; 

• Implantação de programa de gerenciamento de 
resíduos sólidos. 

 

Da Tabela 1, é possível observar que em cada etapa que constitui a atividade ceramista, desde a extração da 
matéria prima até a obtenção do produto final, são observados impactos ambientais que podem ter suas 
consequências pormenorizadas se forem adotadas estratégias como, por exemplo, na etapa de queima do 
produto, ao invés de utilizar madeira derivada da derrubada de árvores nativas do ambiente, o que provoca a 
modificação da paisagem além de influenciar na dinâmica da qualidade do ar, cada fábrica adota a política de 
uso de madeira de reflorestamento. Isso possibilitará à empresa uma melhor visão ambiental por parte de toda 
a sociedade e governo.  
Ressalta-se que, para que cada estratégia seja implantada, são necessários estudos de viabilidade técnica e 
econômica, ou seja, cada empresa poderá adotar critérios de inserção de acordo com sua necessidade, porte 
físico-econômico e realidade regional. Outro ponto a ser salientado é a ideia de geração zero de resíduos, o 
que não é possível, porém é um dos maiores incentivadores de parceria das empresas envolvidas com 
instituições de ensino, que desenvolverão métodos e incrementos de formulação de massa e destinação de 
resíduos cerâmicos. 

 

CONCLUSÕES 
Ao propor uma política de gerenciamento eficaz de resíduos cerâmicos nas indústrias ceramistas da cidade de 
Boa Vista/RR é imprescindível que o foco esteja nos geradores de resíduos, que nada mais são do que a 
população, que contrata serviços de construção e reformas e as indústrias que, quer queira ou não, geram 
resíduos que necessitam de posterior destinação, seja por reutilização ou reciclagem. Também se faz 
necessário que sejam debatidos assuntos relacionados à viabilidade e sustentabilidade da implantação de 
novas olarias e estabelecimento das existentes, acompanhado de um sistema organizacional que contemple o 
ciclo de vida do empreendimento e dos produtos gerados pelo setor, além das formas de colaboração com a 
logística reversa e o gerenciamento dos resíduos provenientes da atuação das empresas ligadas a este setor 
produtivo. 
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Com relação ao investimento para execução das estratégias propostas, inicialmente, pode parecer 
absurdamente caro, porém o benefício vem em longo prazo, na medida em que materiais fabricados por 
reutilização tenham subsídios fiscais do governo, como forma de incentivar o consumo destes pela população 
local. Isso possibilitará crescimento na receita das indústrias e padronização e possibilidade de variar as 
fórmulas das massas argilosas com a incorporação de resíduos em diferentes proporções, que permitam atingir 
critérios físicos e mecânicos propostos nas normas regulamentadoras de telhas e blocos cerâmicos. Estes 
critérios devem ser avaliados a partir de ensaios em laboratórios, o que leva à recomendação da interação 
entre indústria e instituições de pesquisa, a qual desenvolverá e indicará métodos e incrementos de formulação 
e destinação de resíduos cerâmicos mais aceitáveis à realidade regional, tendo em vista que jamais existirá 
extinção de perdas na produção. 
Além de ser considerado um poluidor em potencial e apesar das dificuldades de melhoramento e investimento 
devido ao baixo valor agregado de seus produtos, a indústria de cerâmica vermelha deve procurar se adequar 
a uma nova pegada ambiental, demonstrando uma maior preocupação com o ambiente e o desenvolvimento 
sustentável, adotando algumas das estratégias listadas neste trabalho, que se adequem à realidade das 
empresas e que permitam a diminuição do índice de impactos ambientais provenientes das etapas produtivas 
da atividade ceramista. 
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INTRODUÇÃO 

 
Esta pesquisa visa contribuir para uma maior compreensão das estruturas presentes nos afloramentos de 

litologias da Bacia do Tacutu, principalmente naquelas associadas à deformação cenozoica. Inserida no Escudo 
das Guianas, porção norte do Cráton Amazonas (TASSINARI; MACAMBIRA, 2004), a Bacia do Tacutu possui 
uma área de aproximadamente 12.500 km² - com largura média que varia entre 30 a 50 km, estende-se por 
cerca de 300 km sobre um eixo de direção NE-SW, cruzando a fronteira Brasil-Guiana. Assume uma estrutura 
de meio gráben bastante assimétrico na porção brasileira e meio gráben com pouca assimetria no lado 
guianense (GIBBS; BARRON, 1993) (Figura 1). 

 
Figura 4 – Mapa de localização da área de estudo e de pontos dos afloramentos referidos neste trabalho. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

A área de estudo possui acesso relativamente fácil, são aproximadamente 120 quilômetros a partir da capital 
Boa Vista. A distância relativamente curta viabilizou o desenvolvimento desta pesquisa, tendo em vista que a 
etapa de campo foi fundamental para o reconhecimento, descrição e caracterização das dobras nos siltitos da 
Formação Tacutu. As estruturas afloram na margem esquerda do Rio Tacutu (UTM x: 185612; y: 371434 – 
zona 21N) e são observáveis apenas nos períodos de estiagem. 

Este trabalho visa documentar, descrever e caracterizar os aspectos geométricos de estruturas geológicas 
observadas nos siltitos da Formação Tacutu em escala macroscópica com dados de afloramento. Com isso, 
pretende-se correlacionar o dobramento à tectônica transcorrente cenozoica que afetou a bacia pesquisada. 
Espera-se que este estudo contribua com a discussão sobre a evolução geológica da Bacia do Tacutu, tendo 
em vista sua relevância nas possíveis explorações de petróleo (dadas às ocorrências de óleo na Guiana), bem 
como na exploração de outros bens minerais, como água subterrânea, mineralizações metálicas e não 
metálicas e depósitos de pláceres. 

A respeito da origem da Bacia do Tacutu, McConnell (1969) relata que a instalação do rifte foi facilitada pela 
presença de uma antiga zona de cisalhamento com direção NE-SW que separava rochas pré-cambrianas não 
correlacionáveis ao norte e ao sul. Desta forma, ele propôs, que a origem do gráben fosse relacionada com a 
formação dos sistemas de riftes, atualmente localizados na região caribenha, que propagaram e evoluíram para 
formar o Oceano Atlântico Norte. Burker (1976) esquematizou um sistema de falhas ligadas ao principal eixo 
de expansão de crosta oceânica do Atlântico, onde o rifte do Tacutu é uma das junções tríplices que se 
formaram nas fases iniciais da fragmentação do Pangeia e posteriormente evoluíram para aulacógenos. 
Szatmari (1983) sugere que o gráben do Tacutu está condicionado ao lineamento Pisco-Juruá (NE-SW), que 
possui cinemática sinistral e corta o Cráton Amazonas com extensão de até aproximadamente a borda norte 
da placa de Nazca no Pacífico. Este lineamento se segue a mesma direção do eixo de abertura do Atlântico 
Norte e, por este motivo, foi interpretado como um antigo centro de espalhamento de assoalho oceânico que 
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posteriormente seria abortado provavelmente pela dificuldade do rompimento litosférico neste espesso 
segmento do Cinturão de Cisalhamento Guiana Central. 

O significado estrutural admitido por Costa et al. (1991) para os sistemas transcorrentes NW-SE, consiste em 
uma classificação como falhas de transferência que acomodam parte da deformação na direção de distensão 
máxima, onde elas seccionam e deslocam falhas normais mestre e secundárias com cinemática dextral ou 
sinistral. Além destas estruturas presentes na bacia, documenta-se dobras com padrão en echelon que para 
Eiras e Kinoshita (1988) possuem cinemática dextral, enquanto para Costa et al. (1991) a movimentação é 
essencialmente sinistral, pois a orientação preferencial delas é NW-SE. 

Por fim, a evidência mais consistente da tectônica cenozoica é uma linha sísmica levantada pela companhia 
canadense Home Oil Guiana, na qual há o registro de uma estrutura em flor positiva que é interpretada como 
resultante de um regime transpressivo dextral (EIRAS; KINOSHITA, 1988). A Formação Serra do Tucano 
apresenta essas estruturas em flor positiva, alguns push-ups e outras pós-deposicionais, além de outras 
evidências que caracterizam o regime transpressivo. Também são encontradas falhas escalonadas em dominó, 
que representam o alívio de esforços dos sistemas transcorrentes com rejeito oblíquo normal e blocos 
conglomeráticos laterizados onde se distingue sedimentos oriundos da Formação Serra do Tucano (HAHN, 
2013).  

Os esforços causadores dessas transformações na Bacia do Tacutu foram correlacionados com a complexa 
interação de convergência das Placas Oceânicas do Caribe, de Cocos, de Nazca com a Continental da América 
do Sul durante o Cenozoico por Luschen (1986), através da análise de dados de sísmica profunda, 
magnetometria e gravimetria. Por outro lado, Mendiguren e Richter (1978) baseados em mecanismos focais de 
terremotos e outras evidências geológicas indicam um esforço deviatórico gerado pelos centros de expansão 
do assoalho oceânico em formação. Portanto, a hipótese deles indica que os esforços intraplaca são resultantes 
da interação de forças exercidas pela dorsal oceânica em expansão com contrapartida da resistência pelas 
Placas do Caribe e de Nazca. As evidências dessa interação são muito plausíveis tendo em vista que a 
instalação da Bacia do Tacutu é relacionada com uma zona de fraqueza crustal muito antiga, por isso existe 
uma tendência da deformação se localizar e controlar, através de suas anisotropias, o estilo tectônico regional. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Regularmente a pesquisa geológica é dividida em três etapas: pré-campo, campo e pós-campo. No primeiro 

momento, realizou-se o levantamento bibliográfico e cartográfico e confeccionou-se os mapas preliminares da 
área de estudo. Durante os trabalhos de campo, utilizou-se bússola para mensurar as atitudes estruturais e, 
para posicionar espacialmente os elementos, utilizaram-se as técnicas de levantamento planimétrico e 
descrição de afloramentos registrada por Coe et al. (2010), Lisle, Brabham e Barnes (2005) e Nadalin et al. 
(2016). Logo após, construiu-se um banco de dados de informações geométricas das estruturas presentes, 
elaborou-se croquis e seções geológicas que formam os produtos finais sintetizados neste resumo na figura 2. 
Para análise e interpretação das estruturas em escala macroscópica observadas, contou-se com os modelos 
teóricos descritos em Hasui e Sena Costa (1990); Fossen (2012); Kearey, Kepleis e Vine (2014). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O leito do Rio Tacutu exibe feições geologicamente importantes para a compreensão da evolução tectônica 
regional, pois há uma intercalação de camadas de siltitos da Formação Tacutu que mergulham ora para um 
lado, ora para outro. São aproximadamente 200m de extensão na margem brasileira com cerca de 13 
segmentos de camadas aflorantes que só são observáveis nos períodos de menor vazão fluvial (figs. 2.A, 2.B 
e 2.C). Os afloramentos consistem em pequenos segmentos de siltito que têm em média 6m de extensão e 
podem ser observados no croqui e na seção das figuras 2.D e 2.E, em que o símbolo adotado para representar 
o acamamento também representa o comprimento lateral dessas feições. 

Na margem brasileira, há presença de uma encosta com afloramentos onde é possível observar o contato 
discordante entre os siltitos acastanhados da Formação Tacutu sotopostos às areias média da Formação Boa 
Vista. A altura média dos afloramentos da margem são bastante variáveis lateralmente ao longo do trecho 
estudado, o que pode se tornar uma boa evidência do dobramento quando houver estudo de mapeamento 
geológico básico em escala de detalhe. 

Esta pesquisa foi realizada ao longo do ano de 2017 e nela observou-se duas antiformas e uma sinforma. 
Tratam-se de grandes dobras não-cilíndricas, com distância interflancos que varia entre 20m a 50m. Possuem 
uma característica de alta assimetria, são abertas (120-70°) a cerradas (70-10°) e lembram uma disposição em 
caixa, principalmente pela forma da sinclinal (HASUI; SENA COSTA, 1990; FOSSEN, 2012). Constatou-se que 
elas não estão completas, ou seja, as charneiras das dobras foram completamente erodidas em algum 
momento que antecede a deposição da Formação Boa Vista. Com isso, infere-se que existe uma restrição 
temporal para a deformação que é anterior à deposição das areias da Formação Boa Vista. 



 
 

245 
 

Com a observação dos acamamentos, o posicionamento espacial dos flancos ocupa as direções entre NNW-
SSE a NNE-SSW, o que permite inferir uma direção de aproximadamente N-S para o eixo das dobras com 
pequenas inflexões para NNW e NNE.  

Já nos afloramentos da margem do rio, o acamamento médio (S0) observado apresenta baixo mergulho para 
o norte (085°/20° - direção/mergulho). Autores como Eiras e Kinoshita (1988) e Costa et al. (1991) afirmam a 
existência de dobras en echelon nos perímetros internos da bacia do Tacutu, porém jamais foram documentas 
em superfície, apenas através de métodos geofísicos. Esse dobramento é possível neste trecho da bacia, pois 
está situado entre duas grandes falhas da borda SE – as Falhas de Lethem e do Bonfim. Uma vez que os siltitos 
podem estar confinados lateralmente por litologias mais resistentes e competentes orientadas em NE-SW, 
conforme as falhas de borda, podem ser submetidos ao cisalhamento simples com cinemática dextral e produzir 
as feições acima descritas com eixos ~ N-S. Esta cinemática corrobora com a sugerida por Eiras e Kinoshita 
(1988) e documentada em sistemas de fraturas por Hahn (2012) para um evento transpressivo dextral na bacia 
e diverge da ideia de que seja sinistral, como é defendido no trabalho de Costa et al (1991). Finalmente, por 
mais que estas características possam sugerir uma cinemática dextral, elas não anulam a possibilidade de 
existirem outros tipos de movimentos em diferentes tempos geológicos. 

É importante destacar que as transformações da bacia durante o Cenozoico estão ligadas à reativação da 
Falha de Lethem, que é uma estrutura ativa e profunda (até ~ 7km) ligada a anisotropias pré-existentes no 
embasamento cristalino, segundo Eiras e Kinoshita (1988) e Costa et al. (1991). Isto pode ser observado pela 
diferença topográfica de setores da bacia, onde os altos estruturais se concentram mais ao setor NE e próximos 
da falha de borda citada acima. O evento observado nesta pesquisa corresponde a um episódio de tectônica 
transcorrente com deslocamento de cinemática dextral de acordo com o diagrama de Riedel (HASUI; SENA 
COSTA, 1990; FOSSEN, 2012), visto pela orientação ~ N-S dos eixos de dobras en echelon. 

 
Figura 2 – Afloramento das “dobras”. A., B. e C. fotografias das estruturas que são observáveis no leito do Rio Tacutu. Destacam-se as 
dobras centimétricas, o que corrobora com a evidência de dobramento numa escala maior; D. croqui em planta da situação geológica 
observada. A simbologia utilizada para o acamamento está orientada conforme mensurações obtidas em campo.; E. modelo em caixa 

(sem escala) da situação hipotética das dobras.  

 
Fonte: Autoria própria. 

 
CONCLUSÕES 

A realização desta pesquisa oportunizou o reconhecimento e descrição estrutural, principalmente as 
características geométricas das feições presentes nos siltitos da Formação Tacutu que afloram na margem 
brasileira do Rio homônimo. Essas deformações sugerem uma tectônica de estilo transcorrente durante o 
Cenozoico, porém ainda não correlacionada com outras estruturas para discutir a abrangência da deformação. 
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Espera-se que esta pesquisa contribua para a concepção da evolução tectônica regional. Com a continuação 
deste subprojeto em 2018/2019, espera-se que o conhecimento estrutural em superfície do Gráben do Tacutu 
seja mais aprofundado e possamos contribuir com as discussões acerca da dinâmica deformacional cenozoica. 
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INTRODUÇÃO 
Estudos sobre solos muitas vezes não recebem a adequada importância na educação básica. Especialmente 
se entendermos que o solo além das funções ambientais que exerce é um recurso natural fundamental para a 
sustentação da vida humana, seja na produção de alimentos, fibras e energia a fundamental (COMIN et al., 
2009). A conscientização ambiental é a base para garantir à sustentabilidade, nesse sentido a educação 
ambiental tem importante papel. 
A relevância do solo como componente ambiental é frequentemente abordada de forma superficial pelos 
professores de ciências e geografia do ensino fundamental. É concebível que a simples propagação de 
informações sobre o solo não será a total solução do problema da conservação, visto que, a erosão ambiental 
corresponde a uma série de fatores tais como: sociais, políticos, econômicos e culturais. Neste sentido podemos 
afirmar que, a escola é uma importante ferramenta para que se possa propagar a ideia da conservação do solo 
no cotidiano da sociedade (GONÇALVES et al., 2012). 
Contudo, o espaço escolar dedicado a este componente do sistema natural é frequentemente nulo ou ignorado 
a um plano menor nos conteúdos de ciência e geografia do ensino fundamental, na área urbana como rural 
(AMBIENTE BRASIL, 2006). Segundo Freitas (2013) esta pesquisa tem uma abordagem quantitativa, pois, 
considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para 
classificá-las e analisá-las, Essa forma de abordagem é empregada em vários tipos de pesquisas, e classifica 
processos dinâmicos experimentados por grupos sociais, apresenta contribuições no processo de mudança, 
criação ou formação de opiniões de determinado grupo e permiti, em maior grau de profundidade, a 
interpretação das particularidades dos comportamentos ou das atitudes dos indivíduos inclusive nas descritivas. 
Neste sentido o Projeto Solos na Escola/UERR, ressalta que a Educação Ambiental em Solos não visa somente 
executar ações de educação ambiental, mas fornecer materiais didáticos permanentes que contribua na 
formação de estudantes e educadores. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O Projeto Solos na Escola, criado e desenvolvido pelo departamento de Solos e Engenharia Agrícola da UFPR, 
permitiu a adaptação do projeto pela UERR - Universidade Estadual de Roraima, Campus Rorainópolis, e a 
utilização do mesmo nome, Projeto Solos na Escola/UERR. O início das atividades se deu- no período de 
fevereiro a maio de 2018, envolvendo seis professores das disciplinas de geografia e ciências e 105 estudantes 
do sexto ano do ensino fundamental da Escola Estadual Padre Eugenio Possamai, localizada na sede do 
município de Rorainópolis. O município de Rorainópolis está localizado na região sul do Estado de Roraima e 
tem uma população de aproximadamente 25 mil habitantes (IBGE, 2017) e aproximadamente sessenta escolas, 
sendo, 51 municipais e nove estaduais4.  
O projeto foi desenvolvido em três etapas, a primeira consistiu em um levantamento do conhecimento prévio 
dos alunos, por meio da aplicação de questionário semiestruturado, contendo 10 perguntas relacionadas ao 
manejo e conservação do solo na seguinte ordem 1-Você já estudou sobre solo? 2 -Você sabe o que é solo? 3 
- Você acha que o solo é um recurso importante? 4 - O solo é igual em todo o mundo?5-- Existem diferentes 
tipos de cor do solo? 6 A chuva contribui para a degradação do solo? 7- Presença de plantas no solo ajuda a 
preservá-lo? 8- Você sabe o que é um mineral? Você sabia que a formação dos minerais depende dos fatores 
naturais? 10-Na sua escola existe alguma atividade para cuidar do solo? Se sim, qual a atividade? 
A segunda etapa foi à elaboração da Experimentoteca de solos, contendo dezesseis experimentos, sendo: 
atividade microbiana no solo, ciclo do cálcio, coleção de cores de solo, consistência do solo, decomposição da 
matéria orgânica do solo, densidade do solo, erosão eólica do solo, erosão do solo, formação do solo, Impacto 
da gota de chuva no solo, infiltração do solo, ar no solo, maquete do solo na paisagem porosidade do solo, 
salinidade do solo e magnetismo do solo. Estes experimentos ficaram expostos em estações ao longo dos 
corredores acessíveis a visitação dos estudantes do sexto ano e os estudantes foram divididos em grupos de 
dez para que eles pudessem visitar todas as dezesseis estações. O projeto foi desenvolvido de acordo a 
necessidade e realidade da escola estadual Padre Eugenio Possamai. Os materiais utilizados na confecção os 
experimentos foram: garrafa pet, madeira, vidro, copo descartável, solo, rocha, conchas do mar, ossos, areia, 
sementes, gramas, barbante, tecido, bandeja plástica.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados da primeira etapa permitiram avaliar o conhecimento prévio dos cento e cinco estudantes sobre 
tema o solo pode-se mensurar por meio das respostas do questionário semiestruturado como apresentado nos 
gráficos 1e2. 
 
Gráfico 1 – Resposta dos 105 alunos sobre o tema solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O solo é um componente essencial para à vida, e tem seu estudo pouco valorizado e como consequência tem 
uma preocupação cada vez menor por parte dos educandos e educadores na compreensão de tal elemento 
(SOUSA; MATOS, 2012). Neste contexto, a participação da escola é fundamental para que os estudantes, a 
partir do conhecimento obtido, cresçam na vivência de valores, para que se criem possibilidades de uma vida 
adulta baseada, na responsabilidade e consciência ecológica (MIGUEL, 2013). 
A escola deve despertar a conscientização ambiental das crianças, para que elas venham a serem os 
multiplicadores da preservação e conservação dos recursos naturais, promovendo hábitos de práticas 
conscientes (CAVALCANTE et al., 2014). 
É importante a percepção que o meio ambiente é resultado do funcionamento integrado de seus vários 
componentes; portanto, a intervenção em qualquer um deles estará alterando o todo. Um desses componentes 
é o solo com sua microbiota, nesse sentido, Barros (2005) reforça a importância de o ensino da ciência do solo 
iniciar-se na educação básica, sobretudo com o emprego de novas técnicas de informação e de comunicação. 
(BOAS VILAS; MOREIRA SOUZA, 2012). 
 
Gráfico 2 – Resposta dos 105 alunos sobre o tema solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Através dos dados exibidos nos gráficos acima, observou-se que os estudantes do sexto ano do ensino 
fundamental da Escola Estadual Padre Eugenio Possamai apresentam carência na temática em questão, pois 
demostraram uma necessidade de práticas que os sensibilize sobre o que é solo e sua importância. Porém, 
ainda faltam ações que deem ênfase a essa temática, explorando o tema de forma adequada mostrando a 
importância do mesmo. Com base nisso, o projeto realizou atividades visam ampliar o conhecimento e uma 
percepção da relevância do solo para meio ambiente e sociedade. 
Diante da carência de sensibilidade da maioria das pessoas frente ao solo, a educação se faz ainda mais 
necessária, no sentido de se promover uma mudança de valores e atitudes. Isto se conquista por meio da 
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realização de trabalhos que buscam ampliar a percepção do solo como um componente essencial do meio 
natural e humano, que está extremamente presente em nossas vidas (CAVALCANTE et al.,2014). 
Assim o Projeto Solos na Escola/UERR teve grande importância, pois forneceu material didático e prático 
demostrado através dos experimentos que o solo tem a mesma importância que os outros recursos e precisa 
ser cuidado e preservado para manter a sua capacidade de produção. 
O espaço escolar não deve apenas preocupar-se com a formação intelectual do educando, mas também e 
principalmente, com a sua formação enquanto ser humano ético participativo (THOMAZ; OLIVEIRA, 2009). É 
muito difícil para os educandos das escolas situadas em áreas urbanas perceberem a importância do solo para 
as atividades humanas, principalmente pelo fato que o mesmo tem sido ocupado e utilizado como o espaço 
onde são construídas as edificações. Essa construção vem alterando o ambiente sem que seja percebido 
(SOUSA; MATOS, 2012). 
 Os estudantes demostraram bastante interesse em ambos os experimentos, fizeram questionamentos, e 
muitos relataram que nas atividades práticas é muito mais fácil de entender o que aprendem de forma teórica 
em sala de aula. Nos experimentos sobre composição e textura, os estudantes puderam manusear amostras 
de solo, o que facilita bastante o entendimento desses conceitos. Os professores da disciplina de Ciências e 
Geografia foram bem participativos durante as apresentações dos trabalhos, fazendo ligações das práticas e 
dos experimentos com o cotidiano dos educandos. 
Todos os experimentos demonstraram como se dá a formação dos solos, que este é um recuso finito e que 
demora muito tempo para se formar. É importante transmitir a percepção do tempo de formação do solo, para 
o entendimento da necessidade de sua conservação, e por este motivo, é necessário manejá-lo de maneira 
adequada. (LIBERAL; LIMA, 2016).  
Outro fator importante é que os livros didáticos adotados nas escolas públicas são produzidos em outras regiões 
e poucos apresentam exemplos da realidade vivida pelo os alunos. Em sua grande maioria são exemplos de 
outros estados, até mesmo de outras regiões brasileiras, fazendo com que o aluno se distancie cada vez mais 
do conteúdo, uma vez que aos mesmos não é apresentada a realidade do seu estado, da sua cidade 
(VESSENTINI, 2008). 
 
CONCLUSÕES 
O Projeto Solos na Escola/UERR teve um significado muito amplo Devido à participação e grande interesse 
dos estudantes e professores; 
Pode-se constatar a importância de atividades práticas na melhoria do aprendizado dos estudantes. 
Observou-se que o tema solo, precisa ser abordado de forma eficaz na escola para que possa ser 
compreendido e valorizado como de suma importância para manter essas gerações e as futuras. 
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INTRODUÇÃO 

Nos tecidos vegetais, as clorofilas são os pigmentos mais abundantes (SANTOS et. al, 2010), sendo 
que as variações encontradas em seu conteúdo se devem, por exemplo, à presença de carotenoides que 
funcionam como um dos pigmentos associados (VON ELBE, 2000). As clorofilas são responsáveis por capturar 
a luz que será utilizada no processo fotossintético, através da conversão de energia luminosa em energia 
química (da SILVA et al., 2016).  

Dependendo do estádio de desenvolvimento da planta, os teores de clorofila apresentam variações e a 
sua quantificação requer o uso de métodos que se baseiam em leituras de absorbância ou refletância. Ainda 
hoje empregam-se diferentes métodos que possibilitam quantificar a presença desses pigmentos nas folhas, 
os quais podem fazer o uso de equipamentos (não destrutivos) ou ainda de reagentes químicos (destrutivos), 
com destaque para a acetona e o álcool (GAMA et al., 2014; LICHTENTHALER, 1987) e o DMSO (BARNES et 
al., 1992).  O método que emprega o uso de acetona 80% em conjunto com o processo de maceração tem 
demonstrado ampla utilização na determinação de clorofilas e carotenoides (MACHADO et al., 2015; PELOSO 
et al., 2017; de LIMA et al., 2017). 

Geralmente os protocolos para quantificação dos pigmentos cloroplastídicos precisam ser adaptados à 
realidade dos laboratórios, ou mesmo às diferentes espécies.  Isso se traduz na necessidade de aprimoramento 
das técnicas de análises consideradas clássicas, estabelecendo assim novos protocolos ou protocolos 
ajustados para extração de pigmentos. 

Em castanheira-do-brasil, Souza et al. (2013) e Souza et al. (2017) utilizaram o método descrito por 
Lichtenthaler e Wellburn (1983), que usa acetona 80%, para extração de pigmentos cloroplásticos de plantas 
jovens cultivadas sob diferentes condições hídricas e de irradiância. No entanto, não são identificados na 
literatura estudos com o objetivo de estabelecer o método mais eficiente de extração para a espécie. Logo, este 
trabalho teve como objetivo comparar cinco adaptações do método de extração de pigmentos cloroplastídicos 
com acetona 80% em folhas de castanheira-do-brasil. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A concentração de pigmentos cloroplastídicos (carotenoides, clorofilas a e b e clorofilas totais) foi 
determinada através de diferentes ajustes na metodologia descrita por Lichthenthaler (1987), constituindo cinco 
tratamentos, a saber: 1) acetona 80%; 2) acetona 80% + pitada de carbonato de cálcio (CaCO3); 3) acetona 
80% com 5% de CaCO3 dissolvido; 4) acetona 80%, com armazenamento em freezer -20 ºC por um período 
de 7 dias antes das análises e; 5) acetona 80% com 5% de CaCO3 dissolvido, com armazenamento em freezer 
-20 ºC por um período de 7 dias antes das análises. As amostras foliares dos tratamentos 1, 2 e 3 foram 
analisadas logo após a coleta.  Em todos os tratamentos, o material vegetal foi macerado com pequena 
quantidade de areia lavada, como agente físico e inerte, para facilitar a maceração. O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente casualisado, com cinco tratamentos (adaptações do método de 
extração com acetona 80%) e três repetições. Cada parcela experimental foi constituída por uma amostra de 
seis discos foliares de 10,15 mm de diâmetro cada, coletados com auxílio de um furador de metal. 

Os discos foliares de cada amostra foram coletados de uma única folha do terceiro par de folhas a partir 
do ápice de uma planta jovem de castanheira, proveniente do viveiro da Embrapa Roraima (Boa Vista – RR). 
Tomou-se o cuidado de não coletar parte da nervura central da folha amostrada. Os discos foliares foram 
armazenados em microtubo de 2 ml contendo a solução extratora, sendo protegidos da luz pelo uso de papel 
alumínio. As amostras foram então armazenadas em caixas térmicas com gelo para o transporte até o 
Laboratório de Solos da Embrapa Roraima, onde as amostras dos tratamentos 4 e 5 foram armazenados em 
freezer -20ºC e as amostras dos demais tratamentos foram imediatamente processadas.  

Todo o processo de extração foi realizado na ausência de luz para evitar fotooxidação dos pigmentos. 
As amostras foram adicionadas em almofariz, juntamente com uma pequena quantidade de areia. Para o 
tratamento 2 também foi adicionado uma pitada de CaCO3 no momento da maceração. O material foi então 
filtrado em papel filtro qualitativo unifil 80g/m² com auxílio de funil de vidro de 60 mm , em balão volumétrico de 
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25 mL, previamente envolvido com papel alumínio. Ao término da filtração, completou-se o volume do balão 
com acetona 80%.  

De posse dos extratos, foram realizadas as leituras de absorbância em espectrofotômetro UV-VIS, 
modelo SP – 2000 da marca BEL, nos seguintes comprimentos de onda: 663 , 647 e 470 nm, para clorofila a, 
clorofila b e carotenoides, respectivamente. Em seguida foram calculadas as concentrações de cada pigmento 
cloroplastídicos, utilizando as equações descritas por Lichthenthaler (1987). Os dados obtidos foram 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade, utilizando-se o programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011).  

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Não foram observadas diferenças entre as adaptações do método de extração testado, para nenhuma 
das variáveis analisadas (Tabela 1). Barbosa et aL. (2008) relatam que, de maneira geral, o teor de carotenoides 
é mais baixo em relação aos demais pigmentos fotossintetizantes. Esta afirmação está de acordo com os 
resultados obtidos, onde as médias para Chl a, Chl b, Chl ab e carotenoides foram 13,8293 µg/cm²; 6.6160 
µg/cm²; 20.4440 µg/cm² e 4.2313 µg/cm², respectivamente.    
 Os métodos destrutivos mais comuns para extração de pigmentos cloroplastídicos são o uso de 
acetona 80% e de álcool. Entetanto Barboza et al. (2008), ao comparar quatro métodos (DMSO - dimetil 
sulfóxido; acetona 80%; acetona 80% + MgCO3 0,5% e; maceração em acetona 80%) para extração de 
clorofilas em folhas de abacaxi cultivado in vitro concluíram que os melhores métodos foram o uso de acetona 
e de DMSO, sem maceração das folhas. Segundo Santos et al. (2008) o ajuste antecipado de protocolos para 
cada espécie contribui para a extração e a conservação dos pigmentos cloroplastídicos. O uso de carbonato 
de cálcio foi constatado em pesquisa realizada por Solovchenko et al. (2001), em virtude do mesmo 
proporcionar melhores resultados para extração de pigmentos cloroplastídicos, evitando a alteração das cores 
das clorofilas por oxidação ou feofotização durante a extração.  
 Quanto ao periodo de armazenamento das amostras para a extração dos pigmentos por meio de 
difentes solventes, em pesquisa realizada por Zotarelli et al. (2003) em folhas de milho, não foram constatadas 
diferenças nos conteúdos de clorofila extraídas após o período de 72 e 104 horas de imersão das folhas em 
dois solventes diferentes, enquanto que Barbosa et al. (2008) obtiveram teores mais elevados de pigmentos 
cloroplastídicos com a incubação dos discos foliares com acetona por 48 horas em refrigerador. Neste segundo 
estudo, após o período mencionado, os teores dos pigmentos cloroplastídicos não foram mais degradados 
mantendo-se estáveis por até 96 horas.  
  
Tabela 1. Médias das variáveis clorofila a ( Chl a); clorofila  b  (Chl b); clorofilas totais (Chl ab) e  carotenoides pelo teste 
de cinco  adaptações do método de extração de pigmentos cloroplastídicos com acetona 80% em folhas de castanheira-
do-brasil. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No presente trabalho, apesar da ausência de diferença entre os tratamentos, recomenda-se o uso de CaCO3 
na extração de pigmentos cloroplastídicos, pois, caso seja necessário o armazenamento do extrato para 
posterior análise no espectrofotômetro, o reagente poderá prevenir a degradação da clorofila. 

Tratamento* 
Chl a 
(µg/cm²) 

Chl b 
(µg/cm²) 

Chl ab 
( µg/cm²) 

Carotenoides 
(µg/cm²) 

1 12,9966 A 7,1600 A 20,1533 A 3,9233 A 

2 13,3700 A 7,0400 A 20,4033 A 3,9466 A 

3 13,6300 A 6,8600 A 20,4900 A 4,4700 A 

4 13,8300 A 5,9366 A 19,7666 A 4,2866 A 

5 15,3200 A 6,0833 A 21,4066 A 4,5300 A 

QMR 1,8249ns 1,9027ns 5,8542ns 0,1719ns 

CV (%) 9,77 20,85 11,84 9,80 

média) 13,8293 6,6160 20,4440 4,2313 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5 
% de probabilidade. ns: não significativo pelo teste F, ao nível de 5% de probabilidade. *1) acetona 
80%; 2) acetona 80% + pequena quantidade de carbonato de cálcio (CaCO3); 3) acetona 80% com 
5% de CaCO3 dissolvido; 4) acetona 80%, com armazenamento em freezer -20 ºC por um período de 
7 dias antes das análises e; 5) acetona 80% com 5% de CaCO3 dissolvido, com armazenamento em 
freezer -20 ºC por um período de 7 dias antes das análises. As amostras foliares dos tratamentos 1, 2 
e 3 foram analisadas logo após a coleta 
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CONCLUSÕES 
O uso do método da acetona 80% se mostrou eficiente para extração de pigmentos cloroplastídicos de folhas 
de castanheira-do-brasil, independente da adaptação do método de extração com clorofila 80%. 
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INTRODUÇÃO 
Grande parte da produção aquícola brasileira é proveniente da aquicultura continental, e a piscicultura 

representa 77,32% da produção total nacional. Em 2016, a produção total de peixes oriundos da piscicultura foi 

de 507.122 mil toneladas, representando aumento de 4,94% em relação ao ano anterior (IBGE, 2016). Contudo, 

uma das principais dificuldades relacionadas à criação intensiva é a ocorrência de doenças parasitárias e 

bacterianas (MALTA et al., 2001). 

Em razão da elevada ocorrência de doenças parasitárias e infecciosas, têm-se utilizado quimioterápicos e 

antimicrobianos na aquicultura. No entanto, o seu uso indiscriminado ocasiona problemas como o 

desenvolvimento de bactérias resistentes, a presença de resíduos de antibióticos nos tecidos de peixes 

comercializados e o impacto negativo no ambiente (VIVEKANANDHAN et al., 2002; TAYLOR et al., 2011). 

De forma geral, os parasitos estão entre os principais grupos de patógenos que causam doenças em 

pisciculturas brasileiras, entre eles: protozoários, mixosporídeos, crustáceos e helmintos, que ao encontrarem 

condições favoráveis, proliferam‐se causando doenças (MARTINS et al., 2001; PORTZ et. al., 2013; 

JERÔNIMO et al., 2017). Dentre os helmintos, os acantocéfalos vêm chamando a atenção dos piscicultores em 

razão das altas infecções registradas na região Norte do Brasil (CHAGAS et al., 2015; LOURENÇO et al., 2017), 

causando significativos prejuízos econômicos, representando grandes riscos a produção (TAVARES-DIAS e 

MARTINS, 2015). 

A adoção de métodos alternativos para o controle de parasitas representa estratégia promissora devido às 

limitações dos métodos tradicionais. A bioprospecção do efeito de extrato pirolenhoso no controle de parasitas 

em peixe ainda é perspectiva, no entanto, estudos tem mostrado o efeito de extrato pirolenhoso como uma 

ferramenta eficaz no controle de parasitas de outros organismos.  

Objetivo Geral: Discutir sobre o uso do produto natural, o extrato pirolenhoso, como uma possível alternativa 

no controle de parasitas em peixes com ênfase em helmintos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Esta pesquisa foi baseada na revisão da literatura a respeito do uso de extrato pirolenhoso no controle de 

parasitas. Foi realizada por meio de levantamento de dados em plataformas digitais referentes a revistas 

científicas, sites oficiais e repositórios de teses. Os dados aqui obtidos foram a base para a construção da 

investigação proposta a partir do tema extrato pirolenhoso e controle de parasitas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O extrato pirolenhoso é uma substância orgânica resultante de condensação da fumaça gerada durante a 

carbonização da madeira ou de outras fontes de matéria-prima vegetal, sendo constituído pelo menos 80% de 

água e dezenas de compostos, dentre os quais incluem-se substâncias fenólicas, aldeídos e ácidos orgânicos 

(QUADROS, 2005; LOO, et al., 2008). Sua produção é realizada por meio do processo denominado 

carbonização ou pirólise, que consiste na decomposição da biomassa pelo calor, sob controle da presença de 

ar. É um processo que constitui reações complexas, no qual o calor fraciona a estrutura molecular da biomassa, 

liberando compostos de carbono na forma sólida, líquida e gasosa, que poderão ser utilizados como 

combustível ou insumo químico (DINIZ, 2005). Uma vez condensados mediante resfriamento, os compostos 

orgânicos dão origem a duas frações: aquosa (extrato pirolenhoso) e oleosa (alcatrão) (QUADROS, 2005; 

CAMPOS 2007). 

Esse produto vem sendo utilizado para diversos fins na agricultura, como “fertilizante orgânico”, aplicado ao 

solo na cultura do arroz (TSUZUKI et al., 2000; GARJIC e KOCH, 2012), no controle de patógenos de solo, 

como os nematoides fitoparasitas, com ação nematicida (SERRA, et al., 2008), além de apresentar efeito 
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fungicida para diversos fungos patogênicos (CUADRA et al., 2000). Pesquisas sobre controle de bactérias 

indicam que o extrato pirolenhoso também é eficaz no controle da Pseudomona sp (DE MELO, 2007). 

Em estudos verificando a eficiência do extrato pirolenhoso no parasitismo dos nematoides na cultura da alface, 

sob as diferentes concentrações Santos, et al. (2017) observou efeito na redução das variáveis de M. incognita  

e com relação ao número de galhas (NG), já com a menor concentração de 5% do ácido pirolenhoso, observa-

se diminuição acentuada de 68,30% nessa variável. Estudos corroborados por Corbani (2008) que obteve a 

mesma eficiência, com redução a diferentes espécies de nematoides (M. javanica e M. incognita), tanto no solo, 

quanto na formação de galhas nas raízes das plantas. 

Dias et al. (2000) avaliaram o extrato de hortelã e m juvenis de M. incognita e observaram baixa atividade 

nematicida, embora tenham registrado, também, efeito nematostático. 

Steffen (2007), testando dez diferentes óleos essenciais de plantas medicinais in vitro sobre Meloidogyne 

graminicola, patógeno de arroz, observou que todos os óleos reduziram a eclosão de juvenis de segundo 

estádio do nematoide de 16 – 48%, em relação à testemunha. 

Óleos essenciais de origem vegetal, podem ser utilizados tanto no manejo integrado de pragas em cultivos 

comerciais. O uso de ervas como potencial terapêutico para a modulação de respostas imunes, especialmente 

o uso de plantas medicinais para prevenir e controlar doenças em peixes (GALINA et al., 2009). 

Em estudo com extrato de canela (Cinnamomum zeylanicum), foi verificado 100% de mortalidade após 24 h de 

exposição em juvenis de Meloidogyne exigua (SALGADO E CAMPOS, 2003). O Óleo essencial de C. 

Zeylanicum inibiu a multiplicação das bactérias nos seguintes percentuais de concentração de 95,83% a 1% 

(COSTA, 2009). 

Pesquisa da Embrapa Amazônia Ocidental identificou que o eugenol usado no tratamento de tambaqui 

(Colossoma macropomum) mostrou-se eficaz contra monogenoides, parasitos do grupo helmintos que são 

encontrados nas brânquias. Foi verificado que o eugenol tem efeito anti-helmíntico e é um princípio ativo 

eficiente no controle de monogenoides, podendo ser indicado para uso na piscicultura (SOUZA, 2015).  

Em outra avaliação realizada pela EMBRAPA, foram realizados alguns tratamentos em tilápia-do-nilo com óleos 

essenciais das plantas alecrim-pimenta (Lippia sidoides) e hortelã-pimenta (Mentha piperita). Foram verificados 

seus efeitos como antiparasitários contra vermes (Monogenea) parasitos de brânquias de tilápia, na forma de 

banhos de curta duração. Nesses tratamentos, houve redução do parasitismo em 75% com Lippia sidoides e 

em 72,5% com Mentha piperita (SOUZA, 2015). 

Ainda não verificamos trabalhos feitos de ação direta do extrato pirolenhoso no controle de parasitas em peixes. 
No entanto, já se tem iniciado testes de toxicidade aguda do extrato pirolenhoso em organismos aquáticos 
utilizando o Danio rerio onde Behrensdorf et. al. (2011) verificaram que a concentração de 5% do extrato 
pirolenhoso se mostra tóxica para organismos aquáticos, devendo haver cautela no uso dessas concentrações 
em áreas de produção, evitando que o mesmo chegue aos cursos hídricos. Se faz necessário sim, testar o 
efeito dos extratos pirolenhosos no tratamento e controle de parasitas de peixes, bem como, seu efeito tóxico 
nos peixes. 

 

CONCLUSÕES 
Informações sobre a ação de produtos naturais que comprovem a eficácia no controle de nematoides serão 

ferramentas fundamentais em um programa racional e eficiente de manejo e controle de parasitas em peixes, 

possibilitando a produção de alimentos em sistemas sustentáveis e com menor impacto ambiental. Com esta 

revisão sobre o extrato pirolenhoso verificamos sua ação sobre helmintos e, tendo sido, uma ferramenta eficaz 

no controle de parasitas em várias pesquisas, acreditamos que seja de interesse a bioprospecção de novos 

produtos naturais (extrato pirolenhoso) no controle de nematoides em peixes, visando assim desenvolver uso 

de produto natural e assim, reduzir os efeitos no ambiente. 
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INTRODUÇÃO 
O leite é um alimento que possui grande importância nutricional e é tido como fundamental na dieta alimentar humana, 

pois dispõe de um elevado teor nutritivo, fornecendo boa quantidade e qualidade de aminoácidos, além de apresentar boa 

digestibilidade, e ter em sua composição diversificadas vitaminas como, vitamina A, as do complexo B, vitamina D, cálcio, 

potássio, fósforo, niacina e riboflavina (LONGHI et al.; 2010 e MALLMANN et al.; 2012). 

Porém, o consumidor apresenta comportamentos de seleção, aquisição e utilização de produtos e serviços para satisfazer 

suas necessidades e desejos segundo SECCO et al., (2014). E, conforme Nero et al., (2003), ao realizar esta ação, tem-

se como critérios de obtenção o preço, aparência, praticidade e qualidade. 

Através de estudos desenvolvidos por Vilela et al., (2017), é possível constatar o crescimento continuo no consumo de 

leite por habitante/ano entre a década de 1980 até o ano de 2015. A partir de 2015 a 2020 a previsão do IBGE (2016) é 

que o consumo cresça apenas 0,74% por ano, isso, devido ao envelhecimento da população e os novos hábitos dos 

consumidores. A previsão da FAO (2009) prevê um consumo de 198 litros habitante/ano em 2026, muito aquém dos 220 

litros habitante/ano. Ou seja, se faz necessário o estudo dos motivos que possivelmente possam influenciar nesse baixo 

consumo previsto, a fim de serem tomadas medidas para reverter esse contexto. 

Portanto, Como forma de elucidar dados a respeito dos hábitos de consumo de Leite no município de Boa Vista – RR, o 

presente trabalho tem como objetivo verificar os motivos que levam ao não consumo de leite no município, gerando 

subsídios para um entendimento mais amplo sobre o mercado de lácteos local. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O presente estudo foi realizado no município de Boa Vista, capital do estado de Roraima, onde foram selecionados 34 

bairros dentre os 56 existentes, com critérios de seleção a maior densidade populacional e maior concentração comercial. 

Como parâmetro para estabelecer o tamanho da amostra, utilizou-se a metodologia de Pinheiro et al., (2006), como 

descrito a seguir: 

N= (S2*Z2) / (e2) 

Legenda: 
n = tamanho da amostra S2= variância da 

amostra 

e = valor de tolerância em relação aos resultados da pesquisa (erro amostral) z = desvio-padrão 

relacionado ao índice de confiança 

Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um questionário composto de 50 questões estruturadas em três partes, 

com respostas quantitativas (variáveis numéricas) e qualitativas (variáveis categorizadas). 

A partir do cálculo de tamanho mínimo de amostra, que foi de 384 pessoas, foram entrevistados 397 indivíduos que 

responderam ao questionário aplicado de forma impressa, entre os meses de abril a junho de 2018, entre os distintos 

bairros, de acordo com metodologias de Nero et al., (2003), Molina et al., (2010) e Vidal-Martins et al., (2013). A 

amostragem feita de modo aleatório através de uma entrevista estruturada (com a presença do 

pesquisador/entrevistador) foi aplicada de forma clara e objetiva, utilizando-se um linguajar próprio e circunstancial, de 

modo que o entrevistado se sentisse confortável a responder de maneira imparcial à opinião do pesquisador. 

Para avaliação estatística dos dados, montagem de tabelas e gráficos, utilizou-se como aporte técnico o software Excel® 

(VIDAL-MARTINS et al, 2013). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Quanto ao consumo, 73% dos entrevistados consomem algum tipo de leite, 27% alega não consumir (Figura 1). Em 
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relação aos derivados, 88% consomem algum tipo de derivado de leite e 12% não consomem (Figura 2). Os dados 

encontrados são semelhantes ao trabalho realizado por Soares et al., (2009). 

Figura 1 – Distribuição dos entrevistados de Boa Vista – RR em relação ao consumo de leite de vaca 

 

Figura 2 – Distribuição dos entrevistados de Boa Vista – RR em relação ao consumo de derivados de leite de vaca 

 

A figura 3 mostra os motivos pelos quais os 27% dos entrevistados não consomem leite. Constatou-se que 26% não 

gostam do sabor, 16% só consomem derivados, 13% dos entrevistados não adquiriram o hábito de consumo quando 

criança, 12% tem alguma intolerância diagnosticada, 8% são veganos, 7% não acreditam nos benefícios, 6% não gostam 

do cheiro, 5% acham ter intolerância, 3% apenas gostam de leite e 2% acreditam que os lácteos fazem mal a saúde. Dados 

apresentados por Freire, A.H. et al., (2009), retrata que cerca de 37 milhões de brasileiros apresentam intolerância à 

lactose. 

Figura 3 – Distribuição dos entrevistados de Boa Vista – RR em relação aos motivos que os levam a não consumir 

produtos lácteos 

 

      

O sabor do leite foi o parâmetro mais votado para o não consumo do leite e esse dado nos mostra que toda a cadeia 
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deve ter o maior cuidado quanto a qualidade dos produtos oferecidos. O manejo da ordenha dos animas sempre 

considerando as boas práticas, armazenamento, transporte, processamento e industrialização são as etapas da produção 

que realizadas de maneira adequada tornam os produtos mais saborosos, qualquer etapa má realizada implica em uma 

maior contaminação do leite e consequente um produto de menor qualidade. 

CONCLUSÕES 
Com base nos resultados apresentados, é possível verificar que o sabor é o fator mais relevante na decisão de não 

consumir leite pelos entrevistados. O leite fresco apresenta um sabor ligeiramente adocicado, devido principalmente ao 

seu alto teor de lactose. Um correto manejo higiênico da ordenha nas fazendas e o processamento adequado na indústria 

devem ser prioridade dentro da cadeia, para que o leite apresente boas características organolépticas ao chegar ao 

consumidor final, contribuindo de forma positiva para o aumento do consumo do produto. Ações de conscientização da 

população sobre os benefícios nutricionais do leite e programas governamentais de introdução do leite na merenda 

escolar, também poderão ter um impacto bastante positivo sobre o consumo de leite em Boa Vista nos próximos anos. 
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INTRODUÇÃO 
A Bacia do Tacutu (situada entre a Guiana e o Brasil) localiza-se no setor NE do Estado de Roraima, e 
corresponde, de acordo com Vaz et al. (2007) a um rifte intracontinental preenchido por sedimentos meso-
cenozóicos. Estudos indicam que sua formação corresponde à abertura do Atlântico Central (VAZ et al. 2007; 
WANKLER, 2016).  Esta bacia se apresenta como local prioritário no estado de Roraima para a localização e 
descrição dos sítios fossilíferos (SOUZA et al. 2009) e o reconhecimento do conteúdo paleontológico, 
especialmente da flora, muito pode contribuir para a compreensão a evolução da paisagem na Amazônia 
roraimense. 
Nos últimos anos, alguns estudos paleontológicos e estratigráficos foram realizados nesta região, gerando 
importantes publicações com registros de icnofósseis (SOUZA; SAMPAIO, 2007; IORIS, 2015), lenhos (SOUZA 
et al. 2009; SCARAMUZZA, 2015)  e charcoal (SCARAMUZZA et al, 2016). Essas publicações, contudo, 
concentram-se na descrição de registros fósseis da Formação Tacutu e Formação Serra do Tucano, ambas do 
Cretáceo. 
Para os depósitos cenozóicos ainda não há registro fossilífero e muitas pesquisas são necessárias para efetiva 
determinação da idade dos pacotes sedimentares. Reis et al. (2001) fez uma proposta de subdivisão depósitos 
neógenos da Bacia do Tacutu sendo a Formação Boa Vista (Pleistoceno Inferior) no intervalo inferior e  
Formação Areias Brancas (Pleistoceno Superior-Holoceno) nos depósitos superiores.  
O presente resumo, busca apresentar a análise de macrofósseis vegetais recuperados da Bacia do Tacutu em 
clastos argilosos provenientes, a priori, da Formação Boa Vista. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O material estudado é constituído por espécimes de folhas mumificadas preservadas em clastos argilosos de 

coloração cinza-esbranquiçada, o quais se encontram depositados no Laboratório de Processamento de 

Amostras e Coleção de Rochas Fósseis, da Universidade Estadual de Roraima-UERR, com o nome de Coleção 

Científica da Universidade Estadual de Roraima- UERR (CCU).  

Para caracterização dos exemplares estudados foi usada a ficha de descrição morfológica dos espécimes 

proposta por Ellis et al. (2009), e sua análise morfométrica foi feita com o auxílio do estereoscópio Leica ES2, 

paquímetro Marberg digital 300mm-12” e o software livre ImagemJ para conferência das medidas encontradas 

com o paquímetro. Todas as medições foram feitas em mm, com exceção da lâmina foliar medida em mm².  

Para estudo das feições anatômicas (morfologia celular e estomática) o resto vegetal foi destacado 

mecanicamente da rocha e tratado em Peróxido de Hidrogênio (H2O2) a 20% (DUTRA, 2002), corado em Azul 

de Metileno, desidratado em álcool absoluto e fixado em lâminas com Bálsamo do Canadá. Posteriormente foi 

analisado e fotografado em microscópio Nikon Eclipse E200 com a câmera acoplada Moticam 10 de 10.0 MP 

capturada através do software Motic Images. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A procedência do material em estudo ainda é incerta, pois os mesmos foram encontrados depositados em uma 

barra de pontal na margem direita (lado Brasileiro) do Rio Tacutu, localizado no município de Bonfim-RR. 

Estudos de correlação litoestratigráfica têm apontado para a idade Cenozóica  (Formação Boa Vista). A 

localização de restos nas camadas sedimentares é fundamental para a definição mais precisa da idade relativa 

do material. Caso se confirme a procedência da Formação Boa Vista, esse será o primeiro registro fossilífero 

desta formação. 

A análise morfológica dos espécimes cujas folhas encontram-se completas indicou, preliminarmente, a 

existência de um único morfotipo foliar. Trata-se de folhas simples, de pecíolo não preservado, de formato 

elíptico, base cujo comprimento varia de 27,65 mm à > 42 mm e largura varia de 13,19 mm à 19,23 mm. Os 

espécimes possuem padrão de venação camptódroma (fracamente broquidódroma), veias agrófilas ausentes, 

espaçamento entre veias secundárias irregula, ângulo das veias secundárias decrescentes em direção à base. 
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Nervuras inter secundárias presentes. Ainda não foi possível definir família e gênero para o morfotipo analisado 

(Figura 01).  

Figura 01: Amostras coletadas na Bacia do Tacutu-RR 

 

A análise da anatomia foliar (células e estômatos) têm apresentado bons resultados (Figura 02), tendo sido 

processadas duas amostras desse mesmo morfotipo. A descrição do padrão estomático e das formas das 

células será um importante passo para determinação da família botânica desse morfotipo, podendo contribuir 

inclusive para a determinação genérica e específica do material. Sendo esse, o próximo passo desse estudo. 

Figura 02: Lâminas da análise da anatomia foliar de duas amostras de cutícula. 

 

CONCLUSÕES 
O estudo de macrofósseis vegetais provenientes da Bacia do Tacutu é um tema ainda incipiente em Roraima. 
Para o Cenozóico esse parece ser o primeiro registro desse material. No entanto, estudos com a flora passada 
nos permitem fazer inferências quanto a sucessão vegetacional no lavrado roraimense, estabelecendo quais 
famílias botânicas compunham a vegetação no passado, bem como o estudo dos padrões estomáticos nos 
permitem fazer interpretações quanto a possíveis variações climáticas ocorridas ao longo dos últimos milhões 
de anos. Os resultados preliminares, ora apresentados, mostram a potencialidade do material em análise e a 
necessidade de processar mais amostras coletadas ampliando a compreensão da paleoflora da bacia.  
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INTRODUÇÃO 
O Estado de Roraima ocupa a porção centro-sul do Escudo das Guianas, um seguimento do Cráton Amazônico 
(REIS, 2006). A Formação Apoteri, objeto de estudo deste trabalho, é constituída por fluxos de lava basáltica 
que ocorrem ao longo das margens leste, oeste e sul do gráben do Tacutu e marcam sua fase pré-rifte 
(BERRANGÉ, J.P.; DEARNLEY, R., 1975). Este trabalho priorizou a análise das características geoquímicas e 
petrográficas além de analisar características físicas do vulcanismo da Formação Apoterí aplicando conceitos 
de arquitetura de fácies de derrames basálticos continentais máficos. Para tal se buscou fazer uma análise dos 
derrames basálticos ocorrentes em duas áreas, a primeira ao longo do anel viário Otomar de Souza Pinto, no 
município de Boa vista e a segunda área no Morro do Redondo localizado na BR-401 no município de Bonfim, 
Roraima. E este trabalho tem como objetivo geral investigar a geoquímica, petrografia bem como o padrão de 
empilhamento estratigráfico e distribuição faciológica da Formação Apoteri.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia foi dividida em três fases, sendo que na primeira fase (pré campo) foram realizados levantamento 
bibliográfico da região e reconhecimento das relações geológicas da área de estudo. Foi utilizada a base 
cartográfica e geológica georreferenciada, e o software ArcGIS 10.5 para o apoio do trabalho. A segunda fase 
foi a de levantamento de dados, na qual ocorreu a atividade de campo com o apoio de equipamentos do 
laboratório de Geologia Sedimentar do NUPENERG (Núcleo de Pesquisas Energéticas) e transporte da UFRR 
(Universidade Federal de Roraima). Foi feita a descrição faciológica e perfis estratigráficos do afloramento, 
reconhecimento e medições de dados direcionais de fluxo vulcânico e identificação de feições  estruturais do 
tectonismo fazendo o uso de bússola de geólogo e de aplicativos de celular, obtenção de imagens fotográficas 
e por fim a interpretação dos dados e a elaboração do modelo arquitetural preliminar do depósito. Na última 
fase houve a vetorização dos dados de campo utilizando o CorelDraw x7 bem como o ArcGis 10.5, a 
identificação dos ciclos vulcânicos, envio de cinco amostras para o procedimento Rocha Total, ICP- AES, na 
empresa ALS e depois da análise os dados foram plotados utilizando o Software GCD Kit para classificação 
geoquímica. Quatro amostras (FLW-01, FLW-02, FLW-03 e FLW-04, tombada no acervo do Laboratório de 
Geologia Sedimentar do NUPENERG/UFRR) foram escolhidas para confecção de lâminas petrográficas, duas 
correspondentes ao morro do redondo e duas correspondentes ao anel viário. A descrição petrográfica (etapa 
final a qual se encontra o trabalho) será realizada com apoio do laboratório de microscopia da UFRR. Por fim 
será feita a interpretação dos resultados finais. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na atividade de campo realizada nos dias 24 e 25 de março de 2018 no Morro do Redondo e no Anel Viário 
(respectivamente), foram colhidas 10 amostras e confeccionados dois croquis e duas seções colunares dos 
derrames dos morros. No morro do Anel Viário foi possível individualizar um derrame basáltico (figura 01-A) 
contendo em sua maioria rocha afanítica cinza azulada, cerca de somente 5% de vesícula e amigdalas, e no 
topo do morro foi identificada uma rocha mais fina, friável, com mais amigdalas, bem menos densa, que foi 
classificada como púmice. Já no Morro do Redondo foram individualizado 2 derrames (figura 01-B). Da base 
para o topo é possível observar primeiramente uma camada de basalto maciço, onde  foi observado vesículas 
e amígdalas porém em quantidade insignificante. Acima há uma camada ainda de basalto, porém com muitas 
amígdalas e vesículas, sendo as amígdalas preenchidas em sua maioria por quartzo, carbonato e óxido de 
ferro. Acima dessa camada ocorre uma rocha mais fina, friável, com amígdalas que foi classificada como 
púmice. Sobreposta a esta camada  aflora novamente o basalto, com vesículas extremamente pequenas e em 
quantidade menor. Em seu topo as vesículas desaparecem até o basalto se mostrar totalmente maciço. No 
topo do morro é identificada um camada de basalto com muitas vesículas, sendo que amígdalas também 
ocorrem mas subordinadamente. 
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Figura 01 – Perfil colunar dos derrames basálticos. (A) Anel Viário. (B) Morro do Redondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: O autores. 
 
Em relação à geoquímica, a plotagem dos resultados das duas amostras do Anel Viário no diagrama TAS (LE 
BAS et. al., 1986) sugerem que o derrame pode ser classificado como um basaltic trachy-andesite (figura 2A). 
Contudo as amostras do Morro do Redondo mostraram variações de classificação por localizarem-se nos limites 
dos magmas basálticos a intermediários, sendo que uma das amostras plotou no campo dos basaltos, outra 
localiza-se no campo dos basaltos e basalto andesíticos e, por fim a terceira localiza-se nos trachy-basalt e 
basaltic trachy-andesite, (figura 2B). A presença de rochas cuja composição situa-se no limite entre básicas e 
intermediárias por ser explicada devido o ambiente geotectônico (rift continental) pois segundo KEAREY et al. 
(2016) estes resultados são esperados para magmatismo associado a um rifte continental, onde a ascensão 
do magma ocorre atravessando uma crosta félsíca, o que acarreta alguma assimilação da rocha encaixante 
por parte do magma antes de extravasar a superfície  
 
Figura 02 - Diagrama de total de Álcalis versus Sílica (A) Rochas colhidas no Anel Viário. (B) Rochas colhidas 
no Morro do Redondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Fonte: Le Bas et. al. (1986). 
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CONCLUSÕES 
Através do estudo do padrão de empilhamento e distribuição faciológica dos Derrames foi possível observar 
que, no Anel Viário, este padrão é bem mais simples e homogêneo que o observado no Morro Redondo. No 
Anel viário, o afloramento estudado mostrou um derrame basáltico completo, cujo topo é encimado um nível 
significativo de amigdalas, vesículas e púmices, que marcam o intervalo entre derrames, e mostram também 
caráter piroclástico da extrusão (mesmo que em pequena intensidade) dessa atividade vulcânica. Já o Morro 
do Redondo mostra um sequência de derrames melhor preservada embora mostre-se mais caótico em relação 
ao observado no Anel Viário. Foi identificado dois derrames basálticos, marcados também pela presença de 
púmice na camada de topo do derrame, onde ocorrem bastante amígdalas e vesículas. É esperado que a 
descrição e análise petrográfica, a ser realizada, seja de grande importância para comparação de resultados 
com as descrições já existentes na literatura. Geoquímicamente as amostras ficam no campo dos basaltos (de 
maneira geral), caindo também em campos adjacentes como o Basaltic Trachy-Andesite, que se trata de uma 
rocha ígnea extrusiva, um tipo de Rocha Basáltica a qual é formada através do rápido resfriamento da lava 
basáltica exposta na superfície ou muito próxima a ela e também trachy-basalt  que são rochas também rochas 
ígneas extrusivas, essa rocha está comumente associada a magmatismo de rifte continental, o que faz sentindo 
de acordo com a literatura pesquisada. 
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PALAVRAS-CHAVE: Adenium obesum, ambiência, polímero hidrorretentor. 

INTRODUÇÃO 

Pertencente à família das Apocynaceae, a rosa do deserto, Adenium obesum, é uma planta que vem sendo 

utilizada recentemente no âmbito de plantas ornamentais (Mcbride et al., 2014). Sua ramagem espessa, a base 

caulinar dilatada e as flores grandes, de cores variadas, são características dessa espécie (Estevam, 2014). A 

propagação dessa espécie se dá por sementes, estacas ou transplantes. O método de propagação por estacas 

é o de mais fácil execução, no entanto, as plantas obtidas através desta técnica não são bem aceitas no 

mercado ornamental, pois produzem caudex subterrâneo e não apresentam a mesma exuberância das plantas 

propagadas por sementes (Kanchanapoom et al., 2010).  

Nesse contexto, é de suma importância, no sistema de cultivo, a produção de mudas de qualidade, pois essa 

fase refletirá o desempenho produtivo das plantas adultas, o que remete ao produtor lançar mão de tecnologias 

que maximizem a obtenção de mudas de qualidade. 

Entre as tecnologias que podem ser utilizadas como alternativas para a obtenção de mudas de qualidade, o 

hidrogel, polímero hidrorretentor, se destaca por ser um material formado por redes poliméricas tridimensionais 

que têm capacidade de reter uma quantidade considerável de água dentro de sua própria estrutura e inchar, 

sem a dissolução (Kaewpirom & Boonsang, 2006; Rui et al., 2007). Basicamente, os hidrogéis na agricultura 

possibilitam o aumento da capacidade de armazenamento de água e a retenção de nutrientes, favorecendo as 

propriedades físicas e estruturais do solo. Portanto, este material promove a redução na frequência de 

irrigações e uma menor perda de nutrientes, ocasionando uma considerável diminuição dos custos de produção 

das culturas (SAAD et al., 2009).  

Na agricultura brasileira os hidrogéis sintéticos são utilizados em maior escala, em que monômeros derivados 

do ácido acrílico, identificados como acrilamida, constituem a base desses compostos, que unidos, dão forma 

ao polímero poliacrilamida. (LIMA e SOUZA, 2011). Azevedo et al. (2002) descrevem que os hidrogéis servem 

como uma alternativa para situações em que o solo apresente baixa disponibilidade de água, em ocasiões de 

estresse hídrico ou em períodos de longa estiagem, em que a pouca umidade do solo interfere de forma 

negativa no crescimento e o desenvolvimento das plantas. 

A maximização da utilização da água é fundamental para produção agrícola em regiões que apresentem baixa 

disponibilidade hídrica, pois aproximadamente 90% do peso da planta constitui-se de água na fase vegetativa, 

em que sua ação é necessária em praticamente todos os processos fisiológicos e bioquímicos, e ainda 

desenvolve a função de solvente, conduzindo minerais, gases e outras soluções nas plantas (Farias et al., 

2009).  

Neste contexto, pesquisadores são estimulados a procurarem por técnicas alternativas para incrementar a 

produção em locais que sofrem com escassez hídrica. Desta forma, estabelecer um sistema de produção de 

mudas que ofereça o aproveitamento significativo das condições hídricas é primordial para a propagação de 

qualidade de mudas. Com isso, objetivou-se com este trabalho determinar uma alternativa à irrigação 

convencional utilizando diferentes doses de hidrogel para a produção de mudas de rosa do deserto. 
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MATERIAL E MÉTODOS  
 O experimento foi realizado em casa de vegetação de cobertura plástica transparente e protegida 
lateralmente com telado preto localizada no Centro de Ciências Agrária da Universidade federal de Roraima - 
CCA/UFRR, município de Boa vista - RR, nos meses de outubro a dezembro de 2017. As coordenadas 
geográficas de referência foram registradas a 2º49’11” N, 60º40’24” W e altitude de 90 m.  
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro repetições distribuídas em 
copos descartáveis de 250 mL, cada um contendo uma planta. Os tratamentos foram provenientes de quatro 
doses de hidrogel: 0 g; 1 g; 2 g e 3 g por litro de substrato. Foi utilizado o hidrogel, da marca Hidroterragel®, 
adquirido em comércio especializado. O polímero foi pesado e em seguida incorporado diretamente ao 
substrato e homogeneizados manualmente, em seguida foram transferidos para os recipientes para então 
realizar a semeadura e a hidratação. 
A semeadura foi realizada em copos plásticos de 250 mL, preenchidos em sua base com brita tipo 0 (4,8 a 9,5 
mm) e perfurados no fundo, para contenção das perdas de substrato e drenagem de água. As sementes foram 
hidratadas por 30 minutos e em seguida foi semeada 1 semente em cada copo, a 0,5 cm de profundidade. 
Buscando melhor observar os resultados expressados pelo hidrogel, foram adotados turnos de rega diferentes 
paras os tratamentos que apresentaram hidrogel e os que não apresentaram o polímero em sua constituição. 
Os tratamentos que apresentavam a dose 0 g de hidrogel foram irrigados diariamente, diferentemente dos que 
apresentaram as quantidades de hidrogel (1 g, 2 g e 3 g por litro de substrato), que foram irrigados a cada dois 
dias durante todo o período experimental. O turno de regra foi adotado após as plantas terem alcançados 3 cm 
de altura (cerca de 14 dias após a semeadura). 
Aos cinquenta dias após a semeadura (DAS), foram avaliadas as variáveis fitotécnicas das mudas: altura de 
planta (AP), número de folhas (NF), diâmetro do colo (DC), comprimento de raiz (CR), massa fresca da parte 
aérea (MFPA), massa fresca de raiz (MFR), massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca de raiz (MSR).  
O NF foi determinado pela contagem das folhas completamente expandidas. A AP foi avaliada com medição 
do colo ao ápice da muda com auxílio de régua graduada, assim como o CR, expressa em centímetros (cm). 
O DC, expresso em milímetros (mm), foi determinado por meio de um paquímetro de precisão. As variáveis 
MFPA e MFR, expressas em gramas (g), foram determinadas com o auxílio de uma balança analítica de 
precisão. Após a pesagem, o material foi submetido à estufa com circulação de ar forçada à temperatura de 65 
ºC por 96 horas, em seguida, foram determinadas a MSPA e a MSR, ambas expressas em gramas (g). 
Os dados foram submetidos à análise de variância e, na significância da análise, as médias foram comparadas 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade utilizando o software SISVAR 5.1 (FERREIRA, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com os resultados da análise de variância foi observado diferença significativa para a maioria das variáveis, 
com exceção das variáveis número de folhas (NF) e comprimento da raiz (CR), em que não foi observado efeito 
significativo dos tratamentos (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Resumo da análise de variância para as variáveis quantitativas; altura de planta (AP), número de 
folhas (NF), diâmetro do caule (DC), comprimento da raiz (CR), massa fresca da parte aérea (MFPA) e da raiz 
(MFR), massa seca da parte aérea (MSPA) e da raiz (MSR) de mudas de rosa do deserto produzidas em 
diferentes níveis de hidrogel. Boa Vista - RR, 2017 
NS, *, **, - não significativo, significativo a 5% e significativo a 1%, respectivamente, pelo teste F. 
 
 No tratamento com irrigação diária, os valores para as variáveis AP, DC, MFPA, MFR e MSPA foram superiores 
aos dos tratamentos com doses de hidrogel, os quais não apresentaram diferenças significativas entre si 
(Tabela 2).  

Para a variável NF, embora não tenha ocorrido diferença significativa entre os tratamentos, observou-se 

que, o hidrogel na quantidade de 3 g L-1, se igualou com o tratamento irrigado diariamente (Tabela 2). De acordo 
com Parviainen (1981), a altura da planta é um dos parâmetros mais importantes e antigos utilizados para a 
qualificação de mudas, representando desta forma um parâmetro de relevância para essa avaliação. 
O CR também foi uma variável que não diferiu estatisticamente entre os tratamentos avaliados, porém, os 
tratamentos compostos pelas doses de hidrogel promoveram os maiores valores numéricos de comprimento 
de raiz das mudas de rosa do deserto (Tabela 2). Resultados similares foram obtidos por Mandulão et al. (2017) 

 
FV 

 
GL 

Quadrado Médio 

AP NF DC CR MFPA MFSR MSPA MSR 

Hidrogel (H)  3 20,39** 10,47 NS 81,01** 0,70 NS 47,94** 0,28** 0,32** 0,001* 

Resíduo 12 0,84 5,94 7,38 2,88 1,47 0,03 0,01 0,0002 

CV (%)  11,48 17,93 22,25 19,80 16,14 26,62 20,36 19,91 
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na produção de mudas de pimentão com diferentes níveis de hidrogel, indicando que o uso de hidrogel favorece 
o desenvolvimento radicular de várias espécies comerciais.   

Ainda na Tabela 2, observa-se que não houve diferença estatística entre as doses de hidrogel avaliado para a 
variável MSR. Entretanto, quando utilizado a de 1 g L-1 de hidrogel, houve um acúmulo desta variável que se 
igualou ao tratamento irrigado diariamente. 
 
Tabela 2 - Valores médios de altura de planta (AP), número de folhas (NF), diâmetro do caule (DC), 
comprimento da raiz (CR), massa fresca da parte aérea (MFPA) e da raiz (MFR), massa seca da parte aérea 
(MSPA) e da raiz (MSR); de mudas de rosa do deserto produzidas em diferentes níveis de hidrogel. Boa Vista, 
RR, 2017 
Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
 
Os resultados aqui encontrados dão base científica para a inserção desse polímero na produção de mudas de 
diferentes espécies agronomicamente comerciais. No entanto, há a necessidade de estudos mais detalhados 
quanto à forma de aplicação e às doses utilizadas desse produto, que, segundo Monteiro Neto et al. (2017), 
variam em função da espécie, do método e do objetivo de uso.  
Para a rosa do deserto, a irrigação convencional diária ainda foi estatisticamente superior na maioria das 

variáveis de crescimento avaliadas, no entanto, em detrimento dos resultados obtidos no NF, CR e na MSR, o 
uso do hidrogel, quando associado a um turno de rega adequado ou à doses adequadas, pode ser uma 
alternativa viável à produção de mudas.     
CONCLUSÃO 
A irrigação diária promoveu a obtenção de mudas de rosa do deserto de melhor qualidade. 
O manejo com níveis de hidrogel apresentou resultados similares à irrigação diária em algumas variáveis de 
crescimento das mudas, indicando que, caso seja adaptado um turno de rega adequado, o hidrogel pode vir a 
ser uma alternativa à irrigação convencional na produção de mudas de Adenium obesum. 
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Tratamentos AP NF DC CR MFPA MFR MSPA MSR 

Irrigação diária 9,83 a 14,97 a 16,03 a 8,35 a 10,50 a 0,87 a 0,79 a 0,08 a 

H (1 g L-1) 6,89 b 13,22 a 11,63 b 8,43 a 6,56 b 0,60 b 0,48 b 0,08 a 

H (2 g L-1) 7,28 b 12,87 a 10,36 b 8,63 a 6,65 b 0,53 b 0,46 b 0,07 a 

H (3 g L-1) 7,87 b 14,97 a 10,82 b 8,90 a 6,33 b 0,57 b 0,50 b 0,07 a 
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Palavras Chave: migração, esgotamento sanitário, doenças. 
 

INTRODUÇÃO 
Segundo dados da Polícia Federal, a partir do ano de 2015 iniciou-se um fluxo migratório de venezuelanos para 
a cidade de Boa Vista-Roraima, que se intensificou em 2016, e entre os anos de 2017 e 2018 cresceu de forma 
alarmante. Estima-se, através de mapeamento feito pela Prefeitura Municipal, que vivam hoje na capital mais 
de 25 mil venezuelanos. 
Esses imigrantes saíram de seu país em busca de novas perspectivas e oportunidades, fugindo de uma crise 
humanitária, onde não conseguem mais o básico para sobreviver, sofrem com a falta de alimentos e remédios, 
a política é instável e a inflação desenfreada. 
Chegam em Boa Vista e encontram uma capital despreparada para receber tamanha demanda, onde economia 
não tem condições de absorver tanta mão de obra oferecida, e os poderes públicos, municipal, estadual e 
federal ainda não conseguiram adotar, em conjunto, medidas satisfatórias para o acolhimento e integração 
desses imigrantes. 
Muitas dessas pessoas chegam sem nenhuma condição financeira, e são obrigadas a viver de maneira precária 
nas ruas, praças, casas e prédios abandonados, sem serviço de saneamento adequado, outras conseguem 
acolhimento em abrigos administrados pelo Exército. 
Nesse cenário, de crescente e desordenado aumento populacional, a cidade de Boa Vista enfrenta atualmente 
problemas de cunho social e econômico que refletem negativamente no meio ambiente e na saúde da 
população. 
O objetivo geral deste trabalho visa demostrar reflexos ambientais negativos com a chegada de milhares de 
imigrantes venezuelanos à cidade de Boa Vista-RR. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Utilizou-se para este trabalho, pesquisas em matérias jornalísticas locais (Jornal Impresso Folha de Boa Vista, 
G1 Roraima, TV Roraima) e  nacionais (Folha de São Paulo, BBC Brasil); dados da Polícia Federal, Prefeitura 
Municipal de Boa Vista e IBGE, imagens dos arquivos do Ministério da Defesa, e da imprensa local, entrevistas 
a venezuelanos em situação de rua e abrigados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A atual crise político-econômica vivida na Venezuela atualmente é um reflexo de uma série de episódios que 
vem ocorrendo no país. Com todo cenário delicado enfrentado na Venezuela, muitos habitantes vieram para o 
Brasil com o objetivo de se reestabelecerem junto com a família. Ao chegarem em Boa Vista-RR, muitos 
imigrantes venezuelanos precisam morar por um período indeterminado em praças ou locais abandonados 
(Figura 1), enquanto aguardam o acolhimento dos poderes públicos. 
Diante da condição de viver precariamente nesses locais (Figura 2), sem ter onde fazer suas necessidades 
fisiológicas, utilizam   locais impróprios ou lançam suas fezes e urina diretamente na natureza, possibilitando 
assim a proliferação de doenças, pois, apesar dos parasitas excretados possuírem pouco tempo de vida quando 
estão no meio ambiente, devido à luminosidade excessiva, à presença de oxigênio, de calor, e à falta de 
alimentos, é tempo suficiente para alcançarem novos organismos como insetos, ratos, e baratas, que através 
da ingestão ou contato com essas fezes acabam se tornando vetores desses microorganismos. 
Dentre as doenças possíveis de proliferação estão a giardíase pela giárdia lamblia e amebíase pela ameba 
entamoeba histolytica. 
Além dos danos ao meio ambiente e a saúde, também existe a questão social, pois essa prática interfere na 
rotina dos moradores próximos a esses locais que passam a conviver com o mau cheiro. 
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Figura 1. Praça Simón Bolivar - maior concentração de imigrantes desabrigados.  

 
Fonte: Ministerio da Defesa. 
 
Figura 2. Praça Simón Bolivar – Acampamento com aproximadamente 1000 pessoas sem instalações 
sanitárias. 

 
Fonte: (Alan Chaves – G1 RR) 
 
Existem vários abrigos temporários distribuídos na cidade, entre eles estão os dos Bairros Santa Tereza, Jardim 
Floresta, São Vicente, Pintolândia, Tancredo Neves, Nova Canaã (Figura 3) e Senador Hélio Campos. Esses 
abrigos são administrados pelo Ministério da defesa, com recursos federais, e apoio de organizações não 
governamentais ligados a ONU, como Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados - ACNUR, 
juntamente com a Prefeitura Municipal, Governo do Estado de Roraima, além de entidades religiosas e 
voluntários.  
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Figura 3. Abrigo Nova Canaã  

 
Fonte: Jacker Felix - G1 RR 
 
Figura 4. Constaineres onde funcionam banheiros no Abrigo Jardim Floresta. 

 
Fonte: Ministério da Defesa. 
 
Nesses abrigos, os imigrantes tem segurança, alimentação, banheiros (Figura 4) e assistência social, porém, 
alguns atendem a um número bem maior de pessoas para que foram projetados, comprometendo assim o 
sistema de esgotamento sanitário (Figura 5).  
De acordo com informações da Prefeitura de Boa Vista, cerca de quatro mil pessoas vivem atualmente nesses 
abrigos. Tendo em vista que um indivíduo pode gerar cerca de 150 (cento e cinquenta) gramas de fezes ao dia, 
produz-se então diariamente  em torno de seiscentos kilogramas de excrementos, que são depositados em 
fossas sépticas construídas nesses abrigos pelo Exército, que precisam ser esvaziadas a cada 15 (quinze) 
dias, porém, segundo informações da ACNUR, em locais de maior concentração esse serviço tem que ser feito 
em intervalos bem menores, caso contrário as fossas transbordam possibilitando a proliferação de doenças. 
O aumento da população e o consequente aumento na produção desses resíduos, tende a interferir no sistema 
de esgotamento sanitário da cidade, agravado pela pretensão desses venezuelanos em trazer seus familiares. 
Nesse ritmo, teremos até o final de 2018 cerca 59 mil imigrantes na cidade. O que seria de acordo com mapa 
de projeção de crescimento populacional do IBGE, levando em consideração taxa de natalidade, mortalidade, 
migração e imigração, a população esperada somente para cerca de 12 anos, ou seja, no ano de 2030. 
 
Figura 5. Construção de fossa septica pelo Ministério da Defesa no Abrigo Senador Hélio Campos.  
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Fonte: Ministério da Defesa. 
 

CONCLUSÕES 
A cidade de Boa Vista tem o desafio de absorver os impactos causados pelo fluxo migratório de venezuelanos, 
que reflete diretamente no cotidiano dos moradores de Boa Vista e interfere na qualidade da prestação de 
serviços públicos utilizados. Novos estudos e planos devem ser traçados para a nova realidade local.   
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INTRODUÇÃO 
O turismo tem uma relação de vinculo e dependência com o meio ambiente. Para que a atividade turística 
aconteça, necessita de um ambiente para isso. Esse ambiente, sendo ele natural ou não, sofre processos de 
descaracterização e degradação em seu cenário original e/ ou natural pela ação humana. 
É certo que a atividade turística vem ocasionando impactos nocivos ao meio ambiente, como a erosão, poluição 
de mares e rios, desmatamento, incêndios florestais causados por fogueiras, dentre outros. Impactos estes que 
se refere às zonas com atrativos naturais, cada vez mais procuradas devido à intensa e exaustiva rotina dos 
grandes centros e capitais, como a Cachoeira do Paiva, na vila do Tepequém, Município de Amajarí, Estado de 
Roraima. 
Este trabalho visa estudar e avaliar a dimensão ambiental, impactos ocasionados pela visitação sem nenhuma 
ou quase nenhuma diretriz ou manejo na área natural e geração de resíduos sólidos na Cachoeira do Paiva. 
Através de pesquisa qualitativa, por meio de entrevistas, aplicação de questionários, registros de imagem e 
fotos, coleta e pesagem de resíduos sólidos. E ainda, por meio de pesquisa bibliográfica e empírica buscou-se 
compreender os fenômenos através da análise de informações. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Para Lehfeld e Barros (1991) a pesquisa é o procedimento sistemático e intensivo, que tem por objetivo 
descobrir e interpretar os fatos que estão implantados em uma determinada realidade. O presente estudo 
utilizou métodos de pesquisa e avaliação a respeito da dimensão ambiental e os impactos ocasionados pela 
visitação sem nenhuma ou quase nenhuma diretriz ou manejo na área natural da Cachoeira do Paiva, na Serra 
do Tepequém, Município de Amajarí – RR. Através de investigação bibliográfica, bem como, pesquisa 
qualitativa, que para Minayo o método qualitativo pode ser definido como:  

... o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, 
das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito 
de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. Embora já tenham 
sido usadas para estudo de aglomerados de grandes dimensões (IBGE, 1976; Parga Nina et.al 
1985), as abordagens qualitativas se conformam melhor a investigações de grupos e segmentos 
delimitados e focalizados, de história sociais sob a ótica dos atores, de relações e para análises 
de discursos e de documentos. (MINAYO, 2010, P. 57). 

A pesquisa se deu por meio de entrevistas, aplicação de questionários, registros de imagens e fotos, coleta e 
pesagem de resíduos sólidos, buscando assim, compreender os fenômenos através da análise de informações.  
No presente trabalho foi aplicado ainda o conhecimento empírico, que é construído e caracterizado pelo senso 
comum, através de experiências adquiridas em visitações na Cachoeira do Paiva – RR. Para Tartuce (2006, p. 
6) “é o conhecimento obtido ao acaso, após inúmeras tentativas, ou seja, o conhecimento adquirido através de 
ações não planejadas. É o conhecimento do dia a dia, que se obtém pela experiência cotidiana.” 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Serra do Tepequém localizada no município de Amajari, a 210 quilômetros de Boa Vista, estado de Roraima, 
mais precisamente a cachoeira do Paiva, vem sendo cada vez mais visitada e alvo do turismo ecológico. Devido 
ao crescente número de visitantes e a estrutura da Vila do Paiva (Tepequém) ser considerada pequena para 
recepcionar os frequentadores, segundo o levantamento de informações e pesquisas, notou-se que há ainda 
muito por fazer para tornar-se um ambiente ecologicamente correto, conforme figuras a seguir: 

 Figura 01 – Descarte inapropriado de Resíduos sólidos. 
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Fonte: Sonía Mara Guedes Martins (2013). 

Figura 02 – Placa educativa de advertência 

 

Fonte: Sonía Mara Guedes Martins (2013). 

As pesquisas qualitativas, bibliográficas, análise cotidiana, bem como, o estudo de imagens e fotos, apontam 
que, apesar do turismo contribuir para economia local, ainda não há grande preocupação com o meio ambiente. 
Apesar de haver um reaproveitamento de alguns resíduos sólidos e conterem placas de advertência e 
educativas, a conscientização ainda não é mútua. É notório desde a não disponibilidade de lixeiras adequadas 
para coleta de lixo no atrativo turístico, onde os residentes utilizam sacos de fibras, tambores de plástico para 
os mesmo, até o descarte inapropriado de resíduos sólidos por parte dos frequentadores da Cachoeira, como 
mostra na imagem a seguir.  

Figura 03 – Pilhas e fralda descartável. 
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Fonte: Sonía Mara Guedes Martins (2013). 

O lixo é deixado na cachoeira ou nas proximidades, e assim ocorre o acúmulo desses resíduos, causando 
poluição e outros impactos ambientais, como a erosão, alargamento de trilhas, surgimento de vegetação não 
nativa da região, causada por descarte inapropriado de resíduos orgânicos, por exemplo. Com o 
crescimento do turismo, e a busca do turismo ecológico nos últimos anos, onde a relação do homem com a 
natureza está cada vez mais constante e comum, vem acarretando um processo aumentado de degradação 
ambiental. “Os indicadores apontam para um crescimento contínuo da atividade, em cerca de 4% a 5% ao ano 
e consequentemente, os impactos sobre o meio ambiente também se intensificarão”. (RUSCHMANN, 1997, p. 
34).   
Na exata ocasião em que as atividades turísticas acontecem, o ambiente natural é modificado, inevitavelmente. 
Os impactos ambientais causados pela visitação desenfreada e sem prévia educação ambiental, se dão 
também devido às modificações e transformações que essas atividades ocasionam e necessitam para que 
venham a acontecer. 
Cruz (2003, p. 31) relata que: 

Os impactos do turismo em ambientes naturais estão associados tanto à colocação de 
infraestrutura nos territórios para que o turismo possa acontecer com a circulação de pessoas 
que a prática turística promove nos lugares. [...] Meios de hospedagem edificados em áreas não 
urbanizadas bem como outras infraestruturas a eles associados podem representar riscos 
importantes de desestabilização dos ecossistemas em que inserem. 

 

É certo que a implantação de infraestruturas para que o turismo possa acontecer é importante, porém, a estreita 
relação que mantém com o meio ambiente, faz com que os impactos ambientais sejam negativos e causem 
degradação ao meio ambiente.  

 

CONCLUSÕES 

Em virtude dos fatos mencionados, o estudo identificou alguns dos principais fatores que levam aos impactos 
ambientais na cachoeira do Paiva, na Serra do Tepequém, estado de Roraima. A análise das pesquisas deixa 
claro que o crescente turismo, a visitação desenfreada e sem diretrizes ou prévia educação ambiental, são os 
principais fatores que causam os impactos ambientais, como a geração de resíduos sólidos, alargamento de 
trilhas, erosão causada pelo constante trânsito de pessoas, e a contaminação da água por material orgânico 
humano, como urina, fezes, lixo orgânico, dentre outros. 

Dado o exposto, foi identificado ainda, a necessidade de implantação e execução de planejamento turístico na 
região, incluindo capacidade de carga da cachoeira do Paiva, pois sem os mesmos, o turismo de massa 
prosseguirá desregrado e sem nenhuma responsabilidade ecológica por conta dos usuários do atrativo natural.  

Levando em consideração a pesquisa empírica, mostra que o principal impacto ao meio ambiente vem sendo 
o descarte do lixo, sem coleta adequada. O lixo é deixado na cachoeira, e assim corre o risco de acúmulo 
desses resíduos, causando a poluição e outros impactos, como a erosão.  

Dessa forma, utilizando os métodos e indicadores coletados pela metodologia da presente pesquisa, é possível 
constatar que a prévia educação ambiental influencia na convivência dos moradores e frequentadores. Haja 
vista que a região é tipicamente turística, identifica-se a necessidade das empresas voltadas para o turismo 
envolvam a consciência ambiental, através de cartilhas educativas e a elaboração de diretrizes e manuais de 
educação ecológica, podendo assim assegurar o futuro e preservação do atrativo e meio ambiente, bem como, 
o bem estar da comunidade local. 
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INTRODUÇÃO 
 Turismo de aventura é um segmento de mercado do setor turístico que compreende o movimento de turistas 

cujo atrativo principal é a prática de atividades de aventura de caráter recreativo, como destaca Brito (2016). 

Pode ocorrer em qualquer espaço, seja ele natural, construído, rural, urbano e estabelecido como área 

protegida ou não. 

O Trekking ou Caminhada é uma atividade física, aeróbica, que consiste no ato de caminhar em trilhas naturais, 

buscando maior contato com a natureza. Pode ser praticado tanto como uma forma de lazer, quanto em 

competições.  

O trekking é uma das atividades ao ar livre mais seguras, e que pode ser praticada por qualquer pessoa 

saudável, em qualquer idade. Porém, antes de praticar qualquer atividade física é necessário que se faça uma 

avaliação médica para garantir a segurança. Os praticantes do trekking aliam o prazer em contemplar a 

natureza com os benefícios da atividade física, tentando fugir do stress do dia-a-dia.  

Em geral, a atividade é muito acessível do ponto de vista financeiro, pois são poucos os equipamentos 

necessários a sua prática. O Brasil é um local privilegiado para a prática do esporte, já que conta com trilhas 

espalhadas por todo o país, em locais de beleza diversa (chapadas, montanhas, praias, planaltos etc.) e 

inigualável. A própria Constituição garante o aproveitamento turístico para fins de desenvolvimento 

socioeconômico (BRASIL, 1988). 

A Serra Grande esta localizada na Latitude, 2.58333 2° 34' 60'' Norte. Longitude, -60.6667 60° 40' 0'' Oeste, no 

município de Cantá, a 38 quilômetros de Boa Vista e o turista ou visitante gasta mais 30 quilômetros até chegar 

ao pé da serra e começar a caminhada. Para chegar ao local, é preciso seguir pela BR 401, RR 206 e seguir 

pela estrada vicinal ao Rio Branco. A Serra Grande tem 850 metros de altura, mas, por questões de segurança, 

os visitantes montam acampamento acima da principal cachoeira do lugar, a Excalibur, que fica a 500 metros 

do pé da serra. A trilha dura cerca de três horas e meia, do início até o local do acampamento. 

O segmento de turismo de aventura deve contemplar, em sua prática, comportamentos e atitudes que possam 
evitar e minimizar possíveis impactos negativos ao ambiente e em atenção a Serra Grande, o não recolhimento 
dos resíduos sólidos e orgânicos deixados no atrativo.  
Nesse sentido surge à problemática que dá razão a este estudo, qual seja: Quais os principais tipos de resíduos 
descartados na trilha da Serra Grande? Quais os agentes causadores destes impactos? Como se caracterizam 
estes resíduos? 
Desta feita, partiu-se para a confecção dos seguintes objetivos: Analisar o impacto ambiental causado pelo 
descarte de resíduos sólidos e orgânicos deixado na trilha da Serra Grande no município do Cantá. Ainda: 
Analisar a tipologia de resíduos sólidos e orgânicos em todo o percurso da trilha da Serra Grande; Classificar 
os resíduos coletados (tais como plástico, papel, metal, vidro e orgânico); Mensurar a quantidade de resíduo 
coletado na trilha. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa realizada foi de caráter exploratório, ou seja, com o objetivo de diagnosticar o impacto ambiental no 
atrativo. Foram coletados resíduos durante a visitação a trilha, de modo que tal prática permitiu a construção 
das informações na trilha do atrativo Serra Grande. Em seguida, esses resíduos foram classificados, pesados 
e sua localização registrada em diário de campo, de modo a melhor prover a sistematização das informações 
em tela. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram coletados na trilha da Serra Grande os seguintes resíduos: plástico, latas, papel e sacolas que pesaram, 
ao todo, 1.5 kg. Esses resíduos foram encontrados no decorrer da trilha, a qual foi obtida a partir do 
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rastreamento via GPS pelo aplicativo para smartphone GPS ESSENTIALS. O mapeamento da trilha foi 
construído e o resultado está descrito na figura 01.  
Figura 01 – mapeamento da trilha via GPS 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2018 
 
A trilha pode ser considerada como de alto risco, pois envolve diversas passagens e rotas que desafiam os 
visitantes. Todo percurso, em grupo médio de 10 pessoas, leva cerca de 3h30 (três horas e meia) para ser 
totalmente realizado, partindo-se da cada do proprietário, senhor Onedio, até o cume da Serra Grande, como 
pode ser visualizado na figura 01. 
Logo na primeria cachoeira, como marcado na figura, foram encontrados vários resíduos. A área é bastante 
usada para grupos que acampam no local, uma vez que o cume está totalmente ocupado por outros visitantes. 
Implica dizer, assim, que a escala de impactos vem se propagando por boa parte da serra na medida em que 
o número de visitantes que chegam para acampar aumenta. As pessoas precisam de espaço para se instalar 
e, com isso, vão ocupando os espaços que são possíveis de servirem para o acampamento. São nesses dois 
locais que a geraçao de resíduos e posteior descarte acontecem, de modo que constatamos alguns grupos 
deixando os resíduos para trás, na serra, enquanto se organizam para voltar a base. 
Por meio da atividade empreendida foi possível verificar que a maior parte dos resíduos coletados estavam no 
cume da Serra Grande, local onde se montam acampamentos nos finais de semana pelos visitantes. A figura 
02 demostra o local que marca o cume da Serra Grande, popularmente conhecida como Cachoeira Excalibur. 
Figura 02 – Cachoeira Excalibur marca o cume da Serra Grande 
 

   
Fonte: Pesquisa direta, 2018 
 

CONCLUSÕES 
 
Constatou-se que a tipologia de resíduos sólidos identificados no percurso da trilha da Serra Grande foram, em 
sua maioria, caracterizados como plástico e metal. Esses resíduos são constituídos por embalagens de 
alimentos levados pelos visitantes durante a prática do trekking. A pesagem indica um número preocupante 
para a região, tendo em vista que a mesma se deu no período de um dia. Na medida em que o atrativo passar 
a receber mais visitantes esse número tende a aumentar. Não existem quaisquer ações voltadas à preservação 
ambiental na localidade. Diante disso, o trabalho constatou a necessidade de empreender ações voltadas à 
educação ambiental, preservação e sustentabilidade do atrativo, visando sua manutenção permanente. 
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INTRODUÇÃO 
No estado de Roraima, as pimentas do gênero Capsicum têm se mostrado uma alternativa importante para o 
agronegócio, pelo fato de que podem ser exploradas de diversas maneiras, tais como plantas condimentares, 
ornamentais, para fabricação de inseticidas naturais e produção de doces. O cultivo de pimentas é bastante 
atrativo, visto que o rendimento bruto pode chegar a R$ 45 mil por hectare em um ano, com um custo de 
produção que gira em torno de R$ 10 mil no período entre a implantação e a condução da cultura (EMBRAPA, 
2002). 
O cultivo protegido é caracterizado por proteger as culturas de possíveis problemas que podem ser causados 
pelas variações do clima, como temperatura, radiação solar, umidade relativa, pluviosidade e vento. Sendo 
assim, o controle dessas variações proporciona ganhos na produtividade e na qualidade dos produtos agrícolas 
(SILVA et al., 2014). De acordo com Lopes et al. (2007), o cultivo protegido é utilizado em locais ou épocas em 
que as condições climáticas, como variações das temperaturas noturnas e diurnas, chuva, e direção e 
velocidade dos ventos podem afetar o desenvolvimento das plantas e consequentemente a qualidade dos 
produtos. Telas de polipropileno, sombrite, são cada vez mais utilizadas, reduzindo a incidência direta dos raios 
solares nas espécies que necessitam de menor fluxo de energia radiante (BEZERRA NETO et al., 2005). 
Sendo assim, objetivou-se com esse trabalho, avaliar a influência de diferentes condições de sombreamento 
sobre o desenvolvimento vegetativo de mudas de pimenta murupi, cultivadas em Boa Vista, Roraima. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no período de Junho a Agosto de 2017 na área experimental do Campus Cauamé 
da Universidade Federal de Roraima – UFRR.  
Os experimentos foram conduzidos em delineamento experimental de blocos completos ao acaso (DBC), com 
cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram da avaliação de cinco condições de 
luminosidade, sendo eles: T1 [cultivo a pleno sol conduzido fora do ambiente protegido]; T2 [malha preta com 
50% de sombreamento]; T3 [telado com malha fotoconversora de cor vermelha com 50% de sombreamento 
(ChromatiNet® Vermelha)]; T4 [telado com malha fotoconversora de cor prateada com 35% de sombreamento 
(ChromatiNet® Silver)]; e T5 [telado com malha fotoconversora de cor prateada com 50% de sombreamento  
(ChromatiNet® Silver)].  
As sementes de pimenta murupi (Capsicum chinense) utilizadas foram retiradas de frutos maduros, adquiridos 
numa feira na cidade de Boa Vista, sendo as mesmas colocadas para secar a sombra e posteriormente 
semeadas em saquinhos de polietileno de 1,83 litros, preenchidos com solo até completar todo o seu volume. 
Nesta etapa cada repetição foi constituída de 6 unidades experimentais, perfazendo total de 120 sacos em todo 
experimento.  Em cada saco foram semeadas 5 sementes a 2 cm de profundidade, e aos 25 dias após a 
emergência (DAE) e estabelecimento das plântulas, realizou-se desbaste, permanecendo apenas uma planta 
por saco.  Realizou-se a adubação apenas antes da semeadura, onde foi incrementado 41,184g de ureia como 
fonte de nitrogênio, 199,421g de superfosfato simples como fonte de fósforo, 50,52g de cloreto de potássio 
como fonte de potássio e 176,82g de calcário dolomítico para correção da acidez, em 252,6 litros de solo, 
seguindo as recomendações de Ribeiro et al. (1999). No decorrer do experimento, a irrigação foi realizada 
diariamente, exceto em dias com altos índices de pluviosidade, com regador manual, elevando o teor de água 
do solo até a capacidade de campo. 
As avaliações foram realizadas aos 30, 40, 50 e 60 DAE, onde as variáveis estudadas foram: Número de folhas 
(NF), diâmetro do caule (DC), altura da planta (AP), massa fresca da parte aérea (MFPA), massa fresca da raiz 
(MFR) e comprimento da raiz (CR). Os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias foram 
comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade, utilizando o software SISVAR 4.6 (FERREIRA, 
2005). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com os resultados da análise de variância para a primeira avaliação, expressos na Tabela 1, a única variável 
que não apresentou efeito significativo dos tratamentos foi o Comprimento de raiz. Já os tratamentos T1 (Pleno 
sol) e T2 (Malha preta 50%), apresentaram os piores resultados para todas as variáveis, com exceção de 
Comprimento de raiz. 
 
Tabela 1 – Valores médios de número de folhas (NF), altura da planta (AP), diâmetro do caule (DC), 

comprimento da raiz (CR) para a primeira avaliação realizada 30 DAE. 

 

Avaliação 1 
Tratamento NF AP (cm) DC (cm) CR (cm) 

Pleno Sol 6,75 b 4,75 b 0,16 b 9,75 a 
Preta 50% 8,75 b 6,62 b 0,21 b 21,0 a 
Vermelha 50% 10,5 a 13,12 a 0,23 b 20,0 a 
Prateada 35% 10,75 a 12,62 a 0,28 a 20,0 a 
Prateada 50% 13,25 a 15,25 a 0,32 a 27,75 a 

Média 10 10,47 0,24 19,7 

CV (%) 19,06 33,31 22,51 36,27 

 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre sim pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 
Na segunda avaliação (Tabela 2), realizada 40 DAE, houve pouca mudança no comportamento vegetativo das 
plantas, sendo que a variável comprimento de raiz foi a única que não sofreu influência dos tratamentos. Três 
tratamentos apresentaram-se superiores, sendo eles T3 (Malha vermelha), T4 (Malha cinza 35%) e T5 (Malha 
cinza 50%). 
 
Tabela 2 – Valores médios de número de folhas (NF), altura da planta (AP), diâmetro do caule (DC) e 
comprimento da raiz (CR) para a segunda avaliação realizada 40 DAE. 

Avaliação 2 
Tratamento NF AP (cm) DC (cm) CR (cm) 

Pleno Sol 8,25 b 6,35 b 0,25 b 23,90 a 
Preta 50% 10,25 b 10,12 b 0,22 b 33,50 a 
Vermelha 50% 12,25 a 21,02 a 0,47 a 29,92 a 
Prateada 35% 11,25 a 19,25 a 0,37 a 29,25 a 
Prateada 50% 14,00 a 21,17 a 0,40 a 31,55 a 

Média 11,20 15,58 0,34 29,62 

CV (%) 15,68 24,92 19,62 17,73 

 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre sim pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Os dados da Tabela 3 são referentes à última avaliação, onde constatou que o melhor tratamento para a variável 
altura de planta foi T3 (Malha vermelha 50%), o que corrobora com os resultados obtidos por Monteiro Neto et 
al. (2016), utilizando diferentes malhas na produção de mudas de pimentão. Já as variáveis Número de folhas, 
Diâmetro do caule e Comprimento de raiz não diferiram estatisticamente em relação aos tratamentos.  
 
Tabela 3 – Valores médios de número de folhas (NF), altura da planta (AP), diâmetro do caule (DC) e 
comprimento da raiz (CR) para a terceira avaliação realizada 50 DAE. 
 

Avaliação 3 
Tratamento NF AP (cm) DC (cm) CR (cm) 

Pleno Sol 8,75 a 9,45 c 0,27 a 23,75 a 
Preta 50% 12,50 a 9,92 c 0,18 a 27,00 a 
Vermelha 50% 13,00 a 28,32 a 0,46 a 27,25 a 
Prateada 35% 14,25 a 19,90 b 0,35 a 29,00 a 
Prateada 50% 12,00 a 17,85 b 0,31 a 32,50 a 

Média 12,10 17,09 0,31 27,90 

CV (%) 20,78 22,81 27,54 24,19 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre sim pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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Para a quarta avaliação, número de folhas não apresentou efeito significativo. Enquanto que para todas as 
outras variáveis analisadas houve efeito significativo, favorecendo a utilização de sombrite no desenvolvimento 
de mudas de pimenta murupi. 
 

Tabela 4 – Valores médios de número de folhas (NF), altura da planta (AP), diâmetro do caule (DC) e 
comprimento da raiz (CR) para a terceira avaliação realizada 60 DAE. 
 

Avaliação 4 
Tratamento NF AP (cm) DC (cm) CR (cm) 

Pleno Sol 11,25 a 8,10 b 0,37 b 19,12 b 
Preta 50% 13 a 11,87 b 0,37 b 28,87 a 
Vermelha 50% 12,25 a 24,25 a 0,50 a 21,12 b 
Prateada 35% 12 a 19,75 a 0,42 b 32,50 a 
Prateada 50% 16 a 25,50 a 0,52 a 25,25 b 

Média 12,90 17,89 0,44 25,37 

CV (%) 20,91 18,44 14,07 17,04 

 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre sim pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
 

Para a quinta avalição, dados na tabela 5, todos os dados tiveram efeito significativo. Altura de planta 
apresentou melhor resultado no tratamento T5 (Cinza 50%). Para diâmetro do caule, os tratamentos 4 e 5, 
apresentaram as melhores médias com 0,47 cm. De maneira geral o tratamento 5 (Cinza 50%) é favorável para 
todas as variáveis com exceção do comprimento de raiz, fazendo com que este tratamento seja superior aos 
outros nesse período de avaliação.   
 

Tabela 5 – Valores médios de número de folhas (NF), altura da planta (AP), diâmetro do caule (DC) e 
comprimento da raiz (CR) para a terceira avaliação realizada 70 DAE. 
 

Avaliação 5 
Tratamento NF AP (cm) DC (cm) CR (cm) 

Pleno Sol 9,25 b 9 c 0,31 b 18,50 b 
Preta 50% 15,25 a 11,37 c 0,25 b 31,25 a 
Vermelha 50% 7,25 b 21,62 b 0,37 b 23 b 
Prateada 35% 12,25 a 21,87 b 0,47 a 33 a 
Prateada 50% 16 a 28,87 a 0,47 a 21,25 b 

Média 12,0 18,55 0,37 25,40 

CV (%) 21,27 23,37 20,23 22,56 

 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre sim pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
 

CONCLUSÕES 
O uso das malhas fotoconversoras vermelha com 50%, cinza com 35% e cinza com 50% de sombreamento, 
mostraram-se as melhores opções para o desenvolvimento vegetativo das mudas de pimentas até os 70 DAE, 
para as condições de Boa Vista, Roraima. 
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INTRODUÇÃO 

Juntamente com as pimentas gênero Capsicum, tem seu centro de origem no continente americano, ocorrendo 
várias formas silvestres desde o sul do EUA até o norte do Chile (FILGUEIRA, 2003). Atualmente o pimentão é 
cultivado em várias regiões do mundo e tem grande importância econômica em países como EUA, México, 
Itália, Japão e Brasil (MELLO, 1997). 
A utilização da densidade de plantio adequado é umas das práticas agronômicas mais importantes, em busca 
de maiores produtividades na cultura. Portanto, o conhecimento de arranjos populacionais, que resultem em 
maiores rendimentos é de fundamental importância (MACHADO et al., 2007). 
A colheita do pimentão inicia se 90 dias após a semeadura, prolongando se por um período de três a quatro 
meses podendo os frutos serem colhidos verdes ou maduros (FINGIR, 2005). 
 O pimentão adapta-se em diferentes condições de cultivos e solos em regiões tropicais e subtropicais, sendo, 
porém, bastante exigente em nutrientes (REIS, 2002). A quantidade de adubo a ser utilizado é determinada 
com base em análise química do solo e nos boletins de aproximação de cada região.  
A região sul do estado de Roraima apresenta grande potencial para a produção de pimentão em ambiente 
protegido, no entanto, são escassas as informações desta cultura, principalmente no que tange aos aspectos 
nutricionais e populacionais, o que tem levado os agricultores a consecutivos insucessos nas tentativas de 
produção de pimentão. 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência do sistema de adubação, espaçamento de plantas 
e o período de colheita na produção de pimentão em ambiente protegido. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido, localizado a uma altitude média de 81 metros, latitude Norte 00º 56’ 46,3’’ e 
longitude Oeste 60º 26’ 22,6’’ de Greenwich. Segundo a classificação de Koppen, o clima da região é do tipo 
AWi, com duas estações climáticas bem definidas, uma chuvosa (Abril – Setembro) e a outra seca (Outubro - 
Março) (ARAÚJO et al., 2001). 
O plantio foi realizado em casa de vegetação modelo capela, com lanternim. Utilizou-se sistema de irrigação 
por gotejamento, sendo um tubo gotejador por linha de plantio e gotejadores espaçados de 0,20 metros e vazão 
1,6 L.h-1. O solo da área experimental é do tipo Latossolo Amarelo. O delineamento estatístico foi de blocos ao 
acaso (DBC) em esquema fatorial (2x2x2) sendo: dois métodos de adubação (fertirrigação e convencional); 
duas densidades (1,6 plantas.m-2 e 2,5 plantas.m-2) e dois intervalos entre colheitas (semanal e quinzenal) em 
três repetições. As parcelas foram construídas com 10 plantas por linha, com espaçamentos de 1x 0,60 m e 1 
x 0,40 m, sendo avaliadas as 8 plantas centrais. 
Realizou-se duas gradagens, onde na segunda foi incorporado o calcário cara correção do solo e elevação da 
saturação por base para 70%. Foram preparadas quatro leiras com 30 m de comprimento e 0,20m de altura. 
Após uma semana do preparo realizou-se a adubação orgânica utilizando 5 t.ha-1 esterco de aves, que foi 
distribuído sobre as leiras e incorporado. 
No ensaio utilizou-se semente do pimentão híbrido Supremo que foram semeadas em bandejas de polietileno 
expandido com 200 células, utilizando substrato comercial. O transplantio foi realizado 30 dias após a 
semeadura (DAS). 
Na adubação mineral foram adicionados: 300 Kg.ha-1 de P2O5, 80 Kg.ha-1 de K2O, 150 Kg.ha-1 de N e 24 Kg.ha-

1 de FTE-BR12, que foram distribuídos as leiras. No plantio foram aplicados 4,8 Kg.ha-1 16 Kg.ha-1 de N, e 
potássio e 100% do fósforo recomendado, além dos micronutrientes. O restante do N e do K2O foi dividido 
igualmente em seis parcelas e aplicados quinzenalmente via fertirrigação e convencional, nas adubações em 
cobertura após o transplantio. 
Durante a condução do trabalho as plantas foram tutoradas com fitilho e tutores de madeira inseridos a cada 
quatro metros nas extremidades de cada fileira, após o florescimento foram utilizados fitilhos a cada 20 cm de 
altura como no sistema de espaldeira. 
Aos 63 (DAP) iniciou-se a colheita com intervalos de sete e 15 dias, sendo avaliado: massa do fruto (g), 
comprimento dos frutos (cm) e produção por planta. Para inferir características de massa fresca e comprimento 
dos frutos, foram utilizados balança eletrônica digital com precisão de 5 g e paquímetro. Os dados foram 
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submetidos a análises de variância e as médias comparadas pelo teste F (P<0,05), utilizando o programa 
estatístico SISVAR.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na tabela 1 Observa-se efeito significativo à 5% pelo teste f do método de adubação (a) na característica (pp). Para a 
densidade (d) não houve diferença em nenhuma característica avaliada.  Já o período de colheita (c) foi significativo à 1% 
pelo teste f nas características: (mf) e (pp), respectivamente.  
TABELA 3: Resumo da análise de variância para as características, comprimento do fruto (CF), massa média 
do fruto (MF) e produção por planta (PP) do híbrido avaliado em diferentes métodos de adubação, densidade 
de plantio e intervalo entre colheita. 

FONTE DE 
VARIAÇÃO 

GL 
QM 

CF (cm) MF (g) PP (g) 

 2 2,599* 123,614ns 0,027* 
ADUBAÇÃO (A) 1 0,072ns 68,108ns 0,031* 
DENSIDADE (D) 1 0,912ns 580,462ns 0,017ns 
COLHEITA (C) 1 0,576ns 1.379,712** 0,349*** 
A x D 1 0,647ns 212,355ns 0,002ns 
A x C 1 0,079ns 0,555ns 0,0003ns 
D x C 1 0,844ns 172,109ns 0,014ns 
A x D x C 1 0,007ns 13,365ns 0,013ns 

CV (%)  5,56 11,79 19,11 
Média  12,63 101,19 0,341 

*, **, *** significativo a 5%, 1%, 0,1% pelo teste F respectivamente, ns: não significativo. 

Para característica (CF) mesmo não observando efeito significativo entre as fontes de variação. Considera-se 
um fator determinante para indicar ponto de colheita do pimentão verde. Observou-se, efeito significativo no 
intervalo entre colheita onde os frutos colhidos quinzenalmente apresentam maior massa e consequentemente 
maior produção por planta (tabela 2)  

TABELA 4: Massa do fruto (MF) e produção por planta (PP), do híbrido avaliados em diferentes métodos de 
adubação, densidade e intervalo entre colheita. 

FATOR 
Características avaliadas 

MF (g) PP (g) 

Adubação   

Fertirrigação 102,87 a 0,378 a 

Convencional 99,51 a 0,305 b 

Colheita   

Semanal 93,61 b 0,222 b 

Quinzenal 108,17 a 0,462 a 

Médias seguidas de mesmas letras nas colunas, não diferem entre si a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F. 
Os resultados foram superiores aos encontrados por HALFELD Vieira et al., (2003) trabalhando aspectos 
agronômicos de híbridos de pimentão em cultivo protegido na região do lavrado no estado de Roraima. 
Obtiveram uma produção na qual foram registrados peso médio de frutos por planta de 86,3 g e 72,4 g e 
comprimento médio de 10,6 cm. 
Estes resultados não confirmam o potencial da cultura do pimentão na região sul de Roraima, no entanto, 
aponta que os avanços nas pesquisas bem como a introdução de cultivares e híbridos melhorados e a adoção 
de novas tecnologias podem contribuir para que essa região se torne polo produtor dessa hortaliça. 

CONCLUSÕES 
-A adubação via fertirrigação mostrou-se mais eficiente, proporcionando aumento na produção do pimentão. 
- A colheita quinzenal proporcionou aumento da massa do fruto e produção por planta, mostrando-se mais 
viável economicamente do que a colheita semanal. 
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INTRODUÇÃO 
A soja (Glycine max L.) é considerada a principal cultura comercial em várias regiões do Brasil, sendo 
diretamente responsável pela sustentação da economia do país. Atualmente, está difundida em todas as 
regiões brasileiras, obtendo safras recordes a cada ano em detrimento do aumento de tecnologias inseridas no 
campo que conferem melhor desenvolvimento das plantas e, consequentemente, maior produtividade.  
No processo de produção da cultura, o nitrogênio é um importante componente químico do solo, que pode ser 
obtido de várias formas, como: a partir da decomposição de matéria orgânica, pela incorporação de fertilizantes 
nitrogenado no solo e pela associação simbiótica com determinadas espécies de bactérias através da fixação 
biológica de nitrogênio atmosférico (CAMPOS, 1999). Vale salientar que com os avanços das pesquisas ligadas 
a fixação biológica de nitrogênio, atualmente não são mais recomendadas as aplicações de fertilizantes 
nitrogenados para a cultura da soja em função da eficiência desse processo no suprimento de N às plantas.  
Segundo Brandão Junior & Hungria (2000), o N atmosférico (N2) é biologicamente fixado por vários gêneros 
de bactérias, como o Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium, Mesorhizobium, Allorhizobium e 
Azorhizobium. No entanto, a espécie Bradyrhizobium japonicum é amplamente utilizada na cultura da soja 
(SILVA et al., 2011), estando comercialmente disponível para uso dos sojicultores. Em função da quantidade 
de produtos inseridos no comércio especializado e das possíveis diferenças entres esses quanto a sua 
eficiência, estudos como este são necessários para nortear os produtos na melhor tomada de decisão quanto 
a utilização desses materiais.  
Quanto a aplicação desses inoculantes, Vieira Neto et al. (2008) destacam a diferença na eficiência simbiótica 
quanto ao método de incorporação nas plantas. Segundo os autores, dois métodos são amplamente utilizados, 
1) a aplicação tradicional, via semente e 2) através da pulverização nos sulcos de cultivo dos inoculantes já 
diluídos em água, podendo esses serem utilizados em diferentes dosagens.  
Portanto, definir o manejo da inoculação para a cultura da soja quanto ao tipo e a quantidade utilizada em 
campo é essencial para a produção de estantes homogêneos e produtivos. Com o exposto, objetivou-se com 
este trabalho avaliar o crescimento de plantas de soja em função da inoculação de Bradyrhizobium japonicum 
via semente, testando doses de dois produtos comerciais sob as condições de Boa Vista, RR.   
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido na área experimental da Faculdade Roraimense de Ensino Superior (FARES), 
localizada na área urbana de Boa Vista, Roraima, cujas coordenadas geográficas de referência foram 
registradas a 02°49’39” N 60°39’34,1” W e 84 m de altitude. O clima da região, segundo a classificação de 
Köppen, é do tipo Aw, tropical chuvoso, com médias anuais de precipitação, umidade relativa e temperatura, 
de 1.678 mm, 70% e 27,4 °C, respectivamente (ARAÚJO et al., 2001).  
O solo utilizado foi um Latossolo amarelo com a seguinte caracterização físico-química: pH (H2O) - 6; Ca2+ - 
1,08 cmolc dm3; Mg2+ - 0,2 cmolc dm3; K+ - 0,06 cmolc dm3; Al3+ - 0,04 cmolc dm 3; H+Al - 1,65 cmolc dm3; 
P - 25,5 mg dm3; SB - 1,34 cmolc dm3; T - 2,99 cmolc dm3; t - 1,38 cmolc dm3; V - 45%; m - 3%; Argila (12,8%); 
Silte - (2,35%) e Areia (84,86%) (EMBRAPA, 2013).  
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x5 proveniente da 
combinação entre de dois inoculantes comerciais (Simbiose® e Biomax®) e cinco doses de cada inoculante (0, 
3, 6, 9 e 12 mL.kg-1 de semente), com três repetições distribuídas em vasos de polietileno de cinco litros, 
utilizando três plantas por unidade experimental. Para instalação do experimento, foram utilizados vasos de 
polietileno, com capacidade de 5 litros, totalizando 30 vasos. Cada um foi preenchido com 4,5 kg de solo e 1,2 
kg de brita no fundo para impedir a perda de solo e facilitar a drenagem.  
As marcas comerciais dos inoculantes contendo Bradyrhizobium japonicum foram adquiridas no comércio 
especializado. A quantificação das doses destes foi realizada no Laboratório de Fertilidade do Núcleo de 
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Pesquisas Agrícolas da Universidade Federal de Roraima, local onde também foi determinado a biomassa seca 
das plantas.  
 
A partir da semeadura, durante todo o período experimental, fez-se, manualmente, a irrigação diária por meio 
de um regador. O controle de plantas daninhas foi feito por meio de arranque manual. Não houve a necessidade 
do controle de pragas e doenças.  
Aos 40 dias após a semeadura foram avaliadas as variáveis das plantas de soja cv. Tracajá: altura da planta 
(AP), número de folhas (NF), diâmetro do colo (DC), comprimento de raiz (CR), massa seca da parte aérea 
(MSPA), massa seca de raiz (MSR) e número de nódulos presentes nas raízes (NN). Os dados foram 
submetidos a análise de variância e, conforme o resultado observado, procedeu-se a análise de regressão 
polinomial para os valores dos dados quantitativos, testando os modelos linear e quadrático para o 
comportamento das variáveis em função das doses dos inoculantes, com auxílio do programa estatístico 
SISVAR 5.1 (FERREIRA, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com os resultados da análise de variância expressos na Tabela 1, observa-se que houve efeito significativo da 
interação para a altura de planta (AP), número de folhas (NF), comprimento de raiz (CR) e número de nódulos 
(NN). O diâmetro do caule foi afetado isoladamente pelas doses de inoculantes. Já a biomassa seca da planta, 
quantificada pela massa seca parte aérea massa (MSPA) e massa seca da raiz (MSR), não apresentou efeito 
significativo de nenhum dos fatores avaliados, indicando que o tipo de produto e as doses de inoculantes não 
afetaram a biomassa de plantas de soja. 
 

Tabela 1. Resumo da análise de variância para as variáveis fitotécnicas de plantas de soja produzidas em 
função da inoculação de Bradyrhizobium japonicum via sementes. Boa Vista, RR, 2017 

FV GL     Quadrados médios

  

AP NF DC CR MSPA MSR NN 

Inoculante (I) 1 192,5* 4,0ns 0,05ns 13,3ns 0,11ns 0,03ns 0,03ns 

Dose (D) 4 125,7ns 12,3** 0,55** 33,5** 0,17ns 0,01ns 57,88** 

I x D 4 185,3* 8,0* 0,15ns 20,3** 0,22ns 0,01ns 32,28** 

Resíduo 20 51,6 2,0 0,05 3,0 0,08 0,01 3,3 

Média  59,6 10,3 3,95 19,9 10,2 1,1 13,1 

CV (%)  12,1 13,6 5,8 9,8 23,8 47,7 13,87 

NS, **, *, - não significativo, significativo a 5% e significativo a 1%, respectivamente, pelo teste F. 
 

Para a altura de planta (Figura 1), foi observado comportamento quadrático para as duas marcas comerciais 
testadas, com leve superioridade do Simbiose® ao longo das doses avaliadas. No entanto, observa-se que as 
duas marcas comerciais se igualaram quando utilizou-se 12 mL de inoculante para cada quilograma de 
semente, indicando que, independentemente do produto, a maior dose favoreceu o crescimento das plantas. 
 
Figura 1. Altura de planta de soja inoculadas com Bradyhizobium japunicum via semente. Boa Vista,RR,2017. 
 

Já para o número de folhas, a superioridade do Simbiose® foi expressivamente evidente com o aumento das 
doses, tendo comportamento inversamente quadrático comparado ao Biomax®, que, por sua vez, apresentou 
uma queda até a terceira dose, ponto em que o número de folhas começou a aumentar, porém, não chegando 
a se igualar com as melhores doses do Simbiose®. Através da derivação da equação para o Simbiose®, 
constatou-se que a dose máxima de eficiência foi de 8,29 mL.kg-1 de semente, apresentando uma média de 
11,99 folhas por planta (Figura 2). 
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Figura 2. Número de folhas de plantas de soja inoculadas com Bradyhizobium japunicum via semente. Boa 
Vista, RR, 2017. 

Os valores de altura de planta encontrados estão de acordo com os obtidos por Silva et al. (2011) em avaliação 
de doses de inoculante e de nitrogênio no crescimento da soja, com valores situando na faixa de 63 a 70 cm. 
Diferentemente dos resultados obtidos neste trabalho, os autores não encontraram diferenças entre as doses 
de inoculantes (3 e 6 mL.kg-1 de sementes) para essa variável. Fazendo um comparativo com o número de 
folhas, observa-se que para o Biomax® o NF não acompanhou a AP, fato este observado com o Simbiose®, 
indicando que esse último foi mais eficiente no crescimento uniforme entre essas duas variáveis. 
Embora os produtos comerciais tenham apresentado comportamento similares para AP, Rocha et al. (2012) 
afirmam que vários fatores podem promover variações nessa variável, como: época de semeadura, 
espaçamento, suprimento de água, temperatura, fertilidade do solo, latitude, resposta fotoperiódica das 
cultivares e outras condições do ambiente. 
Para o diâmetro do caule (Figura 3A), foi observado um incremento linear com o aumento das doses, 
independentemente do produto comercial avaliado, ou seja, o aumento do DC foi acompanhado pelo aumento 
das concentrações de inoculantes nos dois produtos comerciais testados. Esses resultados diferenciam-se dos 
observados no comprimento de raiz (Figura 3B), em que os produtos comerciais apresentaram comportamento 
divergente, mesmo apresentando comportamento quadrático com o aumento das doses. Para o Simbiose®, 
com 9,29 mL.kg-1 de semente obteve-se 19 cm de CR.  Já para o Biomax®, 5,5 mL.kg-1 de semente foi o 
necessário para obtenção de 19,85 cm CR, indicando que o Biomax® é mais favorável ao crescimento radicular 
comparado ao Simbiose®. 
 
Figura 3. Diâmetro do caule (A) e comprimento de raiz (B) de plantas de soja inoculadas com Bradyhizobium 
japunicum via semente. Boa Vista, RR, 2017. 

 

Para o número de nódulos por planta (Figura 3), variável diretamente ligada ao sucesso da inoculação em 
plantas de soja, os dois produtos avaliados apresentaram comportamentos divergentes com o aumento das 
doses, em que o Simbiose® mostrou ser linearmente crescente quando se aumentou as doses, diferenciando-
se do Biomax®, que apresentou efeito quadrático ao longo do aumento das doses, em que 6,96 mL.kg-1 de 
semente promoveu a obtenção de 15,27 nódulos por planta em média. 
Figura 4. Número de nódulos por planta de soja inoculada com Bradyhizobium japunicum via  semente. Boa 
Vista, RR, 2017. 
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Brandão Junior & Hungria (2000) destacaram a importância da nodulação em plantas de soja. Segundo os 
autores, são nessas estruturas, formadas após o estabelecimento da simbiose entre o microssimbionte e a 
planta hospedeira, que ocorrem um dos principais processos naturais conhecidos pelo homem, que é a fixação 
biológica de nitrogênio. Em partes, isso pode explicar o bom desempenho do Simbiose® nas demais variáveis 
analisadas, visto o aumento do número de nódulos quando se aumentou as doses desse inoculante. 
 

CONCLUSÕES 
As variáveis fitotécnicas das plantas de soja, exceto a biomassa, foram diretamente influenciadas pelas doses 
e pelos inoculantes comerciais avaliados. 
O Simbiose® foi o mais efetivo no desenvolvimento das plantas de soja, principalmente quando utilizado nas 
maiores doses testadas. 
A nodulação em raízes de soja foi mais positivamente influenciada pelo Simbiose®. 
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INTRODUÇÃO 
O projeto “Itinerância de Ciências” foi desenvolvido durante os anos de 2016 e 2017, a partir de um convite 
realizado por um professor da escola estadual do Bonfim, e a partir de então, teve como objetivos: incentivar, 
apoiar e promover iniciativas de diversos temas do conhecimento científico em atividades que propiciem a 
difusão e a popularização da ciência e tecnologia e contribuir com a melhoria na qualidade do ensino de ciências 
e a complementação dessa formação básica nas escolas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto se materializou por meio de apresentações de experiências, demonstrações, apresentações e 
exposições implantadas no Instituto Federal de Roraima/Campus Boa Vista (IFRR/CBV) com a seguinte 
programação: 
 
Data: 03 de novembro de 2016  
Horário: 15:30 às 18:30 
15h30min – Oficina com o grupo “Desvendando a Ciência Forense” - UFAM – Manaus – AM. 
Local: Sala 303 
16h30min - Oficina de demonstração de experimentos de forma lúdica na área da física – casa da física – 
UFAM- Manaus – AM. 
Local: Auditório 
17h30min – Química na praça – UFAM- Manaus – AM 
Local: Auditório 
18h30min – Encerramento das atividades. 
 
Data: 08 de novembro de 2017 
Horário: 10 às 20 horas 
 
DIVULGANDO AS CIÊNCIAS FORENSES 
Palestrante: Professor Doutor Renato Henrique de Souza– UFAM 
Local: Auditório 
 
Data: 16 de novembro de 2017 
Horário: 09:50 às 11:50 
Local: Auditório 
 
As atividades apresentadas aos alunos foram: 
 

A. SHOW DA QUÍMICA com as experiências: 
1. Sangue Químico (FIGURA 1) 
2. Pasta de dente de elefante 
3. Líquido do mal 
4. Areia Movediça 
5. Fogo na Mão 
6. Foguete 
 
B. Microorganismos aplicados a Biotecnologia (Figura 2) 

 
 

C. Desvendando as Ciências Forenses (Figura 2) 
 

 
Figura 1.  Apresentação do Show da Química com experimento “Sangue Químico” no auditório do IFRR/CBV 
no ano de 2017. 
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Figura 2.  Apresentações do Show da Química, Microorganismos aplicados a Biotecnologia e Desvendando as 
Ciências Forenses no auditório do IFRR/CBV no ano de 2017. 

 
 

D. Casa da Física 
1. Gerador elestrostático 
2. Garrafa de LEYDEN 
3. Anel de Thompson 
4. Circuitos elétricos/Associação de resistores 
5. Eletroquímica 
6. Carrinho mecatrônico 
7. Óptica 
8. Ilusão de óptica e Movimento 
9. Cadeira de pregos (Figura 3) 
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Figura 3.  Apresentação da Casa da Física com experimento “Cadeira de pregos” no auditório do IFRR/CBV 
no ano de 2017. 

 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O projeto apresentado a Diretoria de Ensino (DIREN) e Departamento Pedagógico (DAPE) foi prontamente 
aceito e apoiado em sua execução durante os anos de 2016 e 2017. 
No ano de 2016, tivemos como docente participante: Cristiane Pereira de Oliveira; Componente trabalhado: 
Química II e Turmas atendidas: 13521 (23 alunos); 13522 (20 alunos); 13621 (20 alunos); 13622 (20 alunos) 
(Figura 4 e 5). 
 

Figura 4.  Professores, alunos e apresentadores participantes do evento no ano de 2016. 

 
 
No ano de 2017, o projeto ganhou novos adeptos como os docentes: conforme Portaria nº 540 de 08 de 
novembro de 2017: Cristiane Pereira de Oliveira; Adnelson Jati Batista, Emílio Luiz Farias Rodrigues, Fred 
Farias Cavalcante, Lidiana Lovato, Luiz Faustino de Souza, Rosa Maria Cordovil Benezar, Walter de Oliveira 
Paulo; além destes, colaboraram os professores Bernard Alves, Cícero Cardozo e Carlos Gutemberg. 
Componentes: Nos cursos técnicos em Eletrônica, Eletrotécnica, Edificações e Secretariado Integrado Integral 
e Secretariado e Informática Integrado ao Ensino Médio: Química I e III, Física I, Biologia I, Espanhol Sociologia 
IV, Gestão de Pessoas e nos cursos superiores de Licenciaturas em Ciências Biológicas: Anatomia e Fisiologia 
Vegetal, Zoologia de Invertebrados Superiores, e Matemática: Prática Pedagógica I; as turmas atendidas: 
14311 (25 alunos); 13542(20 alunos); 13641 (17 alunos); 13642; 13411 (34 alunos), 14211 (29 alunos); 13612 
( alunos); 22141 (14 alunos); 32121; 31941 (27 alunos). 
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Segundo relato dos estudantes as atividades realizadas: "contribuiu para melhor formação acadêmica"; "maior 
absorção de conteúdo"; "aprimoramento do meu conhecimento pessoal"; "curiosidade e interesse"; "forma mais 
dinâmica para aprender o conteúdo". Diante disso, o programa despertou o interesse dos alunos e de forma 
didática e simples, ajudou-os a assimilar conteúdos, desmitificando o ser cientista e o trabalho realizado por 
eles. 
 

FIGURA 5.  Apresentações da Casa da Física e Show da Química no auditório do IFRR/CBV. 
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LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO: UM OLHAR AMBIENTAL, FUNCIONAL E ESTRUTURAL, NO 
MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RR 
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Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE 

Palavras Chave: Esgoto; Impactos ambientais; Qualidade de vida. 
 

INTRODUÇÃO 
A importância do saneamento e sua relação com a saúde humana são preocupações desde a existência das 
primeiras aglomerações urbanas, sendo comprovada em qualquer parte do mundo a relação de doenças com 
a inexistência ou precárias soluções sanitárias. Os dejetos humanos sabidamente são veículos de micro-
organismos patogênicos de várias doenças, como febre tifoide, diarreias infecciosas, esquistossomose, etc. 
Com o aumento das concentrações populacionais surgiram também epidemias que atingiram milhões de 
pessoas. Em uma determinada área urbana, a presença de agentes patogênicos pode estar relacionada com 
alguns fatores, tais como: a irregularidade do abastecimento de água, a falta de manutenção na infraestrutura 
da rede e a forma como são estocadas estas águas nas residências, assim como a falta de higiene no manejo 
da água pelos moradores, sendo que estes agentes podem estar correlacionados à existência de doenças por 
veiculação hídrica são definidas como sendo aquelas em que a água atua como veículo de agentes infecciosos. 
Sendo assim, a falta de saneamento e o não cuidado com a higiene pessoal dos consumidores podem ser 
considerados como fatores de risco à saúde pública. (SOARES et al., 2002). O problema de abastecimento de 
água potável atinge praticamente todos os países em desenvolvimento. Segundo Gasana (2002), estima-se 
que, na África, 43,4% dos casos de doenças, são relacionados à contaminação por veiculação hídrica. Sendo 
que a maioria dos casos registrados destas doenças atingem crianças na faixa etária de 0 a 5 anos. Nos países 
asiáticos, foi estimado que 39% da população urbana não têm acesso ao sistema de abastecimento de água e 
esgoto. O exemplo disto pode ser citado às cidades de Bangkok, Jakarta e Kinshansa, onde apenas 2, 5 e 6% 
da população, respectivamente, estão ligadas à rede geral de esgotos (GOM, 2000). Na América Latina e região 
do Caribe, é alarmante a redução na cobertura de saneamento (período de 1990 a 1994), que passou de 90% 
para 88% em abastecimento de água e de 83% para 73% nos serviços de saneamento.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foi realizada pesquisa in loco para identificar tipo de lagoa e o seu funcionando. Foi elaborada pesquisa também 
na prefeitura municipal de Alto Alegre buscando saber a instituição responsável pela manutenção da lagoa de 
estabilização. Foram levantadas informações junto a CAER (Companhia de água esgoto de Roraima) e 
FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), a responsável pela execução da obra na época. Foi retirada as 
coordenadas geográficas para baixar as fotos do satélite através do google maps.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A ETE do município de Alto Alegre encontra-se abandonada, sem um órgão responsável pela mesma. Em visita 

in loco foi constatado odor muito forte, apenas duas das três lagoas funcionando. Um escapamento de dejetos 

antes da chegada da lagoa como mostra a figura 5. 

 

Figura 05. Escapamento do esgoto em Alto Alegre.  

Fonte: QUEIROZ, E.S. 2018. 
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Essa situação está afetando a saúde dos moradores ao derredor. Em relação às questões ambientais, só foi 

emitida uma licença de operação na construção, e não houve mais renovação. Foi constatado também através 

de visita in loco no dia 30 de maio de 2018 uma área de preservação permanente (APP) muito próxima das 

lagoas onde serve como receptora da agua não tratada. Foi constatado também grandes quantidades de lodo 

nas duas lagoas anaeróbias por não haver remoção. Não foi encontrado nada em relação a documentos de 

responsáveis na lagoa de estabilização. Foi procurado na Prefeitura municipal na CAER (companhia de agua 

e esgoto de Roraima). 

 

CONCLUSÕES 

Concluímos que a lagoa de estabilização tanto a anaeróbica quanto a facultativa não suporta mais a demanda 

do município. Foi constatado também que a em pesquisa in loco que a lagoa facultaria não está em 

funcionamento o dejeto vindo da cidade fica apenas nas duas lagoas anaeróbicas. A lagoa anaeróbica não tem 

manutenção acumulando grandes quantidades de lodos na lamina da água. No anexo 05 mostra um 

rompimento e por consequenciais a uma vazão em grande quantidade de dejetos antes de chegar às lagoas 

anaeróbicas aumentado e ocasionando um dano ambiental. Procuramos um órgão responsável pela aquela 

instrutora, à prefeitura encaminhou dizendo que o responsável era a CAER companhia de água e esgoto do 

estado de Roraima. A companhia CAERR encaminhou dizendo que o responsável seria a FUNASA procuramos 

a mesma mais o responsável falou que o recurso e execução da lagoa de estabilização foram da FUNASA que 

a CAERR se recusou na época de receber alegando que não teria recursos para manter e atender toda 

demanda. Lagoa hoje está de forma irregular com a questão ambiental, com licenças ambientais vencidas, não 

tem uns planos de controle ambiental. Foi detectado também que o dreno da lagoa facultativa joga dejetos 

dentro de uma área de APP sem tratamento algum da água. Quatro bairros do município de Alto Alegre não 

possuem sistema de esgoto os moradores utilizam força séptica. Já relacionado às bombas não tive retorno 

algum para saber qual o tipo de bomba utilizada no sistema de elevação do esgoto. 
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INTRODUÇÃO 
Em Roraima, as universidades e o centro de formação de professores ofertam diversos cursos de extensão, 
cursos de curta duração, pós-graduação, palestras, seminários sobre assuntos relacionados às áreas de cada 
disciplina do currículo escolar, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Mesmo com esse empenho, 
torna-se necessário compreender a articulação entre o conceito de letramento e a prática de letramento 
matemático do professor com os alunos. Por isso, para que essa relação se estabeleça é necessário que a 
prática esteja vinculada a propostas significativas com ações metodológicas que surtam efeito na aprendizagem 
do aluno. 

As práticas de letramento matemático merecem destaque nas discussões educacionais e devem ser 
objetos de estudos e discussões de professores de matemática e de professores dos anos iniciais. Assim, 
pesquisar a evolução da aprendizagem dos alunos na matemática tem se tornado um tema desafiador, por ser 
necessário compreender e conhecer melhor a sua realidade para minimizar as desigualdades dada a 
importância da matéria no âmbito social. 
O objetivo desse trabalho é analisar os resultados da avaliação de entrada promovida pelo Pacto de 
Alfabetização na Idade Certa PNAIC/R, no mês de abril, como forma de contribuir para o desenvolvimento de 
estratégias e ações, que possibilitem aos alunos desenvolver habilidades referentes aos conhecimentos 
matemáticos e assim possam favorecer a redução das desigualdades. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no 
Brasil e dentre as metas estabelecidas, a 5 assegura a  alfabetização de  todas as crianças, no máximo até o 
final do 3º ano do ensino fundamental. Nessa perspectiva, com o intuito de consolidar esta meta, o Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), como programa de formação continuada, foi implantado 
no ano de 2013 e consiste em um compromisso assumido entre Governo Federal, Distrito Federal, estados e 
municípios. Desde então, o Estado de Roraima pactuou com esta ação com a assinatura do termo de 
compromisso. 
As ações iniciadas em 2013, os professores que atuavam nas escolas como alfabetizadores receberam 
formação continuada em Língua Portuguesa com articulação entre diferentes componentes curriculares. No 
ano seguinte, 2014, os professores que participaram da formação do ano anterior receberam a capacitação na 
área de Matemática. De forma interdisciplinar, em 2015, a formação envolveu todas as áreas do currículo da 
Educação Básica. Durante este período as formações foram ministradas para todos os professores 
alfabetizadores das redes municipal e estadual de ensino que atuavam com turmas do ciclo de alfabetização. 
Em sua última versão, 2017 a 2018, as ações se fortaleceram e se expandiram, pois o PNAIC trouxe para 
compor o desenho da formação continuada os professores da pré-escola e os coordenadores pedagógicos das 
escolas. Nesse ínterim, com a proposta de associar novas concepções ao ensino da língua, o programa se 
fortaleceu num pacto de formação continuada com uma proposta de transformação pedagógica. Assim, ao 
considerar o envolvimento do professor e seus diferentes saberes, tem como referência a sua trajetória ao longo 
dos anos de exercício da docência. 
Como ponto central, o PNAIC, trouxe várias contribuições às pesquisas que contribuíram para mudar 
consideravelmente a dinâmica do trabalho em sala de aula, uma vez que as práticas docentes possibilitaram 
intervir na realidade do aluno. Com isso, estas ações se justificam por estarem próximas ao seu cotidiano e ao 
possibilitar os questionamentos, do professor, sobre as diferentes situações encontradas. 
Nesse contexto, o PNAICC/RR aplicou avaliação de entrada, no mês de abril de 2018, a todas as escolas dos 
municípios do estado de Roraima, exceto Boa Vista5, a partir de comissão criada para elaboração, aplicação e 
correção. Para esta análise, destacamos as provas realizadas com turmas de 3º ano do Ensino Fundamental, 
com questões objetivas, a fim de perceber a trajetória do nível de proficiência que os estudantes desenvolveram 
em relação às habilidades referentes à aprendizagem de matemática.  
A pesquisa será quantitativa e qualitativa, a fim de obter dados que apontem a melhoria da qualidade de ensino 
e com isso a redução das desigualdades.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
CONTEXTO DA PESQUISA 
Roraima, situado mais ao norte do Brasil, possui a maior parte da extensão territorial localizada acima da Linha 
do Equador. Estado, que por possuir fronteiras internacionais com dois outros países, a Venezuela e a 
República Cooperativista da Guiana, antiga Guiana Inglesa, como afirmam Kanai; Oliveira (2011, p. 104), ocupa 
um “[...] espaço fundamental para a economia transnacional e a integração infraestrutural entre os países dessa 
região”. Por isso, está incluído no processo de modernização da Amazônia, iniciado na década de 60.  
Nesse panorama, os migrantes, originados de várias partes do Brasil e de alguns países, vieram para Roraima 
acreditando que encontrariam oportunidades que não encontraram em seu lugar de origem. As migrações de 
trabalhadores e aventureiros traçaram uma nova ordem ao espaço e a realidade roraimense. Assim, o Estado 
apresenta diversidades e contradições, “onde muitos se encontram, onde os nexos se fazem no encontro, nem 
sempre pacífico e consensual entre ‘nós’ e ‘eles’, entre o ‘eu’ e o ‘outro’” (SOUZA, 2009, p. 40).  
Desse modo, destaca-se como um dos pontos que tornam a fronteira Brasil-Guiana importante no contexto 
histórico da Região Norte: única fronteira brasileira colonizada pelos ingleses, fato que nos levou a selecionar 
o município de Bonfim como mote para a presente pesquisa. Fronteira essa, determinante para se perceber as 
questões que permeiam o letramento matemático de alunos do 3º ano do ensino fundamental, pois para 
D’Ambrósio (2012) o conhecimento matemático se origina dentro dos grupos sociais, com seus aspectos 
culturais implícitos historicamente vinculados a reflexão destes conhecimentos. 
Assim, torna-se perceptível que os ambientes de aprendizagem sejam importantes no processo de letramento 
matemático de modo que se possa compreender a matemática dentro e fora da escola como algo inerente as 
atividades cotidianas, e, como trata Fonseca (2004), auxiliar o desenvolvimento de estratégias e possibilidades 
matemáticas.  
 
A MATEMÁTICA PELA DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES 
Em Bonfim, contexto da presente pesquisa, há que se considerar o diferencial da grande quantidade de alunos 
oriundos da Guiana, que se deslocaram num processo migratório e compõem junto aos demais alunos 
brasileiros a demanda educacional do município. Característica essa que desafia o ensino da matemática ir 
além da simples transmissão de conteúdos do professor para o aluno, é preciso  vivenciar durante o 
processo de formação experiências que permitam construir conhecimentos relevantes para a vida. Como 
reforça Vygotsky (2003), as aquisições intelectuais e linguísticas relacionadas à fala e ao pensamento fazem 
parte do processo contínuo de desenvolvimento das crianças e depende das interações destas como o meio. 
Com isso, o professor que leciona matemática deve considerar as especificidades locais e encaminhar as 
demandas para o propósito de melhorar a qualidade educacional, como uma forma de combate as 
desigualdades sociais. 
Em razão de todas as peculiaridades encontradas, vale destacar a aproximação das discussões sobre o ensino 
da matemática ser articulado e fortalecido na mobilização de todos os envolvidos. Como suporte, a pesquisa 
contribui para o desenvolvimento de estratégias e ações, que possibilitem aos alunos desenvolver habilidades 
referentes aos conhecimentos matemáticos e assim possam favorecer melhores condições de aprendizagem, 
uma vez que faz uma análise de resultados das questões avaliativas e direciona o olhar para situações que 
possam passar despercebidas pelos professores. A avaliação de entrada é, portanto, uma ferramenta que 
viabiliza a possibilidade de criar espaços de diálogo, e discussão acerca dos resultados e uma ação em prol de 
uma coletividade que representa o conjunto de alunos em busca de um objetivo comum que é favorecer a 
aprendizagem discente e compreender as interações sociais dentro do ambiente escolar, de modo a buscar a 
superação do fracasso escolar. 
 
ANÁLISE DOS DADOS 
Os dados foram analisados através dos resultados obtidos na aplicação da avaliação de entrada e indicados 
na estatística com valores percentuais do número de acertos das questões objetivas. As habilidades que propõe 
cada questão e as análises dos resultados serão apresentadas na sequência. 
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Na questão 1, destacou-se a associação da contagem de coleções de objetos à representação numérica das 
suas respectivas quantidades, no intuito de abordar a concepção sobre o sistema de numeração decimal: valor 
posicional do número e representação de conjunto. Os dados foram apresentados num problema escrito, 
representados através de imagem gráfica para facilitar a contagem pelo aluno. Os resultados obtidos foram de 
39% de acertos, o que se pode inferir dessa forma, é que a grande maioria das crianças ainda não compreende 
que, no sistema de numeração, a quantidade total correspondente a cada grupamento de dez e pode ser 
expressa por um único algarismo em uma determinada posição. Diante desta constatação, sugerimos a 
contribuição de Lorenzato (2006) quando afirma que o incentivo maior para o aluno construir o conhecimento é 
a utilização de material concreto durante as aulas, tais como o ábaco e o material dourado, portanto atua como 
suporte à aprendizagem.  
Na questão 2, bordou-se a associação a denominação do número à sua respectiva representação simbólica, 
enfatizando a escrita numérica: relação entre o símbolo e o respectivo nome. Os dados foram apresentados 
através de uma imagem numérica para que o aluno fizesse a relação com a sua escrita. Com 89% de acertos, 
os resultados obtidos apontam um conhecimento satisfatório, pela maioria das crianças, sobre o conceito de 
número. Esta questão obteve o maior índice de acertos. 
Na questão 3, os alunos forma estimulados a comparar ou ordenar quantidades pela contagem para identificar 
igualdade ou desigualdade numérica. Destacou-se a habilidade de contagem a partir de figuras relacionadas a 
quantidades indicadas. Há que se considerar a necessidade de retomar alguns conceitos e procedimentos 
relacionados a comparação de quantidades, uma vez que apenas 56% das crianças demostraram reconhecer 
quantidades iguais. Tomando essa necessidade como primordial Lorenzato (2006) destaca que as atividades 
com comparação são importantes, pois permitem a compreensão para classificar, seriar, incluir e para a 
conservação. Assim, é necessário favorecer o desenvolvimento da aprendizagem com atividades 
contextualizadas e significativas.  
Na questão 4, sugeriu-se a comparação ou ordenação de números naturais. O desempenho dos alunos nesta 
questão foi satisfatório, uma vez que, 76% demostraram saber representar uma sequência numérica. Os dados 
foram apresentados em uma sequência numérica, em que os alunos deveriam completar com o numeral que 
estava faltando. Assim como na questão 2, os índices de acertos representam um percentual significativo.  
Na questão 5, destacou-se a identificação, comparação, relacionar e ordenar tempo em diferentes sistemas de 
medida. Em relação a esta habilidade percebe-se que apenas 63% dos alunos realizaram a leitura correta sobre 
o conceito de tempo. O tema grandezas e medidas tem fundamental importância na aprendizagem dos alunos, 
não só nas questões matemáticas, mas também nas questões sociais, os PCN destaca essa abordagem, 
quando ratifica que em seu dia a dia o aluno se depara com diversas grandezas e terá necessidade de medi-
las (BRASIL, 2001). A avaliação trouxe a representação de um calendário e foi solicitado que o aluno 
identificasse em que dia da semana ocorreu determinado fato. Ressalta-se que um percentual significativo de 
alunos, não respondeu corretamente a questão que indica que eles não conhecem esse gênero e que não 
atribuem sentido ao seu uso, sendo necessária uma abordagem mais assertiva. 
Nas questões 6 e 9,  os alunos foram direcionados a resolver problemas que demandam as ações de juntar, 
separar, acrescentar e retirar quantidades. Estas questões trouxeram situações problemas envolvendo as 
operações de adição e subtração. Na primeira, o aluno foi solicitado, a diante de uma situação, calcular a partir 
de dados que utilizaram a operação inversa da adição, ou seja, a subtração. Na segunda, a situação problema 
foi apresentada através de uma representação gráfica para contagem, sendo necessário acrescentar 
quantidades a ideia inicial. Os percentuais alcançados, 24% e 34% respectivamente demonstraram que é 
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Gráfico 1 – Resultado 3ºano - matemática 

Fonte: Coordenação Estadual PNAIC/RR/Comissão de Avaliação 2018 
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possível que em situações na sala de aula as situações problema podem ter sido trabalhadas como exercícios 
repetitivos, tornando-se não mais um problema. Com esta análise, Dante (1998) colabora com a afirmação de 
que a resolução de um problema exige iniciativa, criatividade e estratégias, uma oportunidade de propiciar não 
apenas a resolução do problema, mas entender a finalidade e utilidade da situação questionada e quais os 
objetivos que favorecerão a aprendizagem. 
Na Questão 7, a habilidade destacada foi comparar e ordenar comprimentos. Apresentou resultado de 87% de 
acertos. A proposta da questão foi relacionar os desenhos de animais para perceber qual deles teria maior 
altura. Pelo percentual apresentado considera-se que a habilidade de comparar e ordenar comprimento foram 
satisfatórios para a grande maioria dos alunos. Assim, ao comparar comprimentos os alunos demonstraram 
compreender a utilização das medidas solicitadas na questão. 
Na questão 8, optou-se por identificar e relacionar cédulas e moedas. A questão trouxe representada uma nota 
de vinte reais e propôs uma situação problema para o aluno apresentar outra forma de apresentação deste 
valor com outras cédulas de valores menores. Percebe-se que 49% dos alunos obtiveram êxito, o que 
pressupõe algumas indagações relacionadas a esta habilidade, pois além de identificar e relacionar cédulas e 
moedas o aluno deveria utilizar os conhecimentos quanto ao valor relativo das outras notas ou ainda realizar a 
operação de divisão para encontrar o valor correto. Trabalhar a matemática de forma que possibilite a troca de 
conhecimentos é uma proposta para minimizar assuntos relacionados a disciplina de forma mecânica, assim o 
que traz Brasil (2001) é que as necessidades cotidianas despertam no aluno a praticidade para aprender e 
propicia estímulos para que os alunos possam pensar com autonomia e criatividade.  
 
CONCLUSÕES 
O intuito da pesquisa foi analisar os resultados da avaliação de matemática, como forma de contribuir para o 
desenvolvimento de estratégias e ações, que possibilitem aos alunos desenvolver habilidades referentes aos 
conhecimentos matemáticos e assim possam favorecer a redução das desigualdades. Além disso, também 
permitiu perceber quais habilidades necessitam de empenho maior para a consolidação dos conhecimentos do 
aluno sendo uma forma de contribuir para minimizar as distorções no ensino e por consequência na 
aprendizagem. 
De um modo geral os alunos apresentaram níveis satisfatórios nas questões da avaliação que foram analisadas, 
mas ainda possuem algumas dificuldades como compreender a contagem em base dez do sistema de 
numeração decimal, o valor monetário de cédulas e moedas apresentadas e com a resolução de situação 
problema. A maioria dos alunos consolidou parte dos conhecimentos avaliados, mas ainda há que se refletir 
sobre a compreensão da prática da avaliação enquanto instrumento que aponte caminhos para a solução que 
possam acontecer durante o processo de ensino e aprendizagem. 
Os resultados apresentados nas questões demonstraram que os alunos dominam as habilidades matemáticas 
estabelecidas, com algumas ressalvas que podem servir para um redirecionamento das ações pedagógicas na 
perspectiva do letramento matemático ser efetivado de forma completa. Assim, diante dos resultados 
analisados a pesquisa alcançou o objetivo proposto.  
Nesse sentido analisar questões avaliativas permite aos professores mediarem os processos ensino e 
aprendizagem de uma forma mais enriquecedora que motive o aluno a ter mais vontade de aprender e com 
isso contribuir para que a aprendizagem seja mais significativa e favoreçam a redução das desigualdades. 
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INTRODUÇÃO 
A carne é uma importante fonte de nutrientes na dieta alimentar do ser humano. Sua qualidade depende de 
cuidados higiênico-sanitárias desde o processamento, armazenamento e transporte, até as condições de 
comercialização. Para de manter a qualidade, as Boas Práticas de Fabricação(BPF) são necessárias desde o 
abate até sua comercialização. Um importante local para comercialização de produtos cárneos são as feiras 
livres, segundo Ricotto (2002), as feiras são importantes para a consolidação econômica da agricultura familiar. 
No estado de Roraima, a Feira do Produtor consiste num importante mecanismo de abastecimento e venda de 
alimentos in natura. Portanto, objetivou-se levantar o conhecimento dos consumidores sobre as condições 
higiênico-sanitárias da carne de frango, comercializados na feira do produtor. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
A presente pesquisa foi realizada na feira do produtor, localizado no município de Boa Vista, RR, no período de 
abril de 2018. Foram entrevistadas 100 consumidores, no qual foi aplicado um questionário sobre 
conhecimentos das condições de higiênico-sanitárias da carne de frango comercializados na feira. Os pontos 
levantados foram: 1- dificuldades enfrentadas na aquisição do produto (carne de frango); 2- qualidade da carne 
comercializada; 3- condições higiênico-sanitárias da feira do produtor. Os dados dos questionários foram 
digitados e armazenados em planilha do Excel 2013, onde foram elaborados gráficos, para uma melhor 
compreensão dos resultados obtidos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados dos questionários aplicados serão mostrados a seguir. 
No gráfico 1 estão apresentados os resultados referentes as dificuldades enfrentadas pelo consumidor na 
aquisição do produto. 
  
Gráfico 01 – Dificuldade enfrentada pelo consumidor na compra da carne. 
 

 
 

De acordo com o gráfico acima, fator qualidade são considerados como primordiais no processo de compra da 
carne. Do total dos entrevistados, 24% alegaram que as condições higiênicas do local é um fator de dificuldade, 
pois as condições que os frangos são expostos se torna um fator de risco ao consumidor. A debilidade de 
higienização na feira do produtor se torna um fator de risco para todo e qualquer produto comercializado 
podendo haver uma alta taxa de produtos contaminados com microrganismos, concordando com Coutinho et 
al.(2007). Já 48% falaram que encontrar carne de boa qualidade é umas das dificuldades encontrada devido 
as condições higiênicas do local, 15% responderam que não conseguem encontrar a espécie de frango que 
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deseja consumir. Porem,10% disseram não adquirir o produto devido ao preço e 3% optaram por nenhumas 
das alternativas anteriores. 
Dados referentes sobre a qualidade da carne comercializada na feira se encontram no Gráfico 2. 
 
Gráfico 02 – Qualidade da carne comercializada na feira. 
 

 
 
No Gráfico 2 podemos observar que 41% dos entrevistados relataram que a qualidade da carne de frango é 
regular, 40% disseram ser boa, seguido de 17% afirmaram ser péssima e 2% consideraram uma ótima 
qualidade, podendo assim inferir que o mercado consumidor local consideram como aceitável a qualidade do 
produto comercializado, mesmo como relatado no Gráfico 1 que as condições higiênico-sanitárias não são 
satisfatórias. Lundgren et al, (2009), citam que produtos de origem animal quando expostas sob condições 
adversas alteram-se rapidamente, sobretudo em regiões com temperaturas elevadas, exigindo um controle 
rigoroso para garantir a qualidade desses produtos. 
No Gráfico 3 são apresentados as opiniões dos consumidores sobre as condições higiênico-sanitárias da feira 
do produtor. 
 
Gráfico 3- Condições higiênico- sanitárias da feira do produtor. 
 

 
 
O gráfico acima mostra as condições da higiene da feira do produtor, onde 22% dos consumidores afirmam que 
as condições da feira estava péssima devido à falta de limpeza e conservação do ambiente, e a falta de uma 
administração preocupada com as condições higiênico-sanitárias que são negligenciadas por falta de um órgão 
competente, 55% consideraram regular, 23% boa e 0% ótima. Apesar da maioria dos entrevistados 
considerarem as condições higiênico-sanitárias regular, muitos frequentam por acreditarem que os produtos 
comercializados são de qualidade superior aos comercializados em supermercados.  
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CONCLUSÕES 
Os entrevistados reconhecem que as condições higiênico-sanitários na feira do produtor são precárias, o que 
contribui para um produto de qualidade inferior. Ressalta-se que 24% encontram dificuldade na compra de 
carne de frango devido as condições higiênico-sanitários do local, 41% considera que a qualidade da carne de 
frango é regular e 55% considera regular o estado higiênico-sanitário da feira do produtor. 
____________________ 
1COUTINHO, E.P. et al. Avaliação das Condições Higiênico-Sanitárias da Manipulação e Comercialização de Carnes Vermelhas e Aves 
nas Feiras Livres dos Municípios de Bananeiras e Solânea, PB. In: JORNADA NACIONAL DA AGROINDÚSTRIA,2, 2007, Bananeiras, 
PB. Anais... Bananeiras, PB, 2007. 2LUNDGREN, P. U et al. Perfil da Qualidade Higiênico-Sanitária da Carne Bovina Comercializada 
em Feiras Livres e Mercados Públicos de João Pessoa/PB. Alim. Nutr., v.20, n.1, p. 113-119, jan./mar. 2009. 3 RICOTTO, A. J. Uma 
rede de produção e comercialização alternativa para a agricultura familiar: O caso das feiras livres de Misiones, Argentina. 
2002. Dissertação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: UFRGS, 2002. 
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INTRODUÇÃO 
A produção de hortaliças é mundialmente reconhecida por fornecer emprego e renda para milhões de pessoas, 

se destaca como um dos principais setores do agronegócio em diversos países. Dentre as espécies cultivadas 

nesse setor, a alface vem ganhando grande destaque pelo preço acessível e de suas características nutricionais 

obtidas quando consumida ainda in natura (Grangeiro et al., 2006).  

No processo atual de produção desta hortaliça, busca-se meios de racionalizar o uso de energia e 

principalmente de água, mesmo sendo uma cultura de alta exigente hídrica. Em função disso, todos os sistemas 

de cultivo da alface vêm lançando mão de tecnologias potencialmente viáveis como alternativas para o uso 

eficiente da água.  

Dentre essas tecnologias, o hidrogel, também conhecido como polímero hidrorretentor, pode ser uma 

ferramenta para maximizar o uso eficiente de água no campo, além de propiciar benfeitorias às plantas pelas 

suas características de retenção de água e nutrientes, melhorando assim, as características físicas do solo 

(Klein & Klein, 2015). Embora seus efeitos já sejam evidenciados na agricultura, algumas informações acerca 

da sua utilização ainda são escassas, como a aplicabilidade, as diferentes formas de utilização e a quantidade 

utilizada nas etapas do processo produtivo das culturas. Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar, em 

ambiente protegido, a influência de tipos de aplicação e doses do hidrogel sobre o cultivo da alface. 

MATERIAL E MÉTODOS  
 O estudo foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal 
de Roraima (CCA/UFRR), localizado no município de Boa Vista - RR, durante os meses de novembro a 
dezembro de 2016. O experimento foi conduzido em estufa, tipo arco, coberta com polietileno de baixa 
densidade (PEBD). Com dimensões de 6 m de comprimento, 3,40 m de largura e 2,4 m de pé direito, circundada 
por Sombrite® com 50% de sombreamento, comportando uma bancada de 5,8 m de comprimento, 1 m de 
largura e 1 m de altura. 
 O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro repetições, onde os 
tratamentos foram provenientes da combinação de duas formas de aplicação (grânulo seco ao solo e hidrogel 
hidratado) e a doses de hidrogel, distribuídos em vasos de polietileno de 3 litros. 
 Quanto as formas de aplicação, o hidrogel (Hidroterragel®) foi testado já hidratado e em mistura direta 
dos grânulos aos substratos, resultando na elaboração de nove tratamentos: T1 - irrigação diária e sem hidrogel, 
T2 - 0,5 g/L de solo, T3 - 1,0 g/L de solo, T4 - 1,5 g/L de solo, T5 - 2,0 g/L de solo, T6 - 0,5 g/L de água, T7 - 
1,0 g/L de água, T8 - 1,5 g/L de água, T9 - 2,0 g/L de água. Os tratamentos T2 ao T5 tiveram o hidrogel, ainda 
em forma de grânulos, misturado ao substrato, e em seguida hidratado, após a hidratação foi realizado o 
transplantio das mudas (Figura 1 A e B). Nos tratamentos T6 ao T9 o hidrogel já hidratado foi aplicado ao 
substrato no momento do transplantio das mudas de alface (Figura 1 C e D). Vale salientar que a dose 0 g/L 
(testemunha) foi irrigada durante todos os dias, enquanto as doses de hidrogel a cada 5 dias. 
 Para o preparo do substrato, procedeu-se uma mistura de 50% de Latossolo Amarelo coletado próximo 
a área experimental e peneirado, 25% de composto comercial OrganoAmazon® e 25% de húmus da marca 
PuroHumus®, ambos adquiridos no comércio local especializado. 
 Foram avaliadas as variáveis de crescimento das mudas: altura de planta (AP), número de folhas (NF) 
e diâmetro do caule (DC) em diferentes períodos de avaliação (7, 14, 21 e 28 DAS). 
 Os dados foram submetidos à análise de variância, onde, após os resultados obtidos, realizou-se o teste 
de Scott-Knott para verificar as diferenças entre as os tratamentos em todos os períodos de avaliação 
determinados, a 5% de probabilidade, utilizando o software SISVAR 5.1 
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Figura 1 - (A) Mistura do polímero ao substrato. (B) Hidratação do polímero já incorporado ao substrato. (C) 
Hidratação do polímero em água. (D) Aplicação do hidrogel na cova. 

 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com os resultados da análise de variância expressos na Tabela 1, observa-se efeito significativo dos 
tratamentos para altura de planta (AP) aos 14, 21 e 28 DAS, diferentemente do observado para o número de 
folhas (NF), que apresentou efeito significativo apenas no 7° DAS. No diâmetro do caule (DC) os tratamentos 
apresentaram diferenças entre si aos 7, 21 e 28 DAS. 
 
Tabela 1 - Resumo da análise de variância para a altura da planta, número de folhas e diâmetro do caule de 
alface cultivada com aplicação de hidrogel em diferentes períodos de avaliação após a semeadura. Boa Vista, 
RR, 2016 

FV GL Quadrados médios 

Altura da Planta 

7 DAS 14 DAS 21 DAS 28 DAS 

Tratamento 8    0,05NS  0,63*   3,05** 14,43** 

Resíduo 27 0,06 0,20 0,66 2,40 

C.V (%)  19,10 17,41 20,88 22,71 

FV GL Número de Folhas 

Tratamento 8   0,65**    0,25NS   1,42NS    4,09NS 

Resíduo 27 0,13 0,21 0,79 2,18 

C.V (%)  8,04 9,92 13,85 16,65 

FV GL Diâmetro do Caule 

Tratamento 8 0,99*    0,42NS  3,30**  2,59** 

Resíduo 27 0,40 0,19 0,35 0,44 

C.V (%)  18,74 10,85 10,68 10,04 

ns, *, ** - não significativo, significativo a 5% e significativo a 1%, respectivamente. 
 
Na Tabela 2 e 3 estão apresentados os valores médios referente as variáveis: altura da planta (AP), Número 
de Folhas (NF) e Diâmetro do caule (DC) oriundas de quatro avaliações realizadas a cada sete dias, em que 
para a variável AP, observou-se que no 7 DAS, todos os tratamentos foram iguais estatisticamente. Nota-se 
que, com exceção o T6 (0,5 g/L água) aos 14 DAS, os tratamentos com hidrogel não diferiram estatisticamente 
entre si. O T1 (0 g irrigado), obtiveram as melhores médias para as variáveis estudadas, aos 21 e 28 DAS, com 
altura de 6,1 cm e 11,7 cm, respectivamente. 
 
Tabela 2 - Valores médios de altura de planta e número de folhas de alface cultivada com aplicação de hidrogel 
em diferentes períodos de avaliação após a semeadura. Boa Vista, RR, 2016 

 Altura de planta (cm) 

 7 DAS 14 DAS 21 DAS 28 DAS 
T1 (0 g irrigado) 1,2 a 3,1 a 6,1 a 11,7 a 
T2 (0,5 g/L solo) 1,1 a 2,1 b 3,2 b 5,7 b 
T3 (1,0 g/L solo) 1,2 a 2,5 b 3,7 b 5,6 b 
T4 (1,5 g/L solo) 1,4 a 2,3 b 3,6 b 6,2 b 
T5 (2,0 g/L solo) 1,4 a 2,3 b 3,7 b 6,3 b 
T6 (0,5 g/L água) 1,3 a 3,3 a 3,6 b 5,7 b 
T7 (1,0 g/L água) 1,4 a 2,7 b 3,6 b 6,8 b 
T8 (1,5 g/L água) 1,4 a 2,6 b 4,1 b 6,2 b 
T9 (2,0 g/L água) 1,4 a 2,6 b 3,2 b 6,8 b 

 Número de folhas 

 7 DAS 14 DAS 21 DAS 28 DAS 
T1 (0 g irrigado) 5,2 a 5,1 a 7,5 a 11,0 a 

A B C D 
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Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Skott-Knott a 5% de probabilidade.Com 
relação ao número de folhas (NF), aos 7 DAS os tratamentos T1 ao T4 obtiveram as melhores médias, sendo 
assim, superiores às demais apresentadas. No período que corresponde o 14° DAS até os 28° DAS não houve 
diferenças significativas entre os tratamentos com o polímero hidrorretentor e o tratamento sem o polímero, 
onde o T8 se destacou entre as doses de hidrogel, sendo o valor mais próximo ao T1 (Tabela 2). Esses 
resultados são importantes devido ao maior número de folhas ser diretamente relacionado com o aumento dos 
processos de produção de fotoassimilados (Taiz & Zeiger, 2009). 
 
Tabela 3. Valores médios de diâmetro do caule de plantas de alface cultivada com aplicação de hidrogel em 
diferentes períodos de avaliação após a semeadura. Boa Vista - RR, 2016 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Skott-Knott a 5% de probabilidade. 
Quanto ao DC, é possível observar que aos 7 DAS, apenas os tratamentos T1 (4,4 mm) e T3 (3,9 mm) foram 
superiores aos demais tratamentos, e aos 14 DAS, todos foram iguais estatisticamente. Aos 21 DAS até o 28 
DAS, o T1 obteve melhores resultados. De acordo com Taiz & Zeiger (2009), as plantas que possuem caules 
mais vigorosos possuem a capacidade de armazenar grande quantidade de reservas, assim, apresentando 
maior desenvolvimento vegetativo, fato observado com o T1.  
Os tratamentos onde o hidrogel foi misturado ao substrato para posterior hidratação podem ter sido afetados 
no período de expansão do hidrogel, visto que a densidade do polímero no solo é aumentada, diminui a 
elasticidade da rede polimérica tridimensional e dos espaços vazios que poderiam ser ocupados pela água 
(Aouada et al., 2008). 
Portanto, a irrigação convencional foi superior aos demais tratamentos, principalmente nas etapas finais de 
crescimento da alface, no entanto, caso a aplicação de hidrogel, independentemente da quantidade e método 
aplicados, seja associado a um turno de rega adequado, pode vir a ser uma alternativa à irrigação convencional 
na produção de alface sobre as condições de Boa Vista, Roraima.    
 
CONCLUSÃO 
 Os tipos de aplicação e doses do hidrogel não diferiram entre si, e a irrigação convencional (T1 - irrigação 
diária, sem hidrogel) promoveu os maiores valores de crescimento das plantas de alface nas condições do 
experimento. 
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T2 (0,5 g/L solo) 4,7 a 4,3 a 5,5 a 8,5 a 
T3 (1,0 g/L solo) 4,8 a 4,7 a 6,5 a 9,2 a 
T4 (1,5 g/L solo) 4,7 a 4,7 a 6,2 a 8,2 a 
T5 (2,0 g/L solo) 4,2 b 4,7 a 6,0 a 9,2 a 
T6 (0,5 g/L água) 4,0 b 4,3 a 6,0 a 8,0 a 
T7 (1,0 g/L água) 4,2 b 4,5 a 6,7 a 8,5 a 
T8 (1,5 g/L água) 4,5 b 4,6 a 7,0 a 9,5 a 
T9 (2,0 g/L água) 4,2 b 4,3 a 6,5 a 7,6 a 

 Diâmetro do caule (mm) 

 7 DAS 14 DAS 21 DAS 28 DAS 
T1 (0 g irrigado) 4,4 a 4,8 a 7,8 a 8,6 a 
T2 (0,5 g/L solo) 3,4 b 3,9 a 4,9 b 5,9 b 
T3 (1,0 g/L solo) 3,9 a 4,2 a 5,1 b 6,7 b 
T4 (1,5 g/L solo) 3,2 b 4,0 a 5,2 b 6,1 b 
T5 (2,0 g/L solo) 2,9 b 3,8 a 4,9 b 6,3 b 
T6 (0,5 g/L água) 3,4 b 4,0 a 5,3 b 6,2 b 
T7 (1,0 g/L água) 3,0 b 3,7 a 5,2 b 6,1 b 
T8 (1,5 g/L água) 3,3 b 4,0 a 5,8 b 6,8 b 
T9 (2,0 g/L água) 2,8 b 4,1 a 5,6 b 6,6 b 
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INTRODUÇÃO 
Na sociedade brasileira, marcada pelo machismo e patriarcado, a luta pela igualdade de gênero torna-se a cada 
dia, mais necessária. Em meados do século XIX surge o feminismo para denunciar injustiças e publicizar a 
necessidade de debater e defender as questões de interesse das mulheres, travando enfrentamentos no 
sentido de garantir direitos e igualdade de condições que independem de orientação de gênero, como a questão 
salarial, participação política e temas como a legalização do aborto e etc. Diante disto, com o objetivo de 
aprofundar os estudos acerca dos temas movimentos sociais e feminismo, este trabalho foi elaborado a partir 
de pesquisa de bibliográfica e de campo, por meio de entrevista com uma representante e co-fundadora do 
Núcleo de Mulheres de Roraima – NUMUR, que atua na perspectiva do respeito a mulher, visa promover a 
conscientização das mulheres  sobre seus direitos e divulgar a causa feminista.  
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Para a produção deste trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica e de campo com uma representante e co-
fundadora do Núcleo de Mulheres de Roraima – NUMUR – professora doutora Raimunda Gomes da Silva, 
estudiosa no tema de gênero. Para a entrevista, ocorrida na primeira semana do mês de setembro de 2018, 
utilizou-se de um questionário pré-elaborado pelas autoras com contato telefônico prévio. Além de buscar 
informações em livros e artigos, dispôs-se ainda de material de divulgação disponibilizado pelo NUMUR.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
O Núcleo de Mulheres de Roraima – NUMUR foi criado em 1998 durante o II Encontro de Mulheres de Roraima, 
realizado em comemoração ao dia da mulher, que ocorre em 8 de março. O encontro reuniu aproximadamente 
150 mulheres de diferentes entidades, entre elas, trabalhadoras rurais, membros de pastorais da Igreja Católica, 
voluntárias, sindicalistas, entre outras. 
A partir desse encontro foi elaborada e direcionada ao governo do Estado de Roraima uma carta que tratava 
do combate à violência contra a mulher, o acesso à educação, reinvindicação da criação de uma casa de apoio 
as mulheres vítimas de violência e da possibilidade de se criar uma entidade que represente as mulheres, o 
feminismo. “[...] o feminismo, tendo em vista que sua principal luta é combater a opressão a que estão sujeitas 
as mulheres, as quais almejam alcançar autonomia e protagonismo na sociedade, defendendo a igualdade de 
direitos entre homens e mulheres. ” (ALVES; ALVES, 2013, p.1). Neste sentido, surge o NUMUR, uma 
organização feminista que visa defender as causas supracitadas e que atualmente está vinculada, em âmbito 
nacional, à Articulação de Mulheres Brasileiras – AMB. 
Por não haver em Roraima nenhum movimento voltado especificamente para mulheres, quando o Núcleo de 
Mulheres de Roraima- NUMUR surge, há por parte da sociedade e da imprensa local grande questionamento 
acerca de suas bandeiras de luta, das demandas apresentadas e da sua forma de atuação. 
Por esse motivo as fundadoras e participantes sofreram e ainda sofrem perseguições, algo já esperado em 
uma sociedade construída com base no patriarcado e no machismo. Esses últimos, grandes desafios 
enfrentados pelo NUMUR. 
Entre as principais demandas do NUMUR, está a dificuldade em trazer as mulheres não apenas para participar 
esporadicamente do movimento, mas para assumir um compromisso efetivo na defesa das bandeiras de luta, 
se reconhecendo e se assumindo como feministas, uma vez que, compreender o feminismo é compreender a 
construção de uma identidade e defender o empoderamento das mulheres, para que elas possam fazer valer 
seus direitos e conquistar sua independência e o respeito a suas escolhas. 
Neste sentido o grupo tem ainda como principais bandeiras de luta: 

- Políticas públicas voltada para às mulheres, educação não sexista e saúde da mulher; 
- Enfrentamento e combate a toda a forma de violência contra à mulher; 
- Defesa dos direitos sexuais e reprodutivos e a descriminalização do aborto; 
- Democratização do poder e da participação política das mulheres; 
- Luta contra o racismo, a lesbofobia e transfobia; 
- Defender uma política socioambiental. 
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Embora o grupo reconheça que há ainda um grande caminho a percorrer, alguns avanços já foram observados. 
A exemplo do reconhecimento do núcleo por uma grande parcela da população, maior atenção da grande mídia, 
aprovação de políticas públicas voltada para às mulheres e construção e inauguração da Casa da Mulher 
Brasileira. 
Atualmente o NUMUR, não tem sede própria, e as organizadoras realizam as reuniões em algumas instituições 
públicas, como Universidade Federal de Roraima- UFRR, Central Única dos Trabalhadores- CUT, Universidade 
Estadual de Roraima- UERR, ou até mesmo na casa de algum membro do movimento. Tais reuniões tem tido 
grande importância, pois além de pautar o debate sobre o direito das mulheres, reivindica melhores condições 
de vida, denuncia questões de violação de direitos e coloca Roraima na agenda nacional da Articulação de 
Mulheres Brasileira- AMB. 
Tais bandeiras de luta são defendidas através de debates e oficinas que visam chamar as mulheres a pensar 
sobre questões de gênero, feminismo, direitos das mulheres, violência contra a mulher. Questões essas, que 
até então eram tratadas de maneira superficial. 
Além dessas oficinas e debates, o NUMUR realiza um curso semipresencial sobre o feminismo, intitulado 
“Feminismo para quem está chegando”, com uma média de 30 alunas participando. O movimento desenvolve 
trabalhos com mulheres indígenas, negras, rurais e conta com a participação de universitárias, nos níveis de 
graduação e pós-graduação, sendo mestrado e doutorado. 

 
CONCLUSÕES 
Diante do que foi tratado neste estudo, a criação do NUMUR representante a possibilidade de dar voz ás 
mulheres ainda hoje silenciadas. Neste sentido o movimento veio para pautar as questões de gênero, para ser 
a voz das mulheres e questionar o modelo patriarcal e machista da sociedade brasileira, fomentar o senso 
crítico, político e empoderar as mulheres, são as principais bandeiras de luta do movimento. Sabe-se que ainda 
há muito o que se trabalhar para o combate ao preconceito e a discriminação. 
Deste modo a defesa do movimento feminista faz-se imprescindível quando se pensa em uma sociedade mais 
justa e igualitária para as mulheres. 
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INTRODUÇÃO 
O presente artigo tem por tema a possibilidade do enquadramento dos bens digitais no direito sucessório 
brasileiro. O direito à herança está previsto expressamente na Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 como um direito fundamental de aplicabilidade imediata. Durante o trabalho, aborda-se o conceito de 
bens adotado no Código Civil brasileiro de 2002, bem como a possibilidade de extensão desse conceito para 
com relação aos bens digitais, em especial as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e arquivos 
armazenados em nuvens e aplicação do direito sucessório nesses casos, verificando a possibilidade, no caso 
de sucessão causa mortis, a transmissão de bens e contas digitais aos herdeiros do de cujus, sejam eles 
herdeiros legítimos ou testamentários. O estudo se justifica pelo fato de que as relações interpessoais na 
sociedade de consumo em que vivemos, tornam-se a cada dia mais virtuais, informações então sendo 
concentradas em redes sociais e nuvens como as lembranças em fotografias, músicas, filmes e livros, mas 
também documentos, armazenados em nuvens, nesse contexto os bens e contas digitais possuem valor 
econômico, emocional e informativo, sendo necessário uma abordagem jurídica acerca da herança digital. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O método a ser utilizado no decorrer da elaboração do trabalho será o dedutivo, o qual utiliza o método 
racionalista que pressupõe a razão como a única forma de chegar ao conhecimento verdadeiro; utiliza uma 
cadeia de raciocínio descendente da análise geral para a particular, até a conclusão. 
Do ponto de vista do objetivo, será realizada uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo, objetivando 
proporcionar maior familiaridade com o problema, envolvendo levantamento bibliográfico, e análise de artigos 
científicos exemplos. 
O projeto será desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, elaborada a partir de material 
já publicado, como livros, julgados, artigos, periódicos e jornais. 
Segundo Gil (2002 p. 44) a pesquisa bibliográfica...“é desenvolvida com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 
Dessa forma, o trabalho será produzido tendo como escopo tudo o que já foi publicado em relação ao tema de 
estudo, pois só assim o pesquisador poderá formular uma nova teoria ou hipótese ou contribuição sobre o 
assunto. Dentro da mesma pesquisa há a necessidade de apresentar, ao final uma contribuição, de 
concordância ou discordância ao que está posto pelos autores pesquisados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em relação aos arquivos que, eventualmente, possuam valor econômico, e estejam armazenados em nuvem, 
como vídeos e músicas, a questão não é tão problemática, tendo em vista o princípio da patrimonialidade que 
norteia o direito das sucessões. Ficando evidente a possibilidade de transmissão dos bens e valores 
decorrentes da produção desses arquivos, bem como de seus frutos produzidos. 
Virgínio (2015, online), no entanto, aponta que os sucessores só podem herdar este material caso haja 
disposição de última vontade do de cujus, ou seja, testamento, na hipótese de não existir, os herdeiros não 
poderão pleitear judicialmente a posse do referido conteúdo, mas terão o direito de requerer a exclusão desse 
acervo, caso esteja disponível ao público em redes sociais, por exemplo. 
Com todo respeito, e todo o exposto, ouso em discordar do autor, pois os bens digitais não podem ser 
requeridos apenas por aqueles que tenham testamentos, até porque o direito de herança e um direito 
fundamental e abarca também os herdeiros legítimos, artigo 1.786 CC, ou seja, os que não tenham em 
testamento. Diante disso, todo patrimônio que tenha valor econômico, sentimental, estando em redes sociais, 
armazenados em provedores devem ser objeto da herança. 
Com o mesmo sentido Viegas e Silveira (2017, online), afirmam que os dados digitais são abrangidos pelo 
conceito de bens imateriais, visto que não contam com existência física, material, encontrando-se apenas na 
esfera virtual, existentes tão somente no âmbito virtual. 
Até mesmo pelo conceito de bem adotado pelo código civil 2002, abrangendo tanto bens materiais quanto os 
imateriais, podemos afirmar que os bens digitais estão sujeitos ao crivo do direito sucessório, por estar 
abrangido dentro da esfera civil do conceito de bens. 
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CONCLUSÕES 
Conclui-se, portanto, que os bens digitais como contas em redes sociais e arquivos armazenados em nuvens, 
enquadram-se perfeitamente com bens objetos do direito sucessório, pois integram o patrimônio imaterial do 
falecido, mesmo que não possua valor econômico. 
Ademais, tem-se ainda, a observância da transmissão dos bens digitais é uma forma de respeitar as lembranças 

deixadas pelo de cujus. Além disso, não se trata apenas da preservação das lembranças de um ente familiar, 

mas também para a perpetuação de bens de natureza imaterial juntamente aos materiais que já são 

considerados e protegidos legalmente. 

Corroborando a possibilidade de que as contas em redes sociais serem enquadradas como bens sujeitos a 

sucessão, redes sociais como Facebook e Instagram, possuem funcionalidades em suas configurações que, 

permitem a manutenção da conta, ficando como responsável um herdeiro, que indicado em vida, ou que, após 

a morte, um herdeiro que realize um requerimento para administrar o acervo digital. 

Importa, salientar ainda, da necessidade de uma mudança no corpo normativo frente as modernidades dessa 

nova era tecnológica. Além de ser considerada uma adequação das leis à mudança que vem ocorrendo na 

sociedade com o aparecimento das redes sociais. 
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INTRODUÇÃO 
O conteúdo de fuso horário é um dos temas clássicos da ciência cartográfica, na qual está ramificada a 
disciplina de Geografia. Sabe-se que há uma imensa dificuldade no processo de ensino-aprendizagem deste 
assunto, o que se faz refletir nos seguinte pontos, são eles: o processo de transmissão, por parte do professor-
mediador, para ministrar o assunto; falta de interesse ou esforço do aluno e; escassez de recursos pedagógicos 
para trabalhar nas escolas da rede pública. 
Neste sentido, faz-se necessário compreender todas as variáveis no contexto do âmbito escolar. Partindo desse 
pressuposto, o presente artigo refere-se ao Projeto Geoartes, cujo objetivo foi desenvolver atividades que 
estimulem o conhecimento e a aprendizagem referente ao conteúdo de fuso horário aos alunos do ensino médio 
da Escola Militarizada Maria dos Prazeres Mota, no município de Boa Vista - RR. 
O projeto foi desenvolvido mediante as aulas teóricas e práticas na disciplina de Cartografia Temática e Escolar, 
do Curso de Licenciatura em Geografia, no 3º semestre, da Universidade Estadual de Roraima – UERR.  
O projeto obteve notoriedade no ambiente escolar, fruto da participação (engajamento) entre o corpo docente 
e discente da Universidade e da Escola. Contudo, este resultado percorreu por um viés caracterizado por 
planejamento e discussões, em sala de aula, o que, posteriormente, concretizou-se na execução em três 
encontros (etapas), as quais serão reveladas no decorrer deste trabalho. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O Projeto Geoartes desenvolveu-se durante o primeiro semestre de 2018, mediante a disciplina de Cartografia 
Temática e Escolar, ministrada no terceiro semestre do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade 
Estadual de Roraima – UERR. O projeto dividiu-se em duas etapas, são elas: i) acadêmica (leituras e 
discussões de referências bibliográficas sobre o tema ensino-aprendizagem e planejamento das atividades na 
escola) e ii) escolar (aplicabilidade/execução desenvolvida em 03 (três) encontros voltados à confecção de 
jogos lúdicos e educativo). O período desta última etapa percorreu por todo o mês de maio, do ano de 2018. 
Portanto, o local da realização do projeto, a escola selecionada, localiza-se na Rua Tambaqui, nº 707, Bairro 
Santa Tereza, no município de Boa Vista-RR (Figura 01). 
Figura 01 – Localização geográfica do município de Boa Vista-RR 

 
Fonte: IBGE, 2015. Elaborado pelo autor, 2015. 

Etapas das Confecções dos Jogos: 
i) Primeiro Encontro 
No dia 07 de maio de 2018 (segunda-feira), ás 14h: 00min, a equipe de acadêmicos, apresentaram-se a Escola 
Militarizada Maria dos Prazeres Mota, especificamente na quadra esportiva da mesma, para dar início às 
demandas e execuções das atividades que foram planejadas em sala de aula. Vale ressaltar que todos os jogos 
foram confeccionados pelos próprios alunos da referida Escola, todavia, sob a orientação dos acadêmicos. 
Neste primeiro encontro, realizou-se uma aula teórica referente ao tema, onde os acadêmicos discutiram e 
colocaram em pauta: como surgiu; qual a importância; e por que estudar os fusos horários. 
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Logo após as devidas explicações foram criados três grupos, com a média de 17 alunos em cada equipe. 
Depois disto, foi realizado um sorteio para definir com quais atividades os referidos grupos iriam ser 
responsáveis em executar, dentre elas estão: globo dos fusos, corrida dos fusos e rosas dos fusos. 
Cabe ressaltar que os acadêmicos relataram a forma de como as atividades iriam funcionar. Foi solicitado 
também para que os alunos contribuíssem de alguma forma, seja com materiais (lápis de cor, etc...) ou mesmo 
na cooperação de um real, para arcar com as despesas na compra de outros materiais necessários que o grupo 
não tivesse obtenção, como, por exemplo o isopor. 
ii) Segundo Encontro 
Neste encontro, no qual foi realizado no dia 14 de maio de 2018 (segunda-feira), que também deu início ás 
14h:00min, todas as equipes estavam com os materiais (solicitados no primeiro encontro) em mão. Sob a 
orientação dos acadêmicos, os alunos começaram a produzir os jogos, conforme as dúvidas surgiam, os 
orientadores de forma clara e sucinta faziam o esclarecendo das mesmas. 
iii) Terceiro Encontro 
O terceiro e último encontro, foi exercido no dia 21 de maio de 2018 (segunda-feira), ás 14h:00min, onde esse 
dia foi marcado pela finalização das tarefas desenvolvidas. Os acadêmicos explicaram aos alunos de como as 
apresentações iriam ocorrer e foram passadas as últimas orientações para a realização da culminância. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Descrição dos Jogos Cartográficos Desenvolvidos no Projeto Geoartes 
Jogo 01 - Globo dos Fusos 
É um jogo que visa primordialmente repassar aos seus jogadores uma breve introdução de conhecimentos de 
alguns conceitos de fuso horário, pois, instiga quem está jogando ou simplesmente brincando com o globo a 
pensar algumas questões, tais como, o que é fuso horário? Como contamos os fusos? Quantos fusos existem? 
Por que existem? E muitas outras questões que aparecem no decorrer do uso deste globo (Figura 02). 
 
Figura 02 – Globo dos fusos 

 
Fonte: Autores, 2018. 
 

Passo a passo na elaboração do jogo - No decorrer do primeiro encontro foi desenvolvida uma aula 
explicativa visando mitigar a problemática enfrentada pelos alunos da referida escola, no que tange os 
conhecimentos prévios de fuso horário. Neste encontro, os alunos da escola foram informados da importância 
da divisão solidária e partilhada das despesas à compra dos matérias, onde o objetivo era construir uma 
representação do globo terrestre. 
No entanto, no segundo encontro, notou-se um número bem inferior de alunos participantes em relação ao 
primeiro, que havia ocorrido uma semana antes. Entretanto, neste segundo momento, foi iniciada a confecção 
do material. 
Nesta ocasião, a equipe já tinha em mãos a bola de isopor de 300 mm e nessa etapa os alunos começaram a 
desenhar na bola os continentes, o que, consequentemente, daria a forma do globo. 
Com o término dos referidos desenhos de todos os continentes existentes no planeta Terra, inicia-se a terceira 
e última fase, a de pintura, esta ocorreu no terceiro encontro, onde os alunos munidos de pincéis e tinta guache 
pintaram o globo, cada continente com uma cor diferente. 
Após o globo ter secado totalmente, utilizou-se um pincel de cor preta para traçar toda a rede de fuso horário 
com os respectivos vinte e quatro fusos existentes. Com o auxílio de um vergalhão de ferro sob uma base de 
cimento construída pelos acadêmicos para que a mesma pudesse dar suporte ao globo da forma correta para 
o melhor entendimento e assimilação do conteúdo previsto para este jogo. 
Jogo 02 - Rosa dos Fusos 
Este jogo a exemplo do primeiro, foi fomentado no período de planejamento do projeto Geoartes. O jogo 
consiste em compreender de forma prática os conteúdos, pois para que possa jogar é necessário que se tenha 
um conhecimento prévio que, por sua vez, foram vistos no primeiro jogo. 
Para dar início ao jogo é necessário que o participante gire uma roleta, em forma de rosa dos ventos, onde ela 
está centrada em um circulo com números de 0 a 12 positivos e 0 a 12 negativos. Esses números representam 
os 24 fusos, 12 para leste e 12 para oeste de Greenwich. 
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O jogo é constituído por perguntas e respostas referente ao conteúdo de fuso horário. As questões do jogo são 
lógicas e exigem contas básicas de matemática de adição e subtração.  
Exemplificando: se a ponta norte da rosa dos ventos indicarem o número 3 positivo e a ponta leste da rosa dos 
ventos pararem em cima do número 8 positivo, o jogador será questionado da seguinte forma: se no fuso 
+3GMT são 8 horas da manhã que horas tem no fuso +8GMT? 
Cabe lembrar que nessa situação ambos estão a leste do meridiano de Greenwich, esta é uma forma de se 
perguntar tendo em vista que o participante poderá pegar qualquer ponta da rosa dos ventos, para tomar como 
base (Figura 03). 
 
Figura 03 – Rosa dos Fusos 

 
Fonte: Autores, 2018. 
 

Passo a passo na elaboração do jogo - Os alunos da escola receberam uma aula introdutória sobre o 
conteúdo a ser trabalhado, mediados pelos acadêmicos, conforme planejado no projeto Geoartes. Na execução 
do trabalho (jogo), novas ideias sobre fusos horários foram surgindo e logo consolidou-se a criação do Mapa-
múndi, e da roleta (rosa dos ventos). Neste momento, os alunos da escola participaram da divisão solidária e 
partilhada das despesas à compra dos matérias (duas folhas de isopor e cola branca), uma para desenhar um 
Mapa-múndi com todos os seus 24 fusos e a outra para realizar uma espécie de roleta com a rosa dos ventos, 
conforme apresentou a Figura 03. 
Assim, a construção do jogo e a aproximação dos conteúdos fizeram com que os alunos na rede pública de 
ensino descobrissem uma aprendizagem mais leve e suave o que quebrou o paradigma enfrentado por eles, 
pois é inadmissível um aluno sair do ensino médio sem conhecer os mínimos padrões de localização que são 
os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais.  
Portanto, diante desta problemática o referido jogo foi elaborado visando dar assistências e de forma lúdica 
auxiliar a compreensão dos conteúdos de fusos horários. 
Jogo 03 - Corrida dos Fusos 
Este jogo revela elementos lúdicos e didáticos relevantes, pois propõe de forma sucinta tornar a compreensão 
do conteúdo de fusos horários, de forma simples e suave, envolvendo os alunos em uma brincadeira de corrida 
com perguntas e respostas.  
A corrida tem suas bases elaboradas a partir de jogos já existentes, como banco imobiliário que é um jogo 
bastante utilizado em todo o mundo, porém sua essência trata-se, basicamente, em questões do tema referido. 
Para jogar, é necessário no mínimo três pessoas (um mediador e dois participantes), um dado e tampas de 
garrafa pet. Ainda, o jogo requer cartas com perguntas referentes ao conteúdo proposto (cada pergunta 
apresentam quatro opções/respostas diferentes), onde no decorrer do jogo são elaboradas perguntas 
referentes ao tema proposto (fusos horários) e para que o jogador avance as casas sorteadas no dado, o 
participante tem que acertar as perguntas do jogo. 
Vale ressaltar que na elaboração do jogo, os alunos utilizaram materiais recicláveis, pois, antes de tudo a 
proposta dos acadêmicos foi de tentar elaborar jogos didáticos com um custo baixo e que possa valorizar a 
questão ecológica nas práticas da docência. 
 
Figura 04 – Corrida dos Fusos 

 
Fonte: Autores, 2018. 
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Passo a passo na elaboração do jogo - Neste jogo foram utilizados uma folha de isopor, cartolina, alguns 
pedaços de cobre para confecção das árvores, papelão, seixo, pano tnt e muita criatividade. Os alunos 
desenvolveram árvores, casas, apartamentos e até mesmo uma cachoeira para circundar as casas do jogo.  
Com todos esses materiais em mãos, tornou-se simples a confecção dos jogos, onde se acrescentou a 
criatividade e determinação bases na confecção desse material didático e lúdico. 
 
Resultados 
É relevante ressaltar que o projeto Geoartes ocorreu no primeiro semestre de 2018, na Escola Militarizada 
Maria dos Prazeres Mota, na capital Boa Vista-RR, e este tópico revela e destaca resultados e pertinências 
oriundas deste trabalho em questão. 
Conforme planejada pela equipe, coordenada pelo professor que ministrou a disciplina de Cartografia Temática 
e Escolar, idealizador/orientador no processo de elaboração e desenvolvimento do projeto, a culminância deu-
se no dia 28/05/2018, em um evento que envolveu toda a escola (alunos, professores e funcionários), após o 
horário de recreio (intervalo para o lanche), conforme mostra a (Figura 05). 
 
Figura 05 – Alunos prestigiando os trabalhos desenvolvidos 

 
Fonte: Autores, 2018. 
 

Seguindo o planejamento proposto, no dia da apresentação dos resultados, os alunos da escola receberam a 
orientação de iniciarem as apresentações, dos jogos pedagógicos desenvolvidos, na seguinte ordem: 1 - globo 
dos fusos (a fim de obter uma base cognitiva referente as coordenadas geográficas); 2 – Rosa dos fusos (trata 
de assuntos referidos da rosa dos ventos) e 3 – Corrida dos fusos (uma corrida de tabuleiro, com perguntas e 
respostas diferentes referentes ao conteúdo de fusos horários). 
Neste contexto, os próprios alunos apresentaram os trabalhos (jogos) de forma oral para toda a escola, 
explanando como foi elaborado, abordando os materiais utilizados e como foi usada cada peça dos trabalhos, 
destacando que se buscou priorizar materiais recicláveis. 
Elenca-se a relevância da associação entre o ensino teórico e prático no processo de ensino-aprendizagem 
dos alunos, de uma forma lúdica, leve e divertida, sem deixar de lado o caráter didático, fator de suma 
importância para que os discentes não sintam tantas dificuldades na assimilação do conteúdo proposto. 
Além de depoimentos, os professores também responderam perguntas de quesito avaliativo no que tange a 
eficácia e relevância dos trabalhos elaborados pelos alunos, analise esta respondida mediante uma ficha 
distribuída onde o docente da escola atribuía uma nota de 0 a 10 referente o que os mesmo acharam dos jogos 
e metodologias de ensino desenvolvidas, sendo que a esmagadora maioria aprovou os resultados obtidos, que 
trouxe um fantástico clima de festa e sentimento de dever cumprido em todos os que estiveram direto ou 
indiretamente envolvidos nos projeto. 
Os depoimentos dos gestores, funcionários e professores da escola quanto aos resultados do projeto, foram 
unânimes em destacar o sucesso que esta realização veio agregar a própria instituição quanto aos alunos, em 
especial. Pois os educandos puderam ter contato direto com uma universidade, mediante os acadêmicos e 
professor, que foram os orientadores dos grupos de alunos na confecção dos jogos. 
 

CONCLUSÕES 
No que se refere às conclusões do trabalho, constatou-se que a temática abordada no projeto Geoartes 
enriqueceu, exponencialmente, os conhecimentos dos alunos da escola e dos acadêmicos, onde eles puderam 
ter acesso a um assunto bastante importante no conhecimento de Geografia, de uma forma simples e ainda de 
maneira lúdica. 
No geral, o projeto Geoartes mostrou-se um grande sucesso na vida escolar de todos os que estiveram 
empregados neste desafio, tanto para a equipe do projeto, quanto para os estudantes e demais pertencentes 
da referida escola, onde desde os primeiros contatos foi receptiva, e deu credibilidade na proposta do projeto. 
Neste sentido, o trabalho com metodologias lúdicas torna o conteúdo geográfico de fácil compreensão, pois os 
jogos didáticos levaram a interação de docentes e discentes. Corroborando, neste contexto, Oliveira e Lopes 
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(2016, p. 03) destaca que: “o jogo possibilita a interação entre os próprios alunos e entre estes e o professor, e 
estimulam o estabelecimento de relações de aprendizagem, afetivas e de socialização”. 
Por fim, espera-se que o projeto Geoartes desenvolvido na Escola Militarizada Maria dos Prazeres Mota, possa 
contribuir para futuras propostas pedagógicas de ensino-aprendizagem, onde os conteúdos educacionais 
envolvam teoria e trabalho prático, de forma que os alunos não os encarem como uma pena, mas que seja 
repassado e praticado de maneira lúdica, didática e descontraída. 
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INTRODUÇÃO 
Os escorpiões são artrópodes quelicerados que pertencem a classe dos aracnídeos, mais especificamente na 
ordem Scorpiones. Em escala global existe cerca de 1.600 espécies, sendo que 25 são consideradas de 
importância médica (SILVA, 2012), no Brasil essas espécies são representadas pelo grupo Tityus, cuja a única 
correlação entre a potência da toxina e o grupo está na evolução, pois são considerados os mais recentes na 
filogenia dos escorpiões (LOURENÇO; EICKSTEDT, 2011).  
Em Roraima existem duas espécies de interesse médico Tityus clathratus e T. elizabethae (RODRIGUES, 
2017). Os livros didáticos do estado apresenta falta de aprimoramento para o ensino de ciências biológicas 
sobre o tema escorpionismo, tanto em questão da ausência de imagens, quanto a assuntos específicos que 
devem ser discutidos como: reconhecimento visual das espécies de escorpiões e procedimentos para primeiros 
socorros.  
De acordo com SINAN, de 2015 a 2017 o número de casos no país aumentou de 86.419 para 124.077 e se 
tratando de um problema de saúde pública, é interessante que alunos possam ter um conhecimento básico 
sobre as medidas de prevenção para os acidentes com esses animais. Este trabalho tem como objetivo analisar 
os conteúdos sobre o tema “escorpiões” em livros didáticos de Biologia do ensino médio, utilizados em escolas 
públicas do município de Boa Vista - Roraima. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foi realizada uma análise documental em três livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático do 2º 
ano do ensino médio (Tabela 1). Com a finalidade de melhor contextualizar a investigação proposta, os livros 
analisados são adotados pela rede pública de ensino do Estado de Roraima. 
 

Tabela 1 - Livros de Biologia selecionados para análise do tema escorpião 

 

Siglas Livros Autores Editora Vol. Ano 

L1 Biologia Moderna Amabis e Martho Moderna 2 2016 

L2 Biologia Hoje Linhares, Gewandsznajder e Pacca Ática 2 2016 

L3 Bio Lopes e Rosso Saraiva 3 2016 

 
Foram analisados aspectos gerais do livro, como: capa, encadernação, espaçamento, ilustrações e utilização 
de cores fantasia. E para a análise do conteúdo, este trabalho seguiu os critérios utilizados por Aquino; Silva e 
Fernandes (2015) e Santos et al. (2013), onde foram analisados os seguintes itens:  

▪ A obra traz informações sobre o grupo em que os escorpiões estão inseridos; 
▪ O livro explica sobre: habitat, distribuição geográfica, anatomia, comportamento, tamanho e cor; 
▪ Apresenta figuras ilustrativas das principais espécies de escorpiões de importância médica no Brasil; 
▪ Medidas profiláticas; 
▪ Procedimentos adequados em caso de acidentes com escorpiões; 
▪ O livro estimula a consulta e leitura de textos complementares como revistas especializadas e livros 

paradidáticos. 
Para cada um desses aspectos o conteúdo dos livros analisados foi comparado com bibliografias de refêrencia, 
como: Brusca e Brusca (2005); Hickman et al. (2016); Klober e Porto (2010); Ruppert, Fox e Barnes (2005). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Análise dos aspectos gerais do livro 
Fazendo uma análise em relação aos aspectos gerais do livro, como: capa, encadernação, espaçamento, 
ilustrações e utilização de cores fantasia, foi constatado que ocorre uma uniformidade nos aspectos gerais 
quando nos referimos aos 3 livros analisados e os diferentes elementos que os compõem. 
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O quesito capa é apresentado de forma diferenciada nas obras, com cores nítidas e atrativas. A encadernação 
é no formato de brochura, com boa qualidade, sendo resistente ao manuseio e/ou transporte por tempo 
prolongado.  
O texto possui espaçamento entre as linhas e fonte que facilita a leitura, permitindo claramente a visualização 
e leitura do texto, com hierarquização de títulos e subtítulos. As ilustrações (desenho, esquema e/ou fotografia) 
são poucas, quando tratamos do tema escorpiões, variando de 1 a 3 imagens nos livros, suas legendas 
apresentam escalas, contribuem na compreensão do educando para o tamanho do espécime apresentado na 
ilustração. A nitidez e qualidade das ilustrações nos livros apresentam uma boa visualização e qualidade 
gráfica. 
 
Análise dos itens 
As obras (L1, L2 e L3) ao introduzirem o Filo Arthropoda, apresenta sua definição de conceito, e suas divisões 
em subfilos, dando exemplos dos animais pertencentes a cada grupo. Todavia o L1 e o L2 trazem equívocos 
apresentando os artrópodes divididos em 4 subfilos, não abordando o subfilo Trilobitomorpha, pois apresenta 
animais extintos. Somente o L3 aborda corretamente, com 5 subfilos destacando os Cheliceriformes, no qual 
os escorpiões fazem parte.  
Nenhum dos livros analisados aborda sobre a distribuição geográfica dos escorpiões, sendo este um ponto 
muito relevante que os autores poderiam destacar, uma vez que, segundo Klober e Porto (2010), as regiões 
Norte e Nordeste são as principais responsáveis pela elevada riqueza de espécies de escorpiões do Brasil. 
Quanto a anatomia todos os livros apresentam de forma detalhada a anatomia dos escorpiões. Todavia, 
somente o L2 e o L3 contém uma figura esquemática mostrando a divisão do corpo. Com relação ao tamanho 
dos escorpiões, todas as obras apresentam abaixo da ilustração o comprimento do espécime.  
Em relação ao habitat e o comportamento, o L1 e o L2 apresentam no texto as informações, destacando que 
os escorpiões são encontrados em regiões áridas, com hábitos noturnos e predadores. O L3 trata sobre o 
habitat e o comportamento e a cor em um texto a parte, quando aborda sobre aranhas e escorpiões de interesse 
médico.  
Uma outra informação não explorada pelos livros foi a importância ecológica desses animais, pois segundo 
Santos et al. (2013), eles têm um papel muito importante não só em relação aos acidentes que algumas poucas 
espécies causam, mas também para o meio ambiente. O que também é reconhecido pelos PCN’s, relatando 
que o estudo dos seres vivos em seus ambientes permite o conhecimento de uma série de particularidades 
(morfológicas, fisiológicas e do comportamento) significativas para o estudante. 
Vasconcelos e Souto (2003) afirmam que, uma figura adequada deve ser compreensível, possui legenda 
autoexplicativa, ter relação direta com o texto, e ser inserida à medida que a informação é apresentada. No 
caso das obras analisados (L1, L2 e L3), as ilustrações contidas nos mesmos apresentam legendas com o 
nome da espécie ilustrada, com exceção de uma das duas imagens apresentadas no L2, que não continha o 
nome do espécime. Nenhuma das obras traz a localidade do espécime. O L1 traz uma ilustração do Pandinus 
imperador, o L2 do Tityus bahiensis e o L3 do Tityus serrulatus e Tityus bahiensis. As ilustrações do L2 e L3 
são apresentadas em um texto a parte quando é abordado sobre aranhas e escorpiões de interesse médico. 
Klober e Porto (2010) assegura que os escorpiões de importância médica no Brasil pertencem unicamente ao 
gênero Tityus (Família Buthidae); a única correlação entre a toxina e o grupo tem haver com a evolução, sendo 
este o gênero mais recente na filogenia dos escorpiões. As espécies responsáveis pelo maior número de casos 
são: T. bahiensis, T. obscurus, T. stigmurus e T. serrulatus, sendo que essa última é responsável pelos casos 
de envenenamentos graves ou fatais. Os autores afirmam que o escorpionismo tornou-se um problema de 
saúde pública em alguns países pela alta incidência e/ou gravidade dos casos e dificuldade de gestão pelos 
serviços de saúde, ultrapassam 1.200.000 casos anuais com mais de 3.250 mortes no mundo. 
Ao analisar os livros didáticos, o L2 e o L3 apresentam um texto extra abordando sobre as duas espécies de 
escorpião que podem causar perigo para o ser humano, o T. serrulatus e o T. bahiensis, com imagens 
ilustrativas dos espécimes. O texto ainda procedimentos adequados em caso de acidentes recomendadas pelo 
Instituto Butantan, ou seja, não devem ser feitos torniquete nem incisão e sucção no local da picada, mais 
procurar socorro médico imediato. 
No que se refere a procedimentos adotados em caso de acidentes, somente o L2 e o L3 trazem medidas 
profiláticas que as pessoas podem tomar para se prevenir de acidentes com escorpiões, tais como: manter a 
moradia limpa, não acumulando entulho, lixo e tijolos ao redor da residência, examinar roupas e acessórios 
antes de usar, não colocar a mão desprotegida embaixo de madeiras ou em buracos, além de andar sempre 
calçado. 
Outras observações a serem feitas sobre esses livros, diz respeito aos textos complementares, somente o L2 
e o L3 trazem leituras extras, como abordados anteriormente sobre as medidas preventivas. No entanto, 
nenhuma obra recomenda leituras adicionais ou sites para visitação a fim de ampliar o conhecimento do 
educando. 
Tabela 2: Análise dos Livros Didáticos 
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Itens Analisados L1 L2 L3 

Grupo em que está inserido B B O 

Explica sobre: habitat, distribuição geográfica, 
comportamento e coloração. 

R R R 

Medidas profiláticas em caso de acidentes F O O 

Leitura de textos complementares N O O 

Recomenda leituras adicionais  N N N 

Ilustrações  F F F 

 
Legenda: F: Fraco; R: regular; B: Bom; O: Ótimo; N: não possui. 
 

CONCLUSÕES 
Todos os livros analisados não abordam uma descrição básica sobre o comportamento, habitat, distribuição 
geográfica e coloração, sendo que essa última característica auxilia no reconhecimento de algumas espécies, 
inclusive as consideradas maiores causadoras de casos no Brasil. A distribuição geográfica contribui para o 
conhecimento e alerta para intensificação das medidas de prevenção principalmente nesses locais. Se tratando 
de medidas profiláticas apenas os livros L2 e L3 foram considerados ótimos, pois ambos explicavam o 
procedimento correto em casos de picadas com escorpiões, no entanto, todos os livros não alertavam para o 
uso de EPIs (Equipamentos de proteção individual) como: bota, luvas de raspas, boca da calça para dentro da 
meia e camisa de manga comprida; esses acessórios podem ser utilizados para passeios, atividades de campo 
entre outros trabalhos. 
Somente os livros L2 e L3 apresentam textos complementares, como as medidas profiláticas, por exemplo; 
nenhum dos livros apresentados auxilia os leitores para aprofundamento das ideias a partir de leituras 
adicionais, que têm grande importância ao se tratar de despertar o interesse e a curiosidade do aluno para o 
tema estudado. 
Em relação às ilustrações, todos os livros se encaixaram como fraco, pois apresentam entre 1 e 2 imagens de 
escorpiões em tamanho pequeno, o que dificulta o reconhecimento visual (cor, cefalotórax, manchas, olhos) da 
espécie, sendo esse o ponto básico principal ao se tratar do estudo taxonômico de escorpiões para leigos. 
Há uma carência de informações nos materiais didáticos analisados sobre o estudo dos escorpiões, 
principalmente das medidas de prevenção, é necessário à presença do conteúdo nos livros escolares frisando 
os locais onde esses animais podem se abrigar em residências. 
 
____________________ 
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INTRODUÇÃO 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, através da Resolução nº 217 A (III) de 1948, 
estabeleceu que todo ser humano tem direito a educação, sendo gratuita, pelo menos nos graus elementares e 
fundamentais. A Constituição brasileira segue esta linha de conduta e estabelece que a educação é um direito social e, 
como tal, é essencial para o mínimo de qualidade de vida e dignidade das pessoas. 
É através da educação que o ser humano conquista a sua independência financeira, cultural ou intelectual, pelas quais 
adquire a consciência de seus direitos e deveres na sociedade. Estamos convencidos que este é o meio pelo qual o Brasil 
despontará no mundo, mas, para tanto, precisamos fortalecer as suas fontes de financiamento, de forma que não faltem 
recursos para os programas educacionais, seja na Educação Básica, Superior ou nas pesquisas de novas tecnologias. 
O artigo centra-se na Educação Básica. Neste sentido, tem o objetivo de analisar os recursos do FUNDEB aplicados no 
sistema educacional pelo ente público Estado de Roraima, na perspectiva das normas que regulamentam e controlam este 
importante direito social brasileiro. Assim, como comparar os dados extraídos do Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), com os dos estados do Amapá, Maranhão, Piauí, Santa Catarina e Rio de 
Janeiro, em busca de respostas sobre a relação investimento e retorno. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este artigo é fruto de uma pesquisa documental e qualitativa. Resultado de estudos teóricos de acordo com pesquisas 
realizadas nos sites, como do FNDE, IBGE, IPEA e UNESCO, além de estudas da legislação correspondente ao assunto, 
livros e artigos publicados sobre o tema. 
Foram selecionados cinco estados, além de Roraima para o levantamento e a comparação dos indicadores encontrados 
no SIOPE, Sistema de Informações sobre Orçamentos públicos em educação. As escolhas desses estados seguiram os 
seguintes critérios: O estado do Amapá (0,708) é um estado da região norte e possui um IDH (2017) similar ao de Roraima 
(0,707), os estados do Maranhão (0,639) e Piauí (0,646) representam amostras dos estados da região nordeste e estão 
dentre os piores IDH do país, o estado de Santa Catarina (0,774) representa uma amostra da região Sul e possui um dos 
melhores IDH do Brasil, já o estado do Rio de Janeiro (0,761) foi selecionado por sua importância político-econômico-
social e por ser uma amostra da região sudeste. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os recursos do Fundeb estão atrelados ao orçamento do estado, portanto variam conforme dispuser o comportamento da 
arrecadação tributária. São vinte por cento do orçamento estadual destinado para a educação básica, cujo sessenta por 
cento deste percentual destinados ao pagamento dos profissionais da educação, em efetivo exercício. Em pesquisa ao 
SIOPE – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (2018), identificou-se os percentuais de 
85,90%, 92,01%, 84,74%, 87,47%, de aplicação do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério do estado de 
Roraima, entre aos anos de 2013 a 2016, respectivamente. Os índices apresentados revelam que o estado vem cumprindo 
com a destinação mínima ao pagamento dos profissionais da educação em efetivo exercício, inclusive superando o 
percentual previsto. 
Observando o mesmo indicador, o estado do Amapá apresentou os índices 81,17%, 81,84%, 88,69% e 86,91%; o estado 
do maranhão 99,92%, 98,44%, 100% e 94, 71%; Piauí 91,06%, 67,19%, 90,55% e 91,95%; Santa Catarina 82,17%, 
75,58%, 87,27% e 82,38%; Rio de Janeiro 93,68%, 90,71%, 90,05%, 94,87%. Estes índices revelam que todos os estados 
pesquisados tem atendido a legislação do Fundeb, no que se refere a destinação do percentual mínimo ao pagamento 
dos profissionais da educação básica. Destaca-se, porém, que essas informações são alimentadas pelo ente público 
estadual, sem a presença de parecer de auditoria externa ou independente. Cabe ao Poder Legislativo estadual a 
realização da fiscalização destes recursos, com o auxílio do Tribunal de Contas Estadual. Como também, destaca-se a 
importância do acompanhamento da aplicação desses recursos, pelo Conselho de Acompanhamento do Fundeb. 
Sobre os recursos previstos para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), 25% dos impostos (art. 212 CF), o 
SIOPE apresenta o percentual das despesas com professores em relação à despesa total com MDE, sobre as quais o 
estado de Roraima registrou 53,64%, 61,29%, 50,19%, e 57,42%, entre 2013 a 2016, cuja média representa 56%. A 
variação dos índices revela alguma oscilação, porém faltam dados para a formação de uma opinião das razões pelas quais 
originam este fato. 
Um índice importante é representado pela quantidade de recursos do MDE, pela quantidade de alunos matriculados na 
educação básica. E sobre ele foi feita uma média dos valores encontrados, no período entre 2013 e 2016, para os estados 
analisados, que são R$7.459,82 (RR), R$7.092,29 (AP), R$5.758,02 (MA), R$4.920,68 (PI), R$4.706,23 (SC) e 
R$4.868,84 (RJ). Observa-se que os valores dos estados de Roraima e Amapá são maiores por aluno, que os estado do 
Rio e de Santa Catarina, que são tidos como estados ricos. 
Outro índice relevante é o representado pelo total de gastos com professores, remuneração mais encargos sociais, sobre 
a quantidade de alunos matriculados na educação básica. Para os estados analisados foram encontrados R$4.302,32 
(RR), R$3.736,09 (AP), R$3.449,12 (MA), R$3.038,93 (PI), R$3.113,72 (SC), R$3.645,03 (RJ). Esses valores representam 
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a média dos valores por estado, de 2013 a 2016. Os índices revelam que o estado de Roraima possui uma média de 
recursos maior do que a dos demais estados analisados. 

 
CONCLUSÕES 
A legislação é muito objetiva na definição dos órgãos que fazem a fiscalização, acompanhamento e controle social da 
aplicação dos recursos do Fundeb. Estas definições são necessárias, pelo fato dos recursos serem públicos, de toda a 
sociedade. As normas procuram definir o papel de cada entidade envolvida no processo de execução, acompanhamento 
e fiscalização desses recursos, com o motivo, dentre outros, de afastar o interesse pessoal na execução orçamentária. 
Contudo, na pesquisa realizada não se teve tanta clareza sobre a efetividade de atuação dos órgão envolvidos na 
fiscalização, acompanhamento e controle do Fundeb do ente Estado de Roraima. 
As fontes de financiamento da educação básica também são muito bem regulamentadas, inclusive há citação expressa 
na Constituição Federal, sobre os limites mínimos a serem investidos na educação, sobretudo na educação básica. Este 
fato se justifica pelas mudanças ocorridas no passado, sobre os limites mínimos previstos. Além disso, constatou-se na 
pesquisa que os recursos utilizados na educação pública não podem ser considerados gastos e sim investimentos, pois 
os estudos revelam que cada real utilizado na educação pública gera o aumento de um real e oitenta e cinco centavos, no 
PIB nacional. Como também, a pesquisa identificou que a Emenda Constitucional nº 95/2016, proveniente da conhecida 
“PEC do Teto”, trouxe restrições quanto aos investimentos na educação pública, medida pela qual provocará a frustração 
do Plano Nacional de Educação, que em sua meta 20 prevê, que até o ano de 2024, os investimentos em educação pública 
cheguem a 10% do PIB brasileiro.  
A pesquisa realizada do SIOPE identificou que o Estado de Roraima tem atendido às destinações mínimas definidas em 
Lei, quanto aos recursos do Fundeb, como também, os seus índices apresentados estão muito bem posicionados em 
relação aos dos Estados selecionados, para comparação. Como pôde ser constatado, pelo valor encontrado pela média 
proveniente da divisão dos recursos do MDE pela quantidade de alunos matriculados, do ente Estado de Roraima, que 
representa mais de cinquenta por cento do valor médio do Estado do Rio de Janeiro e cinquenta e oito por cento a mais, 
que o do Estado de Santa Catarina. No tocante ao total de gastos com professores, pela quantidade de alunos matriculados 
o ente Estado de Roraima, possui uma média no período analisado, de vinte e quatro por cento a mais que a do Estado 
do Maranhão e quarenta e um por cento a mais que o Estado do Piaui. Cabe salientar que o SIOPE não apresenta relatórios 
de auditoria que possam legitimar os dados apresentados pelo sistema. 
Pelos indicadores analisados, o Estado Roraima possui uma situação econômico-financeira privilegiada, no campo de 
recursos disponíveis para a educação básica. Porém, sabe-se que a qualidade educacional demanda outros fatores, além 
desses analisados, como boa infraestrutura nas escolas, merenda de qualidade, metodologia de ensino e muitos outros. 
De qualquer forma, espera-se que o Estado consiga manter o nível de investimentos encontrados e que seja um 
diferenciador de qualidade desta e das próximas gerações de estudantes da educação básica de nossa região. 

 
____________________ 
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ATRAVÉS DO PROJETO INTEGRADOR “SOU CIDADÃO”  
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1Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RR. (adrianomartins@rr.senac.br) 
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Palavras Chave: Educação, Tecnologia, Projeto Integrador, Protagonismo, Aluno. 

INTRODUÇÃO 
Atualmente observa-se, que o ensino tradicional há muito tem se tornado alvo de críticas, que muitas vezes 
são relacionadas à metodologia utilizada num contexto no qual o aluno se torna mero ouvinte das informações  
prestadas pelo professor, o que transforma a sala de aula em um ambiente patético, cuja cortina abre-se para 
o aluno para apresentar a ele um cenário desinteressante e talvez angustiante, pois, as informações, na maioria 
das vezes, não se relacionam aos conhecimentos empíricos ou prévios, já alicerçados na construção de suas 
vidas.  
No entendimento de Piaget (1982), a aprendizagem é provocada por estímulos e/ou situações, como a aula de 
um professor, por exemplo, no entanto, o suporte para que esta aprendizagem ocorra é o desenvolvimento 
natural do indivíduo. Assim, a aprendizagem é um processo natural que acompanha o desenvolvimento humano 
e a escola tem o papel fundamental de mediar e direcionar essa aprendizagem. Para que tal processo aconteça 
com sucesso, é necessário o estabelecimento do interesse no aluno/aprendiz, ou seja, é preciso gerar uma 
necessidade de aprendizagem como resultado de uma carência específica (SOARES, 2008). 
Nesse sentido, com o intuito de tornar as aulas mais dinâmicas, participativas e as atividades pedagógicas mais 
interessantes, há um ano foi aplicado o Projeto Integrador “Sou Cidadão” no Curso de Formação Adobe no 
SENAC com o objetivo de sensibilizar os alunos para a construção de um perfil de cidadão que refletisse 
atitudes e valores neles enquanto indivíduos visando a construção de um caráter capaz de atuar eticamente 
por meio da articulação de conteúdos e conhecimentos interdisciplinares para a resolução de problemas 
brasileiros.  
Como produto final resultante do Projeto Integrador “Sou Cidadão”, foi feita a criação da Revista “Antes & 
Depois” do SENAC, uma atividade produzida digitalmente pelos próprios alunos do Curso, sob a supervisão do 
instrutor. 
Esse trabalho objetivou operacionalizar a interdisciplinaridade no Curso de Formação Adobe no SENAC na 
perspectiva da proposta de soluções para problemas e demandas brasileiros, por meio do Projeto Gráfico de 
uma Revista. 
Além disso, foram objetivos específicos desse trabalho: articular saberes e conhecimentos dos alunos; vivenciar 
práticas interdisciplinares no Curso de Formação Adobe CC; mobilizar habilidades e competências 
interdisciplinares para desenvolvimento e execução de uma produção gráfica no médio ou curto prazo. 
Desse modo, a experiência de vivenciar essa atividade interdisciplinar esclareceu a seguinte questão: Como a 
interdisciplinaridade operacionalizada pelo Projeto Integrador pode envolver os alunos em um Curso 
tecnológico mais dinâmico e interativo possibilitando a consciência da cidadania? 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para executar o Projeto Integrador numa prática interdisciplinar no Curso de Formação Adobe no ano de 2017, 
as ferramentas e comandos dos aplicativos de Computação Gráfica do Pacote Adobe CC 2016 foram colocados 
em diálogo constante o contexto político, econômico, social, ético, étnico-racial e ambiental, para a criação da 
Revista “Antes & Depois” do SENAC/RR, uma atividade pedagógica para relacionar e conectar fragmentos de 
conhecimentos numa visão sistêmica, que considerou o todo e suas partes.  
 Nesse contexto, Morin (2010) afirma que a interdisciplinaridade possui natureza plural e integradora, que 
remete ao que é tecido junto, a um todo que se complementa de diferentes partes. Por isso, a 
interdisciplinaridade supõe uma visão sistêmica, em que se permita perceber a relação do todo com as partes 
e das partes com o todo.  
 

mailto:adrianomartins@rr.senac.br
mailto:lisiane@rr.senac.br
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      Figura 1: capa e contra-capa da Revista “Antes & Depois” produzida pelos alunos do SENAC 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Um dos pontos tratados pela base curricular é a formação integral do aluno, conceito que está ligado ao 
desenvolvimento de habilidades essenciais para o enfrentamento dos desafios do século 21. Inspirado em 
parâmetros da Organização das Nações Unidas (ONU). Neste cenário, a imagem de alunos sentados nas 
carteiras, anotando longos textos escritos na lousa e decorando conteúdos não cabe mais na nova perspectiva 
de escola proposta pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O texto convida os estudantes a deixarem 
o papel de espectadores e se tornarem protagonistas de seus próprios processos de aprendizagem.  
Neste sentido, Alarcão e Tavares (2003) mostram, que - o segredo da renovação de nossas escolas, no sentido 
de se adaptarem às novas exigências da formação e da educação, do ensino e da aprendizagem, em mudanças 
profundas e aceleradas, passa por uma mudança qualitativa, radical, dos professores. Não se trata apenas de 
saber mais, mas de um saber qualitativamente. 
O papel da escola é propiciar novas formas e aprendizagens, isso significa que os educadores devem estar 
atentos a tudo que acontece no contexto sala de aula. O Mundo vem passando por transformações, as pessoas 
não são mais as mesmas e o espaço escolar precisar ser instigador, com uma metodologia lúdica, ninguém 
aguenta passar mais muito tempo reproduzindo. Queremos um espaço de aprendizagem inovador, instigador 
e que oportunize seres atuantes, protagonistas, críticos e reflexivos. Essa nova escola precisa de educadores 
que cativem seus alunos a novas descobertas, fazer com que o conhecimento empírico seja enriquecido com 
novas experiências metodológicas produzindo o conhecimento científico. Assim, podemos utilizar várias 
ferramentas, inclusive as tecnologias digitais. 
Educar é uma arte, é construir e oportunizar o indivíduo a se transformar e transformar o meio Social que vive. 
Através desta ferramenta podemos entregar para o mundo uma sociedade melhor. Neste contexto o professor 
é a peça chave, pois ele instiga seu aluno a desenvolver uma resolução de um problema e não a ter a receita 
pronta, afinal, sabe-se que não existe receita pronta, pois cada ser é único. 
Essa nova escola esta sendo construída, pois já observamos pensadores, educadores levando essa bandeira 
de que o aluno precisa ser preparado para vida e não para passar no vestibular e ter que escolher uma profissão 
que muitas vezes ele não tem maturidade para isso, a cada tempo observa-se, que entram na universidade 
mais cedo e com isso percebemos muitos casos de profissionais infelizes e mal sucedidos. Então, para não 
termos profissionais frustrados faz-se necessário de um ensino inovador, motivador e fundamentado no 
conhecimento científico. Para que essa sociedade seja transformada é necessário que os gestores oportunizem 
momentos coletivos para fortalecer a disseminação destas ferramentas de inovação e implantação de novos 
espaços pedagógicos para construção coerente do processo de ensino e aprendizagem juntamente com toda 
comunidade escolar.  



 
 

320 
 

A escola precisa ser um espaço de inclusão, e para que isso aconteça o professor necessita dominar várias 
habilidades e competências para que o aluno seja melhorado e continue seus estudos, sendo um sujeito 
protagonista construindo seu futuro. 

 

CONCLUSÕES 
Cada aula que é ministrada de forma interativa, percebe-se que existe sim possibilidade de construir e 
resiginificar os conhecimentos docente e discente dentro de um processo dinâmico e interativo, sem esquecer 
do espírito cientifico, que é esse que nos instiga e novas descobertas.  
Nesse contexto essa atividade de produção da Revista “Antes & Depois” do SENAC promoveu novas 
experiências de aprendizado por meio da construção de novos conhecimentos e vivências dentro e fora do 
Laboratório de Macintosh do SENAC Roraima, o universo do objeto de nosso estudo, possibilitando uma prática 
interdisciplinar (como discutiu Morin) cujos resultados atenderam as reais necessidades de formação de um 
caráter “cidadão” em cada um dos alunos, segundo seus próprios depoimentos. 
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INTRODUÇÃO 

Na produção pecuária, a alimentação dos animais é considerada um dos maiores custos, e sendo o alimento 
proteico o mais caro em relação aos outros ingredientes da ração concentrada.  
A utilização do caroço de algodão nas dietas totais no gado leiteiro apresenta o teor máximo de 15%, para 
diminuir o efeito da gordura insaturada na fermentação ruminal (Fernandes, 2000). Entretanto como a digestão 
de lipídeos pelos ruminantes não gera calor de fermentação, o caroço de algodão se torna uma alternativa 
importante de alimentação de bovinos em regiões tropicais, onde a redução do estresse calórico é um dos 
principais desafios dos sistemas de produção, sobretudo dos animais criados a pasto. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar o comportamento de vacas mestiças holandês-zebu a pasto e sendo suplementadas com caroço de 
algodão em condições de período seco no cerrado de Roraima.        
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima - UFRR, 
localizado no município de Boa Vista, RR (Latitude de 2° 52’ 20,7” N, Longitude 60º 42’ 44,2” W e Altitude de 
90 m) o período de realização do projeto se deu de 14 de novembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018. 
O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com 3 tratamentos (doses de caroço de 
algodão na dieta) e 5 repetições por tratamento, totalizando 15 parcelas experimentais. Os dados foram 
submetidos à análise de variância por intermédio do software SISVAR. 
Foram utilizadas 15 vacas adultas, azebuadas, pertencentes ao rebanho bovino do Departamento de Zootecnia, 
manejadas em sistema semi intensivo, em pastagem de capim - brizantão (Urochloa brizantha cv Marandu). 
A avaliação do comportamento ingestivo diurno das vacas ocorreu no dia 13 de janeiro de 2018, sendo realizada 
visualmente por 6 observadores previamente treinados tendo 2 observadores para cada grupo, iniciando as 
07:55 até as 17 horas, totalizando 545 minutos. Os animais foram numerados com o auxílio de tinta spray da 
cor branca para os animais de pelos escuros e cor preta para os animais de pelagem clara, sendo pintados de 
ambos os lados, para facilitar a identificação. Os critérios avaliados foram o tempo gasto por animal nas 
atividades sendo avaliados a cada 5 minutos, as atividades de pastejo (P), ruminando a pleno sol (R) e a sombra 
(RS), descansando a pleno sol (D) e a sombra (DS), caminhando (C), consumindo água (A) e consumindo sal 
proteinado (S). A atividade de (P) incluiu o tempo gasto na seleção e apreensão da forragem, incluindo os curtos 
espaços de tempo utilizados no deslocamento para a seleção da dieta, com a cabeça baixa. O (D) considerou 
o tempo em que os animais não mostravam atividade de locomoção ou movimentos mandibulares. As 
atividades de (R) e (RS) consideraram os tempos gastos na regurgitação e remastigação dos bolos e o tempo 
decorrido entre a deglutição e a regurgitação. A (C) considerou o tempo gasto pelos animais ao se locomoverem 
pela pastagem, com a cabeça erguida. Durante o período experimental os animais tiveram acesso ao 
sombreamento natural, fornecido pelas árvores presentes na área e ao sombreamento artificial, mediante a 
instalação de um sombrite 80% no local.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Não houve influência dos tratamentos sobre a ruminação a pleno sol, a ruminação à sombra, descanso ao sol 
(P>0,05). Já o descanso à sombra foi influenciado pelos tratamentos (P<0,05). (Tabela 1).   
 
Tabela 1. Médias e desvios padrão dos tempos gastos com ruminação a pleno sol (R), ruminação à sombra 
(RS), descanso ao sol (D) e descanso à sombra (DS).  
 

Tratamento   R(min)   RS(min)   D(min)   DS(min)   

0,5 A   1,0±2,2    51,0±18,5   19,0±15,2   16,0±4,2ab   

1,0A   5,0±11,2   43,0±7,6   6,0±2,2   22,0±11,5a   

2,0A   
MÉDIA GERAL   

6,0±5,5   
4±6,3   

52,0±9,7  
48,7±11,9           

16,0±9,6   
6,8±8    

5,0±6,1b   
14,3±7,3   
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Médias seguidas por letras iguais nas colunas não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5%.  
  

O aumento do fornecimento de concentrado na dieta dos animais não provocou alterações nas atividades totais 
de ruminação e descanso a pleno sol. No entanto o descanso a sombra foi superior para os animais do grupo 
que recebiam 1,0 kg de caroço de algodão em relação aos animais do grupo que recebiam 2,0 kg de caroço de 
algodão. Também se observou uma tendência de menor descanso a sombra das vacas do grupo que recebeu 
2,0 kg de caroço de algodão em relação as vacas do grupo que recebiam 0,5 kg de caroço de algodão. 
Provavelmente em função da maior preocupação das vacas deste grupo com suas crias jovens, que 
permaneceram separadas das mesmas durante o estudo de comportamento, fazendo com que elas ficassem 
mais agitadas, e se posicionassem mais próximo da divisória da pastagem, visto que, as medidas de 
temperatura não apresentaram variações significativas entre os grupos e os animais utilizados no experimento 
apresentarem graus de sangue variados. Outro aspecto que chama a atenção é o fato do tempo de ruminação 
à sombra ter sido 12 vezes superior ao tempo de ruminação a pleno sol, o que demonstra a importância de 
estruturas de sombreamento bem dimensionadas em áreas de pastagens.  
A atividade de pastejo e caminhada foi influenciada pelos tratamentos (P<0,05), porém não houve efeitos dos 
tratamentos sobre os tempos destinados ao consumo de água e consumo de sal proteinado (P>0,05). (Tabela 
2)  
Tabela 2. Médias e desvios padrão dos tempos gastos com pastejo (P), caminhada (C), consumo de água (A) 
e consumo de sal proteinado (S).  

Tratamento   P(min)   C(min)   A(min)   S(min)   

0,5 A   359,0±11,4b   81,0±7,4a   10,0±5,0   8,0±4,5   

1,0A   387,0±8,4a   64,0±5,5b   6,0±2,2   12,0±11,0   

2,0A   
MÉDIA GERAL   

362,0±12,5b   
369,3±10,8   

85,0±6,1a   
76,7±6,3   

4,0±4,2   
6,7±3,8   

15,0±11,7   
11,7±8,07   

Médias seguidas por letras iguais nas colunas não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5%  
 
Analisando-se conjuntamente os dados de pastejo e caminhada, observa-se que os animais do grupo que 
recebiam 1,0 kg de caroço de algodão, pastejaram mais e caminharam menos que os animais dos outros 
tratamentos, os quais apresentaram comportamento semelhante para estas variáveis. É provável que a 
suplementação com 1,0 kg de caroço de algodão tenha proporcionado um aumento da disponibilidade de 
nutrientes, favorecendo a atividade microbiana ruminal sem, no entanto, criar um efeito associativo negativo do 
pasto com o suplemento ofertado, em razão da natureza energética do suplemento utilizado, que apresentou 
fonte de amido em sua composição. Este comportamento observado no presente estudo contraria os resultados 
apresentados por Gonçalves (2001) os quais observaram redução nos tempos de pastejo de bovinos recebendo 
doses crescentes de farelo de arroz variando de 0 a 2% do peso vivo. As atividades de consumo de água e de 
sal proteinado não apresentaram nenhuma relação com a dose de caroço de algodão utilizada.    
 

CONCLUSÕES 
Nas condições do presente estudo o fornecimento de 1,0 kg de caroço de algodão por dia é capaz de 
proporcionar maior tempo de pastejo e menor tempo de caminhada dos animais, resultando em um padrão de 
pastejo mais desejável.   
 
____________________ 
FERNANDES, J. J. R. Teores de caroço de algodão em dietas contendo silagem de milho para vacas em lactação. 2000. 67p. 
Dissertação (Mestrado em Ciência Animal e Pastagens) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, 
Piracicaba, 2000. 
GONÇALVES, M.B.F. Rice bran in diets for cattle: nutritional value and animal performance. 228p. Porto Alegre: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2001.   
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INTRODUÇÃO 
Quando se trata da alimentação para os animais de produção é importante estudarmos diferentes fontes 
proteicas que possam ser utilizadas nas dietas, sem afetar a produção, e que dependendo de sua 
disponibilidade, diminuam os custos desta produção. Deste modo, rações baseadas na utilização de 
subprodutos ou coprodutos devem ser eficientes, econômicas e devem permitir desempenhos semelhantes aos 
proporcionados pelos demais alimentos que venham a substituir (MARTINEZ, 2008). 
O caroço de algodão comparado aos grãos de cereais é rico em proteína e pode completar uma respeitável 
porção da exigência proteica de uma vaca leiteira. Além disso a elevada energia disponibilizada por este 
alimento em decorrência do seu alto teor do óleo (20% da matéria seca), faz com que o caroço de algodão 
também seja uma importante alternativa de substituição parcial do milho nas dietas, sobretudo em épocas de 
preços elevados deste grão ou em regiões onde a disponibilidade do milho ainda é baixa, como é o caso do 
estado de Roraima. 
Outro aspecto interessante é o fato do caroço de algodão fornecer energia para o ruminante com baixa geração 
de calor de fermentação ruminal devido à sua alta concentração de lipídeos. Desta forma, este alimento se 
torna ainda mais atrativo, para a realização de suplementação de bovinos em pastejo em condições tropicais, 
com altas temperaturas médias anuais, como ocorre em Roraima. 
Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi avaliar as respostas fisiológicas das vacas mestiças holandês-zebu no 
período seco em pastagem de capim-brizantão e suplementadas com diferentes doses de caroço de algodão. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima - UFRR, 
localizado no município de Boa Vista, RR (Latitude de 2° 52’ 20,7” N, Longitude 60º 42’ 44,2” W e Altitude de 
90 m) o período de realização do projeto se deu de 14 de novembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018.  
O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com 3 tratamentos (doses de caroço de 
algodão na dieta) e 5 repetições por tratamento, totalizando 15 parcelas experimentais. Os dados foram 
submetidos à análise de variância por intermédio do software SISVAR. 
Foram utilizadas 15 vacas adultas, azebuadas, pertencentes ao rebanho bovino do Departamento de Zootecnia, 
manejadas em sistema semi intensivo, em pastagem de capim - brizantão (Urochloa brizantha cv Marandu). 
Os animais com peso vivo médio inicial de 342,4kg e escore de condição corporal inicial médio de 2,7 (escala 
de 1-9) foram divididos em 3 grupos (tratamentos) de 5 animais, de forma aleatória e identificados com cordas 
de náilon nas seguintes cores: verde (0,5 kg), azul (1,0 kg) e vermelho (2,0 kg). O grupo que consumiu 0,5 kg 
de caroço de algodão foi composto por duas vacas com bezerros, duas secas vazias e uma seca prenha. O 
grupo que consumiu 1,0 kg de caroço de algodão, foi formado por quatro vacas com bezerros e uma vaca 
prenha. O grupo que consumiu 2,0 kg de caroço de algodão continha três vacas recém paridas e duas prenhas. 
Os animais que se encontravam em estágio gestacional, pariram durante o período experimental. 
Durante o experimento foram realizadas avaliações dos parâmetros fisiológicos, no qual foram registrados os 
dados de frequência respiratória (FR movimento/min), frequência cardíaca (FC batimento/min), temperatura 
retal (TR °C) e temperatura do pelame (TP ºC). As avaliações ocorreram dia 15 de janeiro de 2018, em dois 
turnos. O primeiro turno às 09:00 e o segundo às 14:00. 
A verificação da FR foi realizada a partir da contagem do número de movimentos da região do flanco realizados 
pelo animal, no intervalo de 1 minuto. A frequência cardíaca foi obtida com um estetoscópio posicionado 
diretamente na região torácica esquerda, contando-se o número de movimentos, no intervalo de 1 minuto. As 
medidas da TR foram tomadas com auxílio de termômetro digital de uso veterinário, sendo introduzido no reto 
dos animais, durante o tempo de 1 minuto, para estabilização e obtenção do valor da temperatura. Estes 
parâmetros foram aferidos com o auxílio de um cronômetro. O registro da TP foi realizado mediante o uso de 
um termômetro de infravermelho. A temperatura média do pelame foi estimada de acordo com a metodologia 
estabelecida por Pinheiro et al., (2000), com registros de temperatura da cabeça, dorso, canela e úbere de cada 
animal, em seus respectivos tratamentos, por meio da seguinte equação: TP = 0,10 Tcabeça + 0,7 Tdorso 
+0,12 Tcanela + 0,08 Túbere. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na avaliação dos parâmetros fisiológicos pelo período da manhã foi observado que não houve efeito dos 
tratamentos sobre a frequência respiratória, temperatura retal e temperatura do pelame (P>0,05) (Tabela 1). Já 
na avaliação da frequência cardíaca notou – se variações devido à influência das doses de caroço de algodão 
(P<0,05). 
 
Tabela 1. Médias e desvios padrão da frequência respiratória (FRM), frequência cardíaca (FCM), temperatura 
retal (TRM), e temperatura do pelame (TPM).  
 

Tratamento FRM (mov/min) FCM (bat/min) TRM (ºC) TPM (ºC) 

0,5 A 38,3±5,4 51,8±6,8ab 39,4±0,3 35,0±0,4 

1,0 A 36,8±5,4 48,4±4,5b 39,5±0,4 34,8±0,4 

2,0 A 30,8±6,3 62,8±11,4ª 39,6±0,2 35,4±0,4 

Média Geral 35,3±5,7 54,33±7,6 39,5±0,3 35,1±0,4 

   Médias seguidas por letras iguais nas colunas não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5%. 
 

A frequência respiratória tem como valor ideal entorno de 18 a 60 mov/mim (HAHN et al., 1997), desta forma, 
o valor médio observado de 35, 3 mov/min está dentro da faixa normal e não indicativa de uma possível situação 
causadora de estresse térmico. Quando este movimento ultrapassar a 120 mov/mim, esta alteração pode estar 
sendo causada pelo excesso de calor e ao passar de 160 mov/mim algumas medidas devem ser realizadas 
como molhar os animais, ou utilizar aspersores. A ausência de diferenças significativa na frequência respiratória 
no período da manhã entre os grupos, provavelmente ocorreu devido a temperatura mais amena em relação 
aos outros horários do dia e também devido as menores agitações dos animais, que já se encontravam bem 
adaptados a presença da equipe de apoio das atividades experimentais. 
Observa-se na tabela que os animais do grupo que recebeu 2,0 kg de caroço de algodão apresentaram a 
frequência cardíaca mais elevada do que os animais do grupo que recebeu apenas 1,0 kg de caroço de algodão. 
No entanto, esses valores das frequências cardíacas observados em todos os tratamentos, encontram-se 
dentro dos valores delimitados pela literatura como referenciais. 
Em relação temperatura retal foi observado o valor médio de 39,5º C dos tratamentos não havendo diferença 
entre os grupos. Segundo Baccari Júnior (1986), a temperatura retal considerada normal para bovinos é de 
38,5ºC, tendo uma variação devido à raça, idade, estágio de lactação, nível nutricional e estágio reprodutivo. 
Desta forma os valores médios de temperatura retal observados já no turno da manhã estão pouco acima do 
considerado aceitável, porém este parâmetro não deve ser analisado isoladamente para concluir que os animais 
estejam efetivamente em condições de estresse térmico. O valor médio da temperatura do pelame observado 
foi de 35, 1 º C, segundo Ferreira et al., (2006) a temperatura do pelame pode sofrer algumas variações 
conforme as condições climáticas ambientais, podendo ser influenciada pela temperatura e umidade relativa 
do ar, velocidade dos ventos e pelas condições fisiológicas de cada indivíduo. Já Martello (2006), afirma que a 
temperatura do pelame pode também variar entre 31,6 à 34,7 °C, e ainda, para que o gradiente de temperatura 
entre o organismo e o pelame seja amplo o suficiente, para que o animal use efetivamente as quatro vias de 
troca de calor, a TP deve estar abaixo de 35 ºC. Sendo assim, com base nos resultados apresentados pode se 
inferir que os animais usados no experimento apresentaram temperatura do pelame na eminência de 
caracterizar uma situação de estresse térmico, com base neste parâmetro de avaliação. 
Na avaliação dos parâmetros fisiológicos no período da tarde não se verificou efeito nos tratamentos sobre 
nenhuma variável fisiológica analisada. (P>0,05), (Tabela 2). 
 
Tabela 2. Médias e desvios padrão da frequência respiratória (FRM), frequência cardíaca (FCM), temperatura 
retal (TRM), e temperatura do pelame (TPM).  
 

Tratamento FRT (mov/min) FCT (bat/min) TRT (ºC) TPT (ºC) 

0,5 A 27,5±4,5 66,8±12,9 39,5±0,2 34,5±0,4 

1,0 A 30,4±3,0 59,4±8,3 39,4±0,1 35,2±0,5 

2,0 A 25,0±5,9 71,3±14,4 39,5±0,2 34,8±0,6 

Média Geral 27,6±4,5 65,8±11.9 39,5±0,2 34,8±0,5 

   Médias seguidas por letras iguais nas colunas não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5%. 
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Os valores médios observados para a frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura retal e 
temperatura do pelame foram respectivamente de 27,6 mov/min; 65,8 bat/min; 39,5 ºC e 34,8 ºC. Apenas a 
temperatura retal apresentou resultado acima do considerado normal, mas não variou em relação ao valor 
observado no período da manhã, o que demonstra que os mecanismos termorreguladores utilizados pelos 
animais foram eficientes em evitar ganhos excessivos de calor ao longo do dia. 
 
CONCLUSÕES 
Nas condições do presente estudo o fornecimento de suplementação contendo doses de caroço de algodão 
variando de 0,5 a 2,0 kg por cabeça por dia, não houve alterações significativas nas características fisiológicas 
analisadas, portanto, este resultado indica que este coproduto, uma importante alternativa de alimentação de 
bovinos em regiões tropicais, se apresentando como importante alternativa de substituição parcial do milho nas 
dietas em épocas de preços elevados deste grão. 
__________________ 
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Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v.58, p.732-738, 2006. 
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de São Paulo, Pirassununga, 2006. 
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INTRODUÇÃO 
O leite é um alimento de elevado valor nutricional, apresentando em sua composição uma riqueza de proteínas, 
vitaminas, gorduras, carboidratos, sais minerais, além de uma alta digestibilidade. Esses fatores também são 
relevantes para considerá-lo um excelente meio de cultura para a maioria dos microrganismos SILVA et al., 
(2009). 
O leite informal é produzido por pequenos pecuaristas, que optam pela venda direta para obter preço melhor 
do que nos laticínios, sendo que este tipo de leite não é inspecionado devido a falhas nos órgãos de fiscalização, 
municipais, estaduais e federais. A falta de inspeção traz riscos à saúde, uma vez que as condições de produção 
e transporte deste produto podem ser muito precárias. Boa Vista-RR não apresenta dados atualizados nos 
últimos anos referentes aos consumidores de leite clandestino e os fatores determinantes no consumo, por isso 
o presente trabalho tem como objetivo traçar o perfil dos consumidores de leite cru no município de Boa Vista 
e correlacionar os fatores que induzem a compra e consumo deste tipo de produto lácteo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente estudo foi realizado no município de Boa Vista, capital do estado de Roraima, localizado na região 
Norte do país, tendo aproximadamente 332.020 habitantes, segundo estimativa (IBGE, 2017). Atualmente o 
município possui 56 bairros, divididos em 05 zonas. Para realização da pesquisa, de caráter descritivo e 
exploratório, foram escolhidos os de maior relevância, ou seja, os de maior densidade populacional e maior 
concentração comercial, totalizando 34 bairros. 
Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um questionário composto de 11 questões, com respostas 
quantitativas e qualitativas, buscando-se obter informações sobre o consumo de leite cru. Foram entrevistados 
397 indivíduos que responderam ao questionário aplicado de forma impressa, entre os meses de abril a junho 
de 2018, entre os distintos bairros.  
A amostragem feita de modo aleatório através de uma entrevista estruturada (com a presença do 
pesquisador/entrevistador) foi aplicada de forma clara e objetiva, utilizando-se um linguajar próprio e 
circunstancial, de modo que o entrevistado se sentisse confortável a responder de maneira imparcial à opinião 
do pesquisador. Para tratamento estatístico e avaliação dos dados, montagem de tabelas e gráficos, utilizou-
se como aporte técnico o software Excel® (VIDAL-MARTINS et al, 2013). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apenas 10% de todos entrevistados afirmaram consumir leite cru regularmente. Em relação a origem do leite 
cru adquirido, 91% dos consumidores conhecem a origem do leite que consomem, e somente 9% não 
conhecem, como mostra a figura 1. E todos os entrevistados confiam em quem entrega o leite cru como sendo 
uma pessoa idônea. 
 
Figura 1 - Grau de conhecimento dos consumidores de lácteos em relação a origem do leite cru adquirido 

 
O período de armazenamento do leite cru na geladeira, sem sofrer deterioração, nos dá uma ideia da 
contaminação deste por bactérias, coliformes fecais e outros. Quanto maior o tempo de armazenagem 
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suportado, menor é o grau de contaminação do produto. Neste estudo, 44% dos entrevistados armazenam o 
leite cru por dois dias, 41% por três dias, 9% armazenam um dia apenas e 6% mais que três dias (Figura 2). Já 
Miller (2008), em seu trabalho observou que a maioria dos entrevistados (62,8%) relataram que o leite ficava 
viável por apenas um dia na geladeira. 
 
Figura 2 - Viabilidade do leite cru armazenado na geladeira na opinião dos consumidores de lácteos 
entrevistados 

 
 

Ao serem indagados se conheciam pessoas que ficaram doentes devido ao consumo de leite cru (Figura 3), 
91% deles responderam que não e 9% responderam que sim. Todos os consumidores de leite cru não 
conhecem nenhuma doença causada pela sua ingestão. 
 
Figura 3 - Consumidores de lácteos que conhecem pessoas que ficaram doentes devido ao consumo de leite 
cru 

 
 

Através da figura 4 podemos destacar que o principal meio de transporte usado para fazer a entrega de leite 
no domicílio do consumidor é o carro com 69%, seguido por moto com 25%, e 6% a pé, e a embalagem mais 
utilizada para adquirir o leite é a garrafa plástica tipo PET com 74% de registros, seguida por 23% do latão e 
caneca e 3% em vasilhames de vidro.  
 
Figura 4 - Meio de transporte usado para fazer a entrega do leite cru nos domicílios dos consumidores de 
lácteos entrevistados 
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Na figura 5, dentre os consumidores que recebem leite cru em seus domicílios, 56% o recebem resfriado e 44% 
não. A quantidade de consumidores de leite cru que recebem o leite sem refrigeração é muito significativa, isso 
representa ainda mais riscos à saúde de quem consome este tipo de produto. 
A Instrução Normativa 62/2011 define que o leite refrigerado na propriedade deve: após a ordenha num período 
máximo de 4 horas ficar na temperatura de 7°C que é a mesma temperatura que o leite deve chegar na 
plataforma da indústria. 
 
Figura 5 - Resfriamento do leite recebido nos domicílios dos consumidores de lácteos 

 
 
A periodicidade mais mencionada de entrega de leite cru foi de uma vez na semana (53%), seguida por duas 
vezes na semana (33%) e em menor proporção (14%) três vezes, como pode-se observar através da figura 6. 
 
Figura 6 - Número de vezes que o leite cru é entregue na semana, nos domicílios dos consumidores de lácteos 
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Por último verificou-se o conhecimento dos entrevistados quanto às leis que proíbem a venda de leite cru no 
mercado informal, no qual 91% não conhecem nenhuma, e somente 9% conhecem alguma (Figura 7).  
Apesar de existir legislação que proíba o consumo de leite cru desde 1950 (BRASIL, 1952), ainda é muito alto 
o percentual dos entrevistados que desconhecem a proibição da comercialização de leite in natura. Atualmente 
a Instrução Normativa 62/2011 é a lei vigente que trata sobre as questões do leite e a proibição do comércio de 
leite in natura. 
 
Figura 7 - Conhecimento dos consumidores sobre leis que proíbem a aquisição de leite cru no mercado informal 

 
 

CONCLUSÕES 
A análise de percepção popular é uma ferramenta de grande valia para o direcionamento de diversas ações, 
tanto informativas, educativas e até planos de ação para os órgãos fiscalizadores. 
A origem do leite cru consumido é conhecida e transportada em sua maioria por carros até os domicílios, 
armazenado na geladeira por 2 dias em garrafas PET. A legislação proíbe a venda desse leite, mas o percentual 
dos entrevistados ainda é grande em relação ao desconhecimento das leis sendo este um dos principais fatores 
que induzem a compra e consumo deste tipo de produto lácteo bem como o serviço de entrega em “domicílio” 
atrair os consumidores, felizmente o consumo deste tipo de produto em Boa Vista – RR está bem abaixo da 
média nacional, mas mesmo neste cenário, é importante que medidas para coibir o consumo de produtos 
clandestinos sejam realizadas pelo poder público local. 
 
____________________ 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução normativa nº 62, de 29 de dezembro de 2011. Regulamento 
Técnico de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, de Leite Cru Refrigerado, de Leite Pasteurizado e o Regulamento 
Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel. Diário Oficial da União, Brasília, 2011. 
BRASIL. Ministério Da Agricultura. Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952. Aprova o regulamento técnico de inspeção industrial 
e sanitária de produtos de origem animal. Disponível em <http:/ /www.agricultura.com.br> Acesso: 23/06/18 Diário Oficial da União, 
Brasília, 7 jul. 1952. 
IBGE. Pesquisa da pecuária municipal e censo agropecuário. Disponível em 
<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=94&z=p&o=29> Acesso: 21/06/18. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA. Rio de Janeiro: Sidra, 2017. 
MILLER, N. B. Perfil do consumidor de leite e derivados lácteos do município de Colatina – ES. Instituto Brasileiro de Pós-
Graduação Qualittas, abril de 2008. 
SILVA, C. P. A. et al. Dados preliminares do perfil do consumo de leite e derivados lácteos no município de Currais Novos – RN. 
Anais do VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste Tecnológica. Belém – PA. 2009. 
VIDAL, M. et al. Avaliação do consumo de leite e produtos lácteos informais e do conhecimento da população sobre os seus 
agravos à saúde pública, em um município do estado de São Paulo, Brasil. Boletim de Indústria Animal, v. 70, n. 3, p. 221-227, 
2013. 
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INTRODUÇÃO 
Dentre os temas vinculados ao meio ambiente, os relativos às mudanças climáticas envolvem erosão, poluição 
e emissão de gases tóxicos. Para esses casos, ações humanas podem ser realizadas para combatê-los. 
Contudo, há aspectos ambientais que não podem combatidos e um deles é o semiárido. 
A semiaridez é uma característica geográfica vinculada ao baixo índice pluviométrico. Em uma escala mundial, 
conforme Pitombeira (2013), sua abrangência é de 55% das terras, ou seja, dois terços da superfície total de 
150 países e impacta a vida de 700 milhões de pessoas.  
No Brasil, o semiárido, popularmente sertão, está majoritariamente concentrado na região Nordeste e 
caracteriza-se por sua escassez de água, clima seco e quente e que possui como bioma característico a 
caatinga, único originariamente nacional.  
Sua área total é de 982.563,3 km² (IBGE, 2016) e compreende os seguintes estados: Alagoas, Bahia, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, além de Minas Gerais, este do Sudeste. Sua 
população ultrapassa 23,5 milhões de habitantes dentre seus 1.133 municípios. Ainda assim, mesmo com as 
adversidades climáticas, o semiárido brasileiro é o que mais chove no mundo (concentradas em três meses por 
ano).  
Junto ao aspecto material vinculado à seca, há de considerar também seus múltiplos sentidos inerentes que 
envolve os seguintes aspectos: etno-raciais (histórico de povoamento), culturais (culinária, dança e arte), 
naturais (rica fauna e flora), políticos (coronelismo e os que tratam das relações institucionais, principalmente 
entre Estado e Comunidade com a mplementação de políticas públicas após os anos 2000), religiosos 
(vinculados à fé e a perseverança) (COSTA, 2017). 
Essa dinâmica entre materialida e imaterialidade, além dos estruturais e simbólicos indica uma heterogeneidade 
institucional: a) em que o ator Comunidade é representado por agricultores, associações, cooperativas e 
sociedade civil; b) a Educação, pelos educadores populares que defendem o saber local, a agroecologia, o uso 
de sementes crioulas, sistemas de irrigação como as cisternas de placa, cisternas calçadão, construção de 
fornos apropriados e até de espaços de conservação de frutas e verduras sem o uso de energia elétrica, assim 
como o plantio diversificado em um mesmo espaço deterra; c) a Religião, cuja fé é fator mobilizador e 
disseminador de um sentido de protagonismo em benefício dos sujeitos locais; e d) o Estado, com seus órgãos, 
como o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), a Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste (SUDENE), Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), Banco do Nordeste (BNB), 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(EMATER), Centro Xingó de Convivência com o Semiárido, que após os anos 2000, passaram a construir uma 
nova forma de atuação, mais próxima à lógica da Comunidade, ou seja, a da convivência com o semiárido.  
Dessas instituições, considerando a perspectiva histórica-temporal, o Estado foi o ator institucional cujos órgãos 
foram pioneiros em atuação no semiárido. Sob uma perspectiva emergencial, atendeu desde sempre a uma 
lógica de combate à seca desde as secas de 1877 a 1879 quando 500 mil pessoas morreram (MARTINEZ, 
2002; LACERDA, 2006) e a de 1979 a 1983, com 1.500.000 (MOURA, 1988). 
E dos órgãos estatais, o primeiro a atuar sobre as adversidades da seca, cujo foco seria promover o 
desenvolvimento do semiárido (DNOCS, 2018) foi a Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), através do 
Decreto 7.691, de 21 de outubro de 1909. Em 1919, este órgão passou a ser Inspetoria Federal de Obras 
Contra as Secas (IFOCS) (DNOCS, 2016). Até que, em 1945, recebeu sua atual denominação, DNOCS.  
Entre suas obras estão os açudes, diversos projetos de irrigação e adutoras. Além disso, há programas de 
cunho social e ações como o Programa Água para Todos, Perfuração de poços, além da implantação de 
cisternas de polietileno (DNOCS, 2018).  
Para a análise da atuação do DNOCS e seu impacto em um contexto específico, um recorte intencional foi feito 
em sua espacialidade, direcionando para o estado de Alagoas, em que 45,6% de sua área, ou seja, 38 de seus 
102 municípios estão no semiárido. Desse recorte, um segundo foi feito tendo em vista que o DNOCS atende 
as seguintes perspectivas: Sociedade; Aprendizado e Pessoas; Processos Internos; e Financeira/ 
Orçamentária. Destas, a voltada à Sociedade foi escolhida. Com essa construção, o objetivo foi assim 
elaborado: Analisar a perspectiva social do DNOCS no semiárido alagoano. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 
Esta é uma pesquisa qualitativa básica, de cunho subjetivista. Para seu alcance, o estudo foi dividido nas 
seguintes etapas: delineamento, método e procedimentos de coleta e análise de dados.  

 
Quadro 1: Resumo da metodologia utilizada no trabalho 

Etapas Tipo Caracterização 

Elaboração do 
objetivo 

Analisar, historicamente, a perspectiva social do DNOCS no semiárido alagoano 

Sensibilização 
teórica como 
pano de fundo 

Relações 
institucionais 

Caracterização das lógicas institucionais em determinado contexto de ação 

Delineamento 
da pesquisa 

Ontologia e 
epistemologia 

Subjetivista 

Método Qualitativo Pesquisa qualitativa básica 

Coleta dos 
dados 

Secundários 
Dados oficiais no site do DNOCS sobre a perspectiva para a sociedade; 
Relatórios oficiais do DNOCS disponíveis: de 2005 a 2017; e dados do Portal 
da Transparência do Governo Federal 

Análise dos 
dados 

Descritiva-
interpretativa 

Relação dos achados nos relatórios oficiais, sua constatação e interpretação 
sobre os dados referentes à Alagoas 

Fonte: elaboração própria 

A perspectiva teórica, de modo sensibilizador, foi a das relações institucionais com base em Zilber (2013), cujo 
foco procura ampliar o escopo de ação da teoria institucional de base sociológica, para inserir as lógicas 
institucionais de Thorton, Ocasio e Lounsbury (2012) e considerar as bases heterogêneas que atuam em um 
mesmo contexto, dinâmico e complexo, ou seja, um campo de lógicas (LOUNSBURY; BOXENBAUM, 2013). 
Em suas perspectivas ontológica e epistemológica a pesquisa buscou investigar, de modo subjetivo 
(socialmente construído), o histórico das ações do DNOCS – essa organização centenária, fundada em 1909 – 
no semiárido alagoano. Esse modo de pensar foi norteado para ir além da noção prescritiva de apenas relatar 
os fatos oficiais.  
Os dados coletados foram secundários, principalmente os disponíveis no website oficial do DNOCS, 
http://www2.dnocs.gov.br, tendo em vista que foram acessados seus relatórios anuais – e nestes os programas – 
de ação voltados à sociedade, cuja perspectiva é impulsionar o desenvolvimento socioeconômico de áreas 
suscetíveis à escassez hídrica.  

 
Quadro 2: Perspectiva do DNOCS voltada à sociedade 

Programa  Objetivo 

Programa de Manutenção e Desenvolvimento 
de Pesca e Aquicultura 

Apoiar a produção aquícola sustentável quanto ao 
funcionamento da unidade de produção  

Programa de Incremento  
da Disponibilização Hídrica 

Construir e implantar obras de infraestruturas hídrica 

Programa de Fortalecimento  
das Cadeias Produtivas 

Apoiar projetos de desenvolvimento sustentável local 
integrados nas coordenações estaduais 

Programa de Manutenção e  
Recuperação da Infraestrutura Hídrica 

Manter e recuperar infraestruturas hídricas 

Programa de Regularização Ambiental  
e Fundiária 

Efetivar a regularização ambiental e fundiária de projetos 
públicos de irrigação 

Programa de Gestão dos  
Projetos Públicos de Irrigação 

Administrar e reabilitar projetos públicos de irrigação 

Transferir a gestão de projetos públicos de irrigação para os 
produtores e suas organizações 

Fonte: elaboração própria 
 

http://www2.dnocs.gov.br/
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Com os dados coletados foram construídas análises, no formato de quadros, sobre as ações do DNOCS no 
território alagoano. Para reforçar foram considerados também dados do Portal da Transparência do Governo 
Federal e por conta disso, o caminho escolhido para tal análise foi o da pesquisa descritiva-interpretativa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos Relatórios anuais de gestão disponíveis (2005 a 2017), fez-se um mapeamento das ações 
do DNOCS tendo como foco a perspectiva Sociedade no estado de Alagoas. Os dados condensados foram 
assim categorizados nos respectivos quadros: açudes públicos construídos; Poços Perfurados ou aproveitados 
pelo DNOCS em Alagoas através da Diretoria e do Distrito de Engenharia; Principais Barragens do DNOCS do 
Programa de Açudagem Pública em Alagoas; e Poços perfurados e aproveitados pelo DNOCS.  

 
Quadro 3. Açudes públicos construídos em Alagoas 

Ano 
Número de Açudes 
Construídos 

Capacidade  
(em mil m³) 

2005 24 57.896 

2006 a 2017 0 0 

Fonte: Elaboração própria 
 
Observa-se no quadro 3 que a última atuação do órgão no semiárido alagoano foi em 2005 com o total de 24 
açudes construídos, o que vai de encontro com sua competência institucional. Isso porque de acordo com seu 
Relatório Anual, o Dnocs tem por finalidade básica executar a política do Governo Federal no que se refere ao 
beneficiamento de áreas que sofrem com a seca. Na prática, isso não vem ocorrendo, pois o mesmo vem 
passando por diversas dificuldade tanto orçamentárias quanto institucionais. Já o quadro 4 apresenta o número 
de poços perfurados ou aproveitados pelo DNOCS em Alagoas. 
 
 Quadro 4. Poços Perfurados/aproveitados em Alagoas pela Diretoria do Distrito De Engenharia 

Ano 
Número de Poços 

Perfurados Aproveitados 

2005 14 9 

2006 a 2017 0 0 

  Fonte: Elaboração própria 
  
O único relatório anual de gestão que apresentava dados relativos a poços perfurados em Alagoas é o de 2005 
com 14 perfurados ou aproveitados. Vale ressaltar que, de acordo com o Planejamento Estratégico Institucional 
(2017-2020), esta prevista na perspectiva sociedade, no programa de incremento da disponibilização hídrica a 
construção de mais 10 poços, mas até o presente momento nenhum foi construído.  
Fazendo a abordagem de outra atribuição estabelecida pelo DNOCS em suas metas tem-se o monitoramento 
hidrológico de 22 barragens presentes em Alagoas. Em seu levantamento, foram 24 construídas de 1939 a 
1995. Fora isso, em seu portal não foi encontrado nenhum outro dado, o que vai de encontro a administração 
pública que deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência  
acarretando assim no dever do órgão de divulgar suas ações.  
O último mapeamento de dados feito foi o dos poços perfurados ou aproveitados pelo próprio DNOCS . 
 
Quadro 5. Poços perfurados e aproveitados pelo DNOCS 

Ano 

Poços 

Perfurados Aproveitados 

Total Público Particular Total Público  Particular 

1909 Até 2005 1.026 284 742 928 261 667 

2005-2006 0 0 0 0 0 0 

2006-2007 1.068 326 742 959 292 667 

2007 - 2017 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Adaptado Relatório Anual de Gestão 2005. 
 
A partir do quadro é possível perceber a atuação do DNOCS no semiárido Alagoano dos anos de 1909 a 2007. 
Neste intervalo temporal foram perfurados 42 poços e 31 foram aproveitados, o que não mais ocoorreu a partir 
de 2008. 
Um ponto que pode estar influenciando as ações do DNOCS, com base em seu relatório de gestão de 2011 é 
que o órgão apresenta problemas. Este indica que seu efetivo é de 1.877 servidores, dentre ativos, requisitados, 
cedidos, etc. E as despesas relativas à pessoal concentra quase metade do orçamento de 2011, tendo em vista 
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o grande número de aposentadorias e pensões pagas pelo departamento, perfazendo um total de 13.981 
beneficiados.  
Os últimos dados referentes aos servidores do DNOCS foram encontrados em seu ultimo relatório anual 
disponível, o de 2017. Segundo este, o DNOCS conta com um total de 10.866 entre aposentados e beneficiários 
de pensões, ou seja, o que corrobora gradativamente para o aumento das despesas previstas em orçamento 
com pessoal.  
Isso mostra também a necessidade de realocação adequada de recursos orçamentários e financeiros para 
custeio operacional para manutenção e sustentabilidade de seu patrimônio bem como a renovação da força de 
trabalho, visto que a maioria já se encontra em condições de aposentadoria. 
 

CONCLUSÕES 
Não nega-se que o DNOCS foi a primeira instituição a estudar a problemática da seca e que o órgão foi 
importante para o desenvolvimento do semiárido. Contudo, as dificuldades estruturais – o que vinculamos ao 
próprio foco do órgão – permeiam a disponibilidade orçamentária e a insuficiência de recursos humanos.  
Seu Planejamento Estratégico Institucional tem sido de difícil execução justamente pela demora no repasse 
orçamentário.  
É certo que, conforme Carvalho (2009, p. 13), “a expressão o DNOCS e as institucionalidades responsáveis 
pelos problemas das secas no Nordeste contém, pois, boa parte da natureza, da lógica e do sentido de tudo o 
que foi feito e do que continua a se fazer para levar o desenvolvimento ao Nordeste Semiárido ou ao Polígono 
das Secas, seja sob a ótica do combate às secas, seja por meio da criação de um novo enfoque de 
desenvolvimento”. 
No entanto, o ambiente social, político, comunitário, tecnológico e educacional do semiárido mudou e grupos 
então à margem, como os participantes da institucição central Comunidade, foram inseridos em uma lógica das 
relações institucionais, principalmente com o Estado, o que afasta a lógica de receber obras como açudes e 
barragens, sem consulta aos sujeitos locais e anáise do contexto. Assim sendo, em Alagoas, sua perspectiva 
vinculada a sociedade, com base nos dados divulgados, é ausente. 
É nesse novo cenário que o DNOCS deve buscar seu foco, reorientando suas ações na perspectiva de 
igualdade com a instituição Comunidade e que sejam compatíveis com o bioma caatinga. 
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INTRODUÇÃO 
A piscicultura baseia-se como uma alternativa de produção em ambientes de confinamento, em que umas das 
finalidades é atender à crescente demanda por alimento e a busca por uma nutrição de maior qualidade pela 
população. O desenvolvimento de formas sustentáveis para controle de doenças na piscicultura demanda por 
alternativas menos agressiva ao meio ambiente e a saúde pública. Nessa premissa, o controle de endoparasitas 
utilizando plantas como anti-helmínticos surge como opção menos onerosa, menos impactante e mais acessível 
aos piscicultores. 
O uso de plantas com potencial fitoterápico tem mostrado resultados benéficos e específicos em muitos grupos 
de parasitos, sendo geralmente aplicada em formas de banhos ou adicionada à ração. Estes parasitos podem 
ter seus mecanismos metabólicos inativados, pois os extratos podem apresentar amplo potencial, como 
inseticida, fungicida, herbicida e nematicida (Santos et al., 2013), devido a produção de compostos secundários, 
tais como os alcalóides, flavonoides, taninos, óleos essenciais, saponinas, entre outros (Marangoni et al., 2012) 
contribuindo significativamente para redução do uso  de produtos químicos utilizados no tratamento de peixes. 
Além disso, todas as partes da planta (folhas, sementes, raízes, flores, frutos e sementes) podem ser 
aproveitadas para extração de substâncias naturais, destacando que, dependendo da concentração e dos 
princípios ativos estes compostos podem apresentar diferentes formas de ação nos organismos dos animais. 
Desta forma, este trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão com resultados promissores na utilização 
de plantas cujas substâncias podem ser futuramente usadas como fitoterápicos para evitar maiores danos na 
produtividade ocasionados por endoparasitas de peixes na piscicultura. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho foi elaborado a partir da revisão de literatura especializada, realizada entre julho e setembro de 
2018. Foi realizada consulta a livros, artigos científicos em periódicos, dissertações e teses nacionais e 
internacionais, selecionadas através de busca no banco de dados da Capes, Scielo e outros sites de busca, 
com o objetivo de identificar estudos realizados sobre a utilização de extratos vegetais ou medicamentos 
fitoterápicos como tratamento alternativos em peixes no Brasil. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Um dos métodos com relevantes estudos sobre sua aplicabilidade no controle de enfermidades tem sido a 
utilização de compostos extraídos das plantas, cuja principal função tem sido promover formas defensivas 
contra patógenos encontrados no ambiente de cultivo. Os compostos de origem vegetal têm origem do 
metabolismo primário ou mesmo secundário cujo efeito biológico pode ser empregado para diversas finalidades 
(NOGUEIRA, 2013). 
No ambiente aquático o uso de produtos de origem vegetal no controle de doenças parasitárias tem mostrado 
resultados favoráveis com a possibilidade de impedir o desenvolvimento de parasitos em alguma fase do ciclo 
de vida. Além disso, em relação aos quimioterápicos comumente utilizados no combate as enfermidades, esses 
produtos apresentam baixo custo, menorefeito colateral aos peixes e ao ambiente, diminuem a possibilidade 
de resistência parasitária e ainda podem ser um método profilático ou até mesmo curativo para tratar as 
doenças (SOUZA et al., 2013; FENALTI et al., 2016). 
Mundialmente, a utilização de extratos das plantas na prevenção e controle de parasitas vem se desenvolvendo 
lentamente. A exemplo disso, Caruso et al. (2013) em trabalho realizado na província de Java Ocidental, na 
Indonésia, identificaram 79 espécies pertencentes a 36 famílias diferentes de plantas e relatam que a utilização 
da maioria desses vegetais na aquicultura partem do uso já estabelecido tradicionalmente em humanos. Para 
tratamento de doenças de peixes, existem registros do uso de Allium sativum, Curmuma longa,Terminalia 
catappa, Austroeupatorium inulifolium, Phyllanthus urinaria, Tamarindus indica e Andrographis paniculata com 
eficácia no controle fungos, bactérias, protozoários, helmintos (DIAB et al., 2008; TAVECHIO et al., 2009; 
CLAUDIANO, et al. 2009; SILVA E FERNANDES- JÚNIOR, 2010;  CARUSO et al. 2013). 
Na Tailândia, Índia e China estudos relacionados a efetividade de substâncias extraídos tanto das folhas como 
frutos da T. catappa, cujas propriedades antiparasitárias, antibactericidas e antifúngicas foram avaliadas e 
concluíram que as mesmas possuem ação no controle das verminoses. Por meio do uso de extrato aquoso de 
folhas Chitmanat et al. (2005) conseguiram reduzir a infecção por fungos nos ovos de tilápias, além disso, T. 
catappa apresentou atividade inibitória sobre a bactéria Aeromonas hydrophila. Quando adicionado o A.sativum 
à ração, provocou aumento da resistência à infecção provocada pela bactéria Pseudomonas fluorenscens (Diab 
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et al., 2008). Resultados que podem ser justificados devido ao A. sativum apresentar propriedades como alicina, 
que podem ser úteis ao combate de bactérias, fungos e protozoários.Dentre os estudos já realizados com 
fitoterápicos em peixes no Brasil Fujimoto, Costa e Ramos (2012) utilizando sementes de abóbora e mamão na 
alimentação de Astyanax cf. zonatus, obtiveram resultados positivos quanto ao controle de nematóides do 
intestino e estômago. Pereira et al. (2016) ao realizarem revisão bibliográfica sobre o uso de extratos de plantas 
e suas propriedades profiláticas ou terapêuticas na produção de peixes, descreveram a importância do uso de 
plantas para prevenir ou mesmo estimular o tratamento de enfermidades, citando como exemplo o alho devido 
as suas propriedades para controle de bactérias e fungos nos peixes. Soares; Tavares-Dias (2013); Parodi et 
al., (2012); La Rosa ( 2011)  relataram as espécies de Lippia (Verbenaceae), indicando seu potencial bioativo 
e importância na medicina veterinária e aquicultura cujos trabalhos comprovaram atividade antimicrobiana, 
antiparasitária, antiinflamatória, analgésica, anestésica e antitumoral em Oreochromis niloticus (tilápia), 
Rhamdia quelen (jundiá), Litopenaeus vannamei (camarão), Hippocampus reidi (cavalos-marinhos) aos quais 
foram testadas. Oliveira; Ferreira; Barroso (2014) relatam que na Chenopodium ambrosioides seu princípio 
ativo é encontrado no óleo de suas sementes, possuindo propriedades de grande potencial antiparasitário. Na 
tabela 1 são apresentados trabalhos realizados para tratamentos em helmintos e bactérias e seus produtos 
extraídos  
Tabela 1: Plantas e seus produtos extraídos para tratamentos de endoparasitas que surgem no ambiente 
aquático. 

Nome científico Nome comum Produto extraído Grupo de parasitos Autor (s) 

Bixa orellana Urucum 
Extrato acetônico das 

sementes 
Bactéria Andrade (2015) 

Ocimum basilicum Manjericão Óleo essencial 
Acanthocephala 

 
Salaro (2018) 

Allium sativum Alho Óleo essencial Acanthocephala Salaro (2018) 

Mentha piperita Hortelã Óleo essencial Acanthocephala 
Salaro (2018) 
Costa (2018) 

Zengiber officinale Gengibre Óleo essencial Acanthocephala Costa (2018) 

Lipia alba Erva cidreira 
Óleo essencial/ 
extratos etanólicos e 
aquosos 

Bactéria 

Soares (2016) 
Silva et al (2017) 
Ferreira et al. 
(2016) 
Costa (2018) 

Lippia origanoides Alecrim-pimenta 
Óleo essencial/ 
extratos etanólicos e 
aquosos 

Bactéria 

Oliveira et al. 
(2018) 
Soares (2016) 
Silva et al (2017) 
Ferreira et al. 
(2016) 
 

Lippia sidoides 
 

Alecrim-pimenta 
Óleo essencial 
 

Bactéria 
Soares (2016) 
Ferreira et al. 
(2016) 

Thymus vulgaris Tomilho Óleo essencial Acanthocephala Salaro (2018) 

Melaleuca alternifolia Melaleuca Óleo essencial Acanthocephala Salaro (2018) 

Azadirachta indica Nim 
Extrato aquoso 
Extrato etanólico 
 

Bactéria 

Harikrishnan et 
al. (2005) 
Harikrishnan et 
al. (2010b) 

 

CONCLUSÕES 
Atualmente ocorrem perdas na criação de peixes devido às parasitoses que surgem no ambiente de 
confinamento o que acarreta resistência aos anti-helmínticos, devido principalmente ao uso indiscriminado 
desses produtos ao longo dos anos. Na tentativa de amenizar ou mesmo solucionar esses impactos 
ocasionados na produção, cada vez mais surge estudos com alternativas menos agressivas e que sejam 
eficazes no controle de endoparasitas de peixes.  A utilização de extratos provenientes das plantas pode 
representar um ganho econômico, pois pode diminuir os gastos que são gerados para tratar as enfermidades 
na piscicultura, diminuir a toxicidade ao peixe e ao ambiente, além de promover um produto de maior 
acessibilidade aos piscicultores. Porém cabe destacar que é necessário intensificar estudos quanto aos 
princípios ativos das plantas que podem ser utilizados para tratar as doenças, visando uma melhor avaliação 
da atividade medicinal, além disso, podem oferecer um controle mais efetivo, estimula uma produção 
agroecológica e proporciona um produto de melhor qualidade ao produtor, ao peixe, bem como ao consumidor. 
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INTRODUÇÃO 
A gestação é um período único e especial na vida de cada mulher, no qual ocorre o crescimento e 
desenvolvimento de um ou mais embriões, em um período de tempo que varia de 38 a 42 semanas contadas 
após o último ciclo menstrual (FRIGO et al., 2013). Durante a gestação, o organismo materno passa por uma 
série de transformações fisiológicas, emocionais e psicológicas, que desencadeiam alguns sintomas comuns 
na gravidez, entre eles as náuseas, vômitos, constipação, azia, ansiedade, enjoos, ganho de peso, entre outros 
(HAMERSKI, 2003). 
Mesmo com o surgimento de diversas alterações no período gestacional, o uso de fármacos durante a gestação 
tem sido evitado devido a riscos materno-fetal (CAMPESATO, 2005). Ocasionando com que muitas gestantes 
recorram às práticas populares, busquem produtos naturais e plantas medicinais, influenciadas por 
conhecimentos passados por familiares, amigos, pela sociedade ou pela mídia, e por acreditarem que eles não 
acarretam problemas a saúde delas e do embrião/feto (RANGEL; BRAGANÇA, 2009). 
Sobre a utilização de plantas medicinais para tratamento de saúde Martins et al., (2000) observaram que cerca 
de 80% da população mundial fez uso de algum tipo de erva na busca de alívio de alguma sintomatologia 
dolorosa ou desagradável (BRASIL, 2006). Desta forma se torna preocupante o uso indiscriminado das plantas 
medicinais por possuírem constituintes que podem atravessar a barreira placentária e chegar ao feto, 
ocasionando efeitos teratogênicos, embriotóxico e abortivo (BRASIL, 2002). Acerca destes efeitos, Tabach et 
al., (2009) afirmaram que existem evidências científicas de algumas plantas medicinais de uso comum da 
população possuem muitas substâncias que oferecem riscos à gestação, um deles é o risco de provocar o 
aborto.  
O aborto é o produto da concepção expulso no abortamento. E o abortamento é a interrupção da gravidez até 
a 20 ou 22 semana, com o produto da concepção com peso menor que 500g.  Desta forma, o aborto é o produto 
da concepção eliminado no abortamento, podendo ser espontâneo, induzido ou provocado (BRASIL, 2011). 
Nesta perspectiva, o aborto induzido ou provocado pode ser considerado legal, quando não há outro meio de 
salvar a vida da mulher, ou quando a gravidez é resultante de estupro, a partir do consentimento da mulher ou, 
se incapaz, de seu representante legal, sendo previsto no artigo 128 do Código Penal. Nesses casos, o 
abortamento é um direito da mulher (BRASIL, 2011). Entretanto, o aborto induzido ou provocado, exceto 
aqueles previsto em Lei, podem ser considerados crime, com penalidades que vão de um a dez anos de 
detenção para aqueles que atentem contra a vida do embrião (VIANA, 2012). Contudo, a lei não tem coibido as 
práticas de aborto clandestino e inseguro, mantendo, assim, a mortalidade materna em índices elevados (SELL 
et al., 2015).  
O aborto induzido é pratica comum no Brasil, cerca de meio milhão de abortos ocorreram no país no ano de 
2015. A mulher que aborta é uma mulher comum, sendo mais frequente na juventude, mas também ocorre com 
muita frequência entre adultas jovens, aos 40 anos, quase uma em cada cinco das mulheres brasileiras já 
realizou um aborto, vale ressaltar que as estatísticas sempre estimadas, por estar o aborto envolvido no cenário 
da ilegalidade em muitos países (SELL et al., 2015). 
Desta forma o aborto é considerado um problema de Saúde Pública no Brasil, sendo uma das principais causas 
de mortalidade materna no mundo, e no Brasil é considerada a terceira causa de mortalidade materna por 
causas diretas (BRASIL, 2017). 
Nesta perspectiva, a falta de conhecimento sobre efeitos abortífero que algumas plantas medicinais podem 
apresentar, causando risco durante a gravidez, necessitando de estudos que investiguem e divulgue quais 
plantas medicinais oferecem estes riscos (GORRIL et al., 2016). Desta forma, este estudo tem como objetivo 
realizar uma revisão bibliográfica sobre as principais plantas medicinais com propriedades abortivas publicadas 
em artigos científicos nos últimos vinte anos.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter bibliográfico, que tem como principal característica utilizar-se 
de artigos científicos existentes em importantes fontes, proporcionando uma seleção objetiva e minuciosa dos 
estudos publicados, permitindo, desta forma uma maior compreensão do assunto (POLIT; BECK; HUNGLER, 
2004). 
A busca bibliográfica ocorreu no período de abril a junho de 2018, utilizando os seguintes descritores: Plantas 
Medicinais; Plantas Abortivas; Plantas Abortivo; Gestação. Sendo utilizada a base de dados eletrônica 
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas seguintes bases indexadas: Scientific Electronic Library Online (SciELO), 
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e Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature 
Analysis and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE) e, Public Medline or Publisher Medline (PubMed). 
Durante a seleção foram considerados os títulos, os objetivos e os resultados dos artigos científicos, adotando 
os seguintes critérios de inclusão: artigos científicos que abordassem plantas com propriedades abortivas, nos 
idiomas português, inglês e espanhol e indexação nas bases de dados entre recorte temporal de 1998 a 2018. 
Foram excluídas as publicações que realizaram revisões de literatura, e aquelas que após a leitura dos resumos 
não correspondiam à temática do estudo.   
A partir da combinação dos descritores foram encontrados 78 artigos. Após a leitura dos resumos e atendendo 
aos critérios de inclusão e exclusão, foram excluídos 11 artigos por não atenderem a temática estudada, e 47 
artigos que se encontravam duplicados nas bases de dados, e 8 revisões bibliográficas, sendo selecionados 
12 artigos para a leitura na íntegra, compondo a amostra final.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir da combinação dos descritores foram selecionados 12 artigos, e após a leitura na íntegra foram 
categorizados de acordo com a metodologia utilizada, sendo divididos em 3 categorias, sendo: 
 A primeira categoria foi composta por estudos qualitativos, descritivos, exploratórios e quantitativos para 
identificação e utilização de plantas com propriedades abortivas.  
Durante esta pesquisa, verificou-se que dois artigos abordaram as plantas com propriedades abortivas e suas 
vias de uso. O primeiro é o estudo de Noumi e Tchakonang (2001), identificou vinte espécies de plantas com 
propriedades abortivas que são utilizadas para induzir o aborto na região sul de Camarões, província de 
Sangmelima. As plantas citadas por estes autores apresentavam diversas formas de preparo, entretanto por 
três vias de administração, vaginal, oral, tópica.  
Já outro estudo realizado por Anita Jain, et al. (2003) expôs resultados semelhantes, o qual foi, a partir de um 
levantamento etnobotânico na área tribal do sul do Rajastão, acerca de fitoterápicos utilizados para o tratamento 
de doenças sexuais e para o controle da natalidade, incluindo o aborto. Neste estudo foram identificadas 12 
espécies de plantas com propriedades abortivas, também utilizadas por duas vias, oral e vaginal. 
O trabalho desenvolvido por Moreira e colaboradores (2001) também identificou a utilização de chás ou infusões 
por setenta e oito puérperas em atendimento pós abortamento. As plantas com propriedades abortivas citadas 
são relacionadas conforme frequência de uso, sendo: Quina-verdadeira (Cinchona calysaya Wild), Hortelã 
(Poepo) (Mentha pulegium L.), Romã (Punica granatum L.), e Arruda (Ruta graveolens L.).  
Nesta mesma perspectiva, a pesquisa realizada por Pontes et al., (2012) teve o objetivo de investigar quais 
plantas são utilizadas por gestantes de um município do nordeste brasileiro, e relacionar com as possibilidades 
de aborto a partir de uma entrevista semiestrutura com gestantes de uma unidade básica de saúde, onde 11% 
das entrevistadas relataram ter sofrido aborto, destas três contaram ter ingerido chá de boldo (Peumus boldus), 
planta que apresenta propriedade abortiva, porém não associaram o uso como agente causal. Entretanto, 
aproximadamente quarenta porcento das participantes do estudo utilizaram algum tipo de chá com risco 
potencial de aborto.  
O estudo de Souza, et al. (2013) também teve como objetivo avaliar o índice de consumo de plantas medicinais 
por mulheres de uma unidade básica de saúde de São Paulo, de forma a identificar quais as espécies mais 
frequentemente ingeridas inclusive em período gestacional, as quais possuem como efeito colateral a 
propriedade abortiva. Esta pesquisa foi desenvolvida com base em questionário aplicado a 48 mulheres, sendo 
que 20% destas relataram uso de boldo (P. boldus), e carqueja (B. trimera), Sene (C. angustifólia), mesmo 
gestantes, o que confirma o uso indiscriminado de plantas medicinais, e o desconhecendo de suas ações 
abortivas.  O autor relata a venda proibida de plantas medicinais com propriedades abortivas ainda é realizada 
em alguns estabelecimentos, de forma não expositiva.  
A pesquisa de Suzuki (2013), também identificou as principais práticas populares relatadas por gestantes de 
alto risco, tais como o chá de boldo (Peumus boldus), erva-cidreira (Melissa Oficinalis, Lippia Alba, 
Chymbopogon Citratus), gengibre (Zingiber officinale) e chá de melão de São Caetano (Momordica Charantia), 
com a finalidade de aliviar a ansiedade, dor de barriga, gripe, resfriado, enjoo. Entretanto a autora associou o 
uso ao risco para gestantes, uma vez que as literaturas indicam que o consumo dessas plantas em grandes 
quantidades pode desencadear ações abortivas.  
Corroborando com a pesquisa de Araújo et al., (2016), que também teve como objetivo verificar o perfil de uso 
de plantas medicinais por gestantes atendidas em unidades básicas de saúde e em uma maternidade pública 
na região nordeste do Brasil. Através de aplicação de questionário a 178 gestantes constatou que as gravidas 
fazem uso de plantas medicinais, sendo as mais usadas: o boldo (Peumus boldus Molina, em 35,4%), Funcho 
(Foeniculum vulgare, em 24,2%), bálsamo de hortelã ou erva cidreira (Melissa officinalis L., em 22,5%), capim-
limão (Cymbopogoncitratus (DC.) Stapf, em 6,4%), camomila (Matricaria Chamomilla L., em 4,8%), carqueja 
(B. trimera, em 3,2%), e hortelã (M.  piperita, em 3,2%). 
Posteriormente o autor comparou as plantas citadas com aquelas contraindicas para gestantes listadas na 
resolução SES/RJ N °1757, devido ao potencial abortivo. Identificando que as gestantes que fazem uso de 
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plantas medicinais correm riscos devido ao uso inadequado dessas plantas. Porém, Araújo et al., (2016) relata 
que a única planta utilizada e que não apresentava propriedades abortivas era a Melissa officinalis L, o que 
esta em desacordo com o estude de Suzuki (2013), que em altas doses pode ser abortivo. 
Já a pesquisa de Rasch e colaboradores (2013) que como objetivo de compreender como as mulheres com 
gravidez indesejada fazem uso de provedores tradicionais para interromper a gestação. 
 Estudo realizado a partir de entrevista com mulheres com diagnostico de aborto incompleto internadas em um 
hospital no norte da Tanzânia, e entrevista com enfermeiros e curandeiros populares, e a eficacia da planta 
como abortiva foi avaliado por meio de análise farmacológica. Sendo relatadas 21 espécies de plantas indutoras 
de aborto, a mais citada foi a Manihot esculenta Crantz, de fácil acesso. Em 16 dessas especies foram 
identificados efeito contrativo uterino; eles aumentaram significativamente a força de contração, aumentou a 
freqüência de contrações ou fez as duas ações, sendo as principais: Bidens pilosa, Commelina africana, Desmo 
dium barbatum, Manihot esculenta, Ocimum suave, Sphaerogyne latifolia, Obetia rádula, Rubia cordifolia, 
Sphaerogyne latifolia e Triumfetta microphylla. 
A segunda por estudos exclusivamente experimentais para identificação de plantas com propriedades 
abortivas. Foram encontrados 3 artigos. Identificou-se similaridade nos estudos experimentais no que se refere 
a metodologia aplicada, sendo mais comum a realização destes experimentos em ratos (3). Já as plantas 
estudas experimentalmente foram: Coleus barbatus B (Boldo), Cassia occidentalis, Derris brevipes variedade 
coriacea, Justicia simplex, Luffa operculata (buchinha-do-norte), Bidens pilosa, Commelina africana, 
Desmodium barbatum, Manihot esculenta, Ocimum suave, Oldenlandia corymbosa e Sphaerogyne latifolia. 
Outro estudo identifica foi a investigação feita por Lemonica et al. (2000), a qual verificaram a ação do extrato 
de Coleus barbatus B. que é popularmente conhecido como "boldo" ou "falso boldo" e sua interfere com a 
implantação do embrião ou com o desenvolvimento normal dos conceptos. Foram utilizados ratos Wistar 
grávidos tratados com doses crescentes (220, 440 e 880 mg/kg por o dia) de um extrato de hidroalcoólico de 
C. barbatus. Os resultados mostraram que o tratamento com 880 mg/kg por dia do extrato de C. barbatus antes 
da implantação do embrião causou atraso no desenvolvimento fetal e um efeito anti-implante, o que justifica o 
uso popular deste extrato com propósitos abortados.  
Outro estudo de investigação experimental realizada por Barilli et al. (2007) com a Luffa operculata (buchinha-
do-norte) teve o objetivo verificar sua ação sobre a gestação e identificar atividades estrogênicas e 
teratogênicas da planta. O concentrado (4mL / kg / dia) foi administrada por via oral aos camundongos do 
primeiro ao terceiro dia de gestação - período pré-implantação, do quarto ao sexto dia de gestação - período 
de implantação ou do sétimo ao nono dia de gestação - quando a organogênese e a placentação começam. O 
estudo demonstrou que a buchinha-do-norte pode ser abortiva por um efeito anti-implantação, além de se 
prejudicial ao crescimento fetal. 
Outro experimento utilizando ratos também foi realizado na India por Badami et al. (2003), tendo  como objetivo 
investigar se a mistura de raízes em pó de Cassia occidentalis, Derris brevipes variedade coriacea e Justicia 
simplex apresentavam atividade antiimplantante ou abortiva. Foi realizada administração oral de uma mistura 
de raízes em pó das três plantas citadas, raiz em pó de Derris brevipes variedade coriacea e seu extrato etílico, 
200 e 600 mg/kg de peso corporal, respectivamente. O pó de raiz combinado das três plantas não mostrou 
nenhuma atividade do anti-implante, porém o número de ninhadas nascidas devido a este tratamento foi 
significativamente inferior ao dos controles, indicando natureza abortivo das raízes destas plantas quando 
usadas simultaneamente. 
A terceira categoria foi composta por estudos mistos de metodologia qualitativa e experimentais para 
identificação de plantas com propriedades abortivas. Neste aspecto de sicussão foi identificado um único estudo 
de Jager et al. (2011),que teve como objetivo coletar dados sobre o uso de plantas em relação ao aborto 
induzido com as parteiras tradicionais e enfermeiras, e testar o efeito destes extratos vegetais na contração 
uterina.  
 Realizado a partir de entrevistas com as parteiras tradicionais e enfermeiras, desta forma Jager et al. (2011) 
identificou 21 espécies de plantas, que posteriormente foram testadas quanto ao efeito na contração uterina, 
sendo realizados experimentos a partir de doses cumulativas de extratos vegetais adicionados ao tecido uterino 
de rato, a fim de registra a força e frequência das contrações. Entretanto, foi utilizada acetilcolina como controle 
positivo. 
A partir disso foram identificadas 11 espécies que aumentaram a força de contração e 12 espécies a freqüência 
de contrações. As contrações mais fortes, comparáveis à máxima resposta obtida com a acetilcolina, foram 
obtidas com os extratos de Bidens pilosa, Commelina africana, Desmodium barbatum, Manihot esculenta, 
Ocimum suave, Oldenlandia, corymbosa e Sphaerogyne latifolia. E essas 7 espécies aumentaram a força e a 
frequência das contrações, indicando a possibilidade de provocar ação abortiva.     
 

CONCLUSÕES 
Com base na presente revisão de literatura foi possível identificar inúmeras plantas que possuem propriedades 
abortivas, ficando inegáveis suas disponibilidades no ecossistema. Além disso, identificou-se que as 
publicações voltadas a esta temática se baseiam em pesquisas de caráter qualitativo e/ou descritivo (8), e 
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pesquisas de caráter experimental (4). Entretanto, constatou-se uma quantidade limitada de pesquisas sobre 
suas propriedades medicinais nos últimos vinte anos, uma vez que as pesquisas experimentais podem até certo 
ponto correlacionarem as implicações também para seres humanos.  
 Assim, há a necessidade de mais estudos e pesquisas sobre plantas medicinais e práticas populares realizadas 
com chás e extratos das plantas, visto que os efeitos abortivos que diversas plantas possuem precisam ser 
divulgados entre biólogos, profissionais da saúde e usuários, com o intuito de promover uma reflexão acerca 
do uso, reduzindo a utilização destas de forma equivocada. 
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INTRODUÇÃO 
O recorte geográfico será Roraima, Estado localizado bem ao norte do Brasil com a sua capital Boa Vista, a 
única acima da linha do Equador. Em Roraima há a disponibilidade da modalidade de ensino para jovens e 
adultos em todos os seus quinze municípios. E consequentemente esta também recebe auxilio do governo com 
políticas públicas voltadas a esses estudantes. 
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino em que os estudantes possuem, talvez, a 
última opção de escolaridade na idade adulta para assim poderem disputar, nesse capitalismo selvagem em 
que vivemos uma vaga no mercado de trabalho, lutando assim de forma dura e pessoal. 
A busca pelo estudo nos parece ser uma decisão do aluno em entrar na escola e nela permanecer. Mas no dia 
a dia vemos que as condições para a continuação desses estudantes é difícil, visto que estes têm as situações 
da sua vida pessoal como trabalho, família e entre outras ocasiões. Sabemos que o estudante adulto que 
procura a escola se esforça diariamente para permanecer nela. 
Para tanto, essa pesquisa tem como problema as seguintes perguntas: A educação do Estado de Roraima 
possui influências das politicas públicas desenvolvidas na educação nacional, em especial aos alunos da EJA? 
A obrigação que o governo possui em oferecer educação gratuita e de qualidade a população, abrange os 
alunos da Educação de Jovens e Adultos, mas o que de fato os poderes públicos têm feito para essa modalidade 
de ensino? Quando as políticas públicas são voltadas para a educação e especialmente para o objeto de estudo 
da pesquisa, acredita-se que a todos os envolvidos há uma melhora no ensino. 
 
OBJETIVO GERAL 

Analisar o que são políticas públicas e quais são voltadas para a área da educação no ensino de jovens e 
adultos. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 

Para a obtenção dos propósitos deve-se fazer primeiramente a técnica de documentação indireta, com a qual 
são feitas pesquisas para saber se o campo de interesse tem informação suficiente para a construção do artigo. 
Com isso, foram perceptíveis as poucas publicações que existem sobre o assunto, eliminando assim o risco de 
duplicações. Neste caso o levantamento de dados é realizado pela pesquisa documental e bibliográfica. 
Após o levantamento bibliográfico e documental, é preciso organizar o estudo, recorrendo dessa maneira à 
literatura na área educacional, leis e documentos, além de fazer uma leitura em artigos de teóricos que debatem 
sobre o tema, ou seja, aqueles autores que falam sobre a educação de jovens e adultos e as políticas públicas. 
A estrutura do trabalho está em primeiramente explicar o conceito de políticas públicas, quem são os atores, os 
tipos e suas abordagens teóricas, já identificando quis são para a educação de jovens e adultos. Na segunda 
parte do trabalho está a contextualização histórica e legal da EJA, onde se descreve a evolução dessa 
modalidade e as suas diretrizes legais, desde a nacional até a local. O segundo tópico rege sobre as políticas 
públicas que são voltados para o ensino de jovens e adultos. 
Sujeitos da pesquisa  
Os sujeitos da pesquisa serão os estudantes da modalidade de ensino para jovens e adultos e as políticas 
públicas do governo federal, estadual e municipal, caso tenha nas três esferas. 
Coleta e análise de dados 
Os dados primeiramente serão pesquisados na forma documental e bibliográfica analisando os documentos e 
os trabalhos já escritos na área, após será feita a pesquisa de campo com entrevistas de caráter qualitativas, a 
vivência na fronteira com os sujeitos da pesquisa assim como a captura de imagens para a investigação. 
Com os dados coletados estes serões organizados para a elaboração do texto. Sendo dividido em três partes 
em que os dois primeiros conceituarão o termo políticas públicas e de que formas estas estão nas áreas de 
saúde e educação, o próximo tópico trata dos acordos internacionais firmados entre os dois países nos últimos 
anos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio das análises bibliográficas feitas, foi possível identificar que o campo da educação para os jovens e 
adultos, não possui um campo amplo de investigação e que em sua maioria acabam ficando incompletas 
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quando sai da teoria para a prática. A ineficácia dos governos perante a esse grupo de estudantes é falho, não 
há ações competentes que possam levar adiante os projetos. 

 
CONCLUSÕES 
Esta investigação surgiu a partir de preocupações vindas dos estudos de políticas públicas para os 
venezuelanos que vivem na área de fronteira Brasil e Venezuela, além de que na graduação de Licenciatura 
em Letras Espanhol foi trabalhado a temática da Educação de Jovens e Adultos, com ênfase no aprendizado 
destes com o idioma espanhol. 
Diante dessa motivação foram que os estudos ficaram mais direcionados para essa modalidade de ensino e 
em como o governo solucionava as questões que surgiam em relação a eles. 
Educadores, governantes e os estudantes dessa modalidade, sabem que o debate sobre a temática é 
recorrente, mas que normalmente não chegam a um acordo satisfatório para todos, que por muitas vezes ficam 
negligenciados pelo Estado, por vezes pelos educadores e até mesmo entre os próprios estudantes. 
Entretanto, com todos os erros e discussões que não foram levadas adiante é preciso que haja mais 
comprometimento por todos, já que é uma realidade no nosso país e não muito diferente no Estado de Roraima. 
Nesse contexto o educador que faz parte desse segmento é um dos elos principais para contribuir na 
elaboração das políticas públicas dado que é ele que convive e sabe das dificuldades que é lecionar para um 
grupo muito distinto do ensino regular. 
A EJA é uma educação esquecida, ou que fingem não existir, pelo fato de ser um ensino voltado para adultos 
que estão em séries iniciais da escola. Deve-se deixar o preconceito e ter em mente que jovens e adultos são 
mentalmente capazes de aprenderem, independentemente se é uma série inicial do ensino básico ou alguma 
pós-graduação. 
Ainda há falta de conscientização por parte de todos os envolvidos na educação de jovens e adultos, não há 
muitos debates em questões de politicas públicas que sejam adequadas aos estudantes, que já possuem uma 
vivencia, a questão é debater politicas e reflexões pedagógicas que se adequem a realidade desses alunos, 
mostrando a eles não só a teoria, mas também a pratica daquilo que estão aprendendo dentro da sala de aula. 
Por mais que as discussões sobre a EJA não sejam os mais fortes, todos devem ter ciência que ela faz parte 
da historia da educação em nosso país. Fonseca (2010) descreve de uma forma sucinta, o que é trabalhar na 
EJA e para a EJA, ela “transborda os limites tradicionais da educação e exige dos profissionais a perspicácia e 
crença no trabalho de formação ampla dos educandos, formação critica e politica, formação para a vida 
democrática que, em si, exige participação diante do conflito de interesses”. 
As escolas que adotam o ensino de jovens e adultos e o governo que elabora políticas públicas para estes, 
ambos devem estar cientes que tudo deve ser pensando de forma prática e simples, para a melhor 
aprendizagem dos alunos. Além dos estudos, eles precisam ter a autonomia de viver no mundo que a cada dia 
ocorre transformações que afeta a vida de cada indivíduo. 
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INTRODUÇÃO 
A sociedade brasileira possui uma explícita carga de desigualdade e hierarquização, na qual o nível de 
disparidade, injustiça e exclusão social é altíssimo, o qual favorece ausência de cidadania e uma cidadania 
excludente. 
Esses problemas vêm enraizados na nossa origem e por vezes agimos como seres irracionais, tratando o outro 
com indiferença, superioridade e preconceito, fortalecendo ainda mais o índice de violência social. 
A escola não está isenta dessa realidade, pois os educandos que recebemos vêm, muitas vezes, de situações 
difíceis, na qual a escola é seu refúgio, às vezes, o único lugar que lhe traz tranquilidade, e lhe ensina princípios 
de respeito, ética, educação. Nota-se que muitos não acreditam que a educação pode trazer mudanças 
significativas para a vida de maneira geral. 
Por esse motivo, muitos alunos apresentam problemas de indisciplina, desrespeito com professores e colegas, 
praticando o bullyng e agressões gratuitas as pessoas que os cercam.  
Acredita-se que a  função social da escola é de proporcionar uma educação reflexiva, instigando o educando a 
percebe-se como ser responsável pelo seu presente, seu futuro e pelo meio que o cerca. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Usou-se como base a pesquisa qualitativa, a qual se fundamenta na realidade, orientada para os 
descobrimentos e que assume uma realidade dinâmica. As pesquisas bibliográficas também foram bastante 
relevantes para se conhecer como o termo valores está enraizado na História do mundo e que esse estudo 
nunca deixa de ser atual, por ser fundamental para o exercício da cidadania. 
Utilizou-se atividades bem variadas e ativas como: dinâmicas, palestras, textos reflexivos, vídeos, debates, 
criação de quadros com frases motivacionais, estudos teóricos, auto avaliações, pintura do muro da escola com 
desenhos que representem valores, todas as atividades tiveram o intuito de fazê-los refletir sobre  seus atos 
hoje e as consequências que estes trarão para o futuro. 
As atividades sempre buscavam oportunizar os educandos a refletirem sobre suas atitudes diárias, instigando-
os a se colocar no lugar do outro e, principalmente, resgatando valores que antes eram ensinados pelos pais e 
hoje poucos são orientados em casa baseando nestes. 
Os materiais utilizados foram vários, porque o trabalho teve inúmeras etapas.  
- dinâmicas: papel A4, lápis, borracha, caneta, foto; 
- palestras: data show, computador, bombom; 
- aulas expositivas, auto-avalição: papel, quadro, pincel; 
- Criação dos quadros: papel, computador, lápis de cor, quadro, furadeira, parafuso; 
- Pintura dos muros: fita, tinta de várias cores, pincel, mesa, cadeira, régua, lápis. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A prática de atividades diferenciadas que oportunizem os educandos a refletirem sobre seus atos e a se colocar 
no lugar do outro sempre estiveram presentes nas aulas de Língua Portuguesa, pois, percebe-se que os valores 
que deveriam ser aprendidos em casa estão sendo cada vez mais esquecidos e nos deparamos em sala com 
diferentes cabeças, corações, sentimos e principalmente temperamentos, que não são acostumados a serem 
contrariados e advertidos. 
A partir dessas dificuldades, trabalhou-se “Práticas reflexivas: o resgate de valores para transformar vidas” com 
turmas de oitavo ano que  apresentavam alto índice de indisciplina e baixo rendimento escolar, alunos que não 
tinham perspectiva nenhuma de vida e que não viam a escola como um lugar de aprendizagem e sim de refúgio 
e lazer. 
As atividades como: palestras, debate de temas, construção de quadros com frases motivacionais, desenhos 
sobre os temas: amor, respeito, ética, igualdade, foram feitas de maneira mais lúdica possível e falado 
diariamente e incessantemente, para que, assim, pudessem ter algum resultado. 
Hoje percebe-se uma melhora comportamental significativa nas referidas turmas e o nível do desenvolvimento 
pedagógico também foi muito expressivo, pois com o trabalho muitos demonstraram habilidades que em uma 
sala de aula com aulas tradicionais passam despercebidas. 
 
CONCLUSÕES 
A educação deve ser feita com amor e prazer, pois somente dessa forma conseguiremos transformar de 
maneira positiva o mundo que nos cerca e, de certa forma, melhorar um pouco o futuro. 
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Deve-se ter a consciência que somos para alguns dos nossos alunos não somente professor, somos heróis, 
modelos a serem seguidos e referências de vida, portanto, deve-se dar sempre o melhor e instigá-los a isso, 
porque muitas vezes somos as únicas pessoas que conseguimos percebê-los na sua essência. 
Um trabalho com Projetos nos oportuniza a conhecer mais nossos alunos e vê-los com habilidades que em sala 
de aula nos passam despercebidas. 
Deve-se ter a consciência de que a escola é um todo e as disciplinas não precisam estar fechadas e limitadas, 
sem termos abertura para trabalhar em parceria, pois se não houvesse essa parceria este projeto não teria 
concretizado todas suas ações. 
Por fim, faz-se referência a magnitude que a educação tem e como ela pode transformar essa humanidade tão 
desenganada e perdida, ressalta-se que os valores podem modificar e transformar pessoas e vidas. 
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INTRODUÇÃO 
Em cumprimento ao que determina a Constituição Federal de 1988, a LDB, Lei nº 9.394/96, o Plano Nacional 
de Educação, o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI), entre outros, o Centro 
Estadual dos Profissionais da Educação de Roraima - CEFORR, criado pela Lei nº. 611, de 22 de agosto de 
2007 é o órgão responsável pela oferta de cursos de formação inicial e continuada para os profissionais 
indígenas e não indígenas que trabalham nas escolas do Estado. Os cursos destinados aos profissionais da 
Educação Escolar indígena são executados aos finais de semana, no período das férias em janeiro ou no 
recesso escolar de julho. A relevância dessa ação volta-se para a necessidade de compreensão da formação 
continuada como base para o desenvolvimento profissional, melhoria da prática pedagógica e, 
consequentemente, para o fortalecimento da educação escolar indígena. Ressalta-se que os dados aqui 
analisados são frutos de uma pesquisa situada no campo da Linguística Aplicada, no campo da educação 
escolar indígena e integram o corpus da pesquisa de dissertação intitulado “Linguagem e identidade em um 
contexto de formação de professores indígenas em Boa Vista (RR)”.  
Desta forma, ao analisar as relações entre formação continuada, práxis pedagógica e desenvolvimento 
profissional voltamos o olhar para o seguinte problema: De que maneira os cursos de formação continuada 
realizados com profissionais da educação que atuam nas comunidades indígenas pelo Centro Estadual de 
Formação dos Profissionais da Educação/CEFORR contribuem para uma práxis consciente, reflexiva, com 
ações didáticas voltadas para aprendizagem e potencializadoras do desenvolvimento profissional? E como 
forma de explorar essa problemática, propomos dois objetivos que permearam essa investigação, sendo eles: 
analisar como os cursos de formação continuada desenvolvidos no CEFORR subsidiam a prática pedagógica 
dos profissionais da educação que atuam nas comunidades indígenas; analisar os impactos da qualificação 
profissional na prática pedagógica dos profissionais da educação que atuam nas comunidades indígenas. 
As reflexões sobre formação continuada, práxis pedagógica e desenvolvimento profissional dos profissionais 
da educação que atuam nas comunidades indígenas do Estado de Roraima foram realizadas no período de 
execução do curso “o Processo Interacional nas aulas de Língua Materna para professores indígenas: Textos 
em Contextos”. O curso caracteriza-se por adotar os princípios da Educação Escolar Indígena, da 
Sociolinguística Interacional e os princípios da Pedagogia Culturalmente Sensível. A compreensão desses 
princípios teóricos como orientadores para um curso de formação voltado para os profissionais que atuam nas 
escolas indígenas favorecem o desenvolvimento de habilidades e competências essências para o trabalho na 
escola, amplia suas perspectivas epistemológicas e sua autonomia profissional. Além do mais, Formação 
continuada, Práxis Pedagógica e Desenvolvimento Profissional são partes indissociáveis para mobilização dos 
saberes docente e uma atualização dos saberes pedagógico. 

   
MATERIAL E MÉTODOS 
Para realização deste estudo optamos por desenvolver uma pesquisa com base no rigor metodológico do 
estudo de caso. Yin (2001, p.32) define: “o estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno 
contemporâneo dentro de um contexto da vida real”. Desta forma, trata-se de uma investigação realizada no 
curso “O Processo Interacional nas aulas de Língua Materna para professores indígenas: Textos em 
Contextos”, promovido pelo CEFORR. 
Este estudo seguiu os moldes de uma pesquisa qualitativa interpretativista de natureza etnográfica. Segundo 
André (2005) as pesquisas qualitativas entende que o conhecimento é processo socialmente construído pelos 
sujeitos envolvidos nas inteirações cotidianas, atuando na realidade, transformando-a e sendo por ela 
transformado. A escolha da abordagem etnográfica justificou-se pela necessidade de utilização de técnicas 
próprias da etnografia, tal como pontuado por André (2005), ao esclarecer que um trabalho só pode ser 
considerado etnográfico quando faz uso de técnicas ligadas tradicionalmente à etnografia, como observação 
participante, entrevista e análise de documentos. 
A pesquisa de campo foi realizada tendo como técnicas de coleta de registros os relatos de experiências dos 
cursistas, as avaliações do curso, os Memoriais de Formação, observação participativa, observação direta, 
entrevista, diário de campo, diário de aluno, análise documental entre outros serviram de suporte para a análise 
dos dados.  Quanto à técnica de análise dos dados optamos por apresentá-los descritivamente, assim 
poderemos relacionar os dados coletados às teorias antes já levantadas para análise.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O curso Processo Interacional nas aulas de Língua Materna: Textos em Contextos foi realizado por duas 
formadoras e trinta e dois professores indígenas  no período de maio a dezembro de 2015. No diagnóstico inicial 
sobre o perfil dos profissionais atendidos ficou constatado que alguns  deles possuíam  curso superior em 
Pedagogia, outros estavam cursando, muitos eram professores temporários, possuindo somente o Ensino 
Fundamental. 
O curso representou uma atualização dos saberes pedagógicos para os professores indígenas, pois durante a 
realização dos cursos no CEFORR, houve trocas de experiências entre professores de diferentes etnias, 
socialização de ideias sobre atividades que poderiam ser desenvolvidas de diferentes maneiras, os professores 
contavam dos seus sucessos, insucessos, aprendiam novos caminhos como caracteriza o professor Clóvis: 

 

 
Durante os encontros presenciais havia o estimulo a leitura e a produção de diversos gêneros textuais e os 
professores indígenas poderiam escolher o que mais se adequava para seu uso escolar, sua cultura e sua 
comunidade e o que não era condizente. As trocas, reelaboração de saberes e conhecimento foram processos 
constantemente vivenciados tanto pelas formadoras quanto pelos professores indígenas que participaram do 
curso. 
O curso oportunizou o contato com os textos de diferentes gêneros como conto, romances, peças de teatro, 
biografias, poemas, crônicas, artigo de opinião, memórias, além dos mais usuais como receitas, calendários, 
cartazes e tabelas. A leitura e a reflexão teórica sobre as características de cada um desses gêneros 
possibilitaram aos professores indígenas encontrar o gênero que melhor se adequasse as suas necessidades, 
ou que pudesse lhe inspirar a escrever, conjugando seu conhecimento da escrita em português com os gostos, 
estilos e práticas textuais orais próprios da sua cultura. Segundo D’Angelis (2005) devemos contribuir para o 
surgimento de práticas de leitura e escrita em sociedades indígenas de tradição oral, é importante, ainda, 
permitir que elas vislumbrem as possibilidades que se abrem com a forma do registro escrito. O professor 
Reginaldo corrobora ao explicar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A prática argumentativa também influencia a maneira de pensar e no comportamento dos outros. O professor 
acrescenta ainda, que por meio dessas práticas os alunos acreditarão em si mesmos e no que estão estudando, 
escrevendo e lendo. Ou seja, enquanto sujeito social e politico ao saber utilizar as práticas de leitura e escrita, 
ele será capaz de se posicionar em diferentes contextos, manifestar posicionamento pessoal ou perceber o 
posicionamento de um grupo social e tomar decisões.  
Desta forma, os relatos nos dizem que ao assumir com seriedade a relação entre seu desenvolvimento 
profissional como pessoa, individual ou em grupo e o trabalho desempenhado na escola revela o compromisso 
com as mudanças sociais, com o seu desempenho pessoal na execução de suas tarefas ou na preparação 
para execução de novas tarefas. Na avaliação final os professores expuseram que a formação possibilitou 
aprendizagens novas, que a mesma contribuiu para a prática pedagógica dos mesmos, solicitando a 
continuidade da formação numa terceira etapa nos anos seguintes. Percebemos que as temáticas propostas 
para a formação continuada vieram ao encontro das necessidades dos professores indígenas e isso fez com 
que eles participassem com interesse em todas as atividades desenvolvidas. Observou-se uma preocupação 
por parte dos professores em conciliar a educação escolar indígena com o fortalecimento da cultura, com as 
ciências e saberes de cada povo. 

 
CONCLUSÕES 
Concluímos que os objetivos propostos nos Cursos de formação continuada para os professores indígenas 
foram atingidos, entretanto, existem desafios a serem vencidos pelos formadores do CEFORR que necessitam 
se aprofundar no conhecimento da diversidade cultural presente nas comunidades indígenas de Roraima. 

Nesses cursos descubro sempre um novo caminho para ensinar os alunos, um método de trabalho para ensinar na 
escola, na comunidade. Por exemplo, no meu plano de aula aprendi assim, pegar uma atividade grande e depois a gente 
divide em pequenos.  Tipo uma pescaria, às vezes eu colo anzol e flecha, ou pescaria com o timbó, ou pescaria com 
malhador tarrafa, ou com giqui ou com o sarrafo de pau. Então tem vários tipos de pescaria. Assim vou dividindo no meu 
plano.  
Prof. Clóvis, 05 anos de docência.  

Este curso foi uma oportunidade para os professores indígenas aprender a escrever textos e trabalhar com os alunos 
a produção de texto e a leitura. Os conteúdos discutidos foram importantes porque mostram ao professor como explicar 
e ensinar os alunos a escrever textos. Registrar é preciso. Isso é muito importante para o aluno se formar como um 
bom leitor. É preciso também prevalecer a nossa cultura, tradição, costume, crença e língua materna na nossa 
convivência. Lá nós devemos nos preparar e preparar os nossos alunos para registrar a realidade das comunidades, 
pois no futuro serão bons argumentadores. Assim os nossos alunos acreditarão em si mesmos e no que eles estão 
estudando, escrevendo e lendo. 
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Pretende-se ainda, contribuir com os professores indígenas na pesquisa, na valorização cultural e produção de 
material pedagógico para auxiliá-los em suas práticas. 
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INTRODUÇÃO 
As Ciências Básicas (Química, Física e Matemática) soam como carreiras que não despertam interesses nos 
jovens por diferentes razões: ou porque nossa sociedade ainda valoriza apenas a tríade Medicina-Engenharia-
Direito, ou porque o desenvolvimento científico ainda não é visto como um tema nacional como a Economia e 
a Política, ou mesmo porque ser professor de Ciências está vinculado à educação, cujos valores e importância 
para o desenvolvimento e a soberania de uma nação não são priorizados. Enfim, as razões podem ser as mais 
diversas possíveis. 
Não é novidade que os jovens não se interessem pela Química e que tenham uma visão distorcida, chegando 
a considerar que essa ciência não faz parte de suas vidas. Desta forma, verifica-se a necessidade da utilização 
de formas alternativas relacionadas ao ensino de química, com o intuito de despertar o interesse e a importância 
dos conceitos químicos presentes nos currículos escolares. 
Devido ao baixo interesse e os resultados ruins nos últimos vestibulares na área de Ciências da Natureza 
realizados pelos alunos do Instituto Federal de Roraima/Campus Boa Vista (IFRR/CBV), diferentes formas de 
motivar o interesse por temas científicos na instituição se faz presente.  
No processo de ensino-aprendizagem de química, professores e estudantes tomam parte em uma série 
complexa de atividades intelectuais. Estas atividades podem ser organizadas em uma hierarquia que indica 
sua complexidade crescente: observar fenômenos e aprender fatos; entender modelos e teorias; desenvolver 
habilidades de raciocínio e examinar a epistemologia química. 
Com o intuito de ajudar e contribuir com os alunos do IFRR/CBV, e, vislumbrando a construção de uma 
convivência mais próxima com os mesmos, optou por desenvolver um projeto de extensão com vistas a atender 
esses alunos com dificuldades na disciplina e prepará-los melhor para o ingresso na Universidade, além de 
contribuir para um melhor desempenho dos mesmos na disciplina durante seus cursos de formação 
técnica.Além de: 

• Proporcionar ao estudante uma visão abrangente sobre os temas do conteúdo programático de 
Química; 

• Capacitar os jovens do ensino médio, com a finalidade de melhor instrumentaliza-los para 
competirem em escala de igualdade com outros nos vestibulares das instituições publicas e privadas da 
região; 

• Criar um relacionamento estreito de confiança entre esses jovens, afim de passar à eles o básico 
da disciplina e, a partir dai dar condições de progredirem no discernimento de questões posteriores. 

 

 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As aulas foram de caráter expositivo e interativo e ministradas pelos próprios alunos(as) dos cursos Técnicos 
Integrado e Integral em Secretariado e Informática, em forma de tutoria, as sextas-feiras, considerando os 
conhecimentos exigidos pelo conteúdo programático do vestibular, PROCESSO SELETIVO SERIADO (PSS), 
ENEM E OLIMPÍADAS DE QUÍMICA, aprofundando-os.  
O requisito necessário para incorporar-se ao projeto era ser aluno regularmente matriculado no IFRR/Campus 
Boa Vista, dos anos iniciais (1º e 2º anos) e que estava cursado a disciplina de Química, comum a todos os 
cursos de formação técnica. Apesar deste requisito, foi nos solicitado pelo Departamento Pedagógico (DAPE) 
e pais de alunos do 1º ano, a participação no projeto. Este projeto acontece desde o ano de 2015. 
Buscamos neste curso que os nossos “alunos-professores”, tenham condições de desenvolver um trabalho que 
considere dentre outras coisas, a dinâmica de uma sala de aula no sentido de desenvolver um trabalho com 
competência e qualidade. Os mesmos foram selecionados, através de rendimento escolar e afinidade com a 
disciplina. 
Num primeiro momento, foram selecionados os (as) alunos (as) que participariam do projeto como tutores. 
Atentamos ainda para o fato de que ao desenvolvermos este projeto, também estamos objetivando atender, 
além do público-alvo (alunos do IFRR/CBV) os nossos tutores dos cursos técnicos, na medida em que 
objetivamos também favorecer a estes uma maior aproximação com o cotidiano da sala de aula a fim de lhes 
subsidiar teoricamente no sentido de que este projeto também “... ajudem-lhes a dar conta da complexidade do 
ato pedagógico, ao qual não cabem receitas prontas nem soluções padrão, por não ser reprodutível e envolver 
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conflitos de valores.” (SCHNETZLER In: GERALDI, 1998, p. 9). O projeto previu a certificação dos alunos 
monitores. 
Posteriormente, realizamos periodicamente, reuniões de caráter didático-pedagógico com os(as) alunos(as) 
selecionados, a fim de planejarmos as aulas que foram ministradas, como também os recursos didático-
pedagógicos que foram utilizados para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Para nós, “a 
atividade de planejar é atividade intrínseca à educação por suas características básicas de evitar o improviso, 
prever o futuro, de estabelecer caminhos que podem nortear mais apropriadamente a execução da ação 
educativa, especialmente quando garantida a socialização do ato de planejar, que deve prever o 
acompanhamento e a avaliação da própria ação.” (PADILHA, 2001, p. 45). 
Nessa proposição, o planejamento das aulas a serem desenvolvidas durante o projeto foi realizado sob a ótica 
do diálogo, da discussão em torno das experiências já acumuladas, em coletividade e permanente comunicação 
e avaliação, mediatizado pela possibilidade de envolver os (as) nossos (as) alunos (as) com a comunidade 
escolar e procurando deixar claro que o processo de ensino-aprendizagem não é um fim em si mesmo, mas o 
“meio para atingir a finalidade de desenvolver o educando de maneira plena, de preparar-lhe para o exercício 
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.” (LDB, 1996, art. 22). 
Dessa forma, entendemos estar contribuindo também para o processo de formação profissional dos nossos 
(as) alunos (as).  
Num segundo momento, realizamos o processo de divulgação junto a instituição, de “sala em sala” dos 1º e 2º 
anos dos Cursos Técnicos em Secretariado, Informática, Eletrônica, Edificações e Eletrotécnica. 
No ano de 2015, foram divididos os participantes e tutores em níveis (Figura 1): 
Nível 1 – alunos que apresentavam muitas dificuldades nos conteúdos; 
Nível 2 – alunos com dificuldades nos conteúdos; 
Nível 3 – alunos com dificuldades intermediárias nos conteúdos; 
Nível 4 – alunos com poucas dificuldades nos conteúdos; 
Nível 5 – alunos sem dificuldades nos conteúdos, estavam voltados a preparar para o vestibular. 
 
Figura 1. Alunos e tutores divididos em níveis no ano de 2015 

 
As aulas foram realizadas as sextas-feiras das 16 às 17h30min tendo em vista que, durante os outros dias o 
público-alvo do projeto encontra-se em aulas na instituição ou em outras atividades. 
Todos os componentes curriculares do 1º e 2º anos dos cursos em execução envolvidos no projeto, visando o 
desenvolvimento das aulas integradoras possibilitando ao componente curricular Química a prioridade das 
competências e habilidades pertinentes ao conteúdo/assunto desenvolvido durante a execução do projeto. Os 
conteúdos ministrados foram: 
 
1º ano: 
 
1. Propriedades 
2. Substâncias, misturas e análise imediata 
3. Estrutura Atômica 
4. Tabela periódica e propriedades Periódicas e Aperiódicas 
5. Ligações Químicas 
6. Geometria Molecular, polaridade e forças intermoleculares 
7. Funções inorgânicas 
8. Reações inorgânicas 
9. Mol e gases 



 
 

 

10. Cálculos estequiométricos 
 
2º ano: 
 
1. Soluções 
2. Propriedades Coligativas 
3. Termoquímica 
4. Cinética Química 
5. Equilibrio Químico  
6. Equilíbrio Iônico  
7. Equilíbrios Heterogêneos  
 
Os seguintes recursos materiais e didáticos utilizados: Data show (presentes nas salas de aulas), xerox, pincéis 
para quadro branco; foram disponibilizados pelos departamentos de ensino e pedagógico. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No ano de 2015, as aulas foram realizadas as sextas-feiras das 14 às 16 horas tendo em vista que, durante os 
outros dias o público-alvo do projeto encontra-se em aulas na instituição ou em outras atividades nas salas 303 
a 314, iniciando em 11 de setembro até 04 de dezembro de 2015. 
Tivemos 98 inscritos e permaneceram 50 participantes. Dos que permaneceram, nos níveis ficaram distribuídos 
assim: 

 

Níveis Inscritos Permaneceram 

Nível 1 57* alunos; 21 alunos; 

Nível 2  15 alunos; 5 alunos; 

Nível 3  15 alunos; 10 alunos; 

Nível 4  7 alunos; 9 alunos; 

Nível 5 4 alunos. 5 alunos. 

*Destes, 5 não se manifestaram o nível de dificuldade, portanto, foram classificados como nível 1, 
posteriormente poderiam migrar para outros níveis. 

 
Todos os componentes curriculares dos 1º e 2º anos dos cursos de Informática, Secretariado e Eletrônica em 
execução em 2015 foram envolvidos no projeto, visando o desenvolvimento das aulas integradoras 
possibilitando ao componente curricular Química a prioridade das competências e habilidades pertinentes ao 
conteúdo/assunto desenvolvido durante à execução do projeto. 
No ano de 2016, a primeira aula ministrada pelos professores-alunos ocorreu na sala 314 do IFRR (Figura 1). 
Servindo apenas para iniciação e contanto com a presença de cerca de 10 alunos. A aula serviu para revisar 
assuntos do 1º ano que ainda restava dúvidas. 
A partir disso, as turmas foram divididas em 2º anos e 1º anos. Sendo que a primeira aula definitivamente 
realizada com essa divisão, ocorreu na sala 313, ministrada pelo aluno-tutor, em que o mesmo se prontificou 
em preparar slides e o assunto abordado foi Estequiometria.  
 

Figura 2. Primeira aula do ano de 2016 com o conteúdo Estequiometria para os alunos do 2º ano. 

 
Fonte: Alliel Macêna Da Silva 

A Segunda aula foi ministrada na sala 314, contando com apenas um aluno. Mas isso não impediu a realização 
da aula que teve como assunto, todo o conteúdo de SOLUÇÕES. 



 
 

 

A terceira aula foi realizada com alunas do 1º ano do curso Técnico em Secretariado Integrado ao Ensino Médio 
da Instituição (Figura 2), em que as discentes se prontificaram a tirar dúvidas e prestar atenção na explicação 
dada. Foi ministrada aula sobre Tabela periódica e distribuição eletrônica. 

 
Figura 3. Primeira aula do ano de 2016 com o conteúdo Estequiometria para os alunos do 2º ano. 

 
  Fonte: Alliel Macêna Da Silva 

 
A partir de então, as aulas eram ministradas com assuntos escolhidos pelos alunos, e nessa situação, o 
conteúdo foi Cinética Química.  
Durante o ano letivo de 2016, diversas aulas foram ministradas pelos professores-alunos. Muitas delas em 
salas de aula, fazendo revisões para prova, correção de exercícios e de provas.   
Com a execução do projeto, percebemos que houveram: 
 

a) Melhoria do Rendimento escolar – melhoria da média dos estudantes no componente curricular 
envolvido; 
b) Melhoria do Rendimento Acadêmico – melhoria do Coeficiente de Rendimento ao final dos 
bimestres; 
c) Melhoria da Frequência Escolar - aumento da frequência das turmas atendidas. 
d) Maior participação nas Olimpíadas de Química. 
e) Maior aprovação em vestibulares. 

 
Nesse sentido, evidenciamos a importância do acesso à educação tanto para a democratização do saber 
historicamente acumulado, quanto para possibilitar o exercício efetivo da cidadania. 

 
CONCLUSÕES 
Considerando a proposta do projeto e as dificuldades inerentes ao desenvolvimento de um trabalho desta 
natureza, entendemos ter conseguido alcançar os nossos objetivos. Os nossos alunos-professores participaram 
efetivamente do projeto e demonstraram a sua responsabilidade, compromisso e competência ao desenvolver 
um trabalho em sala de aula com qualidade, o que favoreceu a permanência dos(as) alunos(as) no curso 
durante a sua realização, além de melhorias no rendimento escolar, maior participação e aprovação em 
Olimpíadas e vestibulares, o que para nós se configurou em um resultado satisfatório. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo busca conhecer a realidade da educação no estado de Roraima, especificamente no 
Residencial Vila Jardim, condomínio Andiroba, em Boa Vista. O interesse nesta pesquisa se deu a partir de 
visitas durante o estágio no projeto Plano de Desenvolvimento Sociocultural Residencial Vila Jardim do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RR, realizadas nos apartamentos do condomínio e dos relatos 
de moradores que afirmavam não haver condições de retorno ou conclusão do ensino básico de educação. 
Roraima possui 15 municípios, onde, segundo o Instituto Unibanco (2016), há 749 escolas públicas, 383 escolas 
estaduais, sendo 22% em área urbana e 78% em área rural. O Censo Escolar da Educação Básica 2017, 
mostra que a Educação de Jovens e Adultos – EJA, foi o segmento que mais registrou o ingresso de novos 
alunos, porém, contraditoriamente ao passo que o número de matrículas aumenta, há também um número 
considerável de adultos fora da escola. 
Por conta das exigências do mercado de trabalho e até mesmo para uma melhoria na qualidade de vida das 
famílias, há nessas pessoas, o desejo de voltar para a sala de aula. No entorno do Residencial Vila Jardim, há 
4 escolas municipais de ensino infantil, 1 escola municipal de EJA e 1 colégio estadual militarizado no bairro 
Cidade Satélite que recebe alunos também de outros bairros. Contudo, conseguir uma vaga torna-se complexo 
quando considerada a dificuldade de locomoção para as aulas. Segundo o art. 205 da Constituição Federal de 
1988: “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”, portanto, o poder público tem o dever e a obrigação de prover o 
ensino básico gratuito, apoiar estes alunos que de alguma forma não puderam concluir os estudos no tempo 
esperado. 
Para além do levantamento dos fatores que dificultam o retorno a sala de aula, esta pesquisa trata ainda de 
identificar projetos, programas ou políticas que estão sendo implementadas para maior acesso aos direitos dos 
moradores, para que assim eles possam participar de atividades que exigem ensino básico completo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para a realização deste estudo, realizou-se pesquisa bibliográfica e de campo entre os dias 24 de agosto a 10 
de setembro, com aplicação de um questionário de entrevista semi-estruturada aplicado a 30 moradores do 
Residencial Vila Jardim na faixa etária de 18 anos ou mais. Como afirma Gonçalves: 

 A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação 
diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais 
direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou 
ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem documentadas [...] (GONÇALVES, 
2001, p. 67). 
 

Com isso, o intuito é verificar a percepção dos moradores do condomínio em relação ao acesso dos moradores 
a política de educação básica ofertada pelo estado e se essa política está cumprindo sua função social de 
integrar todos ao sistema educacional. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  A pesquisa realizada no Residencial Vila Jardim no condomínio Andiroba, contou com uma amostra de 
30 moradores, sendo 9 com faixa etária de 18 a 25 anos, 11 de 25 a 35 anos e 10 com mais de 35 anos.  Destes 
13 moradores possuem escolaridade de ensino fundamental incompleto, 5 com ensino médio incompleto, 6 
com o ensino médio completo, 2 com nível superior completo e 4 cursando o nível superior. A pesquisa teve o 
intuito de conhecer a visão da população desta localidade sobre o sistema educacional ofertado do entorno do 
residencial e quais as principais dificuldades de acesso à educação para os jovens e adultos. 
 Após aplicar o questionário, verificou-se que 90% dos moradores entrevistados possui interesse de 
retornar aos estudos, no entanto, enfrentam algumas dificuldades, tais como: a superlotação das escolas que 
dificulta ou impede novas matrículas, a falta do ensino na modalidade EJA próximo ao residencial, o acesso às 
escolas mais distantes por falta de dinheiro para custear o transporte diariamente. Outro ponto levantado pelos 
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moradores foi o fato do único Colégio Militar Estadual De Roraima Irmã Maria Teresa Parodi, localizado dentro 
do Residencial, atende a demanda da população que reside nos arredores, com isso muitos de seus filhos 
acabam tendo que ser transferido para escolas localizadas na região central da cidade, tendo que se deslocar, 
de ônibus, em uma rota de aproximadamente de 2 horas para chegarem a suas escolas; este trajeto diário 
desmotiva os jovens, que acabam muitas vezes desistindo de concluir seus estudos. 
Questionou-se aos moradores o que, em sua opinião, poderia ser feito para ampliar a inserção de todos ao 
ensino básico. A maioria respondeu que seria necessário haver mais escolas, referindo-se a ampliação do 
número de vagas, para suprir as necessidades dos moradores.  
 
CONCLUSÕES 
Ainda que o acesso à educação esteja previsto no contrato dos moradores do Programa Federal Minha Casa 
Minha Vida, este direito não está sendo garantido de forma que atenda a demanda de todos, pois mesmo 
havendo uma escola no residencial, esta não atende às necessidades advinda dos moradores, deixando muitos 
sem ter acesso e tendo que se deslocar para outras escolas mais distantes quando há vagas. 
Após o levantamento de dados, verificou-se que Roraima é um dos estados que possuem melhores índices 
educacionais da região Norte, de acordo com o panorama de 2016, em alguns períodos, os índicies de Roraima 
ficaram acima da média nacional. Ainda assim podemos verificar como o sistema educacional do estado, 
principalmente na capital Boa Vista, é deficitários, pois a construção das escolas não acompanha o aumento 
da população. 
Atualmente, outro fator que está sobrecarregando o sistema educacional é a imigração venezuelana, visto que 
os imigrantes que chegam ao país possuem os mesmos direitos aos serviços básicos que são ofertados aos 
brasileiros e esta população tem contribuído para o inchamento das escolas públicas, já que hoje representam, 
de acordo com a Prefeitura Municipal de Boa Vista, um incremento de mais de 10% da população. Cabe, 
portanto, serem tomadas medidas governamentais imediatas que garantam acesso a brasileiros e 
venezuelanos a educação básica. 
Com todas as dificuldades apresentadas, as escolas não conseguem absorver as demandas, principalmente 
nos bairros mais afastados do centro da cidade, pois desde criação e instalação da cidade, esta foi projetada 
para concentrar todos os serviços essências no centro. Com o crescimento da mesma para a zona Oeste, os 
serviços básicos não acompanharam na mesma proporção. Por este motivo, moradores destas áreas tem que 
se deslocar de seus bairros para outros, para assim poder ter acesso às escolas. Mas, como os moradores 
destes bairros geralmente são pessoas com menor poder aquisitivo, pois são famílias com rendimento bruto 
mensal de até R$1.800,00, de acordo com a pesquisa, que enfrentam problemas de deslocação ou até mesmo 
por não conseguirem conciliar o horário de trabalho com o da escola, acabam desistindo de estudar. 
Portanto, são várias as situações e razões pelas quais os moradores abandonaram os seus estudos, muitos 
chegam a fazer as matrículas, mas não tem como se manter estudando, mesmo reconhecendo a  importância, 
e por diversos motivos não possuem a motivação ou interesse para continuar a jornada. 
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INTRODUÇÃO 
O pepino (Cucumis sativus L.) é uma hortaliça de frutos pertencentes à família Curcubitaceae, possuindo várias 
cultivares e híbridos no Brasil, sua comercialização tem obtido crescimento na importância entre as hortaliças, 
devido ser apreciado como componente de saladas (SILVA et al., 2014). Assim, se caracteriza por apresentar 
grande importância econômica no agronegócio brasileiro (EMBRAPA, 2013). 
O continente Asiático é responsável por 80% da produção mundial que corresponde a 33 milhões de toneladas. 
Dos países asiáticos, a China produz 25,5 milhões de toneladas, com produtividade média de 17 toneladas por 
hectare, bem diferente da Europa que corresponde a 12% da produção mundial com uma produtividade média 
de 21 toneladas por hectare. A América do Norte e América Central é responsável por 5% da produção deixando 
os Países da África com 3% da produção mundial de pepino (MINADERP, 2007).  
A produção anual brasileira de pepino ultrapassa 200.000 toneladas. Em relação à produção por região, a 
região Sudeste é responsável por mais de 50% do total da produção brasileira (EMBRAPA HORTALIÇAS, 
2013). O Estado de São Paulo é um dos principais produtores desta hortaliça sendo que em 2017 foram 
comercializadas no CEAGESP 52.340,62 toneladas de pepinos (CEAGESP, 2017). A região Norte corresponde 
a cerca de 10% da produção total de pepinos no Brasil (IBGE, 2012). 
O cultivo de pepino em Roraima é realizado, principalmente por agricultores familiares, em pequenas áreas 
utilizando recomendações técnicas básicas. A adubação orgânica, principalmente esterco de animais, é 
frequentemente utilizada devido ao baixo custo e disponibilidade em relação aos fertilizantes minerais, na região 
Sul de Roraima. A utilização de adubação mineral no plantio e nas coberturas são realizadas e definidas de 
acordo com recomendações genéricas para a cultura do pepino, que impedem a cultura de expressar todo o 
seu potencial produtivo. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de diferentes híbridos de 
pepino em três níveis de adubação. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no município de Rorainópolis-RR, a área experimental está localizada à uma 
altitude média de 81 metros, latitude Norte 00° 56’ 46,3’’ e longitude Oeste 60° 26’ 22,6’’ de Greenwich. Segundo 
a classificação de Koppen, o clima da região é do tipo Awi, com duas estações climáticas bem definidas, uma 
chuvosa (Abril – Setembro) e a outra seca (Outubro – Março), (ARAÚJO et al. 2001). O solo da área 
experimental é do tipo Latossolo Amarelo. 
O delineamento estatístico utilizado foi em esquema fatorial (2x3) em blocos casualizados com 4 repetições, 
onde os tratamentos foram representadas por dois híbridos de pepino (Aodai e Caipira) e três níveis de 
adubação (Adubação orgânica, Adubação orgânica e mineral no plantio e adubação orgânica e mineral no 
plantio mais adubações em cobertura). No tratamento que recebeu adubações em cobertura, estas foram 
realizadas aos 15, 30 e 45 dias após o transplantio (DAT). As parcelas experimentais foram constituídas por 10 
plantas, sendo somente as oito plantas centrais avaliadas. 
No preparo da área realizaram-se duas gradagens sucessivas, sendo que na segunda operação foi realizada 
a incorporação do calcário para correção da acidez do solo e elevação da saturação por bases para 75%. 
Posteriormente com o auxílio de rotoencanteirador preparou-se quatro canteiros com as seguintes dimensões: 
20,0m de comprimento, 1,20m de largura e 0,20m de altura. Foi realizada a adubação orgânica utilizando como 
fonte cama aviária em todos os tratamentos. O esterco foi distribuído, uniformemente sobre os canteiros e 
incorporados manualmente com uso de enxada. No tratamento que recebeu adubação orgânica mais adubação 
mineral no plantio foi aplicado: 36 kg.ha-1 de Nitrogênio (N), 220 kg.ha-1 de Fósforo (P2O5), 48 kg.ha-1 de Potássio 
(K2O), 1 kg.ha-1 de Boro (B) e 3 kg.ha-1 de Zinco (Zn). Para o tratamento que recebeu adubação orgânica mais 
adubação mineral no plantio e adubações em cobertura foi aplicado: 120 kg.ha-1 de N, 220 kg.ha-1 de P2O5, 120 
kg.ha-1 de K2O, 1 kg.ha-1 de boro e 3 kg.ha-1 de zinco, sendo que no plantio foram aplicados 30% do nitrogênio, 
40% de potássio e 100% do fósforo recomendado, além do boro e do zinco. Nas adubações em cobertura, 



 
 

 

foram aplicados 84 kg.ha-1 do N e 72 kg.ha-1 do K2O restantes, divididos igualmente em três parcelas aos 15, 
30 e 45 (DAT) das mudas para os canteiros. As doses de fertilizantes foram definidas de acordo com as 
exigências nutricionais da cultura e disponibilidade de nutrientes no solo apontada pela análise química do solo.  
As mudas foram produzidas em casa de vegetação tipo lanternim utilizando bandejas de polietileno cm 162 
células e preenchidas com substrato comercial. Foram semeadas duas sementes por célula com posterior 
desbaste mantendo somente uma planta. O transplantio foi realizado 12 dias após o semeio (DAS). O 
espaçamento utilizado foi de 0,5m entre plantas e 0,8m entre linhas, dispostas em duas linhas por canteiro 
sendo uma linha para cada híbrido cultivar. 
Foi realizado tutoramento individual das plantas, utilizando um fitilho desde o solo até uma altura de dois metros, 
onde foram presos a um fio de arame estendido horizontalmente ao longo da linha. Posteriormente, realizou-
se o amarrio em forma de “V”, da altura do quinto nó até o fio superior, para melhorar a fixação dos ramos. A 
poda nos ramos laterais de cada planta foi realizada até o quinto nó deixando-se todas as ramificações a partir 
deste ponto até a altura de dois metros. 
A colheita foi realizada quando os frutos atingiram entre 10 e 15 cm de comprimento para o híbrido Caipira e 
entre 20 e 25 cm de comprimento para o híbrido Aodai. O período de colheita prosseguiu durante 30 dias, sendo 
realizada de dois em dois dias. O sistema de irrigação utilizado foi o de micro aspersão com emissores de vazão 
de 70 L.h-1 , sendo utilizado de forma complementar, uma vez que ocorreram constantes chuvas durante o 
período de condução do experimento. Os demais tratos culturais foram os recomendados para a cultura de 
pepino (FILGUEIRA, 2008). 
As características avaliadas foram: número médio de frutos por planta (NFP), massa média de frutos por planta 
(MFP) em kg, comprimento médio de frutos (CMF) e diâmetro médio de frutos (DMF), ambas em centímetros e 
produtividade (PROD) em t.ha-1.  
  A característica NFP, foi obtida a partir da contagem dos frutos colhidos na parcela. Para as características 
CMF e DMF, a determinação do diâmetro e comprimento foi realizada individualmente com o auxílio de 
paquímetro digital. A característica MFP foi obtida através da pesagem dos frutos utilizando balança digital. A 
produtividade foi obtida a partir da pesagem dos frutos, e posteriormente estimada por hectare. 
Os dados foram submetidos à análise de variância (Teste “F”) e as médias comparadas pelo teste de Tukey 
(P<0,05) utilizando o programa estatístico SISVAR.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A interação (Adubação x Híbrido) foi significativa ao nível de 5% de probabilidade apenas para a característica 
número de frutos por planta (NFP). Na comparação com a adubação, apenas as características número de 
frutos por planta (NFP), massa de frutos por planta (MFP) e Produtividade (PROD) foram significativas. Na 
comparação com o hibrido, todas as características foram significativas (TABELA 1). 
 
TABELA 1 – Resumo da análise de variância para as características número de frutos por planta (NFP) Massa de frutos 
por planta (MFP), diâmetro médio de frutos (DMF), comprimento médio de frutos (CMP) e produtividade (PROD), dos 
híbridos de pepino em resposta a níveis de adubação.  
 

ns: não significativo, ** 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
 

Comparando os dois híbridos com os níveis de adubação o hibrido Caipira foi superior ao hibrido Aodai em 
todos os níveis avaliados. Na comparação de cada híbrido com os níveis de adubação, as médias obtidas para 
o híbrido Aodai não mostraram diferença significativa. Entretanto, comparando híbrido Caipira com os níveis de 
Adubação a média obtida no nível três foi superior as demais médias obtidas nos níveis um e dois de adubação. 
Resultados superiores foram obtidos por Cardoso (2002), avaliando diferentes híbridos de pepino Caipira em 
São Manoel/SP, onde obteve médias de 26,54 frutos por planta cultivados no verão e médias de 18,25 frutos 
por planta cultivados no inverno. A resposta do híbrido Caipira para a característica NFP no nível três, confirma 
os resultados obtidos por Godoy, (2007) em São Manuel/SP, que trabalhando com híbridos tipo Caipira, obteve 
variações de 10,54 a 19,44 frutos/planta de pepinos. 

FV GL 
QM 

NFP MFP DMF CMF PROD 

Hibrido 1 303,73** 10,84** 1,26** 214,86** 4,3502-9** 

Adubação 2 53,99** 5,16** 0,08 ns 5,34 ns 2,0647-9** 

Adubação x híbrido 2 12,13** 0,38 ns 0,09 ns 0,72 ns 8132375,95 ns 

Média  7, 57 2, 3287 5, 8291 16, 9770 46597, 39 

CV (%)  19,40 19,70 6,68 8,77 19,15 



 
 

 

A característica MFP comparada aos níveis de adubação mostrou diferença significativa para as médias obtidas 
nos níveis um e três para ambos os híbridos. Este resultado deve-se a resposta dos híbridos à adubação 
utilizada no nível três, onde além de adubação orgânica utilizada no nível um, usou também adubação mineral 
de base e adubação em cobertura em três parcelamentos. Para a característica PROD comparada aos níveis 
de adubação, a média obtida no nível três, foi superior à média obtida no nível um de adubação, confirmando 
a resposta dos híbridos a adubação. A média de produtividade obtida no nível três de adubação foi superior 
aos resultados encontrados por Resende e Flori (2003) que, trabalhando com pepino tipo conserva em 
Petrolina/PE, onde obteve médias entre 21,43 a 34,54 t.ha-1.  
Independente dos níveis de adubação utilizada, na comparação dos híbridos com as características MFP, DMF, 
CMF e PROD. O híbrido Aodai, apresentou médias para as características CMF e DMF, superiores as médias 
obtidas para o híbrido Caipira. No entanto, é uma característica do híbrido Aodai, apresentar comprimento e 
diâmetro maiores que frutos de pepino tipo Caipira (FILGUEIRA, 2007).  As médias dos híbridos Aodai e Caipira 
obtida neste trabalho para as características CMF e DMF estão entre as médias obtidas por Sonnenberg (1980). 
O híbrido Caipira apresentou média para a característica CMF semelhantes aos resultados obtidos por Godoy 
(2007), que obteve variações de 12,06 a 14,51cm de comprimento para pepinos do grupo caipira. Os resultados 
obtidos com os híbridos Aodai e Caipira para a característica DMF está próxima das médias obtidas por Silva 
et al. (2009), avaliando híbridos de pepino, onde obteve valores médios variando entre 4,41 a 5,36 cm de 
diâmetro. 
O resultado obtido com o híbrido tipo Caipira para a característica DMF foi superior aos resultados obtidos por 
Godoy (2007), que obteve médias de 3,72 a 4,76cm de diâmetro trabalhando com pepinos do grupo caipira. O 
híbrido tipo Caipira apresentou média para as características MFP e PROD superiores as médias obtidas para 
o híbrido tipo Aodai. Para o híbrido Caipira, a média obtida para a característica MFP mostrou-se superior aos 
resultados obtidos por Godoy (2007), que obteve média entre 1,58 e 2,41 Kg de frutos por planta e está entre 
as médias obtidas por Cardoso (2006), avaliando pepinos tipo japonês em ambiente protegido em Botucatu/SP, 
obtendo médias entre 3,0 a 4,7 Kg de frutos por planta. 
A Produtividade dos híbridos Aodai e Caipira foram superiores aos dados obtidos por Fonseca et al. (2007) que 
trabalhando com pepino tipo conserva conduzido com poda em cultivo aberto em Três Corações/MG, onde 
obtiveram média 23,8 t.ha-1 de frutos de pepino.  
Seleguini et al. (2004) em experimento realizado em Ilha Solteira/SP, trabalhando com pepino Rokushin em 
ambiente protegido, obteve média de produtividade de 92 t.ha-1. Esse resultado superior pode ter ser explicado 
pelo nível de tecnologia utilizado na condução do experimento.  
A maioria dos agricultores do Sul do Estado não possuem acesso a análise de solos. As doses de fertilizantes 
utilizadas são definidas mediante experiências anteriores ou até mesmo tendo como referência, resultados de 
análise de solos de outros agricultores. No entanto, os resultados obtidos neste trabalho comprovam que o 
adequado manejo nutricional da cultura do pepino, reflete em melhorias tanto em qualidade como em 
quantidade de frutos, contribuindo assim com o aumento da produção. Independente do híbrido e do nível de 
adubação utilizado.  
 

CONCLUSÕES 
1-O híbrido tipo Caipira foi superior ao híbrido tipo Aodai em número de frutos por planta, massa de frutos por 
planta e produtividade. 
2-O uso de adubação orgânica associada a adubação mineral e adubações em cobertura, possibilitou maiores 
produtividades para os híbridos de pepino avaliados.   
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INTRODUÇÃO 
 

A Teoria Evolutiva de Charles Darwin e Alfred Wallace, quando proposta, revolucionou a ciência e se constituiu 
como um marco nas ciências biológicas. Dela partiram estudos de Sistemática Filogenética e na proposição de 
cladogramas como forma de demonstrar as relações de parentesco entre os grupos de seres vivos. Os 
cladogramas são como “árvores” que contam a história evolutiva dos organismos aparentados que, partindo de 
um ancestral comum, traçam diferentes caminhos evolutivos, derivando os diferentes táxons que hoje 
constituem espécies, gêneros, famílias, etc. “Um cladograma é uma árvore evolutiva e, portanto, representa 
uma história e não deve ser confundido com outros tipos de diagramas [...]” (Guimarães, 2005). 
O ensino da sistemática filogenética é ainda um desafio nos diferentes níveis escolares. No ensino básico a 
dificuldade centra-se no desenvolvimento da própria teoria evolutiva (Bizzo e El-Hani, 2009) e dificilmente os 
professores desenvolvem conceitos básicos dessa ciência ou exploram minimamente a cladística com os 
estudantes. No ensino superior, muito embora a sistemática filogenética seja desenvolvida, poucos estudantes 
conseguem atingir um avanço conceitual concreto do tema e, quando essa limitação ocorre nos cursos de 
licenciatura em ciências biológicas converte-se em insegurança para tratar o tema futuramente, em sua atuação 
profissional. 
Diante do exposto, o presente resumo objetiva apresentar os resultados preliminares do projeto “Filogenética 
na sala de aula: explorando cladogramas e construindo conceitos” o qual pretende, com o auxílio da ciência da 
computação e das tecnologias digitais disponíveis para a educação, construir um objeto educacional que 
permita trabalhar cladogramas e relações de parentesco em estruturas tridimensionais. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
O presente estudo foi organizado em quatro etapas. A primeira consistiu na definição do conteúdo a ser 
desenvolvido e no planejamento conceitual do objeto educacional que seria produzido. Nesta etapa definiu-se 
todas as estruturas que deveriam ser projetadas e seu papel no desenvolvimento conceitual pretendido com a 
manipulação do objeto. Na segunda etapa realizou-se a transposição do modelo bidimensional inicial para o 
modelo tridimensional digital. Nesse modelo foram definidos tamanhos e estrutura das peças.  
Na terceira etapa, realizou-se a impressão do objeto em impressora 3D. Essa é a etapa de desenvolvimento 
atual do projeto, a qual se estrutura de maneira a retroalimentar as etapas anteriores (Figura 1). A partir da 
impressão em três dimensões é possível avaliar a viabilidade do projeto proposto e corrigir distorções da 
concepção bidimensional do material. 
 

 
Figura 1. Fluxograma de desenvolvimento do projeto. 

 
A quarta e última etapa consistirá na produção de situações problema e na aplicação teste do objeto 
educacional com estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de 
Roraima (UERR). 
 



 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados apresentados são preliminares e registram a concretização das três primeiras etapas da 
pesquisa. Inicialmente foram realizados vários desenhos conceituais em papel para determinar a forma dos 
objetos que seriam modelados e posteriormente impressos em 3D como demonstra a Figura 2A. Após a 
elaboração dos desenhos conceituais, passamos para a fase de modelagem dos objetos no software livre de 
modelagem 3D Blender. Nesta fase, construímos através de polígonos, os encaixes e formas definidas, tendo 
em mente as limitações da impressão em 3D. Após a modelagem completa dos objetos em 3D que pode ser 
representado pela figura 2B, exportamos todos eles na extensão de arquivo .STL para a impressão em 3D. 
 
 

Figura 2: A. Desenho conceitual bidimensional das peças; B. Modelagem dos objetos no software Blender. 

 
 
Terminada a fase de modelagem, foi realizada a fase da impressão dos protótipos dos objetos na impressora 
3D (Figura 3A). Após diversas impressões, surgiram alguns imprevistos relacionados com a estrutura dos 
objetos, que posteriormente foram consertados voltando à fase de modelagem para realização desses ajustes. 
O resultado da impressão pode ser visto na figura 3B. 

 

 
                    Figura 3: A. Impressora 3D em processo de Impressão dos objetos; B – Resultado final das impressões. 

 
Após finalizada a impressão o objeto educacional será aplicado com turmas de licenciandos em Ciências 
Biológicas da Universidade Estadual de Roraima, juntamente com situações problema. O objetivo dessa etapa 
será avaliar a potencialidade do objeto educacional a construção de conceitos a respeito da sistemática 
filogenética e, especificamente, do uso de cladogramas. 
 
CONCLUSÕES 
As impressoras 3D têm se tornado material de fácil acesso e apresentam grande potencial para o 
desenvolvimento de objetos educacionais que sejam capazes de colaborar com o desenvolvimento de 
conceitos tidos como abstratos no ensino de ciências. A ação interdisciplinar, colocando em diálogo diferentes 

A B 

A B 



 
 

 

áreas do conhecimento (no caso desse projeto a biologia e a ciência da computação) tende a produzir bons 
resultados na concepção de objeto em 3 dimensões. A transposição de conteúdo tratado de forma 
bidimensional para estruturas tridimensionais de fácil manipulação é uma das vantagens do uso desse tipo de 
tecnologia no âmbito educacional. A exploração desse material deve ser intensificada e disseminada para 
diferentes áreas do conhecimento. 
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INTRODUÇÃO 
Não é de hoje que as discussões em torno de temas educacionais no âmbito nacional e internacional sobre a 

importância da pesquisa na formação e atuação do professor pesquisador vem acontecendo (NETO; 

MACIEL, 2009). Decorrente das discussões desenvolvidas em torno da área de educação, que buscam 
melhorias no Ensino, onde existem várias vertentes metodológicas de pesquisas, faz-se necessário 
compreender a importância da pesquisa na formação docente e na prática docente na sala de aula nos 

diferentes níveis de educação. Nesta direção, Neto e Maciel (2009 p.03), apontam que “[...] a pesquisa, de 
forma geral, no âmbito educacional compreende a capacidade do professor pesquisador em elaborar e 
construir conhecimento por si próprio, ou seja, é uma construção pessoal que pode ser coletiva, mas que 
sempre traz benefícios para o coletivo”. 
Sendo assim, os saberes produzidos nas universidades e institutos de pesquisa, precisam ser popularizados 
por diferentes meios, como por exemplo, através das publicações científicas, visando divulgar os resultados 
para a sociedade, de forma a permitir que outros possam utilizá-la e avaliá-la sob diferentes visões. 
Dessa forma, a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNTC), um evento nacional que ocorre desde 2004 
e é voltado para divulgar e popularizar a ciência, tecnologia e inovação (C, T & I), mostrando para a população 
sua importância para a melhoria da qualidade de vida. Em Roraima, esse importante evento ocorre desde o 
ano de 2011, por meio Universidade Estadual de Roraima – UERR, e se constitui uma excelente oportunidade 
para divulgar as pesquisas realizadas no estado, em especial, na área de Ensino. Diante do exposto, este 
trabalho teve como objetivo identificar as pesquisas desenvolvidas em Roraima na área de Ensino, por meio 
dos trabalhos publicados no Boletim de resumos da SNCT-RR no período de 2011 a 2017. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este estudo assumiu cunho descritivo de revisão bibliográfica, no qual foram consultados os Boletins de 
Resumos da SNCT-RR do período de 2011 até 2017 a fim de verificar a submissão de resumos na área de 
Ensino ao longo de cada edição. Como procedimento técnico, utilizou-se o levantamento de dados através de 
questionário elaborado com cinco perguntas a partir de uma ferramenta disponível no Google Forms, geradora 
de formulários, que permite não somente a coleta de informações como também a análise sistemática dos 
resultados. Os dados foram coletados via PDF dos Boletins que estão disponibilizados no site da SNCT-RR 
(https://snctroraima.wordpress.com/). A categorização das obras ocorreu a partir da leitura dos trabalhos 
submetidos, das palavras chaves (ensino, metodologias, sala de aula, material didático e professor), e quando 
ausente, a identificação foi realizada pela leitura da introdução e metodologia. A leitura integral dos resumos 
acontecia quando os itens acima não estavam explícitos.  Em seguida classificou-se as produções, 
considerando: 1. Ano de publicação do resumo; 2. Área de ensino; 3. Vínculo com algum projeto de pesquisa 
4. A que se refere o resumo; 5. Modalidade de ensino na qual foi desenvolvida a pesquisa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base na análise dos dados, foi possível observar que desde a primeira edição da SNCT-RR, ocorrida em 
outubro de 2011, os números de submissões foram aumentando, bem como também os trabalhos relacionados 
a área de ensino.  Nos dois primeiros anos de submissões de trabalhos na SNCT-RR, o total de trabalhos 
representavam o percentual de (3,1%) em 2011, e (6,5%) em 2012. É notável que gradativamente nos anos 
posteriores os percentuais foram aumentando, como pode ser verificado na figura 1 a seguir. 
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Figura 5 – Percentual de submissões de trabalhos em cada edição da SNCT-RR 

 
  
De acordo com os trabalhos contabilizados desde 2011 a 2017, apenas (19,6%) estão relacionados com o 
ensino e (80,4%) são de outras linhas de pesquisa, mostrando assim que no nosso Estado ainda é preciso 
avançar com as divulgações do que é produzido em sala de aula, pois ao relacionar pesquisa e ensino é notável 
que ambos são inseparáveis, pesquisa e ensino promovem aprendizagem. “[...] O ensino se faz entre outros 
modos, no ato de pesquisar. Pesquisar se faz no ato de aprender. Ambos têm seus próprios caminhos, mas se 
entrecruzam na busca de conhecimento. (NOVIKOFF, 2010, p.213). Quanto ao nível acadêmico de produção 
dos resumos submetidos, (83,1%) deles são da formação inicial – Graduação, (16,6%) pós-graduação e apenas 
(0,2%) do ensino básico, o baixo percentual apresentado no ensino básico reflete a ideia de que o professor da 
educação básica não necessita pesquisar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No que se refere aos resumos analisados se estavam vinculados a algum tipo de projeto, o PIBID - Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência teve grande destaque com percentual de (54,1%), TCC – trabalho 
de conclusão de curso (6,6%), especialização (4,9%), PARFOR - Programa Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica (3,3%), PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(1,6%), PRODOCÊNCIA - Programa de Consolidação das Licenciaturas (1,6%) e outros (27,9%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dessas produções muitas contemplam as metodologias de ensino que aparecem numa frequência de (59,2%), 
relatos de experiência (19,6%), TICS – Tecnologia da Informação e Comunicação (7,8%), formação de 
professores (6,7%), divulgação cientifica (22,3%), produção de material didático (5,6%), outros (14%). 
Quanto a modalidade de ensino no qual as pesquisas foram desenvolvidas, o maior índice é encontrado no 
Ensino Médio Regular com (51,7%), seguido do Ensino Fundamental II (19,2%) e Ensino Superior (18,6%), as 

Figura 6 – Percentual do nivel academico dos resumos 

Figura 7 – Percentual dos projetos vinculados aos resumos 
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demais modalidades ainda possuem um percentual baixo como pode ser visto a seguir: Educação Infantil 
(2,9%), Ensino Fundamental I (9,3%), EJA (5,8%), Ensino Médio Técnico (1,2%), Educação indígena (1,7%), 
Educação no campo (1,2%), outros (4,7%). 
 
 

CONCLUSÕES 
As pesquisas voltadas para o ensino ainda são poucas, porém ao longo do ano elas vem aumentando e 
melhorando. Pesquisas feitas pela formação inicial – Graduação são voltadas para as metodologias de ensino 
no PIBID, trabalhos científicos que tem como objetivo melhorar as aulas e a educação em si. Com isso, é de 
suma importância os trabalhos submetidos na SNCT-RR, pois ela divulga as pesquisas e seus resultados na 
área de ensino para a sociedade, e em especial para os professores que podem conhecer novas metodologias 
e as discussões acerca do ensino em Roraima.  
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INTRODUÇÃO 
O ovo é considerado um dos melhores alimentos na nutrição humana e é reconhecido como alimento de 
proteína padrão de alto valor biológico. Para aumentar a vida de prateleira dos ovos, podem-se criar barreiras 
a fim de evitar perdas e trocas entre o meio interno e externo, uma vez que durante o armazenamento há perda 
de umidade e dióxido de carbono via poros da casca, o que causa mudanças na qualidade do albúmen e gema 
(MAIA et al., 2014). Dentre possíveis barreiras, alguns óleos usados como tratamento revestindo a casca do 
ovo tem se mostrado eficiente na conservação da qualidade dos ovos (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2013). Diante do 
exposto, objetivou-se com este trabalho determinar a qualidade de ovos submetidos a três tipos de tratamentos 
e estocados em duas temperaturas. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado no Laboratório de Análises do Núcleo de Pesquisas em Nutrição Animal, da 
Universidade Federal de Roraima, com duração de 25 dias. Para a realização do experimento, foram adquiridos 
180 ovos, dos quais foram utilizados para as analises 144 ovos de galinhas poedeiras da linhagem Hisex Brown, 
com idade de aproximadamente 70 semanas, adquiridas de uma granja comercial da região do Monte Cristo. 
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 3 x 2, sendo 
três tratamentos (ovos sem lavar a casca, ovos com casca lavada adicionado óleo mineral e ovos lavados 
adicionado óleo de soja) e duas temperaturas de estocagem (refrigerado e ambiente) com oito repetições, 
durante seis períodos de armazenamento (zero, cinco, 10, 15, 20 e 25 dias). Os parâmetros avaliados foram: 
peso de casca, gema e albúmen. A cada período de armazenamento, foram selecionados quatro ovos para 
cada tipo de armazenamento e tratamento. Os ovos foram pesados individualmente em balança analítica 
0,0001g. Após a pesagem dos ovos, os mesmos foram quebrados, onde a gema de cada ovo foi pesada e seu 
valor registrado. As cascas foram lavadas e secadas ao ar, para posteriormente serem pesadas. O peso do 
albúmen foi adquirido pela diferença entre o peso do ovo e a soma do peso da gema com o peso da casca. Os 
parâmetros foram submetidos a análises estatísticas de acordo com o programa Sistema para Análises 
Estatísticas - SAEG (2007), utilizando-se os procedimentos para análise de variância, e na ocorrência de efeito 
significativo, as médias foram comparadas pelo teste de SNK (Student Newman-Keuls) ao nível de 5% de 
probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Tabela 1 estão listados os valores referentes aos componentes dos ovos obtidos nos diferentes tratamentos, 
períodos e locais de armazenamento. 
 
Tabela 1 - Peso dos componentes do ovo (gema, albúmen e casca) em diferentes tratamentos, períodos e 
locais de armazenamento. 
(Continua) 

Peso de gema (g) Tratamentos 

Tempo 

(dias) 

Local Casca sem 

lavagem 

Casca lavada + 

óleo mineral 

Casca lavada 

+ óleo de soja 

Média 

 REF1 14,34 15,02 15,06 14,81 

0 AMB2 16,23 14,04 16,27 15,51 

 Média 15,29 14,53 15,67  

 REF 15,22 14,90 15,06 15,06B 

5 AMB 16,63 15,50 16,37 16,17A 

 Média 15,93 15,20 15,72 CV = 7,76% 

      

(Continua) 

Tempo 

(dias) 

Local Casca sem 

lavagem 

Casca lavada + 

óleo mineral 

Casca lavada 

+ óleo de soja 

Média 



 
 

 

 REF 14,65Ba 15,87Aa 15,84Aa 15,45 

10 AMB 17,50Aab 15,08Aa 16,88Aab 16,48 

 Média 16,08 15,47 16,36 CV = 8,39% 

 REF 15,78 14,49 15,17 15,15 

15 AMB 16,89 15,81 16,84 16,51 

 Média 16,33 15,15 16,00 CV = 10,94% 

 REF 15,95 16,52 16,55 16,34 

20 AMB 17,65 17,20 16,50 17,09 

 Média 16,75 16,87 16,52 CV = 9,18% 

 REF 16,50 16,29 16,07 16,29 

25 AMB 19,01 16,54 16,27 17,27 

 Média 17,75 16,42 16,17 CV = 8,66% 

Peso de albúmen (g) Tratamentos 

Tempo 

(dias) 

Local Casca sem 

lavagem 

Casca lavada + 

óleo mineral 

Casca lavada 

+ óleo de soja 

Média 

 REF1 39,96 42,67 41,41 41,35 

0 AMB2 43,08 39,89 40,03 41,00 

 Média 41,52 41,28 40,72  

 REF 39,91 38,94 41,72 40,19 

5 AMB 39,83 39,13 41,99 40,32 

 Média 39,87 39,03 41,86 CV = 7,21% 

 REF 37,52Bb 40,10Ab 46,22Aa 41,28 

10 AMB 41,74Aa 39,26Aa 39,81Ba 40,27 

 Média 39,63ab 39,68b 43,02a CV = 6,52% 

 REF 38,12 41,35 43,38 40,95 

15 AMB 41,33 41,56 41,94 41,61 

 Média 39,72 41,45 42,66 CV = 7,18% 

 REF 37,71 41,11 41,37 40,06 

20 AMB 38,80 41,58 41,87 40,75 

 Média 38,25 41,34 41,62 CV = 7,87% 

 REF 36,69Ba 40,58Aa 40,57Aa 39,28 

25 AMB 43,34Aa 40,31Aa 37,78Aa 40,46 

 Média 40,02 40,45 39,17 CV = 8,37% 

Peso de casca (g) Tratamentos 

Tempo 

(dias) 

Local Casca sem 

lavagem 

Casca lavada + 

óleo mineral 

Casca lavada 

+ óleo de soja 

Média 

 REF1 5,57 6,00 6,02 5,86 

0 AMB2 6,09 5,66 6,39 6,05 

 Média 5,83 5,83 6,20  

 REF 5,82 5,74 6,09 5,88 

5 AMB 5,78 6,26 6,01 6,02 

 Média 5,80 6,00 6,05 CV = 7,12% 

     (Conclusão) 

Tempo 

(dias) 

Local Casca sem 

lavagem 

Casca lavada + 

óleo mineral 

Casca lavada 

+ óleo de soja 

Média 

 REF 5,91 5,94 6,32 6,05 



 
 

 

10 AMB 6,06 6,00 6,02 6,03 

 Média 5,98 5,97 6,17 CV = 8,90% 

 REF 5,65 6,15 6,36 6,05 

15 AMB 6,41 5,46 6,38 6,08 

 Média 6,03 5,81 6,37 CV = 9,43% 

 REF 5,89 5,73 6,32 5,98 

20 AMB 6,01 6,08 5,88 5,99 

 Média 5,95 5,91 6,10 CV = 8,72% 

 REF 5,93 5,70 5,90 5,84 

25 AMB 6,46 5,72 5,68 5,96 

 Média 6,20 5,71 5,79 CV = 7,49% 

Médias seguidas de letras iguais na mesma linha (minúscula) e coluna (maiúscula) não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste SNK (5% de probabilidade); 1Refrigerado; 2Ambiente. 

 

Para o peso da gema, houve diferença estatística (P<0,05) para os locais de armazenamento e os tratamentos 

ao décimo dia. Os ovos que permaneceram em temperatura ambiente e sem tratamento na casca tiveram seu 

peso aumentado. Salvador (2011) relatou que o armazenamento de ovos em temperaturas em torno de 25°C, 

provoca o aumento da permeabilidade da membrana vitelínica do albúmen, facilitando a saída de água deste 

para a gema, resultando no aumento do peso da gema. Para o peso de albúmen, apenas ao décimo dia foi 

observada diferença significativa entre os diferentes tratamentos e locais de armazenamento (P<0,05). 

Conforme Oliveira e Oliveira (2013), o albúmen dos ovos em temperatura ambiente tendem a perder mais água, 

pois durante o armazenamento as enzimas presentes no albúmen hidrolisam as cadeias de aminoácidos, 

liberando de seu sítio inicial a água que estava ligada às grandes moléculas de proteínas, ocasionando a perda 

de peso. Para o peso da casca não houve diferença significativa (P>0,05). Conforme Maia et al. (2014) a 

deposição de Ca na casca permanece constante durante todo o ciclo de postura, onde o tamanho e o peso do 

ovo aumentam com a idade da ave, a qual deposita quantidade semelhante de Ca, porém sobre uma maior 

superfície do ovo, reduzindo a espessura da casca. 

CONCLUSÕES 
Os ovos de galinha poedeira que foram revestidos com óleo mineral e óleo de soja, e aqueles armazenados 
sob refrigeração, apresentaram os melhores resultados, pois a adição desses óleos e o ambiente refrigerado 
reduziram as perdas via poros da casca, mostrando-se eficientes na manutenção da qualidade interna dos ovos 
durante o período de armazenamento. 
____________________ 
1 MAIA, R. C. et. al. Formação e qualidade dos ovos. In: ALBINO, L. F. T. et al. Galinhas poedeiras: Criação e alimentação. 1ª ed. 

Viçosa: Aprenda fácil. UFV, 2014. 2 OLIVEIRA, B, L.; OLIVEIRA, D. D. Qualidade e tecnologia de ovos. Lavras: Editora UFLA, 2013. 

3 SALVADOR, E. de L. Qualidade interna e externa de ovos de poedeiras comerciais armazenados em diferentes temperaturas 

e períodos de estocagem. 2011. 97 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Faculdade de Zootecnia, Universidade Federal de 

Alagoas, Rio Largo, 2011. 
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INTRODUÇÃO 
O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é uma leguminosa importante socioeconomicamente para o Norte 
e Nordeste do Brasil, principalmente como fonte de proteína e segurança alimentar, sendo uma das fontes 
alimentares mais importantes e estratégicas para as regiões tropicais e subtropicais do planeta (ALVES et al., 
2009; CORREA et al., 2015). Para Motta et al. (2016) o consumo de feijão-caupi, bem como de outras 
leguminosas, pode contribuir para uma alimentação saudável, devido às suas propriedades nutricionais, 
auxiliando na prevenção de doenças como diabetes, doença cardiovascular e obesidade. 
No Brasil, há três segmentos de mercado para essa cultura: grãos secos, feijão verde (vagem e grãos verdes) 
e sementes (SOUSA et al., 2015). Em Roraima, na forma de grão seco, é conhecido popularmente como feijão 
regional, feijão branco ou feijão-fradinho, apresentando uma produção incipiente, geralmente, realizada em 
pequenas áreas, com baixa adoção de tecnologia, apresentando médias de produtividade entre 500 e 700 kg 
ha-1, destinada principalmente ao mercado interno (ALVES et al., 2009). É o feijão mais cultivado em Roraima, 
principalmente devido à incompatibilidade da produção adequada do feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.) no 
Estado. De acordo com Coelho et al. (2016) o cultivo do feijão-caupi é importante na agricultura familiar, com 
destaque para agricultura urbana e peri-urbana, áreas de assentamento rural e terras indígenas, com 
porcentagem considerada importante de agricultura agroecológica. 
Devido ao grande potencial do feijão-caupi em Roraima, acredita-se que a cultura possa ser explorada pela 
agroindústria e agricultura familiar local, utilizando-se também as vagens verdes, matéria-prima para o 
processamento mínimo, técnica utilizada para beneficiar e conservar alimentos. Os alimentos minimamente 
processados têm ganhado cada vez mais espaço na cozinha das pessoas, pela sua praticidade e por terem 
seus nutrientes mantidos em condições semelhantes às dos alimentos in natura (SILVA; VIEIRA, 2017). O 
processamento mínimo de vagens de feijão-comum já é uma realidade, onde técnicas de sanitização e 
conservação minimizam o escurecimento enzimático e a proliferação microbiana, aumentando o tempo de 
prateleira destes produtos (PALHARINI et al., 2016). 
Neste trabalho, objetivou-se caracterizar fisicamente vagens de feijão-caupi “BRS” Guariba e avaliar seu 
potencial para serem utilizadas como matéria-prima para processamento mínimo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As vagens de feijão-caupi foram cultivadas no ano agrícola de 2016, em ensaio no Campo Experimental Água 
Boa (coordenadas geográficas de 02º15'00'' N e 60º39'38'' W e 90 m de altitude) pertencente à Embrapa 
Roraima. O clima da região é do tipo Aw, tropical chuvoso, quente e úmido, com estação seca bem definida, 
com precipitação média anual de 1600 mm (BARBOSA, 2007). 
Em setembro de 2016, seguiram-se os métodos de Freire Filho et al. (2005) para colheita das vagens no ponto 
ideal, quando os grãos apresentaram de 60 a 70% de umidade, aproximadamente no estádio em que cessaram 
o acúmulo de fotossintatos e iniciaram o processo de desidratação natural. Selecionaram-se vagens evitando-
se as com injúrias mecânicas ou com ataque de patógenos e/ou pragas. As vagens foram acondicionadas em 
sacos plásticos (tipo polietileno) e encaminhadas ao laboratório de Pós-colheita da Embrapa Roraima 
(coordenadas geográficas 02º45’28” N e 60º43’54” W), para realização de beneficiamento e análises. As vagens 
foram resfriadas em sala climatizada a 18±2 ºC durante 2 horas, lavadas em água corrente para retirada das 
sujidades e sanitizadas com solução de hipoclorito de sódio (200 mg L-1) durante 10 minutos, posteriormente, 
realizou-se a eliminação do excesso de água com papel toalha. Em seguida avaliaram-se: comprimento total, 
comprimento da extremidade não comercial, largura, massa fresca, firmeza e coloração. Para determinação do 
comprimento total, comprimento da extremidade não comercial, largura e massa fresca utilizaram-se 90 
amostras (vagens), enquanto as demais avaliações utilizaram-se 10 amostras. 
O comprimento total das vagens foi determinado utilizando uma régua milimetrada (0,1 cm), com valores 
expressos em centímetros. O comprimento da extremidade não comercial e a largura foram mensurados com 
auxílio de paquímetro digital (0,01 mm), com valores expressos em milímetros. A massa fresca das vagens foi 
determinada utilizando balança analítica (0,001 g), com valores expressos em gramas. A firmeza das vagens 
foi determinada utilizando-se penetrômetro manual, com ponteira de 2 mm de diâmetro, sendo os valores 
expressos em Newtons. A determinação de coloração da epiderme das vagens foi realizada em sala com 
iluminação artificial (lâmpadas fluorescentes). Utilizou-se colorímetro digital calibrado em placa padrão (Y = 
87,2; x = 0,3167; y = 0,3237), tendo os valores expressos em luminosidade, cromaticidade e ângulo hue do 
sistema CIELAB. 



 
 

 

Os dados foram tabulados em planilha digital e validados estatisticamente através de análise descritiva 
utilizando o ambiente R, versão 3.5.0 (R CORE TEAM, 2018). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observaram-se coeficientes de variação de 3,80 (ângulo hue) a 25,79% (cromaticidade), que indicam baixa a 
média dispersão dos dados, e média a alta precisão do processo (PIMENTEL-GOMES, 2009). Registraram-se 
valores de comprimento total de vagens variando de 12,3 a 22,0 cm, com média de 16,02±2,25 cm (Tabela 1), 
sendo menores que os registrados por Sousa et al. (2015) em ensaio com diferentes genótipos de feijão-caupi 
no município de Teresina, Piauí, com médias de 23,73 e 22,74 cm, nas condições de sequeiro e irrigado, 
respectivamente. 
 
Tabela 1. Valores médios da biometria de vagens verde de feijão-caupi cultivadas em Campo Experimental no 
município de Boa Vista, Roraima, no ano agrícola de 2016 

Variáveis 

Comprimento 

total 

Comprimento da 

extremidade não 

comercial 

Largura 
Massa 

fresca 

(cm) (mm) (g) 

Média geral±desvio-padrão 16,02±2,25 7,76±1,93 6,87±1,14 4,91±1,15 

Coeficiente de variação (%) 14,07 24,90 16,64 23,40 

N = 90. Fonte: autores, 2018. 
  
O comprimento da extremidade não comercial das vagens, que deve ser considerado no cálculo de rendimento 
para o processamento mínimo, variou de 5,22 a 18,51 mm, com média de 7,76±1,93. Verificou-se que a largura 
das vagens variou de 4,06 a 8,77 mm, sendo 6,87±1,14 mm a média, valor inferior aos encontrados por Silva 
et al. (2016), em ensaio com diferentes genótipos em Rorainópolis, Roraima, onde foram registradas larguras 
médias variando de 7,3 a 9,3 mm. A massa fresca das vagens variou de 3,32 a 6,90 g, com média de 4,91±1,15 
g, sendo superior a encontrada por Santos (2013) em ensaio com diferentes cultivares no município de Lagoa 
Seca, Paraíba, onde se obteve média de 2,96 g. 
Os valores médios de comprimento total, largura e massa das vagens verde de feijão-caupi cv. BRS Guariba 
avaliadas são semelhantes aos registrados por Coelho et al. (2016) em ensaio com feijão-caupi cv. BRS 
Tumucumaque, município de Mucajaí, Roraima, onde se registraram valores que variaram de 14,40 a 16,25 cm 
para comprimento total, 5,63 a 6,38 mm para largura e de 3,20 a 5,12 g de massa fresca. 
A firmeza das vagens verde feijão-caupi, considerada a força necessária para que o produto atinja uma dada 
deformação, variou de 14,24 a 24,55 N, com média 19,21±3,06 N (Tabela 2). O epicarpo das vagens verde de 
feijão-caupi cv. BRS Guariba avaliadas apresentaram tom verde, bem evidente, devido os valores médios de 
cromaticidade.  
 

Tabela 2. Valores médios da qualidade de vagens verde de feijão-caupi cultivadas em Campo Experimental no 
município de Boa Vista, Roraima, no ano agrícola de 2016 

Variáveis 
Firmeza Coloração 

(N) Luminosidade Cromaticidade Ângulo hue (º) 

Média geral±desvio-padrão 19,21±3,06 35,08±6,60 17,15±4,42 115,30±4,38 

Coeficiente de variação (%) 15,93 18,82 25,79 3,80 

N = 10. Fonte: autores, 2018. 
 
A luminosidade do epicarpo das vagens verdes, que indica se o produto é mais claro ou mais escuro, variou de 
28,66 a 48,94, com média de 35,08±6,60. A cromaticidade das vagens verdes, que indica a intensidade da cor, 
variou de 10,19 a 23,65. O ângulo hue, indicador de tonalidade da coloração, variou de 104,9 a 119,6 º, 
representando a coloração verde. As vagens aqui avaliadas têm epicarpos com coloração semelhante às 
registradas por Coelho et al. (2016) com média de 37,48 de luminosidade, 22,95 para cromaticidade e 119,74 
º de ângulo hue. 
Assim, acredita-se que as vagens aqui analisadas possuem potencial para exploração como hortaliça no 
formato de produto minimamente processado, tornando seu consumo mais conveniente e prático ao 
consumidor e agregando valor e oportunidades ao produtor rural. 
 
CONCLUSÕES 
As vagens de feijão-caupi “BRS” Guariba avaliadas têm características agroindustriais desejáveis para 
processamento mínimo.  



 
 

 

Apesar disso, sugere-se que o produto possui textura adequada a pratos onde este seja consumido cozido. 
Também apresenta sabor mais amargo em relação a cultivar Tumucumaque, avaliada regionalmente, de sabor 
mais suave, porém, menos resistente quanto à vida de prateleira e qualidade final. 
Indica-se também que outras cultivares sejam avaliadas quanto ao potencial para esse tipo de consumo. 
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INTRODUÇÃO 
A matemática está em tudo. O ensino desta disciplina ainda se caracteriza como um grande desafio para 
professores das séries inicias. Diante disso, a ludicidade se configura como uma possibilidade para auxiliar o 
trabalho docente. Este tipo de metodologia possibilita ao discente a superação das dificuldades existentes de 
forma prazerosa. Muitas são as indagações recorrentes sobre a utilização do lúdico nas aulas de matemática, 
tais como: De que maneira as estratégias de ensino podem ser utilizadas para auxiliar na superação das 
dificuldades na matemática? Como tornar a aula de matemática prazerosas? Qual a importância de trabalhar o 
lúdico na sala de aula? Buscamos por meio destas reflexões responder estas questões por meio de uma 
experiência que se mostrou exitosa.  
Este trabalho descreve a metodologia de uma proposta lúdica referente ao conteúdo de noções de geometria, 
abordando conceitos voltados para as séries iniciais, mais precisamente ao 2º ano do Ensino Fundamental e 
aponta reflexões a respeito do trabalho com jogos nas aulas de matemática nas séries iniciais. O objetivo do 
presente trabalho foi consolidar a técnica dos sólidos geométricos por meio da técnica de jujubas (balas de 
goma) numa a perspectiva lúdica a fim de garantir a apreensão dos conceitos mediados ao longo das aulas de 
matemática. O projeto de ensino foi desenvolvido no Colégio de Aplicação na Universidade Federal de Roraima 
CAp/UFRR, no município de Boa Vista no estado de Roraima. O público-alvo foram 24 alunos com a faixa etária 
entre 7 e 8 anos. 
Dessa forma, o presente relato divide-se em dois momentos. Inicialmente o detalhamento da metodologia em 
que este estudo foi executado e posteriormente explicita-se os resultados da experiência. Buscamos ainda 
dialogar com as ideias dos autores propostos referentes a temática. Os resultados do presente estudo apontam 
para a mudança conceitual e atitudinal dos envolvidos no estudo além de se configurar como experiência 
formadora para a prática docente. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
A proposta de trabalho descrito foi desenvolvido junto a disciplina de Matemática no Colégio de Aplicação – 
CAp/UFRR, localizado no município de Boa Vista – RR. O público-alvo foram 24 alunos do 2º ano do 
Fundamental I com faixa etária entre 7 e 8 anos de idade. A proposta de trabalho com jujubas justifica-se por 
entender que no processo de aprendizagem a ludicidades possibilita a apreensão de conceitos de forma 
significativa. Além disso, desenvolve outras habilidades, tais como: atenção e concentração do aluno ao mesmo 
tempo que explora a parceria, valoriza os saberes matemáticos entre outras habilidades. 
A proposta de trabalho com do referido conteúdo objetivou dentre outras coisas, possibilitar que os discentes 
fossem capazes de classificar os diferentes sólidos, estabelecer relação com os objetos do dia-a-dia, além de 
construir os sólidos geométricos de maneira independente. A problemática surge a partir da identificação das 
dificuldades dos alunos em assimilar os conhecimentos abordados. Dessa forma, foi criada uma sequência 
didática com três momentos/atividades específicas com atividades que facilitariam o processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos. 
O primeiro momento consistiu no diálogo das vivências do alunado, ou seja, o resgate do conhecimento prévio 
que os mesmo possuíam em relação ao tema trabalhado. É preciso destacar que identificou-se uma 
conhecimento consolidado em relação as figuras geométricas, diferente dos sólidos. Aproveitando o momento 
de troca de experiências, foi apresentada diferentes embalagens e objetos que são comuns no cotidiano das 
crianças a fim de levantar de forma coletiva características e ainda construir hipóteses a partir de 
direcionamentos encaminhados pela professora.  
As embalagens e objetos apresentados a foram: caixas de creme dental, rolo de papel higiênico, funil, dados e 
bola. Depois disso, a turma foi dividida em pequenos grupos responsável por um tipo de sólido. Os grupos 
ficaram responsáveis em pesquisar informações referente a cada objeto buscando responder as seguintes 
questões: esse objeto pode rolar? Com que sólidos geométricos se parecem? Por que são chamados de 
tridimensionais? O que são arestas, vértices e faces? A pesquisa foi realizada no livro didático e em material 
disponibilizado pela professora aos grupos. Após essa atividade, as repostas foram apresentadas para todo o 
grupo e sintetizadas em forma de texto coletivo no quadro e anotadas pelas crianças nos cadernos. Além disso, 
foi disponibilizado do data show imagens informativas que auxiliariam as crianças na execução das atividades. 
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O segundo momento consistiu na construção dos sólidos geométricos. Depois de ser dividida em pequenos 
grupos, foram distribuídas imagens planificadas de sólidos geométricos. Antes disso, os grupos organizaram 
informações em tabelas anotando dados importantes, tais como: números de faces, vértices e de figuras 
geométricas (retângulos, quadrados, círculos e triângulos) encontradas. Os objetos e embalagens bem como 
as informações anotadas no primeiro momento, serviram de subsidio para a referida atividade. Nesse sentido, 
foram retomados junto aos alunos as características presentes nos sólidos bem como os seus nomes. 
O terceiro momento foi o de construção dos sólidos geométricos com jujubas e palitos de dentes. Foi pedido 
antecipadamente que cada aluno trouxesse para a aula de matemática o material necessário para execução 
da atividade proposta. Durante as aulas que antecederam as atividades foram trabalhados conceitos 
matemáticos dos conteúdos estabelecidos, a fim de garantir que os discentes relacionassem os conceitos 
construídos com o concreto. 
O trabalho foi realizado de modo coletivo, mas cada aluno possuía jujubas e palitos para construir seu próprio 
sólido. A atividade foi direcionada pela professora e contou com o apoio da cuidadora de aluno. Após a 
construção dos sólidos houve uma pequena amostra dos trabalhos realizados para todos os alunos que fazem 
parte da turma. Os sólidos construídos foram: paralelepípedo, cubo, pirâmide triangular, pirâmide quadrangular 
e prisma. Após a construção de cada sólido geométrico, foi realizado diálogos com os alunos a fim de resgatar 
os conceitos trabalhados durantes a execução da sequência didática. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Estratégias lúdicas no ensino da matemática nas séries iniciais possibilitam ao aluno o desenvolvimento de 
habilidades significativas e importantes no processo de ensino e aprendizagem, tais como: atenção, 
concentração, aquisição do raciocínio lógico, da resolução de situações-problema, criatividade, dentre outras 
coisas mais. O envolvimento dos alunos foi perceptível e foi comum ouvi-los dizer que aquela estava sendo 
uma aula divertida.  
Utilizar a ludicidade como ferramenta de ensino é fazer com que os alunos tenham uma aprendizagem 

diferenciada, com estratégias aliada à construção do conhecimento, devendo planejar cuidadosamente sua 

execução. Daí a importância do docente, preparar suas aulas utilizando os jogos, as brincadeiras e outras 

atividades lúdicas como ferramentas que estimulem a aprendizagem e potencializem as possibilidades de 

aprender os conteúdos de maneira prazerosa e articulada com a realidade em que os alunos vivem.  

Entende-se que a motivação dos discentes no processo de aquisição de conhecimentos facilita a apreensão 
dos conteúdos mediados. Nessa perspectiva, o lúdico se configura como um importante instrumento que 
possibilita a construção e desconstrução de novos saberes. Nesse sentido, a por meio atividades lúdicas o 
alunos constrói seu próprio raciocínio e estratégia para a solução de situações problema. Para Grando, 

 
[...] É fundamental inserir as crianças em atividades que permitam um caminho que vai da 
imaginação à abstração, através de processos de levantamento de hipóteses e testagem de 
conjecturas, reflexão, análise, síntese e criação, pela criança, de estratégias diversificadas de 
resolução dos problemas em jogo. (GRANDO, 2000, p. 20). 

  

É importante o professor utilizar metodologias adequadas para cada jogo e atividade, portanto, é necessário 

pensar sobre: a melhor maneira de organizar os grupos, a quantidade de participantes e a organização de 

grupos de alunos com diferentes níveis de aprendizagens e dificuldades, de modo a possibilitar maior interação 

e possibilidades de aprendizagens. A utilização dos jogos como ferramenta de ensino alcançou resultados 

positivos no que se refere à aprendizagem, no desenvolvimento de aspectos da convivência social e no 

envolvimento dos alunos nas atividades propostas. Kishimoto (1992, p. 16) diz que “[…] através da atividade 

lúdica a criança forma conceitos, seleciona ideias e estabelece relações lógicas”. 

Ao apresentar embalagens e objetos do cotidiano a troca de saberes referente a sólidos geométricos além de 

divertida ficou bastante ampla. Os alunos identificaram ainda objetos da sala de aula garantindo com que o 

objetivo da atividade fosse alcançado. Além disso, possibilitar informações a respeito do conteúdo estudado, 

garante uma ampliação de saberes e ampla de mundo, haja vista que a matemática nos dias de hoje 

caracterizavam como simples momentos de transmissão de saberes, implicando em visões simplistas da 

realidade. 

A construção de sólidos geométricos a partir de imagens planificadas de sólidos geométricos, atividade da 

sequência didática, oportunizou o reforço do conteúdo abordado. Essa proposta objetivou tratar a respeito das 

figuras e sólidos geométricos de modo que os discentes pudessem visualizar como os dois se relacionam a 

partir da resolução de hipóteses criadas por eles mesmos. 



 
 

 

A atividade com palitos de dentes e jujubas/gomas se caracterizou como significativa no processo de apreensão 

dos conteúdos mediados. O trabalho com sequências didáticas no ensino da matemática para as séries iniciais 

na proposta descrita se configurou como importante instrumento didático para a desenrolar das atividades. 

Essa forma de mediação possibilita um maior envolvimento dos alunos e valoriza a continuidade das atividades. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a ludicidade está relacionada com os jogos nas aulas de matemática 

e estes por sua vez, possibilitam uma aprendizagem significativa. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1998), abordam a relação entre as 
possibilidades que o jogo e o ensino de matemática trazem a aprendizagem das crianças nos anos iniciais de 
ensino. Segundo o documento, por meio do jogo é possível a criança ter contato com problemas semelhantes 
os da vida cotidiana, e neste momento ela pode, de forma alegre e divertida elaborar estratégias que visem 
solucionar os problemas apresentados. Ou seja, é ao jogar, que a criança pode experimentar hipóteses, criar 
estratégias e simular situações em que a vida real ainda não lhe permite, isso se configura como atividades 
lúdicas. 
O jogo quando usado como recurso pedagógico, mostrasse eficaz para o processo de ensino-aprendizagem 
no contexto da matemática. Na compreensão de Vigotsky (1998), o brinquedo (situação imaginária) propicia 
que a criança haja cognitivamente, explora a curiosidade, linguagem, emoção e criatividade. Dessa forma, 
acreditamos que por meio dos jogos matemáticos elaborados possibilitou o desenvolvimento dos alunos do 2º 
ano e fez com que esses gostassem de apreender esta disciplina, mudando assim significativamente a rotina 
da classe e o interesse dos alunos envolvidos. 
Nesse sentido, compreendemos que a presente proposta não teve fim em si mesmo, mas possibilitou 
significativos avanços em aspectos, motores, emocionais, intelectuais e sociais, e que portanto também cumpre 
com as funções sociais da escola que é de educar a criança na integralidade.  
 
CONCLUSÕES 
O ensino de matemática deve ser prazeroso, e não um cumprimento curricular obrigatório. Dessa forma, é 
necessário romper com o tradicional, principalmente se alunos não conseguem aplicar os conhecimentos 
ensinados na escola em sua vida cotidiana. Acreditamos que ao incorporarmos as propostas de atividades 
lúdicas e jogos as aulas de maneira consciente e principalmente compromissada, poderemos colher excelentes 
frutos no que diz respeito ao desenvolvimento dos alunos. 
Por meio do jogo é possível aproximar a criança da elaboração de estratégias de resolução de problemas, que 
não vinculam-se apenas as questões matemáticas, mas estão presentes cotidianamente em nossas vidas. Para 
isso, é necessário que o professor compreenda a sua importância na relação mediadora entre objeto do 
conhecimento e aluno, ao questionar sobre as jogadas, as estratégias e as diferentes interpretações e/ou 
soluções dos conceitos abordados no jogo. Caso essa mediação não ocorro, a atividade corre o sério risco de 
não promover aprendizagem e não alcançar os objetivos previstos. 
É papel da escola promover situações de aprendizagem significativa, que possibilitem a formação de cidadãos 
conscientes, que possam aplicar conscientemente em sua vida cotidiana os conhecimentos adquiridos na 
escola. Acreditamos assim, que as situações aqui relatadas mostraram-se com grade potencial para o 
desenvolvimento de tais aspectos e possibilitaram reflexões docentes de grande valia. 
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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).  
As árvores presentes na área urbana compreendem diferentes espécies e podem apresentar diferentes padrões 
alométricos durante seu crescimento. A alometria 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 uma área verde situada na cidade de Boa Vista, Roraima. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na Praça Centro Cívico, no Centro da cidade de Boa Vista, Roraima. Com uso de fita 
métrica foram mensurados a altura total e dos fustes de 122 indivíduos arbóreos que apresentaram 
circunferência à altura do peito (à 1,3 m do solo) maior ou igual a 31,6 cm (CAP ≥ 31,6 cm). 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 obtidas. Em adição, com uso do aplicativo para celular Android “Measure Height 1.4” 
(DESKIS, 2014), foi mensurada a altura total (HT) e altura do fuste (HF) de cada indivíduo. 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 foram positivas e significativas, sendo pela ordem: DAP x AC 

(R2 = 0,5924; p = 2,5907E-26), DAP x HT (R2 = 0,4051; p = 1,6128E-96) e DAP x HF (R2 = 0,2458; p = 2,6397E-
149) (Figuras 1, 2 e 3). Isso indica que essas duas variáveis dependentes 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 2 – Relação alométrica entre DAP x HT 
obtidas de indivíduos arbóreos situados em uma 
área verde da cidade de Boa Vista, Roraima 

Figura 1 – Relação alométrica entre DAP x AC 
obtidas de indivíduos arbóreos situados em uma 
área verde da cidade de Boa Vista, Roraima 
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Figura 3 – Relação alométrica entre DAP x HF obtidas de 
indivíduos arbóreos situados em uma área verde da 
cidade de Boa Vista, Roraima 

 

CONCLUSÕES 
As relações alométricas (correlação entre formas) a partir do diâmetro do fuste dos indivíduos arbóreos medidos 
em uma área verde da cidade de Boa Vista apresentaram melhor performance para área da copa e altura total. 
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INTRODUÇÃO 

Ser professor nos dias de hoje é uma tarefa árdua e difícil, pois encontramos vários desafios e 
obstáculos a serem enfrentados em sala de aula, principalmente na área de Língua Portuguesa, 
especificamente no que diz respeito a aprendizagem da leitura, escrita e compreensão. O desinteresse, a falta 
de estímulo, problemas de aprendizagens são as principais queixas dos professores. Ao assumir a turma de 5⁰ 
ano “D” no ano de 2017, uma das questões que mais chamou atenção, foram as dificuldades que as crianças 
apresentavam em redigir textos. Por esta razão é que surgiu a ideia de aplicar um projeto já desenvolvido no 
ano anterior por uma colega de trabalho também do 5º ano, no qual a docente da turma “D” havia participado 
como colaboradora na Sala de Informática, onde os alunos utilizaram o computador como uma das ferramentas 
para o desenvolvimento da leitura e escrita. O presente trabalho visa descrever o resultado da aplicabilidade 
de um projeto voltado para o desenvolvimento da escrita e leitura, tendo como produto final a transformação 
dos textos produzidos pelos alunos em sala de aula em livros, no qual os alunos são os autores de sua própria 
história, tendo como objetivo principal estimular o hábito de leitura e escrita para promoção da autoestima e do 
protagonismo do aluno.  
Partindo deste pressuposto e pensando em melhorar a autoestima dos alunos agregando ao hábito da leitura, 
da escrita, criatividade e produção, foi proposto aos alunos a escrita de uma história de sua própria autoria 
tendo como parceira uma editora a qual transformaria seus textos em livros publicados com direito autoral. Pois 
segundo a autora Lerner (2002) em seu livro Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário,  

 
Um dos maiores desafios das instituições escolares é desenvolver praticantes da leitura e da 
escrita e não apenas sujeitos que possam decifrar o sistema de escrita. Para a autora, é 
fundamental que a escola forme leitores críticos, capazes de ler entrelinhas e assumir uma 
posição própria frente à mantida, explícita ou implicitamente, pelos autores dos textos com os 
quais interagem”. LERNER 2002, p. 27 
 

Corroborando com a autora, é importante destacar que neste processo o papel do professor é 
fundamental, pois como colaborador do processo de ensino e aprendizagem, tem um papel fundamental de 
incentivador na busca constante de novas metodologias para ajudar nas dificuldades apresentadas por seus 
alunos. Um outro fator primordial para o sucesso de um projeto é a participação efetiva da família, onde a 
mesma exerce papel fundamental para incentivar e colaborar com a educação de seus filhos. Pois segundo 
Garcia (2006) “a parceria entre família e a escola é de suma importância para o sucesso no desenvolvimento 
intelectual, moral e na formação do indivíduo na faixa etária escolar”.  

Desta forma, apresentaremos um estudo bibliográfico e descritivo sobre a importância de despertar nos 
discentes o interesse pela escrita e leitura através da aplicação do Projeto Pequenos Leitores/Grandes Autores 
em parceria com uma Editora e os resultados obtidos a partir do despertar do interesse dos discentes e 
envolvimento de seus responsáveis. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Este estudo consiste em um relato de experiência vivenciado pela docente do 5⁰ ano “D”, com a 
participação de 28 alunos do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Professora Amazona de Oliveira 
Monteiro, entre os meses de abril a dezembro de 2017. Trata-se de uma pesquisa aplicada com abordagem 
qualitativa. Pois segundo Denzin e Lincoln (2006), “a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa 
do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando 
entender os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem”. Seguindo essa linha de 
raciocínio, Vieira e Zouain (2005) “afirmam que a pesquisa qualitativa atribui importância fundamental aos 
depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos significados transmitidos por eles. Nesse 
sentido, esse tipo de pesquisa preza pela descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o 
envolvem”. O projeto é um tripé, pois contou com o apoio da escola, da família e da Editora Estante Mágica. A 



 
 

 

Estante Mágica é uma plataforma educacional que transforma alunos em autores com livro publicado e direito 
autoral reconhecido. Sua principal contribuição é a edição dos livros produzidos pelos alunos e enviá-los as 
escolas para uma importante noite de autógrafos. A noite de autógrafos é um momento ápice de todo trabalho 
desenvolvido durante o ano escolar. Após investigar mais profundamente através de diagnósticos, foi possível 
perceber que a maioria dos alunos apresentavam dificuldades na leitura e escrita, consequentemente na 
organização das suas ideias para produção textual. Outro agravante, era o desinteresse dos estudantes para 
escrever, fator este que despertou na docente desta turma uma inquietação e angustia, pois não podia deixar 
estes problemas de lado e seguir em frente, sem nada fazer, uma vez que ler e escrever é fundamental para o 
desenvolvimento nas outras áreas do conhecimento. 

Desta forma, para alcançar os objetivos propostos o trabalho foi desenvolvido por etapas de acordo com 
os procedimentos adotados em cada sequência de aulas e atividades descritas abaixo: 

No primeiro momento, o projeto foi apresentado aos alunos, com intuito de incentivá-los a participarem 
da escrita do texto. Houve algumas inquietações, pois muitos não acreditavam que conseguiriam escrever uma 
história de sua própria autoria. Pensando em motivá-los, foi apresentado aos alunos da turma “D” livros já 
publicados de alunos que participaram do projeto no ano anterior, nos quais, estes recém autores tiveram a 
oportunidade de ler seus livros para os colegas, além de fazer um breve relato de sua experiência como escritor 
e permitiram também que manuseassem seus livros. Foi uma aula bastante proveitosa e exitosa, pois ao 
manusear os livros, visualizarem as ilustrações e as fotos dos colegas na biografia. Esse foi um dos pontos 
importantes para motivá-los e oportunizar cada um à perceber suas capacidades de aprendizagem, no qual 
necessitavam de dedicação e prática, que, assim como os colegas da mesma idade conseguiram eles também 
seriam capazes. 

Num segundo momento, houve reunião com os pais dos alunos, qual foi exposto toda dinâmica de 
escrita e elaboração do livro com parcerias da Editora Estante Mágica, da escola e da família. Os pais foram 
motivados com apresentação de slides da Editora e um vídeo, onde a mensagem principal era “a valorização 
da família”, a partir da discussão e reflexão da importância da participação da família na escola e 
acompanhamento da vida escolar de seus filhos, entenderam que eles também eram parceiros do projeto, pois 
com incentivo e participação da família os alunos se sentem mais seguros, pois confiam na apoio da família 
para ajudá-los em suas dificuldades. Também foi o momento oportuno para que os pais se comprometessem 
com o projeto e como uma primeira ação que foi assinar o termo de autorização para uso de imagens de seus 
filhos para divulgação em redes sociais. Um dos pré-requisitos da Editora Estante Mágica para participar desta 
parceria também seria os pais se cadastrarem na plataforma da editora e fazer a biografia com o filho. Os pais 
foram informados na ocasião que haveriam reuniões periódicas para informar o andamento do projeto, além 
dos informes via whatsApp. Também foram os pais juntamente com os professores que custearam a compra 
dos livros para cada aluno, para que assim pudessem participar da noite de autógrafos e lançamento do livro. 

O terceiro momento se deu em sala de aula, com apresentação de vários livros de literatura infantil, 
onde os alunos tiveram um momento de leitura e reflexão das mais variadas formas de se escrever e conhecer 
os gêneros textuais. Além disso, foram feitas discussões do tipo: de quê? de quem? e como? começar a 
escrever. Nesse momento foi explicado que a nossa parceira Estante Mágica, buscava histórias inéditas com 
tema livre. Foi então que os alunos entenderam que podiam escrever sobre o que quisessem, suas vidas, um 
fato, um episódio que lhe marcou ou uma história fictícia. Sendo assim, iniciamos a árdua missão de escrever, 
momento este que julgamos o mais difícil, pois alguns alunos apresentavam dificuldades em leitura e escrita, 
um grande desafio a ser superado. 

Foram dedicadas 2 horas aulas semanais para desenvolver o projeto, o que totalizou 60 horas até a sua 
finalização. Estas aulas eram dedicadas a escrita dos textos, foram adotadas estratégias de roteiro, onde os 
alunos colocavam suas ideias de forma mais organizadas para poder desenvolver sua narrativa. Já as 
dificuldades quanto a ortografia, concordâncias verbais, nominal, coesão, coerência eram trabalhadas dentro 
do texto escrito pelos alunos e reforçada nas aula destinadas a Língua Portuguesa, dentro do contexto da 
escrita da história. Pois segundo Lerner (2002) “quando se escreve para comunicar, e não somente para ser 
avaliado, o interesse pela ortografia cresce muito e flui com mais êxito”. 

Após organizar as ideias em um roteiro os alunos foram incentivados a escrever seu primeiro rascunho, 
o qual foi lido, apreciado e corrigido pela professora titular e posteriormente devolvido para ajustes e correções 
até que os mesmos estivessem aptos para publicação. Pois o ato da escrita é um dos mais trabalhosos no 
nosso dia a dia, a mesma exige muita concentração, memória e organização mental para construir um texto 
claro e coerente. Mas, isto não significou um impedimento para que os alunos desistissem, pois com muita 
prática e estudo, construíram a habilidade de escrever seus textos. Realizadas todas as correções e as histórias 
concluídas, as mesmas foram copiadas para a página oficial da Editora Estante Mágica, após a etapa de escrita 
do texto o livro receberia suas ilustrações, pois para cada página digitada uma ilustração foi elaborada de 
acordo com o que ali foi escrito. Um momento surpreendente e prazeroso, onde as crianças imaginaram e 
criaram sua arte no papel, dando forma e vida a sua história, após o texto escrito e os desenhos prontos, todo 
o material foi encaminhado para a Editora Estante Mágica por meio da plataforma on line, sendo que os textos 



 
 

 

foram digitalizados direto na plataforma e as ilustrações escaneadas e enviadas on line. Na figura 1 e 2 
podemos evidenciar a produção individual do material para compor o livro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A antepenúltima tarefa foi realizada em parceria com a família, onde tiveram que se cadastrar na 

plataforma online para preencher a biografia de seus filhos no livro, além de inserir a foto da pequena estrela 
literária. A Editora Estante Mágica, finalizou com a edição e publicação dos livros, disponibilizando aos pais o 
livro em formato eletrônico e-book. Para a almejada noite de autógrafos, a professora sensibilizou aos pais, 
mesmo não sendo obrigados a adquirir o livro físico, a comparar pelo menos um exemplar de seu filho para que 
o mesmo participasse da noite de autógrafos.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O projeto desenvolvido resultou no envolvimento de todos os alunos da turma do 5º ano “D”, assim como 
a melhoria no aprendizado da leitura e escrita destes discentes, tendo como evidência maior a finalização da 
produção de texto com ilustrações feita por cada aluno, e,  graças à parceria da Editora Estante Mágica, que 
transformou as produções de textos criados pelos alunos em sala de aula em livros editados e publicados com 
direito autoral, além da aproximação de grande parte dos pais/responsáveis, qual foi dado oportunidade aos 
mesmos de participar, através da plataforma da editora, na produção da biografia do autor.    Assim, após uma 
grande jornada de trabalhando desenvolvendo este projeto, foi possível ter a sensação de dever cumprido para 
este ano, com estes alunos, em relação a aprendizagem em leitura e escrita de alunos que antes apresentavam 
dificuldades nestas áreas. É com a leitura que o processo de escrita se enriquece, pois não podemos 
desvincular leitura e escrita, visto que, esta atividade depende uma da outra, pois com a leitura cria-se a 
intimidade com a língua escrita a fim de facilitar e ordenar as estruturas da escrita. Desta forma, só foi possível 
de ser realizado devido a parceria entre escola, família e a Editora Estante Mágica, pois o aprendizado, depende 
não somente, da compreensão dos professores mas também do apoio e acompanhamento da família, e sem a 
parceria de uma editora não seria possível concretizar a transformação das produções textuais dos alunos em 
livros publicados. 

Ficou evidente ainda que serviu de estímulo para que os alunos levassem mais a sério a prática da 
leitura e da escrita. Escrever exige estudo sério e uma prática aliada com a leitura, proporciona a prática de 
escrever e reescrever os textos o que os levou a melhorar na leitura e consequentemente na escrita, pois o 
hábito de ler proporciona ao indivíduo um enriquecimento do senso crítico, a memória, e conhecimento sobre 
diversos assuntos, além de facilitar a compreensão do funcionamento, finalidade e características dos gêneros 
textuais. 

 Desta forma, com os alunos mais interessados, houve procura por empréstimo de livros paradidáticos 
para leitura em casa, além das leituras realizadas em sala de aula que refletiu, consideravelmente na escrita. 
A escrita é uma prática social, porque não se escreve por escrever, há um sentido e função que é de comunicar 
com o outro, através dos livros. Com o livro impresso em suas mãos, puderam ver o resultado de suas 
produções e reconheceram o quanto foram capazes de escrever conforme seu meio social, suas vivências, 
apenas precisavam de estímulo e incentivo e claro serem dedicados nos estudos, para assim obterem sucesso 
no ensino e aprendizado da leitura e da escrita. Ali estavam impressos suas experiências, suas memórias agora 
transformadas em suas histórias e contadas em um livro de sua própria autoria, como pode ser evidenciado na 
figura 3: 

 
 
 
 
 

           Figura 8e 2: escrita do texto na folha oficial e ilustração 



 
 

 

 
 
 

                                                          

 

 

 

 

                                                                                
 
 
 
                                                 

Como resultados foi possível evidenciar alunos estimulados para ler e escrever, motivados com o 
resultado de ver seu texto publicado em livro tendo seu nome como autor, pais envolvidos e satisfeitos com a 
promoção do filho como autor de livro publicado, professora realizada com sensação de missão cumprida. Foi 
organizado ainda um evento de gala, para valorizar todo o esforço e trabalho realizado pelos alunos, família e 
escola. Uma Noite de Autógrafos tendo o aluno como protagonista do seu sucesso, ou seja, a realização de ser 
escritor de verdade. Como mostra a figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSÕES 
 
Conclui-se que diante do projeto desenvolvido, levando em consideração o tripé (escola-família-Editora) ficou 
evidente que tal parceria contribuiu de forma eficaz para o desenvolvimento da aprendizagem de todos os 
alunos envolvidos no projeto. Na turma 5⁰ ano “D”, todos escreveram seus livros e conseguiram obter êxito na 
leitura e escrita. O projeto contribuiu para o processo de escolarização dos alunos, levando-os a uma 
aprendizagem autônoma, critica e construtiva dentro do seu contexto social. Vale ressaltar que pelo fato de o 
professor realizar um trabalho contextualizado, dar sugestões de produção, respeitando realidade e vivência 
de seus alunos sem fugir do contexto das aulas contribuiu consideravelmente na aprendizagem da 
compreensão dos conteúdos necessários para a prática da leitura e da escrita adequada para esta série. Pelo 
sucesso e resultado eficaz do projeto Pequenos Leitores/Grandes Autores recomenda-se que seja 
desenvolvido por outros professores da educação Fundamental I, pois acredita-se que a base para a boa 
educação está nas series iniciais. Ler bem, compreender e escrever bem é fundamental para o desenvolvimento 
nas outras áreas do conhecimento. A satisfação em ter seus livros impressos e a certeza de um 
desenvolvimento pleno na leitura e na escrita, ficou estampado no rosto de cada um dos participantes deste 
projeto.  
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Figura 4: Noite de autográfos e entrega de certificados 

Figura 3: alunos com seus livros impressos 
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INTRODUÇÃO 
Desde os primórdios, o trabalho é uma condição intrínseca do ser humano, ou seja, um processo entre o homem 
e a natureza, caracterizado pela forma que ocorre a produção e o consumo, neles representadas a condição 
social de uma população (MARX, 1989). Com a criação de leis brasileiras e mais especificamente a publicação 
da Lei Federal N.º 6.514, 22 de dezembro de 1977, que alterou o Cap. V do Tít. II da Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT) e da Portaria 3.214, 08 de junho de1978, que aprovou as Normas Regulamentadoras (NR), 
relativas à Saúde e Segurança do Trabalho (SST), surge um novo horizonte para as possíveis melhorias das 
condições de trabalho (BRASIL, 2014).  
Portanto, um dos grandes desafios do mundo do trabalho consiste em eliminar riscos, de modo a evitar as 
ocorrências de acidentes de trabalho que mutilam e matam, diariamente, trabalhadores expostos às diversas 
áreas produtivas. É evidente a existência de um arcabouço legal específico que diz amparar a integridade física, 
mental e psicossocial dos trabalhadores, porém, tais legislações ainda não são suficientes para impedir 
ocorrências de danos a essa integridade.  
O presente trabalho relata a realização do Simpósio de Segurança do Trabalho, evento de cunho educacional 
e prevencionista, promovido pelo Centro Estadual de Educação Profissional Professor Antonio de Pinho Lima 
(CEEPPAPL), no município de Boa Vista, em Roraima. O evento vem ocorrendo como uma prática de educação 
permanente do trabalhador, desde o ano de 2015, no dia 28 de abril, em alusão ao Dia Mundial em Memória às 
Vítimas de Acidentes do Trabalho, que foi uma proposta da Organização Internacional do Trabalho (OIT) a todos os 
países membros.  
Trata-se da execução de um evento denominado como “Simpósio de Segurança do Trabalho”, o qual o 
CEEPPAPL já realizou quatro edições seguidas, consideradas de relevância para a comunidade acadêmica e, 
sobretudo, para os trabalhadores. O simpósio possibilita a construção de conhecimentos, valores, reflexões e 
atitudes através de intercâmbio de experiências e saberes. Nesse sentido, tem buscado discussões para sensibilizar 
a sociedade em geral para prática da prevenção de acidentes, seja de forma individual e/ou coletiva, buscando 
soluções para a problemática das ocorrências de acidentes e doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, neles 
evidenciados os riscos e agentes ambientais. Corrobora Oliveira (1999), que na abordagem dos riscos, além de 
percebê-los numa ordem genérica e específica, é importante classificá-los de acordo com sua potencialidade de 
danos. São considerados riscos os elementos, sejam eles de ordem ambiental, agentes físicos, químicos, biológicos 
e ergonômicos que são existentes no local de trabalho e que, por sua natureza, concentração, intensidade ou tempo 
de exposição, podem causar danos à saúde do trabalhador (BRASIL, 2014).  
O Centro Estadual de Educação Profissional Professor Antonio de Pinho Lima (CEEPPAPL) de Roraima é uma 
instituição de ensino profissional que oferta nove cursos técnicos, nas formas subsequente e concomitante, 
sendo eles: Técnico em Móveis, Manutenção Automotiva, Suporte em Informática, Refrigeração e Climatização, 
Serviços Jurídicos, Cuidador de Idosos, Agroindústria, Recursos Humanos e o de Segurança do Trabalho. A 
oferta de tais cursos representa uma possibilidade de oportunidade para os estudantes, muitos deles que já se 
encontram atuando como trabalhadores, ingressarem no mercado de trabalho e/ou se qualificarem/certificarem 
para galgar melhores oportunidades de emprego.  
Os cursos técnicos do CEEPPAPL formam profissionais para atuarem nas diversas atividades econômicas, desde 
as atividades elementares até as mais complexas, contendo em seu processo de trabalho diferentes fatores de 
riscos ambientais de trabalho, que podem ser insalubres, periculosos, penosos, por conseguinte, comprometerem 
a vida dos trabalhadores. Como os riscos ambientais de trabalho infelizmente são intrínsecos a todas as atividades 
laborais, ou seja, estão presentes e necessitam de medidas protetivas, pois, podem afetar a muitos, se pensou em 
realizar um evento que fosse comum a todos os cursos técnicos do CEEPPAPL, comunidade escolar e a sociedade 
roraimense, em geral.  
Vislumbrou-se como primeira medida a realização de um evento que contemplasse a saúde e segurança dos 
trabalhadores. Ao ser apresentada para a equipe gestora, a proposta foi aceita após ter sido socializada com a 
equipe e demais integrantes do Centro. Os objetivos foram: a) mobilizar a comunidade escolar e sociedade, em 
geral, para provocar um grande diálogo sobre os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho no estado de 
Roraima; b) oferecer conhecimento científico, principalmente na formação dos alunos, que é o nosso foco, e buscar 
parcerias com instituições públicas, setor privado, entidades de classes e socializar/estimular o comprometimento 
de todos os atores envolvidos. 



 
 

 

O Simpósio de Segurança do Trabalho de Roraima, que acontece durante a movimento/campanha “Abril Verde”, 
do Centro Estadual de Educação Profissional Professor Antonio de Pinho Lima (CEEPPAPL) de Roraima, tem como 
caráter permanente a proposição, sensibilização e discussão para a prevenção e vigilância de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho do estado de Roraima. Com vistas a promoção da saúde e segurança dos trabalhadores, 
segundo os princípios da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, respeitando o arcabouço legal, 
o simpósio envolveu entidades parceiras governamentais, não governamentais e de representação das áreas da 
educação, trabalho e social para o sucesso do evento.  
Inicialmente, o simpósio foi planejado e criado com o objetivo de demandar uma discussão coletiva acerca da saúde 
e segurança do trabalho, em razão do quantitativo de ocorrências de acidentes/doenças relacionadas ao trabalho 
existentes no Brasil, que é considerado elevado. O simpósio foi inspirado no Movimento/Campanha Abril Verde, 
iniciativa ocorrida no ano de 2014 pelo Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Paraná (SINTESPAR), 
e que tem como objetivo colocar em pauta para a sociedade o tema segurança e saúde do trabalhador brasileiro 
com vistas à redução dos acidentes de trabalho.  
Adotou-se o laço de cor verde, simbolizando a adesão ao ato prevencionista pela causa tão nobre da saúde e 
segurança dos trabalhadores que deve ser privilegiada e respeitada enquanto valorização humana de quem realiza 
diariamente atividades laborais para a sobrevivência e crescimento do Estado. Distribuíram-se laços de cor verde 
aos servidores durante todo mês de abril, e aos participantes durante a realização do evento.  
O objetivo deste trabalho foi relatar, socializar e difundir as experiências vivenciadas durante as quatro edições do 
simpósio de segurança do trabalho em adesão ao movimento nacional do Abril Verde, em memória às vítimas de 
acidentes do trabalho. 
 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Na oportunidade da realização da 1ª edição em 2015, o simpósio foi planejado e executado pautado por uma 
programação composta por palestras, ginástica laboral, estandes e apresentação de trabalhos acadêmicos. 
Participaram cerca de 600 pessoas entre servidores, alunos, autoridades e demais convidados. No decorrer da 
programação ficou determinado pelo gestor do CEEPPAPL que o evento a partir daquela data passaria a integrar o 
calendário oficial do Centro como forma de promover e ampliar o diálogo permanente em Segurança do Trabalho, 
dada a importância de sensibilizar para conscientizar a comunidade escolar, haja vista que todos os cursos técnicos 
disseminam a importância da temática como também a sociedade de modo geral. 
A edição de 2016 contou com a participação de palestrantes que abordaram questões sobre assédio moral, 
importância da voz, doenças ocupacionais e riscos ambientais na compostagem, temas estes sugeridos pela 
comunidade escolar. Contou também com estandes expondo Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s), proteção corretiva da rampa de acesso ao piso superior do 
CEEPPAPL, jogos educativos para ensinar prevenção e combate a incêndio, compostagem, adubo orgânico, 
ginástica laboral, campanha de imunização, mostra de materiais/instrumentos destinados à inclusão e 
acessibilidade.  
Foram realizadas dinâmicas sobre educação inclusiva e acessibilidade, orientando os participantes como 
conduzir/auxiliar uma pessoa cega com ou sem bengala, cadeirante e surda. Também houve apresentação de peça 
teatral organizada pelos alunos do curso técnico de Segurança do Trabalho e supervisionada por docente. Durante 
o evento, houve sorteios de brindes e ação de panfletagem/adesivagem pelos alunos e professor do curso técnico 
de Refrigeração e Climatização em vários pontos de destaque da cidade. Participaram 750 pessoas entre 
servidores, alunos, convidados e representantes de empresas particulares e instituições públicas. A programação 
contou com palestrantes renomados de Roraima, considerando suas especialidades. 
Em abril de 2017, iniciou-se o evento com uma atividade de ginástica laboral. Em seguida, foram realizadas 
palestras, instalação de estandes com jogos, equipamentos e instrumentos destinados para pessoas deficientes, 
mobilidade reduzida e dinâmicas sobre educação inclusiva, como conduzir/auxiliar uma pessoa cega, cadeirante e 
surda. Instalou-se uma equipe de profissionais da saúde para aferir pressão arterial, teste de glicemia capilar e 
informes sobre saúde. Realizou-se uma dinâmica intitulada “caixa surpresa”, contendo dez perguntas sobre saúde 
e segurança do trabalho, a qual foi coordenada por uma professora que conduziu e estimulou os participantes no 
auditório através de uma música animada. Na oportunidade, contabilizaram-se cerca de 900 participantes. 
No dia 26 de abril de 2018, ocorreu a quarta edição do simpósio pautada por atividades acadêmicas e culturais 
como palestras, peça teatral, ginástica laboral, expositores de trabalhos pedagógicos sobre o tema e expositores 
como, por exemplo, demonstração de instrumentos de avaliação ambiental, e parceiros, entre eles, Companhia de 
Água e Esgoto de Roraima, Clínica Prosseg, Eletrobrás Distribuidora em Roraima, bem como Corpo de Bombeiros 
Militares de Roraima (CBM/RR). Participaram cerca de 1.200 pessoas, entre comunidade escolar composta por 
equipe gestora, servidores, professores e alunos, além de convidados e palestrantes do Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador (CEREST), Centro Viva Comunidade, Viva Melhor Idade, entre outras instituições públicas e 
privadas.  
A programação foi intensa, ocorreu nos três turnos, sendo no horário matutino a abertura oficial com a participação 
da equipe gestora, docentes, autoridades, servidores e convidados. Os presentes no turno matutino foram 



 
 

 

contemplados com uma palestra sobre a prevenção de perdas auditivas ministrada por uma fonoaudióloga. Já no 
horário vespertino, o evento contou com uma palestra acerca do estresse e qualidade de vida do trabalhador, 
proferida por uma psicóloga. À noite, a programação contou também com expositores e uma palestra sobre o 
panorama dos acidentes de trabalho do estado de Roraima, realizada por uma assistente social. 
É importante ressaltar que em todas as edições foram realizadas avaliações pela equipe da gerência de integração 
escola/empresa, responsável pela coordenação geral do evento, com o intuito de melhorar as futuras edições e 
envidar esforços para atender às demandas solicitadas/apresentadas. Nas quatro edições se contou com a parceria 
do CBM/RR, bombeiro civil, Eletrobrás, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), CEREST Estadual, escolas estaduais, entre 
outros parceiros que colaboraram para tornar o evento possível e dentro das expectativas dos envolvidos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observou-se que é importante buscar mais parcerias para viabilizar e ampliar a realização do simpósio dando 
mais visibilidade à temática central qual seja a educação do trabalhador/a. Ao analisar as quatro edições do 
simpósio, nota-se que o tipo de evento proposto, atraiu pessoas das mais diversas áreas, não apenas 
diretamente os considerados prevencionistas, dada a constatação da demanda de servidores, trabalhadores e 
egressos interessados pelas temáticas contidas nas programações, assim como pela presença de cerca de 
200 pessoas por turno.  
Considerou-se que na avaliação global representada no quadro 1 foi possível levantar os pontos positivos e os 
que devem ser melhorados o que permitiu que os dados fossem tratados, reflexivos, planejados e mais 
organizados na próxima edição. 
 
Quadro 1. Avaliação global realizada durante as edições do Simpósio em Segurança do Trabalho de Roraima 

Pontos positivos: 

• Participação da maioria dos alunos, professores e servidores em geral. 

• Auditório climatizado com assentos para cento e quarenta e quatro pessoas. 

• Planejamento, organização, distribuição de equipes responsáveis pelas atividades. 

• Recursos materiais (notebook, microfones, data show, caixa de som, entre outros equipamentos/instrumentos). 

• Divulgação do simpósio por meio de cartazes, panfletos, laço verde, adesivo, entrevistas, senário e camisetas.  
 
Pontos a serem melhorados: 

• Ampliar a divulgação para que mais pessoas sejam informadas dos perigos que existem nas diversas atividades. 

• Mais apresentação de grupos culturais no evento. 

• Melhorar a participação dos alunos e professores, dado o evento ser de grande relevância para a qualidade de 
vida de todos.  

• Elaborar e publicar mais trabalhos científicos. 

• Mais envolvimento de autoridades. 

Fonte: autoras, 2018. 
 
No quadro 2 se evidenciou as sugestões e elogios que foram na maioria considerados positivos. Destacou-se no aspecto 
sugestões a necessidade de se discutir sobre quais as causas de mortes de trabalhadores por suicídio em Roraima pelas 
ocorrências de vítimas serem consideras elevadas. Já o aspecto elogios se observou, em especial, que o CEEPPAPL se 
preocupa com a disseminação da educação, cidadania, cultura, saúde e segurança do trabalhador.  
 

Quadro 2. Elogios dos participantes e sugestões de temas para a próxima edição do Simpósio em Segurança do 
Trabalho de Roraima  

• O CEEPPAPL está de parabéns pelo planejamento, organização, mobilização e realização do evento.  

• Busca de instituições e empresas parceiras para estabelecer o diálogo em SST. 

• Introduzir temas específicos em SST, considerando os cursos ministrados no CEEPPAPL. 

• Atuação em prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. 

• Outros eventos deste gênero deveriam acontecer com mais frequência. 

• Aprofundar a abordagem sobre SST promovendo minicursos. 

• Promover debate sobre a erradicação do trabalho infantil. 

• Simulação de ocorrência de incêndio envolvendo busca, resgate de vítimas e evacuação de área. 

• Solicitar a presença/envolvimento das autoridades para dialogar sobre os acidentes de trabalho em Roraima. 

• Estimular mais a comunidade científica para desenvolver mais trabalhos sobre SST. 

• Desenvolver estratégias para minimizar e monitorar os riscos ambientais presentes no CEEPPAPL. 

• Disseminar educação, cidadania, cultura, saúde e segurança do trabalhador. 

• Discutir sobre quais as causas de mortes de trabalhadores por suicídio em Roraima.  

Fonte: autoras, 2018. 
 
 

Na tabela 1 estão apresentados os principais meios de divulgação pelos quais se atingiram egressos, 
trabalhadores, alunos e sociedade, em geral. 



 
 

 

 

Tabela 1. Repercussão do Simpósio em Segurança do Trabalho de Roraima “Abril Verde” em sites online  

Meio de divulgação Endereço eletrônico 

Portal Eletrônico do G1 Roraima 
http://g1.globo.com/rr/roraima/videos/t/todos-os-videos/v/simposio-de-
seguranca-no-trabalho-ocorre-quinta-feira-em-boa-vista/6686701/  

Jornal Roraima Hoje (digital) 
http://www.jornalroraimahoje.com.br/index.php/geral/seguranca/4905-
abril-verde-centro-de-educacao-profissional-realizara-simposio-sobre-
seguranca  

Portal Temático 
http://www.viaseg.com.br/noticia/18029-
sst__seguranca_no_trabalho_e_tema_de_simposio_em_roraima.html 

Portal eletrônico do Jornal Folha de Boa Vista 
https://www.folhabv.com.br/noticia/Evento-reune-comunidade-para-
debater-seguranca-no-trabalho-/39243  

Fonte: autoras, 2018. 
 

CONCLUSÕES 
O simpósio em SST é uma experiência exitosa que envolve alunos, professores, comunidade escolar e 
sociedade, em geral, na qual se envida esforços para ações educativas e prevencionista almejando que seja 
contemplada a necessidade de focar para a sensibilização/compreensão para a importância da valorização 
humana.  
Estima-se que pelo menos 3.450 pessoas participaram das quatro edições do seminário, levantando discussões 
e alternativas para a clamante situação de acidentes e adoecimento em que estão sujeitos os trabalhadores do 
estado de Roraima. Constatou-se que a maioria dos participantes ficaram satisfeitos com a organização e 
programação das edições, o que denota o cumprimento dos objetivos propostos pelo CEEPAPL. 
Ressaltou-se que para melhorar o desenvolvimento das atividades laborais e garantir a manutenção de 
condições seguras e saudáveis para os trabalhadores, urge conhecer e difundir medidas de controle capazes, 
se não de eliminarem/neutralizarem, mas pelo menos minimizarem estes sofrimentos. 
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INTRODUÇÃO 
O cupuaçuzeiro [Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) k. Schum], fruteira nativa da região amazônica, é 
cultivado principalmente na região norte, mas também vem sendo implantada comercialmente no sudeste da 
Bahia (BRASIL, 2015). 
A espécie é uma boa opção de renda para a agricultura familiar, já que a polpa do fruto é bastante apreciada 
para preparo de sucos e várias outras receitas de bebidas e doces, além de ser utilizada, também, na produção 
de cosméticos. As sementes são utilizadas na produção de “cupulate”, um produto semelhante ao chocolate 
(SOUZA et al., 1998; SOUZA et al., 2002; FERREIRA et al., 2008; SOUZA et al., 2008).  
Os frutos dos cupuaçuzeiros apresentam formas variadas, com diâmetro entre 9 cm e 15 cm, comprimento 
entre 10 cm e 40 cm e peso entre 300 g e 4000 g. O percentual de polpa por fruto varia de 24% a 50%, o de 
sementes de 10% a 29%, o de casca de 39% a 52% e o de placenta de 2% a 4%. A polpa tem coloração branca, 
amarela ou creme, com um sabor levemente ácido (SOUZA et al., 1998; SOUZA et al., 1999).  
Programas de melhoramento para o desenvolvimento de variedades que proporcionem boa rentabilidade aos 
empreendedores são necessários (ALVES, 2002). Além dos caracteres de qualidade e resistência às principais 
pragas e doenças, a seleção de genótipos que apresentem frutos de maior tamanho e com maior porcentagem 
de polpa é desejável. 
O número mínimo de frutos que deve ser avaliado em cada genótipo para que a seleção entre genótipos seja 
feita com eficiência, pode ser obtido pelas estimativas do coeficiente de repetibilidade. Este parâmetro pode ser 
estimado quando a medição de um determinado caráter é repetida, no tempo ou no espaço, em um mesmo 
indivíduo (CRUZ et al., 2004).  
Este estudo teve como objetivos estimar coeficientes de repetibilidade de caracteres do fruto de cupuaçuzeiros 
e determinar o número mínimo de frutos necessários para predizer o valor real dos genótipos.  
MATERIAL E MÉTODOS 
Um total de 22 genótipos de cupuaçu, oriundos de um Sistema Agroflorestal (SAF) instalado no Campo 
Experimental Confiança, pertencente à Embrapa Roraima e localizado no município do Cantá - RR, foi avaliado 
na safra 2016/2017. De cada genótipo, 10 frutos maduros foram aleatoriamente coletados, sendo cada fruto 
considerado uma repetição.  
No Laboratório de Pós-colheita da Embrapa Roraima (Boa Vista – RR) os frutos foram avaliados quanto aos 
seguintes caracteres: comprimento longitudinal (CL; cm), diâmetro transversal (DT; cm), peso total (PT; g), 
espessura da casca (EC; cm), peso da casca (PC; g), peso da polpa (PP; g), peso da placenta (PP; g) e peso 
das sementes úmidas (PSU; g). Para determinação dos caracteres envolvendo peso, comprimento e diâmetro 
foram utilizadas balança analítica, fita métrica e paquímetro digital, respectivamente.  
Os coeficientes de repetibilidade foram estimados pelo método dos componentes principais com base na matriz 
de correlações (CRUZ et al., 2004). De posse destes coeficientes, obteve-se o número de frutos (η0) 
necessários para se predizer o valor real dos genótipos: 

  em que:  representa o coeficiente de determinação genotípica, o qual é  

calculado da seguinte forma:  

 
O programa Genes foi utilizado em todas as análises genético-estatísticas (CRUZ, 2006). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ao se selecionar determinado genótipo, acredita-se que a superioridade apresentada pelo mesmo irá 
permanecer ao longo de todo o seu ciclo de vida. Entretanto, nem sempre esse fato é observado, sendo 
necessário avaliar a capacidade de repetição de expressão dos caracteres de interesse, o que pode ser feito 
pela estimação do coeficiente de repetibilidade ( ). Consideram-se elevados os valores de  quando estes são 
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≥ 0,6; médios quando são < 0,6 e ≥ 0,3 e baixos quando são < 0,3 (CAVALCANTE et al., 2012; VENCOVSKY, 
1973; RESENDE, 2002).  
No presente estudo, as estimativas de  para PSU e PP foram baixas (0,2140 E 0,2455; respectivamente), 

enquanto que as estimativas para os demais caracteres foram moderadas (0,3933 a 0,5919). Estes resultados 
evidenciam a existência de moderada regularidade na repetição da maioria dos caracteres avaliados. Com 
exceção do PSU e do PP, os coeficientes de determinação (R2) foram maiores que 85% para todos os demais 
caracteres, evidenciando confiabilidade nos resultados obtidos. 
Tabela 1. Estimativas dos coeficientes de repetibilidade ( ) e dos coeficientes de determinação (R2), pelo 

método dos componentes principais baseado na matriz de correlação, para oito caracteres de frutos de 
cupuaçuzeiros. Cantá – RR, 2018 

Caractere                                                                                                                                          R2 (%) 

CL 0,4644 89,6589 

DT 0,3709 85,5008 

PT 0,4271 88,1723 

ECM 0,3968 86,8050 

PC 0,5919 93,5492 

PPF 0,3933 86,6367 

PSU 0,2140 73,1379 

PP 0,2455 76,4918 

CL: comprimento longitudinal; DT: diâmetro transversal; PT: peso total; EC: espessura da casca; PC: peso da casca; PPF: peso da 
polpa; PSU: peso de sementes úmidas; e PP: peso da placenta.  

O número de frutos necessários (η0) para que haja seleção efetiva de genótipos superiores, considerando todos 
os caracteres avaliados, podem ser observados na Tabela 2. Considerando-se o coeficiente de determinação 
de 85%, o η0 variou de 4 (PC) a 21 frutos (PSU), sendo que, para os caracteres de maior importância econômica, 
ou seja, CL, DT, PT e PPF, a avaliação de 10 frutos seria suficiente. Considerando estes mesmos caracteres, 
para que fosse alcançado coeficiente de determinação de 90%, seria necessária a avaliação de 15 frutos, o 
que implicaria em maior gasto de tempo e mão de obra para o programa de melhoramento, uma vez que o 
trabalho de avaliação é realizado manualmente.   
Tabela 2. Número de frutos necessários (η0), associados a diferentes coeficientes de determinação (R²), para 
oito caracteres avaliados em frutos de cupuaçuzeiros 

R2 (%) CL DT PT ECM PC PPF PSU PP 

80 5 7 5 6 3 6 15 12 

85 7 10 8 9 4 9 21 17 

90 10 15 12 14 6 14 33 28 

95 22 32 25 29 13 29 70 58 

99 114 168 133 150 68 153 364 304 

CL: comprimento longitudinal; DT: diâmetro transversal; PT: peso total; EC: espessura da casca; PC: peso da casca; PPF: peso da 
polpa; PSU: peso de sementes úmidas; e PP: peso da placenta.  

CONCLUSÕES 
Foi evidenciada existência de moderada regularidade na repetição da maioria dos caracteres avaliados. 
Considerando 85% de confiabilidade, é necessária a avaliação de pelo menos 10 frutos por genótipo ao se 
considerar os caracteres de maior importância econômica, ou seja, tamanho e peso do fruto e peso da polpa.  
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INTRODUÇÃO 
A castanheira-do-brasil (Bertholletia excelsa HBK) é uma espécie arbórea florestal encontrada naturalmente 
em áreas de terra firme da região amazônica (SALOMÃO, 2009). As amêndoas contidas nos frutos são ricas 
em proteínas, lipídios, vitaminas e selênio, sendo, portanto, muito nutritivas. 
As amêndoas são usadas na fabricação de produtos alimentícios como: bombons, óleos, biscoitos, dentre 
outros, além de garantir excelentes cosméticos. Os frutos podem ser utilizados para confecção de artesanatos 
e carvão (FAUSTINO et al., 2014). Devido a esse múltiplo aproveitamento, a castanheira se torna uma 
alternativa de renda para a agricultura familiar e gera empregos nas indústrias especializadas (MÜLLER et 
al.,1995; EMBRAPA, 2004; WADT et al., 2009).    
O fruto da castanheira, também chamado de “ouriço”, caracteriza-se por ser indeiscente, lenhoso, com forma 
levemente achatada ou esférica e peso variando de 200 g a 1,5 kg. Os frutos, em média, contém de 10 a 25 
sementes, as quais pesam, em média, 7 gramas, apresentam formato triangular-anguloso, comprimento de 4 
a 7 cm e casca rugosa (MÜLLER et al.,1995; COOPAVAM-PROJETO SENTINELAS DA FLORESTA, 2016). 
Programas de melhoramento para a castanheira são essenciais para disponibilização de material genético 
selecionado, com boa produtividade e qualidade das castanhas.  
Um questionamento que surge na caracterização de genótipos de castanha-do-brasil visando à seleção entre 
genótipos é o número mínimo de frutos e de sementes que deve ser avaliado por genótipo. Esta resposta pode 
ser obtida por meio das estimativas dos coeficientes de repetibilidade (CRUZ et al., 2004), parâmetro que pode 
ser estimado quando a medição de determinada variável se repete várias vezes, no tempo ou no espaço, em 
um mesmo indivíduo (CRUZ et al., 2004).  
Este estudo teve como objetivos estimar coeficientes de repetibilidade de caracteres de sementes de 
castanheiras-do-brasil e determinar o número mínimo de castanhas necessárias para predizer o valor real dos 
genótipos. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Um total de 21 genótipos de castanha-do-brasil, implantadas em um Sistema Agroflorestal (SAF) instalado no 
Campo Experimental Confiança, pertencente à Embrapa Roraima e localizado no município do Cantá - RR foi 
avaliado na safra 2017. De cada genótipo foram avaliadas 100 sementes provenientes de 10 frutos aleatórios.  
As sementes úmidas foram avaliadas no laboratório de Solos da Embrapa Roraima (Boa Vista – RR), quanto 
aos seguintes caracteres: peso (PS; g), altura (AS; cm) e largura (LS; cm). Para quantificação do PS utilizou-
se balança analítica e para AS e LS utilizou-se paquímetro digital. 
Os coeficientes de repetibilidade foram estimados pelo método dos componentes principais com base na matriz 
de correlações (CRUZ et al., 2004). De posse destes coeficientes, obteve-se o número de sementes (η0) 
necessárias para se predizer o valor real dos genótipos: 

  em que:  representa o coeficiente de determinação genotípica, o qual é  

calculado da seguinte forma:  

 
O programa Genes foi utilizado nas análises genético-estatísticas (CRUZ, 2006). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foi observada variabilidade entre os genótipos (P<0,05) para os três caracteres avaliados, com médias de 8,04 
g; 4,17 cm e 2,52 cm para PS, AS e LS, respectivamente (dados não apresentados). 
Coeficientes de repetibilidade ( ) são considerados elevados quando são ≥ 0,6; médios quando são < 0,6 e ≥ 

0,3 e baixos quando são < 0,3 (VENCOVSKY,1973; RESENDE, 2002). No presente estudo, constatou-se que 
as estimativas de  foram moderadas para todos os caracteres (Tabela 1), indicando moderada regularidade 

na repetição dos mesmos, de uma semente para outra. O valor de  obtido para PS foi inferior ao obtido por 

mailto:marcosmyguelmayer@gmail.com


 

361 
 

Oliveira e Rosse (1999), os quais obtiveram estimativa de 0,844 ao avaliar genótipos de castanha-do-brasil 
selecionados no Acre. Os coeficientes de determinação (R²) apresentaram valores acima de 98%, o que traz 
confiabilidade aos resultados.  
Tabela 1. Estimativas dos coeficientes de repetibilidade ( ) e dos coeficientes de determinação (R²), pelo 

método dos componentes principais, baseado na matriz de correlação, de três caracteres de sementes de 
castanheira-do-brasil. Cantá – RR, 2018 

Caráter r R² (%) 

PS  0,4509 98,7967 

AS 0,4285 98,6840 

LS 0,3889 98,4530 
PS: Peso da semente; AS: Altura da semente; e LS: Largura da semente. 

O número de sementes necessárias (η0) para garantir seleção efetiva de genótipos superiores é demonstrada 
na Tabela 2. Tendo como base R² de 85%, é necessária a avaliação de 7, 7 e 9 sementes para PS, AS e LS, 
respectivamente. Ou seja, a avaliação de 9 sementes seria suficiente para os três caracteres considerados. Ao 
se considerar R2 de 90%, seriam necessárias a avaliação de pelo menos 14 sementes para satisfazer a 
exigência dos três caracteres. 
Tabela 2. Número de sementes por fruto, de acordo com diferentes coeficientes de determinação (R²), para 
avaliação de três caracteres. Cantá – RR, 2018 

R2 PS AS LS 

80 5 5 6 

85 7 7 9 

90 11 12 14 

95 23 25 29 

99 119 129 149 
PS: Peso da semente; AS: Altura da semente; e LS: Largura da semente. 
 

CONCLUSÕES 
Foram observadas diferenças significativas entre os genótipos de castanha-do-brasil, quanto aos caracteres 
peso, largura e altura da semente. Houve moderada regularidade de repetibilidade dos três caracteres, sendo 
necessário a avaliação de no mínimo 9 sementes de cada fruto, com 85% de grau de certeza.   
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INTRODUÇÃO 

 O feijão-caupi, feijão-de-corda ou feijão macassar (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é uma leguminosa importante 
para o consumo humano e destaca-se por sua importância socioeconômica para as famílias das regiões Norte 
e Nordeste do Brasil. Constitui-se num dos principais componentes da dieta alimentar, nas zonas rural e urbana, 
gerando emprego e renda para milhares de pessoas. É uma cultura bastante versátil em termos de mercado, 
podendo ser comercializada na forma de grãos secos, vagens e grãos verdes ou frescos (feijão-verde) (Salgado 
et al., 2012). 
Para Gaspar e Nakagawa (2002), a semente é um insumo indispensável na produção agrícola, pois 
desempenha importante papel para o aumento quantitativo e qualitativo de produtividade, sendo assim, a 
utilização de sementes de alta qualidade é um fator determinante para o sucesso de qualquer cultura. Além 
disso, as sementes são a principal via de transporte de patógenos sendo necessário a utilização de sementes 
de qualidade. 
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi identificar os fungos associados as sementes de feijão-caupi 
produzidas no cerrado de Roraima em lotes produzidos no ano de 2017. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

As sementes foram obtidas de plantas de feijão-caupi da cultivar BRS Guariba produzidas no ano de 2017 no 
P.A Nova Amazônia, pertencente ao município de Boa Vista, RR. As sementes foram colhidas, trilhadas, sendo 
realizada a retirada das impurezas e enviadas ao laboratório de Fitopatologia da Embrapa Roraima, 
armazenadas em sacos plásticos por um período de trinta dias. Após este período, realizou-se o teste de 
sanidade e identificação de fungos associados às sementes de feijão-caupi. Para a detecção dos fungos nas 
sementes adotou-se o método de “bloter test” em caixas gerbox, com 16 repetições de 25 sementes cada, com 
quatro lotes, sendo cada lote um tratamento, totalizando 400 sementes analisadas para cada tratamento. As 
sementes foram colocadas individualmente com auxílio de uma pinça esterilizada por flambagem em caixas 
gerbox (caixas 11x 11 x 3,5 cm), previamente desinfetadas com álcool a 70%, contendo no seu interior, uma 
folha de papel filtro para gerbox umedecido em água destilada e esterilizada. Junto à água foi adicionado 2,4 
D na proporção de 0,01% para inibir a germinação das sementes de feião-caupi. Após um período de incubação 
de sete dias, à temperatura de 25ºC±2, sob regime de luz fluorescente de 40 watts, em alternância de 12 horas 
de luz e 12 horas de escuro, foi efetuada a contagem das espécies fúngicas e sua respectiva identificação, 
conforme Neeargaard (1979). 
As sementes foram analisadas individualmente em microscópio estereoscópico (lupa). Quando não foi possível 
realizar a identificação, foram retiradas estruturas fúngicas das sementes contaminadas e feitas lâminas para 
serem examinadas ao microscópio óptico multifocal. As lâminas foram montadas pelo processo de pescagem 
direta que consiste na raspagem das sementes contaminadas com o uso de estiletes (feitos com agulha de 
costura fina). O estilete foi previamente esterilizado pelo processo de flambagem. O material retirado da 
semente foi colocado em lâminas de vidro onde foi sobreposta uma lamínula contendo água estéril. Após a 
lâmina montada, foi levada ao microscópio óptico onde a visualização foi primeiramente feita na lente objetiva 
de aumento quatro vezes (4x), depois na lente de dez vezes (10x), vinte vezes (20x) e quarenta vezes (40x) 
até a identificação da espécie fúngica, onde as imagens visualizadas foram comparadas com as figuras e/ou 
fotos com gêneros de fungos (REIS CASA, 1998). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Nas 1600 sementes analisada dos quatro lotes (tratamentos) foram identificados cinco gêneros diferentes de 
fungos (Tabela 2). Os fungos que apresentaram maiores incidências foram Macrophomina phaseolina, 
Aspergillus flavus e Fusarium sp., seguidos pelos de menor manifestação como Penicillium sp. e Phoma sp. 

Tabela 2. Valores médios (%) da incidência de fungos associados às sementes de feijão-caupi cv. 
BRS Guariba produzidas no P.A Nova Amazônia, Boa Vista, RR, Brasil, 2017 



 

363 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*médias seguidas de mesma letra na coluna pertencem ao mesmo agrupamento pelo teste de Tukey, não 
diferindo ao nível de 5% de probabilidade. 
 
O fungo Aspergillus flavus apresentou maior incidência no T4, que não diferiu do tratamento T2, mas diferiu 
dos demais tratamentos. Fungos do gênero Aspergillus não são patogênicos à cultura do feijão-caupi em 
campo, entretanto causam deterioração dos grãos e sementes durante o período de armazenamento. Todavia 
é importante evitar o desenvolvimento destes fungos nas sementes pois, segundo Torres e Bringel (2005) 
podem causar danos como redução de germinação, aumento da taxa de ácidos graxos, descoloração da 
semente, alterações bioquímicas, produção de toxinas prejudiciais ao homem e outros animais, bem como 
redução do peso seco da semente. 
O fungo Penicillium sp. apresentou baixa incidência nos lotes analisados, sendo o T4 o de maior infestação, 
porém não diferiu estatisticamente do T3, mas diferiu dos demais tratamentos. Os fungos do gênero Penicillium 
podem provocar a podridão de sementes e grão, acarretam descolorações nas sementes, restrição na 
germinação, dano da matéria seca, produção de micotoxinas e modificação do valor nutricional (DONATI, 
2008). Ao sobreviver no solo ou no interior das sementes e grãos, estes patógenos podem gerar problemas e 
intoxicações em seres humanos e animais.  
Para o gênero Fusarium sp. a maior incidência foi detectada no T1, que a incidência 3 vezes maior que os 
demais tratamentos, diferindo estatisticamente destes. Não houve diferença entre os tratemtnos T2, T3 e T4, 
que ficaram no mesmo agrupamento.  
O gênero Macrophomina phaseolina apresentou diferença significativa entre os lotes analisados, sendo a T3 o 
que apresentou maior incidência com 21,18% comprovando que as condições ambientais do cerrado de 
Roraima foram favoráveis para este fungo, quando comparado com as demais regiões do Brasil onde o mesmo 
ocorre. Os tratamentos diferiram significativamente entre si, sendo o de maior incidência detectado no T3, 
chegando a apresentar valor 3 vezes maior do que o observado no T4.  Dentre os fungos detectados, este 
merece destaque, pois é agente causal do fungo podridão-cinzenta-do-caule, o qual pode infectar várias partes 
da planta de feijão-caupi, sendo responsável pela redução no estande da cultura e de sua produtividade 
(Athayde Sobrinho et al., 2005). 
Fungos do gênero Phoma apresentaram baixa incidência e a incidência desta não diferiu estatisticamente entre 
os tratamentos.  
 

CONCLUSÕES 
 
Presença de cinco espécies fúngicas associadas às sementes de feijão-caupi BRS Guariba, produzidas no P.A 
Nova Amazônia, Boa Vista.  
Os fungos Macrophomina phaseolina e Aspergillus flavus apresentaram maiores incidência nas sementes de 
feijão-caupi dos tratamentos analisados.        Dentre os 
tratamentos analisados, o T4 apresentou menor incidência do fungo e M. phaseolina nas sementes analisadas. 
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Feijão-caupi BRS Guariba 

 
Trat 

Aspergillus 
flavus 

Penicillium sp. Fusarium sp. Macrophomina 
phaseolina 

Phoma sp. 

 
T1 

 
2,0 b 

 
0,12 b 

 
7,75 a 

 
13,18 c 

 
0,93 a* 

 
T2 

 
3,81 ab 

 
0,56 b 

 
1,87 b 

 
17,62 b 

 
1,18 a 

 
T3 

 
1,93 b 

 
1,12 ab 

 
2,00 b 

 
21,18 a 

 
1,31 a 

 
T4 

 
4,9 a 

 
1,68 a 

 
2,62 b 

 
7,12 d 

 
1,00 a 

 
Média 

 
3,18 

 
0,87 

 
3,56 

 
14,78 

 
1,10 

 
CV(%) 

 
64,89 

 
125,63 

 
50,34 

 
21,65 

 
118,55 
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INTRODUÇÃO 
No cotidiano escolar quase sempre a disciplina de matemática é considerada uma grande vilã nos rendimentos 
(boletins) escolares. Ao lado de outras disciplinas de ciências exatas, como a física e química, a matemática 
vem aos poucos tomando destaque como a disciplina que mais proporciona fraco desempenho dos alunos.   Ao 
introduzir o assunto da feira de ciências 2017, que tem por lema “A MATEMÁTICA ESTA EM TUDO” para a 
turma da 1ª série “E” do ensino médio da escola, dos 17 alunos presentes em sala de aula, 11 afirmaram que 
não gostavam da disciplina de matemática, apenas 05 destes afirmaram que gostavam da disciplina.  Este fato 
tornou-se instigador e motivou a turma a estudarem o assunto.  Assim, surgiu o desejo de investigar e analisar 
as percepções dos alunos do ensino médio referente à disciplina de matemática, e buscar alguma forma de 
contribuir com a reflexão de alunos que veem a matemática como uma disciplina de difícil compreensão, mesmo 
que ela esteja inserida em práticas do cotidiano.   
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi de natureza quantitativa/qualitativa e exploratória, que conforme explica Gil (2010), tem por 
propósito uma maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Em vista disso, foi 
realizada uma pesquisa de campo com o uso do método exploratório, sistematizado através de questionário 
semiestruturado, com a análise e discussão dos dados e exposição dos resultados.  Sendo assim, foi 
desenvolvido um estudo com o intuito de esclarecer e produzir reflexões sobre este assunto objetivando até um 
processo de ressignificação destas concepções. A referida pesquisa foi aplicada a uma amostra composta por 
134 alunos regularmente matriculados no Ensino Médio da Escola Estadual Desembargador Sadoc Pereira.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme o questionário aplicado, obtivemos os seguintes resultados:  
Para a Questão - A respeito de sua relação (relação do aluno) com a disciplina de matemática, os sujeitos da 
pesquisa responderam demonstrando os seguintes resultados: 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: a pesquisa 
 

A pesquisa demonstra que a respeito de sua relação com a disciplina de matemática, 36% dos sujeitos 
afirmaram que Não gostam da disciplina, 32% Gostam muito da disciplina, 16% dos alunos disseram que 
Detesta a disciplina e apenas 16% disseram que a disciplina de matemática é indiferente.  Nesta questão 
verificou-se que, ao somar-se os 36% que não gostam com os 16% dos alunos que disseram que detestam a 
disciplina, temos um total de 52% de alunos que apresentam rejeição a matemática, o que pode variar o grau 
de aceitação ou até mesmo levar ao desinteresse, desprezo e até a raiva por esta disciplina, portanto, verifica-
se que é  bem mais elevado o número de alunos que de alguma maneira rejeitam a disciplina, do que aqueles 
que demonstram que gostam.  
Silva e Boeri (2013) afirmam que os alunos necessitam querer aprender, ter força de vontade e se esforçar para 
que o mesmo tenha um bom desempenho na matemática.  Prestar atenção nas aulas, colaborar com o 

32%

36%

16%

16%

GRÁFICO  1 - Relação do aluno com a Disciplina 
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Matemática
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Matemática
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professor na sala de aula. Buscar maneiras, criar estratégias para que possa entender melhor o conteúdo. 
Conforme as afirmações das autoras se percebe que o aluno necessita ter interiorizado que seu desempenho 
pode ser melhorado através de sua participação ativa, nas atividades propostas pelo professor ampliando assim 
seu tempo de estudo em casa para que sua condição de aprendizado seja favorecida e isto poderá leva-lo a 
ter menor grau de rejeição à disciplina.  
Para a Questão – Que busca identificar os motivos que o aluno acredita que os leve a não gostar de 
matemática, os alunos responderam da seguinte forma: 

 
Fonte: a pesquisa 

 
Conforme o estudo realizado percebeu-se que 42% dos alunos entrevistados disseram que acreditam que não 
gostam de matemática pelo fato de a disciplina conter muitas formulas e regras para realizar os cálculos e não 
conseguem lembrar todas, 36 % responderam que é porque não consegue resolver os cálculos matemáticos 
porque não entendem, 17 % responderam que é pelo fato de alguns professores não explicarem de modo que 
consigam entender e 05 % expuseram que não gostam do professor e por isso não gostam da disciplina.  
Observa-se que as respostas relacionadas ao fato de a disciplina conter muitas formulas e cálculos e ainda por 
ser de difícil entendimento, ou seja, os alunos não conseguem entender, são as que mais se destacam.  A 
questão referente ao aluno, que não conseguem entender às explicações do professor ocupa um destaque de 
17 % sendo também um dado significativo e bem mais elevado do que o fato de o aluno não gostar do professor 
e fazer desse sentimento uma correlação com a disciplina. Com isso é possível compreender que os aspectos 
relacionados ao fato de os alunos não gostarem da disciplina esta direcionado ao não aprendizado pela falta 
de compreensão, por não conseguir realizar cálculos, por não entender, por não recordar de formulas, regras 
de determinados cálculos.  
Para a questão - O professor usa várias maneira para ensinar, incluindo tarefas e deveres individuais, 
discussão em sala, trabalhos em grupo, exercícios e explicações com exposição do conteúdo, as respostas 
foram:  

 

 

 

 

 

 
   Fonte: a pesquisa 

Esta questão apresenta resultados que demonstra que o professor usa de maneiras diversificadas para 
trabalhar os conteúdos em sala de aula, pois 72% dos entrevistados disseram que sim, que os professores 
usam varias maneiras para ensinar, incluindo tarefas e deveres individuais, discussão em sala, trabalhos em 
grupo, exercícios e explicações com exposição do conteúdo. 20% disseram que às vezes é que os professores 
usam maneiras diversificadas. 5% disseram que raramente o professor usa maneiras diversificadas 3% 
disseram que não, que os professores não usam maneiras diversificadas. Portanto, constata-se aqui com a 
pesquisa que a grande maioria dos alunos observa que os professores de matemática desenvolvem bem suas 
funções, buscando maneiras diversas e eficientes para que o aluno compreenda bem a matéria.  
Silva e Boeri (2013) afirmam que cabe ao professor preparar aulas motivadoras, buscar diversas metodologias 
e recursos para facilitar o processo de ensino.  E aos alunos cabe participar integralmente nas aulas e atividades 
propostas. (RESENDE e MESQUITA, 2013) afirmam que os alunos devem participar ativamente, integrar-se 
nas aulas, discutir, analisar e refletir, inclusive sobre sua própria existência e, o professor quanto mais propiciar 
isto mais estará favorecendo a construção de seu próprio conhecimento, o melhoramento das relações e uma 
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GRÁFICO  2 - Se você não gosta de Matemática, você acredita que é 
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maior integração. Com isto percebe-se que os professores atuam buscando esta participação ativa dos alunos 
e ainda promovendo atividades diversificadas com o intuito de despertar o interesse e a atenção dos alunos.  
 
 
Para a questão - Que busca conhecer se os pais dos alunos acompanham os deveres de casa regularmente 
as respostas foram: 

 
Fonte: a pesquisa 

Conforme demonstrado no gráfico, 36% responderam que os pais acompanham às vezes os deveres de casa 
dos filhos, 29% responderam que sim que acompanham os deveres de casa dos filhos regularmente, 22% 
disseram que não que os pais não acompanham os deveres de casa regularmente, e 13% disseram que 
raramente os pais acompanham os deveres de casa regularmente. Esta questão indica que o acompanhamento 
dos pais nas atividades escolares dos filhos ocorre de forma insuficiente, pois o que mais aparece é a resposta 
às vezes sendo um total de 36%, apenas 29% dos pais acompanham regularmente. Este fator também pode 
ser um indicador que também contribui para os baixos rendimentos dos alunos, pois se não possuem o hábito 
de realizar as atividades e tarefas de casa e se não possuem o acompanhamento dos pais, o rendimento 
insatisfatório torna-se bem mais evidente.  

CONCLUSÕES 
A pesquisa demonstrou que a respeito de sua relação com a disciplina de matemática, 36% dos sujeitos 
afirmaram que Não gostam da disciplina, 16% dos alunos disseram que Detestam a disciplina e apenas 16% 
disseram que a disciplina de matemática é indiferente. Assim, temos um total de 52% de alunos que apresentam 
rejeição a disciplina de matemática, o que pode variar o grau de aceitação ou até mesmo levar ao desinteresse, 
desprezo e até a raiva da disciplina. A pesquisa evidenciou que 42% dos alunos entrevistados disseram que 
acredita que não gosta de matemática pelo fato de a disciplina conter muitas formulas e regras para realizar os 
cálculos e não conseguem lembrar todas.  Na pesquisa os resultados também demonstraram que o professor 
usa de maneiras diversificadas para trabalhar, pois 72% dos entrevistados disseram que os professores usam 
varias maneiras para ensinar, incluindo tarefas e deveres individuais, discussão em sala, trabalhos em grupo, 
exercícios e explicações com exposição do conteúdo. Para a questão que trata do acompanhamento os dados 
revelaram que os alunos responderam que 36% dos pais acompanham às vezes os deveres de casa dos filhos.  
Portanto, este estudo que teve por objetivo analisar e conhecer os motivos que podem causar a manifestação 
de rejeição ou desinteresse pela disciplina de matemática e até mesmo o sentimento de desprezo ou raiva 
confirmou que os alunos acreditam que ela é difícil, complicada, por conter muitas fórmulas e regras, e também 
pelo fato de não realizarem as atividades propostas, além da ausência de acompanhamento dos pais.  
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INTRODUÇÃO 
O trabalho informal sempre foi alvo de diversas pesquisas e análises que buscam a compreensão acerca do 
caráter histórico desta categoria, em razão de sua funcionalidade ao atual sistema social, político e econômico, 
bem como seus rebatimentos nas determinações das condições de vida da classe trabalhadora. Para 
compreender este fenômeno como uma das expressões da questão social na contemporaneidade, destaca-se 
a importância de uma análise na perspectiva crítica para alcançar o cerne da indagação e apreender em quais 
dimensões o trabalho informal condiciona o modo de vida da classe trabalhadora. 
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa é romper com os padrões de subjetividade impostos pelo atual sistema 
político-econômico, para alcançar uma visão crítica e clara sobre a realidade objetiva que permeia a vida em 
sociedade, desvelando, deste modo, as estruturas que subordinam e precarizam, nos dias de hoje, a vida dos 
trabalhadores à produção de mercadorias e valorização do capital. O intuito é promover um chamamento ao 
debate e reflexão sobre a importância de buscar compreender a informalidade como fenômeno da precarização 
do trabalho e todas as consequências que traz para a vida da classe que vive do trabalho.  

MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho se apresenta enquanto uma tentativa de compreender o significado e as consequências da 
reestruturação do modo de produção para as condições objetivas e subjetivas de vida da classe trabalhadora. 
Portanto, utilizou-se o método de pesquisa qualitativa, tendo em vista que tal método nos permite refletir e 
captar a essência desse fenômeno e o modo como participa na determinação das estruturas societárias. 
Considerando a complexidade do tema proposto e que é impensável falar sobre trabalho informal sem 
relacioná-lo com o sistema capitalista, produtor de mercadorias, utilizou-se também como método a pesquisa 
bibliográfica, com o objetivo de compreender o caráter histórico das transformações não apenas na esfera 
econômica, mas também no âmbito político e principalmente social. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Falar sobre trabalho informal e o intenso processo de sua precarização no atual cenário onde os ditames 
neoliberais imperam, é uma atividade complexa e que chama para o exercício de uma reflexão crítica. É nesta 
perspectiva de análise que se destaca a importância de realizar um resgate histórico sobre a temática, para 
que deste modo seja possível apreender a atual conjuntura em meio à crise do mercado de trabalho e as 
determinações do modo de vida da classe trabalhadora.  
Para tanto, é necessário primeiramente analisar os sentidos do trabalho e sua funcionalidade histórica para o 
ser social. Sobre isso, Antunes (2005, p. 12) afirma que: 
 

(...) trabalhar era, ao mesmo tempo, necessidade eterna para manter o metabolismo social entre 
humanidade e natureza. Mas, sob o império (e o fetiche) da mercadoria, a atividade vital 
metamorfoseava-se em atividade imposta, extrínseca e exterior, forçada e compulsória 
(ANTUNES, 2005, p.12). 

 
 Segundo o autor, o trabalho, inicialmente, era uma atividade que mediava a relação do homem com a natureza 
no processo de produção de objetos capazes de satisfazer suas necessidades vitais. Todavia, com o decorrer 
da história e com o desenvolvimento dos processos produtivos, das relações de trabalho e, por fim, com a 
gênese do sistema capitalista – com o declínio do sistema feudal em meados do século XV, há uma 
transformação nos sentidos do trabalho. 
Antes de prosseguir, é necessário também buscar bases para uma definição sobre o que é o setor informal, de 
modo a proporcionar uma orientação eficaz para desvendar suas manifestações objetivas e subjetivas na 
realidade social concreta. Deste modo, far-se-á uso da análise de Tavares (2004), ao auferir que: 

 
(...) a percepção de informalidade é apreendida pelo aviltamento ainda maior do trabalho 
assalariado submetido aos processos de terceirização, e pela ausência dos direitos trabalhistas 
vigentes em relações de trabalho que têm sido metamorfoseadas em relações mercantis, embora 
o conteúdo das mesmas continue caracterizando a compra e venda da força de trabalho. Não se 
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trata de assalariamento ilegal, mas de formas de trabalho ditas autônomas, consentidas pelo 
Estado, que são, na verdade, subordinadas ao comando direto do capital e funcionam enquanto 
parte de sua organização produtiva (TAVARES, 2004, p. 15). 

 
Segundo a mesma autora, o modo como se delineia a “nova” estrutura do mercado informal de trabalho traz 
em si “modernas” expressões da exploração da força de trabalho. Todos esses fatores devem ser considerados 
em um contexto onde a máxima econômica aponta para a flexibilização da produção e supervalorização do 
capital, na medida em que estabelece condições desumanas de sobrevivência para aqueles que precisam 
vender sua força de trabalho. 
Em toda sua história, o sistema capitalista enfrentou diversas crises estruturais. Em cada um dos momentos 
críticos da economia capitalista como, por exemplo, a crise de 1929 – conhecida como a Grande Depressão – 
este sistema buscou seus próprios meios de superar a crise e manter a “ordem ideal” para a reprodução do 
capital. Todavia, as medidas acionadas para a superação da recessão econômica perpetuamente corroboram 
na queda da qualidade de vida da classe trabalhadora. Acerca disso, Antunes (2005, p. 15) considera que, “a 
consequência mais negativa para o mundo do trabalho é dada pela destruição, precarização e eliminação de 
postos de trabalho, resultando em um desemprego estrutural explosivo”. 
Sobre isso, Almeida et al.,(2013, p. 414) afirma que, “atualmente é crescente a vinculação de sujeitos sociais a 
essa nova composição do mercado de trabalho urbano, como estratégia para sair do patamar da exclusão 
social”. Deste modo, percebemos que o trabalho informal se conjuga como uma tentativa da classe trabalhadora 
em acessar as condições mínimas de sobrevivência de si e de sua família.  
Toda esta conjuntura, somada ao atual processo de expansão do mercado informal de trabalho, é formada a 
partir da instabilidade do mercado formal de trabalho, onde a tecnificação e a racionalização do processo 
produtivo transportam grandes massas de trabalhadores para o exército de reserva do capital. Esse processo 
se intensificou desde os anos finais do século XX, onde a sociedade global assistiu a emergência de uma nova 
fase do capitalismo, conhecida como neoliberalismo.  
O neoliberalismo surgiu sob o invólucro da globalização, segundo qual o desenvolvimento pleno da economia 
levaria à divisão social da riqueza e à promoção da justiça social. Esse contexto de reestruturação produtiva 
que emergiu nos anos finais da década de 1990, traz em si uma nova forma de organização do mundo do 
trabalho: 

 
(...) a sociedade capitalista moderna vem ampliando enormemente o contingente de homens e 
mulheres terceirizados, subcontratados, part-time, que exercem trabalhos temporários, entre 
tantas outras formas assemelhadas de informalização do trabalho, que proliferam em todas as 
partes do mundo (ANTUNES, 2005, p. 16). 
 

Sobre as bases da ideologia neoliberal, o “setor informal” se compõe enquanto estratégia da própria burguesia 
e do Estado para ocultar as faces alarmantes das expressões da questão social. É neste viés que 
particularizamos o “novo” modo de ser do trabalho informal, ou seja, o trabalho informal transformou-se em uma 
estratégia do capital para transfigurar e diluir os níveis alarmantes de desemprego - e de outras expressões da 
questão social - e que, ao mesmo tempo, contribui de modo acelerado para a reprodução do capital, seja na 
perspectiva de consumo, seja na circulação de mercadorias.  
No que concerne ao mercado de trabalho, é notório que as ações governamentais têm se voltado, desde os 
fins da década de 1990, para alimentar a expansão de pequenos negócios (empresas e trabalho autônomo), 
quando propõem e subsidiam a reprodução dessas atividades. Parte desse processo é atribuída à terceirização, 
mais precisamente, à estratégia de enfrentamento do elevado desemprego (SILVA, 2015, p. 121). 
A partir desta afirmação é possível observar que diversos são os mecanismos acionados pelo Estado e pelas 
instituições burguesas para promover a difusão da ideologia capitalista e implantá-la na subjetividade da classe 
trabalhadora como princípios e valores próprios, naturais e harmônicos. Nesse contexto de lutas entre classes 
sociais e projetos societários distintos, ressalta-se a importância do resgate histórico para compreender todo o 
processo que antecedeu à realidade dos dias atuais.  

CONCLUSÕES 
Estas afirmações permitem observar que o sistema capitalista possui um rico e amplo aparato jurídico que 
viabiliza a institucionalização e regulamentação de suas ações que, em consequência, levam à subordinação 
da vida, “coisificação” das relações sociais e promovem o estado mais espantoso da barbárie humana. Todos 
esses fatores que outrora se apresenta e que são considerados indispensáveis para a análise da conjuntura 
sócio-econômica que configura a vida em sociedade no século XXI, mostram de que forma a reestruturação 
produtiva determina a qualidade de vida da classe trabalhadora, no acesso aos direitos, assim como aos meios 
de produção e da riqueza socialmente produzida. 
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Antagonicamente, todo esse processo de transformação do modo de produção e de imposição imperiosa do 
capitalismo sobre todas as coisas, contribui para o enfraquecimento da construção da consciência de classe 
para os trabalhadores, mistifica as relações sociais, “coisifica” os homens como objetos ou meios para adquirir 
algo, fragmenta, parcializa e corrói os movimentos da classe trabalhadora que lutam por direitos, por acesso, 
pela vida.  
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INTRODUÇÃO 

O Baixo rio Branco está situado ao sul do estado de Roraima, caracteriza-se por unidades de paisagem e pela presença 

de organizações autopoiéticas familiares, as quais comportam em sua diversidade o trabalho humano (ALVES, 2016). 

Nesse contexto podemos citar os pescadores artesanais que vivem nessa abrangência geográfica, que capturam os peixes 

para fins de subsistência e para o uso comercial.   

Os pescadores artesanais possuem tradicional modo de viver no ambiente, usando-o como fonte de renda para suas 

famílias.  Os conhecimentos sobre as técnicas de pesca são passadas de geração para geração, sendo esta atividade 

umas das formas de ganhar a vida onde o trabalho é livre e tem um regime autônomo e coletivo.  

Esse trabalho tem como objetivo relatar as técnicas de pesca e a importância desse saber para a conservação dos recursos 

naturais. O conhecimento adquirido com esses pescadores será usado para confeccionar cartilhas de valorização dos 

saberes ambientais dessa comunidade em um segundo momento. 

Para Bacelar (2009) o uso de cartilhas ilustrativas é útil porque reproduz, em muitos aspectos a realidade; facilita a 

percepção de detalhes; reduz ou amplia o tamanho real dos objetos representados; torna próximos fatos e lugares 

distantes no espaço e no tempo e; permite a visualização imediata de processos muito lentos ou rápidos.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo situa-se na comunidade de pescadores artesanais “Canauini”, no município de Caracaraí-RR, na região 

conhecida como Baixo rio Branco. Nessas comunidades os sujeitos da pesquisa foram escolhidos de forma aleatória, 

respeitando o direito individual de cada participante da mesma.  As entrevistas neste ambiente foram aplicadas aos 

pescadores artesanais, com o intuito de saber o local de pesca, o transporte utilizado, os utensílios usados, o tempo de 

pesca, as espécies mais capturadas e se é respeitada à época do defeso.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os pescadores da comunidade Canauini usam principalmente rabetas e barcos como meio de transporte, conforme o 
gráfico abaixo. 
 
   
 
 

 

 

 

 

Gráfico 1: transporte utilizado para os locais de pesca.  

 

 

Levam em média 2,12h para chegar ao local de pesca. Chegam a passar dias pescando como mostra a tabela abaixo.  

Tabela 1: tempo de pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividem a pesca em duas categorias: peixes de lago e peixes de rio. Os 3 peixes de lagos mais citados foram tucunaré, 

carauaçu e o pacú; Os 3 peixes de rios mais citados foram aracú,matrixã e surubim.  

Indivíduos entrevistados  Tempo pescando 

Pescador 1 10 a 15 dias 

Pescador 2 5 horas 

Pescador 3 2 dias 

Pescador 4 1 dia  

Pescador 5 15 dias 

Pescador 6 15 dias 

Pescador 7 3 a 4 dias 

Pescador 8 7 a 10 dias 
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Os 6 apetrechos mais utilizados no trabalha de pesca nesta comunidade são os malhadores (40, 45, 50, 55, e 60), espinhel, 

linha e anzol, caniço, zagaia e corrico.  

A única época do ano que eles param de pescar é no defeso (piracema), que vai de maio a julho de cada ano, entretanto, 

eles continuam pescando para sua subsistência.  

 

CONCLUSÕES 

As técnicas usadas pelos pescadores artesanais da comunidade Canauini, mostrou-se de suma importância para atividade 

local, pois trazem o conhecimento empírico das gerações anteriores e utilizam deste saber para sua sobrevivência.  

Como descrito anteriormente, eles praticam a pesca seletiva, usando diferentes apetrechos no momento que estão 

trabalhando nesta atividade e param a pesca comercial na época do defeso. Usam principalmente barcos e rabetas como 

meio de transporte até os pesqueiros.  
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INTRODUÇÃO 

A andiroba (Carapa guianensis Aublet.) é uma árvore da família botânica Meliaceae (BOUFLEUER, 2004). 
No Brasil, é é encontrada em grande parte da Amazônia, e sua bacia pertinente, preferencialmente nas várzeas 
e áreas alagáveis (FERRAZ et al, 2003), e também pode ser encontradas em áreas bem drenadas de terra 
firme (RAPOSO et al, 2003).  

É uma arvore de grande porte, tronco avermelhado, e o óleo extraído de suas sementes é considerado um 
promissor Produto Florestal Não-Madeireiro (PFNM). Muito utilizado como produto medicinal e cosmético, com 
boas possibilidades de incremento de renda a pequenos produtores rurais e extrativistas sustentáveis, ainda é 
subvalorizado devido, principalmente, a carência de investimentos, conhecimento e tecnologia no processo de 
beneficiamento e comercialização. 

Assim, este trabalho tem por objetivo a valorização do óleo de andiroba como fonte de renda sustentável aos 
pequenos produtores rurais, e propõe-se a realizar uma análise dos principais entraves para que essa produção 
possa fluir de maneira adequada, originário de uma revisão de literatura sobre PFNM, o óleo de andiroba e sua 
produção no Estado de Roraima. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
  O presente trabalho origina-se do projeto de pesquisa em rede da Embrapa denominado Kamukaia, o qual 
tem por objetivo estudar a cadeia produtiva de espécies de destaque dentre os Produtos Florestais não 
madeireiros, gerando tecnologias para o aumento do valor agregado destes. Além disso, existe atualmente 
muito pouca ou nenhuma informação sobre a produção e comercialização de andiroba em Roraima, o que 
causa a não valorização adequada do produto no estado. Para sua elaboração foi necessário realizar uma 
revisão de literatura além do projeto Kamukaia, com autores clássicos e contemporâneos envolvidos no 
assunto. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
   O óleo da andiroba é extraído das sementes, e, por tanto, esta atividade pode ter um impacto negativo na 
regeneração natural da espécie, uma vez que as sementes são responsáveis pela formação de plântulas. 
Acredita-se que a coleta de sementes é uma atividade de baixo impacto porque geralmente as plantas 
produzem muito mais sementes e indivíduos imaturos (plântulas e juvenis) do que seria necessário para 
compensar o alto nível de mortalidade na fase juvenil (PETERS, 1994). 

O fruto é um ouriço redondo, formado de 4 valvas, de 3 - 4 mm de espessura, coriáceas, duras, de cor parda, 
que quando amadurece, abre-se deixando cair no chão as sementes, em número de 7 a 9, semelhantes a 
castanha portuguesa. Estas sementes são poligonais, chata na parte interna e convexa na parte externa, casca 
lisa um pouco esponjosa, cor marrom, recobrindo uma massa branca, levemente rosada, compacta, mas pouco 
dura e oleosa. A semente contém aproximadamente 25% de casca e 75% de massa oleaginosa contendo 43% 
de óleo (PESCE, 1941; GUIMARÃES et al., 1970). 

A andiroba é de uso múltiplo. A madeira é utilizada para fabricação de móveis, construção civil, lâminas e 
compensado e as sementes para extração de óleo. Ao longo da história do Amazonas, o óleo de andiroba teve 
uma importante participação na economia regional e continua sendo muito apreciado, principalmente, na 
medicina popular. Em comparação a exploração madeireira, a coleta das sementes necessita de pouco 
investimento e, além de não ser destrutiva, a produção do óleo pode assegurar um bom retorno econômico 
anual para a população local (MENDONÇA; 2007)  

O uso de óleo de andiroba é bastante antigo na Amazônia. No período de 1854 a 1864 o uso de óleo de 
andiroba foi fartamente utilizado na iluminação pelos moradores da cidade de Belém, sendo substituído pelo 
gás e, somente em 1896 foi utilizada a luz elétrica. Durante a I Guerra Mundial quando faltou querozone era 
muito comum no interior da Amazônia o uso de óleo de andiroba para a iluminação (Franco, 1998). 

Uma árvore de andiroba pode produzir de 180 a 200 Kg de sementes/ano que contem aproximadamente 60% 
do óleo em massa (SILVA, 2005). Estima-se que o Brasil consome cerca de 30 mil litros de óleo por ano e 
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exporta anualmente, em média, 450 mil litros desse óleo (NEVES, 2004). É uma árvore de grande porte, 
podendo atingir.O óleo e seus subprodutos, tais como sabonetes e velas são geralmente encontrados em feiras 
livres. O óleo também tem sido comercializado para outras regiões do país, além de ser exportado, 
principalmente, para indústria de cosméticos da França, Alemanha e dos Estados Unidos (GONÇALVES, 2001). 

O óleo de andiroba é composto basicamente por glicerídeos do ácido esteárico, palmítico e oléico 
(ORELLANA et al, 2004). É muito utilizado na medicina doméstica, para fricção sobre tecidos inflamados, contra 
a artrite, no tratamento do câncer de útero e distensões musculares (ORELLANA et al, 2004; BOUFLEUER, 
2004).  

A andiroba (Carapa guianensis Aubl.), espécie escolhida para estudo, é um importante recurso da 
sociodiversidade brasileira. Trata-se de uma árvore que possui múltiplos usos, comum em florestas de terra-
firme e várzea da Amazônia. Além da excelente qualidade da madeira, a andiroba é procurada pelo óleo que 
pode ser extraído das suas sementes (CASTILHO, 2011). O óleo possui propriedades medicinais e repelentes, 
sendo também muito utilizado pela indústria de cosméticos (SHANLEY et al., 1998). 
 
A extração do óleo de andiroba pelas agroindústrias 

 
O processo tradicional de extração do óleo de andiroba é longo e complexo. O isolamento geográfico das 

comunidades faz com que a divisão técnica e social do trabalho seja no geral, reduzida a uma família que 
domina todo o processo até o produto final. Até agora o conhecimento deste processo foi sempre transmitido 
pela oralidade pelos mais velhos. Porém, as mudanças sociais combinadas à praticidade e eficiência de outros 
métodos de extração do óleo, como a prensa, têm contribuído para perda do conhecimento do processo 
tradicional de extração do óleo em algumas comunidades. Entretanto, deve-se ressaltar que ainda há pessoas 
que realizam a extração tradicional, principalmente, em localidades isoladas, sem eletricidade, e com escassez 
de bens e serviços (MENDONÇA, 2007) 

Em muitos lugares da Amazônia, o óleo é geralmente extraído pelo método tradicional, ou ainda por meio 
da prensa. O rendimento artesanal da extração é controverso, sendo mencionada por Salgado (DA SILVA, 
2004) a necessidade de 30 kg de sementes para produzir um litro de óleo e valor similar 27 kg por Gonçalves 
(2001). Porém, foram indicados 7,6 kg de sementes frescas da Carapa procera e 11 kg de sementes de Carapa 
guianensis pelo método tradicional (MENDONÇA, 2004). 
 
 
Mercado e comercialização do óleo de andiroba  
 
    No mercado regional encontra-se o óleo de andiroba e seus subprodutos, tais como sabonetes, velas e 
medicamentos em cápsulas em feiras livres, mercados municipais, farmácias e lojas de cosméticos. O óleo de 
andiroba tem sido comercializado para outras regiões do país, além de ser exportado, principalmente, para 
indústrias de cosméticos da França, da Alemanha e dos Estados Unidos, no entanto a quantidade ofertada é 
inferior a demanda (GONÇALVES, 2001). 

A comercialização de óleos vegetais se apresenta com um negócio lucrativo. No entanto, verificou-se por 
meio de levantamento de mercado, que a exportação desses óleos é realizada por um pequeno grupo de 
empresas no Amazonas (BENCHIMOL, 2000). 

Observa-se que o procedimento de exportação é complexo e há necessidade de divulgar o procedimento 
para os pequenos produtores, associações e cooperativas no Amazonas. Para conhecer o mercado do óleo de 
andiroba e torná-lo sustentável, é necessário avaliar os canais de comercialização, a capacitação tecnológica; 
e desenvolver mecanismos e sistemas para melhorar a competitividade de seus produtos, com objetivo de 
conseguir novos mercados no comércio nacional e internacional (RUIZPEREZ,1995; ANDRADE, 2003). 

 
 

CONCLUSÕES 
O óleo de andiroba possui propriedades medicinais e fitoterápicas reconhecidas e populares, o que o torna 

um produto de ótimo valor agregado e oportunidades a todos os produtores e comerciantes envolvidos em sua 
cadeia de produção.  

Em Roraima, local de ocorrência natural e abundante da árvore, com uma população que conhece e valoriza 
seu óleo, a extração e produção do óleo ainda é considerada insignificante. Como prováveis causas citamos a 
falta de conhecimento do processo pelos agricultores locais, falta de compradores nas zonas produtoras e 
investimento em políticas públicas que incentivem e esclareçam as regras de produção aos pequenos 
produtores extrativistas. Devido a essa lacuna, a quase totalidade do óleo encontrado no estado é importado 
do estado do Amazonas e outros, já com identificação e rotulagem adequada. 
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Assim, acreditamos que a popularização do óleo e a valorização deste através do extrativismo sustentável 
pode vir a acontecer de forma mais efetiva em Roraima através de politicas públicas de valorização dos 
produtos florestais não madeireiros, popularização e incentivo ao extrativismo sustentável pela agroindústria 
familiar caseira e divulgação destes produtos. 
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INTRODUÇÃO 
A conscientização sobre o meio ambiente se faz necessária em todos os seguimentos da sociedade. Com esse 
pensamento, a escola se coloca em primeiro lugar, principalmente no tocante as escolas do campo, pois são 
nelas que os conhecimentos comuns voltados para a agricultura e a criação de animais, tendo a água como 
fonte essencial a essas atividades, e se relaciona com os educacionais.  
Trabalhar o tema ¨água¨ se faz necessário em todos os níveis escolares devido à importância do assunto. Por 
ser um tema transversal, professores de todas as disciplinas podem buscar metodologias diferenciadas para 
transmitir os conhecimentos educacionais e junto a ele, a conscientização sobre a preservação desse líquido 
fundamental para nossa existência. 
Muitos trabalhos são apresentados em eventos científicos nas diversas áreas de conhecimento, como, por 
exemplo, um apresentado no 51º Congresso Brasileiro de Química, onde Lima et all, 2011, afirma que é na 
escola o meio mais rápido e mais eficaz para o desenvolvimento de atitudes e valores na população acerca de 
educação ambiental da água; pois é na escola onde ocorre o aprendizado e, portanto pode ocorrer a formação 
de cidadãos conscientes. Já Chaves et all, 2004, trabalhou na disciplina de matemática a questão do consumo 
através de cálculos de medições.   
Como as pesquisas exemplificadas, outros trabalhos publicados mostram a necessidade de se trabalhar o tema 
nas diversas formas, tanto a educação ambiental como os cálculos são de extrema importância para que o 
estudante consiga relacionar o conteúdo com as suas ações no seu dia a dia. 
Hoje, o professor possui as Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs como seu aliado, muitos 
programas de computadores e vídeos, disponíveis na rede mundial de computadores, podem auxiliá-lo na 
transmissão do conhecimento, e esse professor deve está preparado para buscar ferramentas necessárias para 
que sua aula seja atrativa e dinâmica. 
O objetivo deste trabalho foi mostrar e conscientizar os estudantes de uma turma do 1º ano da escola do campo 
Albino Tavares, sobre ciclo, a preservação e o tratamento das águas, através de vídeos e debates sobre o tema 
em sala de aula durante a explicação dos conteúdos separação de misturas, tratamento do esgoto doméstico-
ETE. A pesquisa teve ênfase qualitativa e a coleta de dados através de debates e avaliações dissertativas.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Aula 1- Explicação do conteúdo de misturas, relacionando o conteúdo escolar com o senso comum dos 
estudantes; 
Aula 02- Apresentação do primeiro vídeo sobre tratamento de esgoto e ciclo da água, explicando e debatendo 
cada conteúdo abordado no vídeo. 
Aula 03- Apresentação do vídeo ¨nascentes também morrem¨, debate sobre a preservação das nascentes e o 
uso de agrotóxicos nas plantações. 
Aula 04 – Avaliação dissertativa. 
 
Material Utilizado 
Computador, Caixa de som, Data show. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No primeiro momento, o conteúdo de separação de mistura foi todo explicado, indo de encontro ao conteúdo 
programático do plano de ensino. Neste momento, a oportunidade de direcionar as aulas para o assunto ̈ água¨, 
onde foi apresentado um vídeo sobre o tratamento de esgoto – ETE, que também abordava o conteúdo ciclo 
da água.  
Durante esse processo, foi percebido que os estudantes já tinham algum conhecimento em relação à 
importância do tratamento de esgoto, nas localidades onde residem – sítios- que não existe tratamento de 
esgoto. Na parte que foi abordado o segundo tema do vídeo ¨o ciclo da água¨, ficaram interessados, pois não 
tinham conhecimentos científicos do assunto e também por ser uma novidade a utilização da TICs. 
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Esse debate inicial foi bastante produtivo, foram esclarecidos pontos que os estudantes apenas presenciavam, 
mas nunca relacionavam aos conteúdos escolares. 
Depois dessas informações, o vídeo ¨nascentes também morrem¨ onde já aborda a questão da poluição do 
solo e o uso de agrotóxicos, foi apresentado, como mostram as figuras 01 e 02.  
 

Figura 01 : Momento da apresentação do vídeo ¨nascentes também morrem¨. 

 

 

Nas imagens, percebe-se a atenção dos estudantes ao assistir o vídeo, pois é uma abordagem considerada a 
realidade deles e muito atual. Durante o debate sobre o vídeo, alguns dos estudantes informaram que seus 
pais utilizam algum tipo de defensivo agrícola em suas plantações, neste momento, foi explicado que esse tipo 
de produto faz mal para a saúde e que deve ser evitado. 
Já com relação à poluição das águas, a informação obtida foi que todos utilizam poços, tanto artesianos como 
os tradicionais. Neste momento foi perguntado sobre a limpeza ao redor deles. As respostas foram unanimes, 
todos fazem a retirada da mata ciliar do redor dos poços, assim, mais uma vez, foi explicada a importância 
dessas  ¨gramas¨. 
Após todo esse processo, foi pedido que os mesmo fizessem uma avaliação dissertativa, colocando as 
informações absorvidas, tendo seus resultados bastante significativos. Uma dessas redações, figura 02, é 
apresentada por uma estudante que acompanhou todo o processo. 
 

Figura 02: Avaliação dissertativa de uma das estudantes da turma apresentando seus conhecimentos 

adquiridos. 

 

 
CONCLUSÕES 
O assunto abordado é muito relevante para os estudantes, pois todos residem em sítios/lotes na zona rural de 
Boa Vista/RR e precisam de informações para o tratamento e preservação de suas águas devido a não terem 
tratamento por ETE e nem ETA e por fazerem parte do grupo considerado ¨Agricultura Familiar¨, onde o uso de 
agrotóxicos são utilizados em vários momentos. 
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O senso comum dos estudantes foi levado em consideração em todos os momentos da aplicação da pesquisa 
e o debate foi satisfatório. Na avaliação dissertativa, todos relataram a consciência de cuidar do meio ambiente 
e da surpresa em que aquilo que vivem pode ser relacionado aos conteúdos escolares.   
A utilização de vídeos pedagógicos durante as aulas aumentou o interesse e fez com que os estudantes 
tivessem mais atenção no conteúdo abordado, tendo o aprendizado facilitado, pois saiu do tradicional. 
 
______________________________________ 
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INTRODUÇÃO 
A soja pertencente a família botânica das Fabáceas, se caracteriza como a principal oleaginosa produzida no 
Brasil, devido ao ambiente de produção que vem crescendo ao longo dos últimos 20 anos e tornando o país o 
segundo maior produtor de soja do mundo (CONAB, 2018). 
A produtividade média da safra brasileira 2017/2018 foi de 3075 kg ha-1 e produção de 108,6 milhões de 
toneladas de grãos numa área plantada de 35,3 milhões de hectares. De acordo com Conab, (2018) a safra de 
2017, no estado de Roraima a produtividade média foi de 3000 kg ha-1 e produção de 92,3 mil toneladas de 
grãos numa área plantada próxima de 30 mil hectares. 
O cerrado de Roraima, segundo a classificação de Köppen, apresenta clima tipo Aw tropical chuvoso 
(BARBOSA, 1997), com precipitação pluvial média anual de aproximados 1800 mm e concentração de mais de 
80% das chuvas entre os meses de abril a setembro e estiagem de até 120 dias (MOURÃO et al., 2006), 
favorecendo o plantio de soja no Estado. 
Para que se obtenham sementes de qualidade para o melhoramento genético, é ideal que se tenha a relação 
entre as propriedades genéticas, sanitárias, físicas e fisiológicas adequadas ao alto desenvolvimento 
econômico (ROSSI, 2012) para que se tenham plantas mais vigorosas e produtivas. 
Por sua vez, altas produtividades só serão obtidas quando as condições de semeaduras forem adequadas com 
o uso de sementes de qualidade, assim como a redução do espaçamento, associada ou não ao incremento na 
densidade de plantas, na utilização de água, luz e nutrientes pelas plantas na lavoura e, consequentemente, 
sobre a produtividade e qualidade fisiológica de sementes são questionáveis. 
Com a alta apresentação desses fatores, os testes de vigor de sementes, aliados com a germinação são 
importantes, pois o vigor das sementes determina a capacidade de emergência das plantas, possibilitando 
respostas em diferentes ambientes (SMIDERLE et al., 2016). Para o estabelecimento da cultura no campo, são 
ideais que se realizem testes de germinação e vigor antes da semeadura para determinar genótipos 
fisiologicamente superiores. 
Vários fatores podem determinar a qualidade fisiológica das sementes, dentre as quais podemos ressaltar o 
genótipo ocasionado pela maturação fisiológica, definido pelo peso de massa seca, germinação e o vigor. Com 
a alta apresentação desses fatores, pode-se definir o desempenho das sementes em condições armazenadas 
e em campo. Dessa maneira, só pode ser comprovada a eficiência da avaliação laboratorial a partir do momento 
em que as sementes forem semeadas no campo. 
Desse modo, testes de vigor aliados com a germinação são importantes, pois o vigor das sementes determina 
a capacidade de emergência das plantas, possibilitando respostas em diferentes ambientes. Assim, são ideais 
que se realizem testes de germinação e vigor antes da semeadura para o estabelecimento da cultura no campo, 
determinar assim os genótipos fisiologicamente superiores. 
Desta forma, quando se utiliza novos genótipos nos cultivos comerciais, ideal que se realize testes de 
germinação e vigor que são critérios para atingir o potencial fisiológico, distinguindo lotes com maior ou menor 
eficácia de campo, que podem produzir sementes vigorosas ou não. 
Objetivou-se neste trabalho determinar o vigor das sementes e produtividade de sete genótipos de soja 
produzidas em três ambientes de cultivo no cerrado em Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os experimentos foram instalados em 2017 em três ambientes no cerrado de Roraima e no Laboratório de 
Análise de Sementes (LAS) da Embrapa Roraima. Foram avaliadas sementes de soja de sete genótipos, 
produzidas em três ambientes de cultivo no cerrado de Roraima: Campo experimental Água Boa – Embrapa 
RR (AB) no município de Boa Vista - RR, com coordenadas geográficas de referência registradas a 02º 40’ 
04.9” de latitude, 60º 50’ 33.4’’ de longitude e 90 m de altitude; Fazenda Livramento - FL (a 02º 49’ 39.1” de 
latitude N, W60º 34’ 50.7’’ a 84 msnm), Fazenda São Pedro (FSP) a 02º 37’ 56.7” de latitude N, W60º 53’ 16.7’’ 
a 88 msnm. 
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Foi realizada nos três ambientes, adubação de plantio com aplicação de kg ha-1 de N-P-K (04-24-12 + micros). 
A adubação de cobertura foi realizada aos dias após a emergência das plântulas, constando de 200 kg ha-1 de 
cloreto de potássio. Os demais tratos culturais foram realizados conforme o sistema de cultivo da soja no 
Cerrado de Roraima (SMIDERLE et al., 2009). 
O delineamento experimental utilizado no campo foi em blocos e no laboratório foi inteiramente casualizado 
sendo formado pelo esquema fatorial (3x7), três ambientes de produção de sementes e sete genótipos de soja 
com quatro repetições. As parcelas experimentais foram compostas por quatro linhas com 5 m de comprimento, 
espaçadas por 0,5 m (10,0 m2). Após a colheita e trilha mecânica das plantas obtidas da área útil das parcelas 
(5 m2), as sementes foram pesadas e em seguida foi calculada a produtividade de sementes em kg ha-1, com 
correção para 13%. 
A avaliação do teste germinação e teste de condutividade foram conforme especificado nas Regras para Análise 
de Sementes e os resultados expressos em porcentagem (BRASIL, 2009), de acordo com Smiderle et al. 
(2016). O rendimento de sementes por área foi determinado pela quantificação da massa colhida pela área útil, 
convertido em rendimento de sementes ha-1, após correção para 13% de umidade. Foram obtidas amostras 
para determinação da umidade das sementes em estufa a 105 oC por 24 horas (BRASIL, 2009). 
Os dados foram submetidos à análise de variância (teste F a 5% de probabilidade (p≤0,05)), de modo a 
avaliarem-se os efeitos dos tratamentos em cada variável. A comparação das médias dos genótipos e as 
médias entre os ambientes pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Foi utilizado o software SISVAR 5.4 
(FERREIRA, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observou-se diferença significativa nos valores médios de condutividade elétrica entre os sete genótipos de 
soja produzidos em três ambientes no cerrado de Roraima. O genótipo BRS 8780 se destacou nos três 
ambientes por apresentar significativamente os menores valores (Tabela 1), para as variáveis em estudo, 
indicando maior vigor em relação aos demais. Valores mais elevados são indicativos de maior liberação de 
compostos denominados de eletrólitos, que por sua vez são resultantes da maior desorganização das 
membranas internas das sementes o que resulta em menor vigor das plântulas produzidas. 
Tabela 1. Valores médios de condutividade elétrica (CE, µS cm-1 g-1), germinação (%G) e produtividade de 
sementes (PROD, g) obtidos por sete genótipos de soja produzidos em três ambientes no cerrado de Roraima 
2017 

Médias seguidas de letras distintas, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. AB= Água Boa; FL= Fazenda Livramento; FSP= Fazenda São Pedro. 

 
Para a variável germinação o ambiente Fazenda Livramento (FL) o melhor genótipo, o que se destacou foi a 
BRS 8780 com 91% de germinação (Tabela 1). Na Fazenda São Pedro (FSP) nenhum genótipo se destacou 
sendo os valores obtidos inferiores aos desejados para utilizar a produção obtida como sementes. 
Possivelmente a colheita que foi retardada e a ocorrência de chuvas influenciaram nestes valores. 
Em questão de produtividade de grãos os melhores resultados médios foram observados na cultivar BRS 8780 
(Tabela 1). Já o ambiente com os melhores resultados de produtividade foi na Fazenda Livramento, em que se 
obteve produtividade média além de 72 sacos por hectare. Ainda em relação aos ambientes de cultivo, na 
Fazenda Livramento seis cultivares produziram acima de 60 sacos, no AB cinco e no FSP três cultivares 
produziram acima de 3600 kg ha-1, valores estes superiores aos obtidos pelos produtores locais e até da média 
nacional para a cultura. Acrescenta-se que três destes (BRS 8381, BRS 8780, e AB-01) produziram mais de 

 CE (%) Germinação Produtividade (PROD, g) 

Cultivar AB FL FSP AB FL FSP AB FL FSP 

BRS 7980 201,13 cB 175,66 cC 223,71 cA 60 bA 57 cA 14 cdB 3538 4078 3438 

BRS 8381 211,36 bB 162,84 dC 238,76 bB 23 dB 82 abA 29 bD 3635 4223 3968 

BRS 8480 202,39 cA 196,06b aB 193,01 eB 39 cA 41 dA 22 bcB 3733 3695 2883 

BRS 8581 244,11 aA 189,83 bB 241,71 bA 18 dB 52 cdA 21 bcB 3845 4108 3558 

BRS 8780 124,32 eB 125,97 eB 182,49 fA 86 aA 91 aA 54 aB 4723 4683 3818 

BRAS09-0035 171,33 dC 182,34 cB 256 aA 36 cA 24 eB 6 dC 3188 3568 2993 

AB 01 126,89 eC 219,91 aA 206,94 dB 97 aA 74 bB 48 aC 3825 3860 3735 

Média       3784 AB 4030A 3484B 

CV.% 2,7 2,7 2,7 11 11 11 19,91   
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3600 kg ha-1 nos diferentes ambientes avaliados e que a BRS 8780 pode produzir mais de 4 t ha-1. Assim, a 
inserção destas cultivares nos cultivos poderá possibilitar obter melhores resultados médios em lavouras 
comerciais. 
CONCLUSÕES 
O genótipo BRS 8780 é indicado para obter sementes com maior vigor e produtividade no cerrado em Roraima. 
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