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“QUIZ TABELA PERIÓDICA” NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA DE QUÍMICA
VIANA1*, José Wellington Macêdo, BEZERRA2, Thais Faustino
1Universidade Regional do Cariri (URCA) (wellingtonmacedo1819@gmail.com)
2 Universidade Regional do Cariri (URCA) (thaisfautino00@gmail.com)
Palavras Chave: Disciplina de Química, Ensino-Aprendizagem, Ferramentas Tecnológicas.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, o uso da tecnologia vem
possibilitando a criação de novas metodologias de ensino-
aprendizagem inovadoras e dinâmicas para facilitar o
processo educacional dentro e fora do ambiente escolar.
No entanto, ainda há necessidade do uso holístico das
ferramentas digitais em disciplinas-base como a Química,
por intermédio do uso de portais educacionais, redes
sociais e aplicativos móveis que proporcionam ao aluno
aprender os conteúdos de Química com mais interatividade
e facilidade. Analisando este contexto, objetivou-se
pesquisar a existência de um quiz educativo, denominado
“Quiz Tabela Periódica” para auxiliar no processo de
ensino-aprendizagem da disciplina de Química.
MATERIAL E MÉTODOS
Para tanto, realizamos uma pesquisa na loja virtual de
aplicativos gratuitos “Play Store”, utilizando-se um celular
da marca “Multilaser” e, a partir disso, selecionamos o
aplicativo denominado “Quiz Tabela Periódica” para ser
estudado e sumarizado neste trabalho. Levamos em
consideração perguntas que pudessem motivar os alunos a
aprender e se sentirem instigados pelo assunto, tais como:
Como você associa o símbolo dos elementos às cores de
cada grupo na tabela periódica? Quais elementos possuem
símbolos que correspondem às letras do alfabeto? Estes
elementos fazem parte de seu dia a dia? Em que eles
estão presentes? Depois de selecionar o aplicativo,
realizamos uma pesquisa bibliográfica de artigos e outros
tipos de trabalhos relacionados à nossa proposta de estudo,
buscando associar o uso da tecnologia como suporte
adicional no estudo dos conteúdos voltados para a
disciplina de Química.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mediante a pesquisa integrativa na literatura especializada
foi possível enumerar a existência de vários aplicativos
móveis voltados para o ensino de Química, mas que ainda
carecem de uso holístico por parte do docente no ambiente
escolar. Frente a isso, diferentes autores ressaltam que o
professor deve buscar novas metodologias móveis de
aprendizagem para despertar o interesse do aluno pelo que
está sendo ensinado em sala de aula. No caso específico
de querer aprender sobre a tabela periódica de forma fácil
e dinâmica, destaca-se o “Quiz Tabela Periódica”. A
versatilidade de aprender a Tabela Periódica por intermédio
do quiz permite ao educando uma maior fixação do
conteúdo em relação aos símbolos dos elementos químicos,
as suas principais características e os seus respectivos
nomes. Neste contexto, muitos autores concordam que o
uso de aplicativos e portais digitais, incluindo o “Quiz
Tabela Periódica”, tem contribuído consideravelmente nos
processos educacionais dos alunos, especialmente no
atual período de pandemia, em que a utilização de
diferentes ferramentas tecnológicas torna-se imprescindível

como alternativas viáveis para a continuidade do ensino.
De fato, foi possível observar que o “Quiz Tabela Periódica”
vem a ser uma ferramenta educativa que possibilite
complementar o ensino dos conteúdos de química, no que
concerne à Tabela Periódica, remotamente, destacando-se
como um aplicativo lúdico, o qual permite aprender
brincando. Isso é evidenciado, de antemão, pela presença
de um panorama acessível e dinâmico tanto para o
discente quanto para o docente, permitindo maior
interatividade no ambiente virtual de aprendizagem
existente neste aplicativo móvel.
CONCLUSÕES
Concluímos, através da nossa pesquisa, que o “Quiz
Tabela Periódica” é um aplicativo tecnológico que favorece
a apropriação e aprimoramento dos saberes dos
educandos em relação à compreensão dos assuntos de
Química abordados em sala de aula, especificamente no
que tange aos elementos químicos e suas principais
características, facilitando, assim, a aprendizagem frente a
esta disciplina que é tão importante no cenário educativo.
____________________
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A CIÊNCIA FOGUETE A BASE DE ÁGUA
Souza Queiroz1*,Ezequias, Lidiane Trindade de Souza2,Pedrosa de Oliveira³, Adriane
Escola Estadual Professor Geraldo Da Silva Pinto (ezequiassouzaqueiroz@yahoo.com.br).
Projeto Multidisciplinar
Palavras Chave: Foguete, Água, Ciências
.
INTRODUÇÃO

Na busca pelo conhecimento pela física, química,
ciências, matemática e a arte. Ouvi a necessidade de
se construir um projeto multidisciplinar, que será
aplicado com os alunos, anos finais do ensino
fundamental, da Escola Estadual Professor Geraldo
Da Silva Pinto, do Município De Alto Alegre. O projeto
terá como tema a Ciência do Foguete a Base D’ Água;
E Para Marte Que Eu Vou. Tendo objetivo de
construir um foguete a base d’agua para os alunos
compreender um pouco da física, química, ciências,
matemática e artes. O presente projeto feito pelos
alunos do ensino séries finais do ensino fundamental.
Construir um foguete a base de água, descobrir as
fórmulas químicas utilizadas no foguete a base d’água;
Descobrir a velocidade média do foguete; Calcular as
fórmulas geométricas do foguete. O foguete será
desenvolvido pelos alunos das séries finais do ensino
fundamental 9º normal.

MATERIAL E MÉTODOS
A escolha do tema aconteceu através dos alunos do
9ºA ano aceleração turno vespertino, que ao tratar-se
da feira de ciências veio alguns temas abordado pelos
alunos então o tema escolhido foi a ciência foguete a
base d’água: e para marte que eu vou. O foguete será
desenvolvido pelos alunos das serie finais do ensino
fundamental 9º normal. O foguete será feito nas
dependências da Escola Estadual Professor Geraldo
Da Silva Pinto. A base de água e ar será feita com
cano de PVC e será utilizada uma bomba de ar para
aumentar a pressão e impulsionar o foguete.“Para:
Souza Alves (2007), o sistema de propulsão consta
da base de lançamento e o aparato de pressurização
que será conectado à câmara de compressão do
foguete.”
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os alunos montaram o foguete com cano de
hidráulica polegada ¼ de nº 25 e uma garrafa pete
feita quatro aletas e um medidor de PSI para medir as
libras de ar dentro do foguete antes do lançamento.
Foram feitos três testes todos com quarenta libras,
medindo a distância a velocidade e o tempo. O
primeiro lançamento foi de 70 metros o segundo de

75 metro o terceiro de 80 metros como mostra o
gráfico 1,2 3, abaixo.
A pesquisa feita na sala de informática sobre
velocidade média e ponto inicial. Indica o quão rápido
um objeto se desloca em um intervalo de tempo
médio e é dada pela seguinte razão:

Onde: = Velocidade Média

= Intervalo do deslocamento [posição final – posição inicial

( )]

= Intervalo de tempo [tempo final – tempo inicial

( ).

CONCLUSÕES
Concluímos que é possível o aprendizado dos alunos
do 9º ano com o estudo de lançamentos de foguete a
base de água nas disciplinas de Física, Química,
matemática e arte em sala de aula. Uma vez que
pode se afirmar que pode ser utilizado de forma
multidisciplinar em sala de aula.

AGRADECIMENTOS
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Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro), v. 1, 4ª ed.
Souza Alves J. Departamento de Física, Universidade Federal de São Carlos,
São Carlos, SP, Brasil 11Física na Escola, v. 8, n. 2, 2007.
Olga Santana, Fonseca Anibel, Mosena Erik, Ciências Da Naturais. Editora
Saraiva.2011, 2012,2013.
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A CONSTRUÇÃO DE UMA USINA TERMELÉTRICA E OS POSSÍVEIS IMPACTOS NA REGIÃO
DO IGARAPÉ CARRAPATO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR
OLIVEIRA1*, Nelyjane da Silva Nome; FALCÃO2, Márcia Teixeira; OLIVEIRA3, Sandra Kariny Saldanha
1Universidade Estadual de Roraima - PARFOR/GEOGRAFIA. (nely_talyson@hotmail.com; marciafalcao.geog@uerr.edu.br;
sandra@uerr.edu.br )
2 Curso de Geografia/UERR; 3 Curso de Ciências Biologicas/UERR
Palavras Chave: Impacto ambiental, Igarapé Carrapato, UTE Jaguatirica

INTRODUÇÃO
Com o objetivo de identificar os possíveis fatores de
impacto ao igarapé Carrapato, localizado na zona rural do
município de Boa Vista a partir da implantação da usina
termelétrica Jaguatirica II. Este estudo trata-se de uma
pesquisa qualitativa e descritiva, a qual se empregou a
análise de conteúdo. Os dados foram retirados de
documentos oficiais da própria organização responsável
pela implantação da usina, além de notícias de jornais de
grande circulação e estudos já publicados. No entanto, as
evidências indicam que a empresa responsável, ENEVA,
está seguindo todos os procedimentos legais e realizando
os devidos estudos ambientais com o intuito de detectar os
impactos que poderão ser causados a partir do projeto.
Portanto, no próprio relatório apresentado, a organização
apresenta soluções aplicadas a cada impacto detectado.
Porém ressalta-se para este estudo uma lacuna em relação
às condições de pesquisa, tendo em vista que o mesmo foi
realizado no período da pandemia, o que impediu visitas
físicas ao local e ainda por se tratar de um projeto que está
em fase de construção e portanto os documentos com
maiores informações são fornecidos pela própria empresa
responsável, o que pode ter influenciado para uma
conclusão positiva do projeto.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa do tipo qualitativa, descritiva,
documental que de acordo com Pimentel (2001) trata-se da
utilização de documentos como material de base primordial
dos quais se extraem os dados de toda a análise, para
então organizá-los e interpretá-los de acordo com os
objetivos da investigação. Dessa forma, utilizou-se neste
estudo a coleta de dados a partir de documentos oficiais da
própria organização responsável pela implantação da usina
termelétrica, além de notícias de jornais de grande
circulação e estudos já publicados.
A área de estudo é um igarapé, afluente da margem
esquerda do curso inferior do rio Cauamé, o Igarapé
Carrapato faz parte de uma grande rede de drenagem da
savana que circunda toda a região de Boa Vista. Seu curso
principal segue cerca de 17 km, no sentido Norte – Sul, até
sua foz, na zona rural da capital, totalizando uma área
aproximada de 95 km² e situa-se em paralelo à BR 174,
entre as latitudes de 2º '23” e 3º01'58” N e longitudes
60º38'32” e 60º45'43” W (Figura 01).
FIGURA 1: Delimitação da Baciado Igarapé do Carrapato- Boa
Vista/RR. Fonte:Wankler (apud Gonçalves (2008).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do projeto de
instalação da usina termelétrica (UTE) Jaguatirica II é
apresentado pela empresa responsável, ENEVA, e
disponibilizado em meios públicos para quem tenha
interesse. Ele apresenta as principais informações técnicas
do projeto e as conclusões do estudo de impacto ambiental
(EIA).
Quanto ao empreendimento, trata-se de um método de
geração de energia para o estado de Roraima a partir da
utilização das reservas de gás natural do Campo do Azulão
localizado na bacia do Amazonas, no estado do Amazonas.
O que poderá provocar para a região benefícios como a
redução do nível de poluentes para geração elétrica e a
redução da utilização de recursos energético locais
(reservas terrestres de hidrocarbonetos, oriundas de bacia
sedimento de nova fronteira da Região Norte), além de
aumentar a segurança energética do estado, reduzindo a
dependência do diesel e da importação de energia da
Venezuela.
Com a mesma visão, a própria ENEVA elenca vários
impactos previstos para a região dentre os quais pode-se
citar: a alteração da paisagem natural, alteração da
qualidade do ar, alteração dos níveis de ruído,
intensificação dos distúrbios sonoros e luminosos sobre a
fauna, alteração na qualidade das águas superficiais e
subterrâneas, alteração das características químicas do
solo, mortalidade/atropelamento da fauna, alteração dos
ecossistemas, dentre outros.

CONCLUSÕES
Ao se aprofundar mais nas pesquisas sobre a região
identificou-se o surgimento de mais um empreendimento às
margens daquelas águas e não se tratava de algo pequeno.
Era a construção de uma usina termelétrica que faria parte
de um projeto ainda maior que estaria gerando energia
elétrica para o estado de Roraima a partir da utilização de
gás natural que seria trazido do estado do Amazonas.
Isso então foi somado à preocupação inicial de
preservação dos recursos naturais da região,
principalmente por entender que uma construção desse
nível poderia acarretar grandes impactos que se não
fossem cuidados poderiam até ser irreversíveis.

AGRADECIMENTOS
À Coordenação do PARFOR/UERR
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do Igarapé Carrapato, em Boa Vista, Roraima. 2008. 79 p. Dissertação (Mestrado
em Recursos Naturais) – Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais,
Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2008.
PIMENTEL, Alessandra. O Método da Análise Documental: Seu uso numa
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A FORMAÇÃO DOCENTE A PARTI DO MINICURSO “ABORDAGEM AC: PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS DE APRENDIZAGEM NO CONTEXTO ESCOLAR A PARTIR DOS TRÊS
MOMENTOS PEDAGÓGICOS” DA SNCT- 2019
RAMOS1*, Ediane Sousa Miranda, CAVALCANTE2, Jaqueline Samantha Garcia, PINHEIRO3Alexssandra de Lemos
1Programa de pós-graduação Profissional em Ensino de Ciências (edianesousa147@gmail.coml)
2Professora da Educação Básica do Município de Boa Vista –RR(jacque.cavalcante@hotmail.com)
3 Programa de pós-graduação Profissional em Ensino de Ciências(alexialemos2019@gmail.coml)
Palavras Chave: Formação Docente, Alfabetização Científica, Três Momentos Pedagógicos.

INTRODUÇÃO
O presente estudo versa sobre as contribuições do
minicurso realizado na Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia - SNCT da Universidade Estadual de Roraima –
UEER no ano de 2019. Com o objetivo de investigar as
contribuições dos Três Momentos Pedagógicos como
metodologia de ensino para a formação docente.
Atualmente, a formação de professores no Ensino de
Ciências precisa ser compreendida como uma ação
contínua, nesse intuito pode-se apontar que no cotidiano
escolar existem inúmeras realidades que ainda não foram
superadas com relação ao ensino, muitas vezes
concebidas com uma prática de repasse conceitos e
práticas de memorização, ou ainda o acúmulo passivo de
conceitos por parte dos estudantes e a repetição contínua
de contextos teóricos pelos professores em sua maioria
sem significado algum para os educandos.
Portanto, a pesquisa justifica-se pela necessidade de
contribuir com uma formação docente reflexiva, na tentativa
de potencializar as aulas de ciências de modo
problematizador e dialógica dentro do contexto escolar.
Cabe ressaltar que o ensino dialógico e problematizador
ocorrem pela ação coletiva dos saberes, a partir da
vivência dos educandos. Assim a formação científica dos
professores e dos alunos contribui para a construção
cidadã dos indivíduos, e na tomada de decisões na
sociedade.
MATERIAL E MÉTODOS
A trajetória da pesquisa é de cunho qualitativo.
Apresentando as contribuições do minicurso, na formação
docente de 10 professores participantes do minicurso
realizado na SNCT/2019. Por motivos éticos da pesquisa,
os participantes terão suas identidades preservadas e
serão identificados com a letra P referente a professor e a
numeração de 1á10.
O minicurso foi ministrado pelas acadêmicas do Mestrado
Profissional de Ensino de Ciências - PPGEC, da UERR,
onde a temática foi discutida através de rodas de
conversas, apresentação de slides, discussão de artigos, e
ao final a construção e apresentação de uma sequência
didática a partir dos três momentos pedagógicos pelos
participantes e a aplicação d um questionário contendo
duas questões abertas. O minicurso buscou apresentar a
metodologia dos Três Momentos Pedagógicos no Ensino
de Ciências como possibilidade para inovação didática na
formação docente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos no decorrer do minicurso

apontaram para a ampliação dos conhecimentos dos
participantes com relação à Alfabetização Científica e os

Três Momentos Pedagógicos. Quando perguntados sobre a
importância dessa metodologia na prática docente, todos
os participantes apontaram que a metodologia é relevante,
pois prioriza o ensino problematizador e dialógico.
Contribuindo com essas considerações, Krasilchik (1987)
descreve que para um bom ensino de Ciências acontecer
na escola depende dos esforços de seus professores ou
mesmo do trabalho individual de cada docente. Nesse
sentido, os participantes mostraram-se motivados em
conhecer sobre a temática. Quando perguntados sobre a
compreensão acerca da metodologia proposta, eles
responderam que: “se trata de uma metodologia que tem
como ponto de partida a percepção de uma situação
problema como pontapé inicial para o trabalho no ensino de
ciências” (P1, P2); O participante P3, P5 afirmou que “os
três momentos pedagógicos é uma ferramenta
metodológica para desenvolver um pensamento crítico dos
estudantes mediante a problemática do seu dia-a-dia”;
outro participante disse “que irei desenvolver essa prática
em minha sala de aula, pois entendo que essa ferramenta
metodológica auxiliará no desenvolvimento dos estudantes
de modo que eles se tornem ativos e participativos perante
as questões que envolvem as interações da ciência e
tecnologia” (P9, P4).
E por fim, os docentes (P6, P7 e P8) “afirmaram que os

três momentos pedagógicos auxiliam para o
desenvolvimento da AC e de um trabalho dialógico e
investigativo, na qual o ensino possui um significado para
os estudantes e estes vão em busca do seu conhecimento,
partindo sempre de um problema contextualizado, com isso
ele se torna um participante crítico e ativo no processo de
aprendizagem, e é capaz de relacionar os conceitos e
conhecimentos científicos com situações reais”.
CONCLUSÕES
Os resultados da pesquisa apontaram que o minicurso
sobre os três momentos pedagógicos, realizados na SNCT
pelas acadêmicas possibilitou a ampliação para uma
prática docente mais problematizadora e dialógica no
Ensino de Ciências, proporcionando qualidade tanto na
formação e preparação dos professores de ciências,
quanto no processo de aprendizagem dos estudantes.
AGRADECIMENTOS
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A ILHA INTERDISCIPLINAR DA RACIONALIDADE E SEU POTENCIAL PARA FORMAÇÃO
CONTINUADA DOS PROFESSORES DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM BOA VISTA - RR
RODRIGUES1*, Haiana Carla Barbosa, RAMOS2, Ediane Sousa Miranda, SIMÕES3, Rosenira Lopes, OLIVEIRA4

Jacqueline Godoy de, CAVALCANTE5, Jacqueline Samantha Garcia.
1Professora da Educação Básica do Município de Boa Vista-RR (haianacarla40@gmail.com)
2 Programa de pós-graduação Profissional em Ensino de Ciências (edianesousa147@gmail.com)
3 Professora da Educação Básica do Município de Boa Vista-RR (rosa.lsimoes@mail.com)
4 Professora da Educação Básica do Município de Boa Vista-RR (godoyjack.rr@gmail. com)
5Professora da Educação Básica do Município de Boa Vista –RR(jacque.cavalcante@hotmail.com)
Palavras Chave: Ilha Interdisciplinar de Racionalidade, Ensino de Ciências; Espaço não formal.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho versa sobre a possibilidade de
formação continuada de professores de uma escola
municipal, envolvendo o entorno escolar que compreende
um buritizal e uma praça e a Educação Ambiental. O
interesse em investigar a temática surgiu a partir de
inquietações voltadas ao contexto escolar, na intenção de
colaborar para uma prática transformadora, bem como
contribuir com o desenvolvimento de habilidades cognitivas
dentro do Ensino de Ciências suficientes para responder as
problemáticas a partir de contextos reais. Nesse intuito, o
estudo possui o objetivo de investigar o potencial
pedagógico do entorno escolar, enquanto espaço não
formal de ensino, mediante a organização de uma
Sequência Didática, para promoção da Alfabetização
Científica e Tecnológica na perspectiva docente.
MATERIAL E MÉTODOS
A trajetória metodológica da pesquisa constitui numa
abordagem bibliográfica. O local de campo da pesquisa
consiste no entorno da Escola Municipal Jóquei Clube,
englobando a área de buritizal e uma praça, que
atualmente sofre com a ação do homem pelo
desmatamento. Além de servir como um espaço de
depósito a céu aberto de resíduos sólidos e rejeitos. Nessa
intenção, a questão problema será evidenciada e
trabalhada na comunidade escolar e arredores, voltada
para a Alfabetização Científica e Tecnológica e Educação
Ambiental mais especificamente da temática resíduos
sólidos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados sugerem uma Sequência Didática da Ilha
Interdisciplinar de Racionalidade-IIR, voltados para
Alfabetização Científica e Tecnológica. Nesse contexto, as
atividades que fazem parte desse estudo serão ordenadas
de maneira a aprofundar o tema estudado, utilizando-se
dessa metodologia composta por oito etapas.
ETAPA: 01 Clichê - É o ponto de partida da pesquisa.
Será proposta uma Tempestade de ideias; a partir dos
questionamentos: O que temos ao redor de nossa escola?
O espaço ao redor da escola é limpo ou sujo? Você sabe o
que é resíduos sólidos? Quem suja os espaços? Quais são
os tipos de materiais mais encontrados nas ruas? O que
acontece quando diferentes materiais ficam amontoado ao
ar livre pelas ruas? Quem é responsável pela limpeza
desse espaço?
ETAPA 02: Panorama Espontâneo. Esta etapa ainda é
bastante espontânea, trata-se de questionar e lançar
dúvidas ao invés de responder e fornecer explicações.
Tema Gerador: resíduos sólidos.
ETAPA 03: Consulta Aos Especialistas: Listagem dos
especialistas que irão responsabilizar-se pela abertura das

caixas-pretas e as discussões, como professores de
Ciências e Comunidade local e escolar.
ETAPA 04: Indo a Prática: Realização de uma Trilha
Ecológica no entorno da escola (buritizal e uma praça).
Nessa etapa serão abordados os seguintes descritores:
Relação homem e natureza; A presença dos resíduos
sólidos e seus tipos; Consequências do destino incorreto
dos resíduos para a comunidade local e ambiente.
ETAPA 05: Abertura de Caixas Pretas com ajuda de
Especialistas: Nessa etapa ocorrerá o aprofundamento de
conteúdos conceituais relacionados ao contexto de estudo
caminhando de modo interdisciplinar nas diversas áreas do
conhecimento.
ETAPA 6: Esquematização Geral da Ilha: Esta etapa é
uma síntese da ilha de racionalidade produzida, que
englobará a criação de um jogo, para contribuir com a
aprendizagem dos estudantes de modo lúdico e
investigativo.
ETAPA 7: Abertura de algumas caixas pretas sem a
ajuda de especialista: Essa etapa da IIR evidenciará
segundo Fourez (1997), a autonomia, o domínio e a
comunicação características da ACT.
ETAPA 8: Elaboração da síntese da ilha: A etapa de
síntese constitui na apresentação do produto final da Ilha
Interdisciplinar da Racionalidade, que consistirá na
apresentação do jogo produzidos pelos professores.
Portanto, Fourez (1997) aponta que o desenvolvimento da
IIR, não se constitui numa proposta de lógica disciplinar
caracterizada pela transmissão-recepção do conhecimento,
mas sim em representações teóricas de uma questão
específica, onde são empregados saberes de diferentes
áreas do conhecimento e do cotidiano. Nesse sentido, essa
ferramenta metodológica pode contribuir com a formação
continuada de professores de ciências para aprimorar o
processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Pois
como descreve Fourez (1997) a ilha direciona para a
apresentação dos conteúdos, um novo tipo de
conhecimento ou de estrutura curricular.
CONCLUSÕES
A proposta apresenta-se como uma ação norteadora
podendo ser aplicada com um grupo de docentes,
possibilitando um meio para a formação continuada. Assim,
o que foi apresentado não constitui uma receita pronta ser
seguido, mas uma tentativa de apresentar possibilidades
de procedimentos utilizáveis pelo professor de ciências em
sala de aula.
___________________
FOUREZ, G. Alfabetización Científica y Tecnológica: acerca de las
finalidades de laenseñanza de lasciencias. Traducción: Elsa Gómez de
Sarría. Buenos Aires: Ediciones Colihue, 1997.
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A PAISAGEM NO LIVRO DIDÁTICO: A PARTIR DA LEITURA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA
NO COLÉGIO ESTADUAL MILITARIZADO WANDA DAVID AGUIAR, BOA VISTA - RR
SOBREIRA1*, Jonilson de Souza
1Universidade Estadual de Roraima; jonilson.sobreira@uerr.edu.br
2 Egresso do Curso de Geografia- UERR
Palavras Chave: Paisagem, Livro Didático, Ensino de Geografia

INTRODUÇÃO
Esse trabalho tem como objetivo analisar a paisagem no
livro didático a partir da leitura do professor de geografia. O
que levou a escolha desse tema foi à busca em
compreender o tema paisagem no ensino-aprendizagem
dos aluno, apesar de ser um objeto de estudo da geografia,
entre outras questões. O despertar para esse trabalho
surge a partir da necessidade metodológica durante o
período de estágio 2017.1 e 2017. 2. A temática central
aqui é o estudo da Paisagem no livro didático com os
professores do ensino Básico que fazem parte da rede
pública no estado de Roraima. Com o passar dos anos a
paisagem houve uma drástica mudança, tendo em vista a
melhorar a sua interpretação no seu cotidiano.

MATERIAL E MÉTODOS
A princípio a pesquisa trata-se de uma pesquisa quali-
quanti, utilizando o método dedutivo, bem como
abrangendo a revisão literária do tema em questão. A
realização de diagnóstico e avaliação do conhecimento e a
metodologia utilizada para ministrar aula do conteúdo
paisagem em sala de aula pelo professor de geografia,
bem como, mostrando a realidade espacial de forma clara
e objetiva. A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual
Militarizado Wanda David Aguiar, situado no Bairro Raiar
do Sol, na Avenida Estrela D’alva, zona oeste do Município
de Boa Vista Figura 1- (A) Bairro de localização do Colégio
pesquisado.

Fonte: Google Earth, Adaptado, 2019.
A outra etapa foi análise do livro “Expedições Geográfica”
utilizado pelos professores, para o procedimento coleta de
dados (pesquisa in loco) no qual foram aplicadas
entrevistas com 03 (três) os docentes de Geografia da área
de estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com relação ao conceito de paisagem no livro didático
analisado é apresentada da seguinte forma: a paisagem é
tudo aquilo que nossa visão alcançar, tudo que está
presente no espaço, não apenas na natureza, mas também
elementos criados pelo ser humano.
Diante disso, foram aplicadas entrevistas com os
professores, acerca da sua percepção e sua importância de
trabalhar a paisagem no Ensino de Geografia.

Qual sua percepção em relação paisagem no Ensino
de Geografia? E qual sua importância? Justifique. O
Professor 1 respondeu que “através da paisagem que
podemos definir o espaço geográfico”. Para esse professor,
o conceito de paisagem pode ser definido através do
espaço geográfico, pois, o espaço geográfico é o palco
para realizações humanas.
Santos (2012) comenta em seu livro metamorfose do
espaço habitado que a paisagem é um conjunto de objetos,
na qual esses objetos interagem entre si, percebendo
alguns fatores naturais e humanos, a paisagem sempre
tomando escalas distintas, somando diversos olhares,
segundo onde estamos.
Ainda na primeira questão sobre a paisagem para o
Professor 2 respondeu que “as mudanças na paisagem são
de fundamental importância a serem observadas”.
Na ideia de Silveira; Eichler; Del Pino (2009) que a
paisagem é um objeto socializado, as imagens que existem
através de fenômeno fisiológico da percepção e de uma
interpretação sócio psicológica, outras palavras, pessoas
tem diferentes interpretação, em outras palavras a imagem
social da paisagem é o produto das práticas econômica e
cultural.
O Professor 3 respondeu que “a percepção é tudo
podemos visualizar em determinado território. Sua
importância, de acordo com a paisagem pode-se descobrir
pela paisagem como é a estrutura de uma região, quais
seus fenômenos presentes e como cada povo é, e quais
são a vegetação predominantes em cada região, solo,
clima e fatores antrópicos que pode modificar a paisagem”.

CONCLUSÕES
A contextualização desse trabalho é apresentar subsídios e
recursos metodológicos, a partir da leitura e ótica do
professor de geografia, quando há recursos, não podemos
banalizar o ensino geográfico dentro e fora da sala de aula.
Estabeleceu um olhar mais crítico e reflexivos sobre os
elementos que compõem a paisagem natural, além de
identificar as mudanças constantes que ocorrem. Os
professores puderam identificar que, o livro didático é uma
ferramenta indispensável para mostra às transformações,
sendo o próprio o responsável por essas mudanças, que
constitui um elemento fundamental para a configuração da
paisagem e do espaço geográfico.
_________________

SANTOS, M.Metamorfose do Espaço Habitado: Fundamentos Teóricos e
Metodológicos da Geografia. 6 Ed. São Paulo, Editora: Universidade de São Paulo,
2012.

SILVEIRA, F. S; EICHLER, M. L; DEL PINO, J. C. Concepções de Paisagens e
sua Abordagem Didática para a Escola Básica. In. Encontro Nacional de Pesquisa
em Educação em Ciências 7. Florianópolis. Anais...Florianópolis: UFMG, 2009, p.
9.
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AS RELAÇÕES DE TRABALHO E A REALIDADE SOCIOECONÔMICA DOS CO-PILOTOS DE
TÁXIS LOTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR
LIMA, Givaneide Cortez Figueiredo de1*
1Geógrafa (Universidade Estadual de Roraima – UERR); Pedagoga (FAEL). (gilcortezbvrr@gmail.com)
Palavras Chave: Boa Vista, Relações de Trabalho, Táxi Lotação, Realidade Socioeconômica

INTRODUÇÃO
Este artigo é parte do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) do Curso de Geografia da Universidade Estadual de
Roraima (UERR), e, teve como objetivo abordar a
importância do transporte urbano público, coletivo e
alternativo, como é o caso dos táxis lotação.
Tem como premissa o fato de ser a Geografia uma ciência
que estuda o espaço e suas modificações produzidas pelo
homem no meio natural, o que confirma a necessidade de
formular hipóteses e analisar dados sobre a importância
dos transportes urbanos para o desenvolvimento urbano,
social, econômico e cultural das cidades, estados,
municípios e, de modo mais abrangente, para todo um país
(BERGMAN; RABI, 2005).
No caso do município de Boa Vista/RR, Staevle (2011)
afirma que os transportes públicos têm importância ligada
ao desenvolvimento econômico e social do povo boa-
vistense. Além de facilitarem as atividades diárias da vida
cotidiana, aproximam as localidades em termos de
distância e de tempo, facilita o acesso mais rapidamente.
Os transportes urbanos, com o passar do tempo, tem se
tornado tão fundamental para o desenvolvimento
econômico e social a ponto da população das cidades ter
dificuldades de viver sem a prestação desse serviço, pois
com a ampliação urbana e a necessidade de crescimento
de inúmeras atividades econômicas que atendam a
demanda populacional, estes transportes acabam
apresentando-se como uma das mais relevantes
alternativas de locomoção existente para grande parte das
pessoas que necessitam diariamente deste serviço para
locomover-se, trabalhar, levar os filhos para a escola, etc.
(PARENTE; GONÇALVES, SILVA, 2015).
Os “táxis lotação”, uma modalidade de transporte urbano
público alternativo, de acordo com Soares (2014), apesar
de ser concebido como um meio de transporte
individualizado, pois priorizam as necessidades individuais
que cada um dos quatro passageiros tem visando chegar
ao seu destino o mais breve possível, seus benefícios são
variados e vai desde a facilidade no deslocamento em
tempo hábil, a geração de empregos, até a sua influência
na distribuição espacial das atividades econômicas,
incentivando a expansão dos mercados locais.
A escolha do tema foi construída mediante os
conhecimentos adquiridos ao longo do Curso, no qual teve-
se a oportunidade de perceber a importância de se
desenvolver uma análise sobre a realidade socioeconômica
do trabalho dos co-pilotos de taxi lotação no município de
Boa Vista/RR, tendo em vista esta prática de trabalho
encontrar-se em crescimento

MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada inicialmente uma revisão de literatura em
torno da temática proposta que permitiu contextualizar
sobre os dilemas vivenciados pela mobilidade espacial na

formação do espaço urbano, abordando, para isso, sobre a
importância do transporte urbano público, coletivo e
alternativo, como é o caso dos táxis lotação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A revisão de literatura realizada, tomou como base, entre
outros estudos, os trabalhos de Bergman e Rabi (2005),
Staevle (2011), Soares (2014) e Parente, Gonçalves e Silva
(2015), e, portanto, foi organizada e contemplou a
discussão sobre: a mobilidade espacial e a sua influência
na formação do espaço urbano; o transporte urbano público,
coletivo e alternativo, do qual o táxi lotação faz parte, como
meio de deslocamento e condição de sobrevivência diária
da população e fator de desenvolvimento social, econômico
e cultural do município de Boa Vista/RR e o breve histórico
dos táxis lotação em Boa Vista/RR.
Foi possível verificar que os meios de transportes,
motorizados ou não, públicos ou privados, coletivos ou
alternativos, entre os quais estão os táxis lotação, são
considerados parte essencial do desenvolvimento
econômico nacional, social e sustentável, porque eles
interferem direta, positiva e/ou negativamente não apenas
no meio ambiente, mas também na vida das pessoas, na
produção de bens e serviços, na qualidade de seus
deslocamentos no espaço.

CONCLUSÕES
A revisão de literatura realizada permitiu concluir que o
sistema de transporte formado pelo táxi lotação, devido à
prestação de serviço realizada, de forma organizada e
atendendo a demanda da população, deve ser melhor
reconhecido e valorizado, pela sociedade e pelo Estado,
zelando, inclusive, por seu funcionamento e manutenção,
mediante uma oferta permanente, por meio de uma de
infraestrutura e serviço de qualidade que favoreçam o
deslocamento de pessoas e bens, observando para isso,
os aspectos de segurança, de regularidade, confiabilidade
e a redução de custos para o usuário, de modo a atender
com eficiência a demanda decorrente do crescimento
econômico do País.
___________________
BERGMAN, Lia; RABI, Nidia Inês Albesa de. Mobilidade e política urbana:
subsídios para uma gestão integrada. Rio de Janeiro: IBAM; Ministério das
Cidades, 2005. Disponível em: <www.ibam.org.br> Acesso em: 19 Out. 2016.
PARENTE, Leylane Alves; GONÇALVES, Patrícia de Melo; SILVA, Moises
Marciano Prestes da. Logística urbana: o planejamento como ferramenta de
gestão para Mobilidade Urbana no município de Boa Vista-RR. In.: XII SEGeT –
Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia: “Orientação de Recursos e
Desenvolvimento”. 28, 29 e 30 de outubro de 2015, pp. 01-17.
SOARES, Hérica Alexandre. O estresse no motorista de táxi lotação na cidade
de Boa Vista – RR. 2014. 49p. Monografia (Especialização em Psicologia no
Trânsito). Universidade Paulista/UNIP, Maceió, Al, 2014.
STAEVLE, Pedro Marcelo. Expansão urbana e exclusão social em Boa Vista –
Roraima. Universidade Federal de Roraima (UFRR), Campus do Paricarana, Boa
Vista, RR, Oculum Ensaios, 13, Campinas, p.68-87, Janeiro-Junho, 2011.
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BALANÇO DOS PROCESSOS HIDROSSEDIMENTOLÓGICOS DO MÉDIO RIO BRANCO,
ADJACÊNCIAS DE BOA VISTA - RR
THOMÉ1*, Luiza, WANKLER2, Fábio, SANDER³, Carlos
1Universidade Federal de Roraima. (luizamatrr@gmail.com)
2Universidade Federal de Roraima. (fabio.wankler@ufrr.br)
³Universidade Federal de Roraima. (carlos.sander@ufrr.br)
Palavras Chave: rio Branco, sistema fluvial, sedimentologia.

INTRODUÇÃO
No ponto de vista geomorfológico, o rio Branco é a
extensão do rio Uraricoera, tendo como afluente na
margem esquerda o rio Tacutu, que representa uma zona
de transição entre terrenos mais elevados do Escudo das
Guianas e zonas de topografia mais planas e de baixo
gradiente. No trecho do médio curso da planície aluvial do
rio Branco formam-se barras fluviais que ficam expostas
durante as estações mais secas. Assim, o objetivo deste
estudo foi o levantamento detalhado destas barras
arenosas, com ênfase na migração dos depósitos de canal,
através da caracterização e análise sedimentológica e
evolução espaço-temporal através de imagens de satélite
das barras fluviais, relacionando os resultados com os
fatores hidrológicos, geológicos e antrópicos presentes no
sistema fluvial.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo compreendeu na construção de um banco de
dados georreferenciado (no QGIS 3.12.1) com imagens de
satélite do Google Earth Pro da área de estudo (dos anos
de 1969, 2003, 2013, 2015, 2016 e 2019), levantamento de
campo com amostragem (de seis testemunhos), coletados
através da técnica de inserção de canos de PVC de 75 mm
de forma vertical com uso de uma marreta de 6 libras.

No laboratório, estes canos foram serrados com auxílio de
uma serra circular, onde posteriormente foram descritos em
termos de textura, estrutura e mineralogia, utilizando a
metodologia descrita em Tucker (2014). Escolheu-se
imagens tomadas no mesmo período do ciclo hidrológico
do rio, determinado com auxílio dos dados hidrológicos do
HidroWeb/ANA, de forma que os espelhos d’água
estivessem no mesmo nível e assim se pudesse comparar
a área de expansão das dunas em direção à jusante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As imagens de satélite do Google Earth Pro possibilitaram
a vetorização dos ciclos de migração das barras do rio
Branco. A análise das imagens permitiu observar que a
maior mobilidade de sedimentação ocorreu entre 2013 e
2019.
Destaca-se que a barra mais a montante agregou-se a
outra mais a jusante, a partir de 2019, sugerindo que sua
mobilidade tem se expandido. Essas feições sugerem que
parte dos sedimentos das barras mais a montante podem
estar sendo remobilizados, possivelmente depositados nas
áreas mais a jusante e, também, na margem direita do
canal. As imagens sugerem que a barra, ao longo do
intervalo estudado, mostrou um estreitamento na lateral
esquerda, ao mesmo tempo ocorreu o aumento de sua
extensão longitudinal a transversal em relação ao canal

fluvial e em direção à jusante. Assim, na medida que ocorre
a acreção da barra fluvial para à jusante do rio, ocorreu o
retrabalhamento dos sedimentos depositados em ciclos
sedimentares anteriores da barra à montante,
permanecendo estacionárias apenas os sedimentos das
barras já fixadas pela vegetação que compõe as duas
maiores ilhas fluviais existentes na margem direita deste
trecho do rio.
Foram coletados um total de seis testemunhos (P1, P2, P3,
P4, P5 e P6), onde a importância de suas descrições
texturais e estruturais se dá inicialmente pela interpretação
da granulometria média da carga de leito da barra fluvial
estudada, que é basicamente formada por grãos no
intervalo areia. Observou-se que um dos perfis mostrou
níveis de grânulos e seixos (P3) e outro perfil (P1)
apresentou registros de deposição de carga em suspensão
(silte e argila). Estes depósitos, respectivamente,
representam momentos do aumento do fluxo (naquele
trecho da barra) e o outro representa fases não
deposicionais. Nota-se que ouve o retrabalhamento de
grãos mais grossos (P3 por exemplo), sugerindo que a
acumulação deste é resultado das últimas as cheias, pois
em função do aumento da velocidade do fluxo, ocorre a
erosão e deposição destes materiais. Foi possível aferir
que em P1 há formação de uma pequena camada de
serapilheira, onde interpretou-se como resultado da
formação de um remanso de frente de barra, em períodos
de estiagem formam-se pequenos lagos na frente das
barras, assim depositando sedimentos em suspensão. Tal
feição foi constatada em campo e, também, já foi
observada em frente de barras da bacia do Amazonas por
Teixeira et al (2018).

CONCLUSÕES
Constatou-se que a migração das barras arenosas no
intervalo estudado não mostrou diferenças significativas da
granulometria de sua carga de leito. Contudo, observou-se
em três dos perfis colunares estudados a presença de uma
fase não deposicional marcada pela formação de
serrapilheira, o que sugere a formação de zonas paludais
na frente das barras arenosas durante a sua evolução.

AGRADECIMENTOS
Aos professores Sander e Fábio, ao Laboratório de
Hidrossedimentologia, ao Departamento de Geologia, ao
CNPq e a Universidade Federal de Roraima.

____________________
TEIXEIRA, S.G; SILVA, R.L.; LOPES, D.F. Influência de Parâmetros
Hidrológicos no Processo de Erosão Fluvial na Região de Santarém-PA.
Belém: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2018.
TUCKER, M.E. Rochas sedimentares: guia geológico de campo. 4ed. Porto
Alegre: Bookman, 2014.



9

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUICIONALIZAÇÃO DAS REGIÕES METROPOLITANAS DE
RORAIMA
FARIAS ROCHA1*, Suelem, CRUZ PEREIRA2, Keliane, RIBEIRO SILVA MONTEIRO³, Geane
1Universidade Federal de Roraima. (suelemdarochafarias1@gmail.com)
2 Programa de pós-graduação Especialização em Geografia com Ênfase em Ensino. (keliane-pereira@hotmail.com)
³ Programa de pós-graduação Especialização em Geografia com Ênfase em Ensino. (geane_rs_monteiro@hotmail.com)
Palavras Chave: Metrópoles, Região, Roraima.
INTRODUÇÃO
O objetivo do artigo é descrever o processo de
institucionalização metropolitana estabelecido pela
Assembleia Legislativa de Roraima, por meio da Lei
Complementar 130, de 21 de dezembro de 2007, que criou,
de uma só vez, três regiões metropolitanas em Roraima,
apesar da ausência de características, reconhecidamente,
metropolitanas e exigidas para a sua criação desde 1973, a
saber, contingente populacional, nível de urbanização, e
grau de conurbação intermunicipal, entre outras,
Características estás ignoradas. Deste modo, foram
instituídas a Região Metropolitana de Boa Vista constituída
por Boa Vista, Alto Alegre, Mucajaí, Cantá e Bonfim; a
Região Metropolitana Central integrada por Iracema e
Caracaraí; e a Região Metropolitana do Sul de Roraima
composta por Rorainópolis, São João da Baliza, São Luís
do Anauá e Caroebe. Dessa forma, a discussão da
mencionada temática é de grande importância,
considerando as questões levantadas como: Quais critérios
foram considerados para a sua institucionalização nos idos
de 1973? A partir deste contexto, foi realizado um estudo
mais aprofundado sobre a criação das RMs no estado de
Roraima, descrevendo os critérios que deveriam ter sido,
para a instituição das RMs no estado.
MATERIAL E MÉTODOS
Assim, o trabalho configura-se quantos aos objetivos como
uma pesquisa de cunho descritiva e explicativa,
caracterizada por uma abordagem qualitativa, além de
técnicas de pesquisa bibliográfica, além de sítes eletrônicos
do Senado Federal e da Assembleia Legislativa de
Roraima e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Deste modo, o projeto de lei que instituía as Regiões
Metropolitanas foi encaminhado à Assembleia Legislativa
que criou uma Comissão Especial Externa, no qual foi
criada através da resolução Nº 036/07 para dispor sobre o
projeto de lei 016/07. A Comissão foi composta pelos
seguintes deputados: Chicão da Silveira (Presidente da
Comissão); Ivo Som, Lúcia Peixoto, Sargento Damosiel e
Socorro Simões. Após, formada a Comissão Especial, é
instituído, em 30 de outubro de 2007, o parlamentar Ivo
Som, como relator do então projeto. Segundo o parecer do
relator Ivo Som, o projeto de lei encontrava-se elaborado
de acordo com os preceitos legais e regimentais. Segundo
o projeto de lei apresentava objetivos, associados a
soluções de problemas ou carências localizadas no estado
de Roraima.
No dia 4 de dezembro de 2007 às 16h00min h, em sessão
extraordinária, o projeto de Lei 016/07 foi posto em
discussão e votação em primeiro turno, e de acordo com a
análise do projeto, observa-se a presteza dos deputados
em aprovar o mesmo, pois às 16h30min horas do mesmo
dia, o projeto de Lei 016/07 foi aprovado em segundo turno,
tornando-se a Lei Complementar Nº 130 de 21 de

dezembro de 2007, instituindo as RMs no estado de
Roraima aprovada por unanimidade. Sob a posterior
sanção do governador José de Anchieta Júnior.
Neste contexto, em conformidade com os critérios de
institucionalização metropolitana elencados pelo Estatuto
da Metrópole e empregados no país, desde 1973, é notável
nas RMs de Roraima a completa ausência de
características, efetivamente metropolitanas, como a
densidade populacional metropolitana maior ou igual a um
milhão de habitantes ou até mesmo índice demográfico.
Outro critério desprezado foi o da conurbação ou
sobreposição de manchas urbanas entre os municípios
metropolitanos, conceito assumido pelo IBGE (2018), como
um adensamento acentuado das construções, com
presença de verticalização e quase ausência de solo não
impermeabilizado, com pouco espaçamento entre as
construções e grande presença de feições urbanas (ruas,
quadras) sobre loteamentos ainda que em processo de
ocupação ou em paisagem de transição urbana - rural,
havendo pequenas ocupações isoladas. Critério esse não
encontrado em nenhuma das RMs de Roraima, com
exceção do loteamento Santa Cecília na divisa entre o
Cantá e Boa Vista.
Em relação ao grau de urbanização exigido, foi observada
a maioria da população vivendo em áreas rurais ao invés
de urbanas, com exceção de Boa Vista, São Luís e Mucajaí
com percentuais de população urbana de, respectivamente,
97%, 66% e 60% (IBGE, 2010). É relevante destacar a falta
de mecanismo, características e critérios para a instituição
das RMs de Roraima, neste sentido, observa-se que sua
criação obedeceu apenas a fatores políticos e econômicos
condicionando as RMs a existirem.
CONCLUSÕES
Conclui-se que as RMs de Roraima foram instituídas sem a
observância de critérios técnicos regulamentados pelo
Estatuto das Metrópoles (2015). Portanto, o contexto de
criação das RMs de Roraima não priorizou a avaliação do
processo de metropolização e dos seus fatores contingente
populacional, grau de conurbação entre os municípios, grau
de urbanização, tamanho do território, entre outros critérios.
A partir dessa análise, conclui-se que a criação da região
metropolitana baseou-se apenas na vontade política
atribuída por força de Lei Complementar, mas responsável
por condicionar um status não vinculado à realidade
metropolitana. De outro jeito, Roraima não poderia ser
beneficiada pela concessão de investimentos do PAC,
assim, converge à compreensão da metrópole como
fenômeno sócio-espacial condicionador de políticas
públicas e financiamentos federais e privados.
__________________
BRASIL. Lei n 13.089 (Estatuto da Metrópole), 12 de janeiro de 2015.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/Lei/L13089.htm Acesso em: 3 de maio de 2018
IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Geografia e Estatística.
Contagem Populacional. 2018.Disponível em:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/boa-vista/panorama Acesso em: 19 de
maio de 2019.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/boa-vista/panorama
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA – RR
LUZ1,2, Gilcimar Maysonnave da; PAULA1, Gean Guilherme Ferreira de; SILVA1, Adriano Lucena da
1Universidade Estadual de Roraima. 2gilcimarmaysonnave@hotmail.com
Palavras Chave: Caracterização, Município de Iracema, Roraima.
INTRODUÇÃO
Os levantamentos de dados publicados são muito
importantes para se conhecer uma certa localidade ou
região. Partindo desta premissa, o presente trabalho buscar
levantar com base em sites oficiais governamentais ou não,
trabalhos acadêmicos e outras fontes legitimas, registros
que abordem as questões Geo-históricas, territoriais,
demográficas, socioeconômicas, socioambientais, cultural e
turísticos do município de Iracema.
MATERIAL E MÉTODOS
Para o desenvolvimento do presente trabalho utilizou-se
como procedimento metodológico as pesquisas
bibliográficas, que segundo Cervo et al., (2007, p. 60), a
pesquisa bibliográfica “[...] procura explicar um problema a
partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros,
dissertações e teses”. Nesta perspectiva, a referida
pesquisa fundamenta-se sob as bases conceituais que
corroborem para agregar cientificidade para a discussão.
Dessa forma, o município de Iracema está localizado no
centro-sul do estado de Roraima, extremo norte da
República Federativa do Brasil, (Mapa 01).

Mapa 01 – Localização do município de Iracema – RR.

Fonte: IBGE (2017). Elaborado pelos autores (2020).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo a Confederação Nacional de Município, o nome
do município homenageia à esposa do primeiro morador,
Militão Pereira da Costa. A antiga vila elevou-se à condição
de município em 4 de novembro de 1994.
O referido município, segundo o IBGE (2017), possui área
territorial de 14.351,133 km², que foi desmembrado do
município de Mucajaí através da lei estadual de nº 83 de
1994, com densidade demográfica 0,6%, contando com
8.676 habitantes, de acordo com o censo 2010, com
estimativa de 11.950 pessoas para o ano de 2019. Dos
100% do território, 75,7%, são pertencentes a Fundação
Nacional do Índio – FUNAI, com áreas de reservas de
Terras Indígenas (TI’s) da etnia Yanomami (SEPLAN,
2013). Partindo destes pressupostos, segundo Silva (2007),
o município de Iracema, assim como, outros do estado de
Roraima surgiram por conta do que o autor chama de

evento rodoviário, tendo em vista o projeto do Governo
Federal de ocupação e proteção da região amazônica na
segunda metade do século XX, com a construção na
década de 70 da BR 174, ligando Manaus-AM, Boa Vista-
RR e Pacaraima-RR, na fronteira com a Venezuela. No que
toca a questão econômica, de acordo com a SEPLAN
(2013), o setor agropecuário do município em questão,
apresenta um importante componente da economia local,
tendo como destaque no segmento agrícola a produção de
mandioca, arroz, melancia e banana. Na pecuária o
destaque vai para o rebanho de bovinos, aves, suínos e
equinos. Para os produtos de origem animal destaca-se a
produção de mel, leite e ovos. Também possui relevância
os produtos do extrativismo vegetal, tais como madeira em
tora, lenha e carvão vegetal. No que se refere ao clima do
município estudado este está predominantemente no do
tipo (AM), (NETA; SILVA, 2012). No panorama ambiental
geral, segundo consta no site da Prefeitura municipal de
Iracema, os principais rios que banham o município são o
Branco, o Mucajaí e o Apiaú. A cobertura vegetal é
composta por floresta densa. Ainda segundo a Prefeitura
municipal de Iracema, a cultura do município tem suas
raízes no Maranhão devido ao grande fluxo migratório que
ocorreu na sua origem, onde destacam-se as festas
religiosas e eventos culturais como a Festa de Nossa
Senhora Aparecida e Santa Luzia. Portanto, segundo a
Prefeitura municipal de Iracema, o turismo no município
basicamente é voltado às belezas naturais, quando
podemos citar os seguintes pontos turísticos: Praias do rio
Branco; Cachoeira do Leonardo; e Lago do Alípio.
CONCLUSÕES
O município de Iracema segue a regra e inúmeras
unidades municipais do estado, origem populacional de
migrantes vindos do nordeste do país, bem como, grande
parte de sua área territorial pertencentes a TI’s, etc. Dentro
deste contexto, o presente trabalho buscou caracterizar os
aspectos Geo-históricos, territoriais, demográficas,
socioeconômicas, socioambientais, cultural e turísticos do
município em estudo.
____________________
CERVO, A. L.; et al.Metodologia científica. 6ª ed. – São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2007.
Confederação Nacional de Municípios [online]. Disponível em:
<http://www.cnm.org.br>. Acesso em: 28/08/2020.
IBGE. Cidades e Estados. 2017. [online] Disponível em:
<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rr/iracema.html>. Acesso em:
28/08/2020.
BESERRA NETA, L. C.; SILVA, G. de F. N. da. A influência dos elementos
climáticos e a variação da ocorrência de focos de calor no espaço geográfico de
Roraima. In: Revista de Ciências Humanas da Universidade Federal de
Roraima. Centro de Ciências Humana, 2012.
Prefeitura Municipal de Iracema. [online]. Disponível em: <
http://www.iracema.rr.gov.br/sitenovo/historia/>. Acesso em: 28/08/2020.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-
SEPLAN-RR. Panorama e vetores de desenvolvimento de Roraima: Volume
IIII -turismo, meio ambiente, zoneamento e recursos naturais. Boa Vista:
SEPLAN-RR, 2013.
SILVA, P. R. de F. Dinâmica territorial urbana em Roraima - Brasil. Tese
(Doutorado em Geografia – Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana),
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 329 p.
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CONFIGURAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS NA BAHIA E A POLÍTICA
TERRITORIAL NO ÂMBITO ESTADUAL

SANTOS FILHO1*, Jonas Lopes dos
¹Universidade Estadual de Feira de Santana. e-mail: jonaslopes.fsa@gmail.com
Palavras Chave: Política Territorial, Consórcios, Estado.

INTRODUÇÃO

Este escrito pauta-se na análise dos consórcios públicos
intermunicipais na Bahia. No entanto, a sua configuração
no Brasil está relacionado ao federalismo, configurando a
estrutura que o Estado se organiza, o qual detém poder
sob os aspectos territoriais (SILVA, 2014). É prudente
ponderar que o Estado da Bahia possui uma regionalização
com base nos territórios de identidade, constituído por 27
em sua totalidade. No entanto, a partir de 2007 registou-se
um crescimento progressivo da criação dos consórcios
públicos neste espaço, com o incentivo e intermédio da
Secretaria de Relações Institucionais (SRI), no âmbito
federal, em parceria com o Governo estadual baiano
(SILVA, 2014). Nesse sentido, o objetivo primordial deste
trabalho concerne em analisar como os consórcios públicos
intermunicipais integram a Política Territorial da Bahia, ao
tempo em que foram analisados os programas, projetos e
ações dos consórcios que foram identificados.

MATERIAIS E MÉTODOS

As atividades realizadas para a consumação desta
pesquisa foram sequenciadas e mantiveram uma ligação,
desde o levantamento de literatura para elaboração do
referencial teórico, perpassando por todas as etapas, até a
sua conclusão. Assim, na primeira fase, realizou-se uma
revisão de literatura sobre os conceitos de política territorial,
consórcios públicos e gestão pública - os quais orientam o
objeto de investigação da mesma -, sucedido pela
elaboração de um referencial teórico que embasou os
passos seguintes da pesquisa. Em seguida, as atividades
voltaram-se para uma análise documental mediante a
disponibilização destes nos sites oficiais dos consórcios.
Esta etapa fora concluída mediante a busca de materiais
sob o domínio da Secretaria de Planejamento do estado da
Bahia, levando-se em consideração o fato de que os
consórcios são constituem um dos itens na caracterização
da política territorial. Por fim, a partir da caracterização dos
consórcios, foram identificadas e sistematizadas em
quadros as ações implementadas mediante a política
territorial para, assim, promover e divulgar ciência oriunda
do trabalho realizado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Bahia contabiliza atualmente 27 Consórcios
Intermunicipais. Na presente pesquisa, apenas 09 (nove)
destes disponibilizam seus programas, projetos e ações em
seus sites e canais sociais de comunicação. Isso significa
que 33% dos existentes apresentam com clareza o que de
fato são ofertados pela Política territorial e executada pelos

Consórcios os territórios de Identidade. Nesse sentido, não
foram disponibilizadas as atividades realizadas pela
maiorias destes consórcios – um total de dezoito, o que
equivale a 67% dos analisados. Isso resulta na incipiência
de transparência para a sociedade civil do que realmente é
ofertado e realizado por uma parte significativa destas
autarquias compostas por municípios que prezam pela
cooperação para resolver demandas e problemas comuns.
Apesar disso, a partir dos consórcios analisados, foi
possível
verificar algumas questões que são semelhantes entre eles,
a saber: I - mesmo considerando os Territórios de
Identidade (TI) como regionalização territorial, levando-se
em consideração os colegiados de discussões existentes
nestes, constatou-se que os consórcios são os principais
focos de investimentos, atenções e assistências, e não o
TI.; II – verificou-se que as configurações que são
assumidas nas gestões dos programas, projetos e ações
dos 09 (nove) consórcios analisadas seguem o mesmo
padrão no que tange às características, mantendo seus
objetivos sem, no entanto, inferir nem infringir a autonomia
inerente a cada ente consorciado – um exemplo é o
Serviço de Inspeção Municipal (SIM), o qual compete
apenas o poder público municipal emitir o Selo às
mercadorias produzidas neste ente federado. Os
consórcios analisados são os seguintes: CDS Portal do
Sertão; CDS Bacia do Jacuípe; Consisal; Convale – Vale
do Jequiriçá; Constesf – Sertão do São Francisco;
Consórcio do Oeste Baiano; CIMA – Mata Atlântica; CDS
Bacia Paramirim; e CDS Irecê.

CONCLUSÕES

Diante dos resultados da pesquisa, verificou-se que as
ações implementadas pelos consórcios resultam da oferta
da política territorial na Bahia, através dos programas e
projetos.
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CONHECIMENTO MATEMÁTICO: UMA PERSPECTIVA ETNOMATEMÁTICA DOS
AGRICULTORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVA AMAZÔNIA.

CARVALHO1, Lívia Vitória Paz, MENEZES2, Pedro Vinicios Braga, SILVA3, Luciene Nunes da, AMÉRICO4, Rodson.
1 Escola Agrotécnica da UFRR (liviapazcarvalho@gmail.com )
2 Escola Agrotécnica da UFRR (pedromenezesbr@hotmail.com )
3 Colégio de Aplicação da UFRR (lsilva_ene@yahoo.com.br)
4 Colégio de Aplicação da UFRR (rodson.americo@ufrr.br)

Palavras Chave: Etnomatemática, Campo, Agricultores.

INTRODUÇÃO
Os saberes matemáticos são construídos de acordo
com as necessidades e os interesses de grupos
sociais. Esses conhecimentos, muitas vezes, são
revelados nas alternativas de resolução das situações
do cotidiano que exigem habilidades para medir,
classificar, ordenar, dentre outras tarefas que utilizam
a matemática (SANTOS, 2008). Este trabalho surgiu
como proposta de projeto de pesquisa ao Programa
de Iniciação Cientifica da UFRR. A temática do
projeto buscou levantar dados sobre os saberes
matemáticos produzidos e praticados por agricultores
do Projeto de Assentamento Nova Amazônia em suas
práticas cotidianas.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi inicialmente desenvolvido por meio de
pesquisa bibliográfica sobre Etnomatemática na
concepção de Ubiratan D’Ambrósio (2011) e de
Knijnik (2015, p. 11) que destaca a relevância das
“...(etno) matemáticas produzidas pelos mais diversos
grupos sociais, especificamente suas formas de
organizar, gerar e disseminar os conhecimentos
(matemáticos) presentes em sua cultura”. Segundo
Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida
com base em material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos.
Participaram da pesquisa 03 (três) agricultores
(identificados aqui como X, Y e Z) da comunidade
rural do Projeto de Assentamento Nova Amazônia,
em Boa Vista-RR, e teve como material de coleta de
dados, entrevistas (GIL, 2008) com o objetivo de
identificar o conhecimento matemático utilizado nas
atividades do campo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre as perguntas respondidas pelos agricultores
durante a entrevista foram selecionadas 03 perguntas,
a saber:
Pergunta 1: Como é feita a medição da área de
plantio de sua produção?
Pergunta 2: Utiliza de medidas não convencionais em
suas atividades?
Neste estudo entendemos como medidas não
convencionais aquelas não padronizadas, como o
palmo, a braça, a vara, dentre outras.
Pergunta 3: Seu conhecimento matemático foi
adquirido no ambiente escolar ou em suas práticas
cotidianas?

Em relação à pergunta 1, todos os agricultores
relataram utilizar recursos tecnológicos como o GPS,
medida convencional como o metro e instrumento e
equipamento como trena, trator, plantadeira para a
medição da área de plantio.
Em resposta à pergunta 2, os agricultores X e Y
disseram que com o avanço tecnológico, não utiliza
mais tais medidas. Já agricultor Z, relatou que em
algumas situações ainda utiliza medidas não
convencionais. Na medição do espaçamento entre as
sementes no plantio realizado, por exemplo, disse
que usa o palmo, a vara, o passo. Matos (2009),
aponta que o cotidiano do trabalhador rural está
impregnado dos saberes e fazeres próprios de seu
ambiente. Nas suas atividades, não só medidas são
praticadas, mas os seus raciocínios na sua forma de
matematizar.
Em resposta à pergunta 3, os agricultores
entrevistados afirmaram que os conhecimentos
matemáticos que possuem foram adquiridos pela
vivência e prática com as atividades do campo.
Nos termos de D’Ambrósio (2011), pode-se dizer que
se trata de maneira de saber/fazer matemática na
busca de explicações e a maneira de lidar com o
ambiente imediato e remoto.
CONCLUSÕES
Os resultados da pesquisa nos mostraram que os
agricultores entrevistados possuem conhecimentos
matemáticos aprendidos através das atividades
cotidianas (nesse caso, no ambiente de trabalho),
com a finalidade de agilizar, facilitar os seus afazeres
diários.
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CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE DO MINICURSO ABORDAGEM AC:
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE APRENDIZAGEM NO CONTEXTO ESCOLAR DA SNCT-2019
RAMOS1*, Ediane Sousa Miranda, CAVALCANTE2, Jaqueline Samantha Garcia, PINHEIRO3Alexssandra de Lemos
1Programa de pós-graduação Profissional em Ensino de Ciências (edianesousa147@gmail.coml)
2Professora da Educação Básica do Município de Boa Vista –RR(jacque.cavalcante@hotmail.com)
3 Programa de pós-graduação Profissional em Ensino de Ciências(alexialemos2019@gmail.coml)
Palavras Chave: Formação Docente, Alfabetização Científica, Três Momentos Pedagógicos.

INTRODUÇÃO
O presente estudo versa sobre as contribuições do
minicurso realizado na Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia - SNCT da Universidade Estadual de Roraima –
UEER no ano de 2019. Com o objetivo de investigar as
contribuições dos Três Momentos Pedagógicos como
metodologia de ensino para a formação docente.
Atualmente, a formação de professores no Ensino de
Ciências precisa ser compreendida como uma ação
contínua, nesse intuito pode-se apontar que no cotidiano
escolar existem inúmeras realidades que ainda não foram
superadas com relação ao ensino, muitas vezes
concebidas com uma prática de repasse conceitos e
práticas de memorização, ou ainda o acúmulo passivo de
conceitos por parte dos estudantes e a repetição contínua
de contextos teóricos pelos professores em sua maioria
sem significado algum para os educandos.
Portanto, a pesquisa justifica-se pela necessidade de
contribuir com uma formação docente reflexiva, na tentativa
de potencializar as aulas de ciências de modo
problematizador e dialógica dentro do contexto escolar.
Cabe ressaltar que o ensino dialógico e problematizador
ocorrem pela ação coletiva dos saberes, a partir da
vivência dos educandos. Assim a formação científica dos
professores e dos alunos contribui para a construção
cidadã dos indivíduos, e na tomada de decisões na
sociedade.

MATERIAL E MÉTODOS
A trajetória da pesquisa é de cunho qualitativo.
Apresentando as contribuições do minicurso, na formação
docente de 10 professores participantes do minicurso
realizado na SNCT/2019. Por motivos éticos da pesquisa,
os participantes terão suas identidades preservadas e
serão identificados com a letra P referente a professor e a
numeração de 1á10.
O minicurso foi ministrado pelas acadêmicas do Mestrado
Profissional de Ensino de Ciências - PPGEC, da UERR,
onde a temática foi discutida através de rodas de
conversas, apresentação de slides, discussão de artigos, e
ao final a construção e apresentação de uma sequência
didática a partir dos três momentos pedagógicos pelos
participantes e a aplicação d um questionário contendo
duas questões abertas. O minicurso buscou apresentar a
metodologia dos Três Momentos Pedagógicos no Ensino
de Ciências como possibilidade para inovação didática na
formação docente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos no decorrer do minicurso

apontaram para a ampliação dos conhecimentos dos
participantes com relação à Alfabetização Científica e os
Três Momentos Pedagógicos. Quando perguntados sobre a

importância dessa metodologia na prática docente, todos
os participantes apontaram que a metodologia é relevante,
pois prioriza o ensino problematizador e dialógico.
Contribuindo com essas considerações, Krasilchik (1987)
descreve que para um bom ensino de Ciências acontecer
na escola depende dos esforços de seus professores ou
mesmo do trabalho individual de cada docente. Nesse
sentido, os participantes mostraram-se motivados em
conhecer sobre a temática. Quando perguntados sobre a
compreensão acerca da metodologia proposta, eles
responderam que: “se trata de uma metodologia que tem
como ponto de partida a percepção de uma situação
problema como pontapé inicial para o trabalho no ensino de
ciências” (P1, P2); O participante P3, P5 afirmou que “os
três momentos pedagógicos é uma ferramenta
metodológica para desenvolver um pensamento crítico dos
estudantes mediante a problemática do seu dia-a-dia”;
outro participante disse “que irei desenvolver essa prática
em minha sala de aula, pois entendo que essa ferramenta
metodológica auxiliará no desenvolvimento dos estudantes
de modo que eles se tornem ativos e participativos perante
as questões que envolvem as interações da ciência e
tecnologia” (P9, P4).
E por fim, os docentes (P6, P7 e P8) “afirmaram que os

três momentos pedagógicos auxiliam para o
desenvolvimento da AC e de um trabalho dialógico e
investigativo, na qual o ensino possui um significado para
os estudantes e estes vão em busca do seu conhecimento,
partindo sempre de um problema contextualizado, com isso
ele se torna um participante crítico e ativo no processo de
aprendizagem, e é capaz de relacionar os conceitos e
conhecimentos científicos com situações reais”.

CONCLUSÕES
Os resultados da pesquisa apontaram que o minicurso
sobre os três momentos pedagógicos, realizados na SNCT
pelas acadêmicas possibilitou a ampliação para uma
prática docente mais problematizadora e dialógica no
Ensino de Ciências, proporcionando qualidade tanto na
formação e preparação dos professores de ciências,
quanto no processo de aprendizagem dos estudantes.
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CORPOREIDADE TRANS E REGULAÇÃO DE GÊNERO: UM ENSAIO ACADÊMICO
PANEQUE*, José; COSTA2, Carolina; SALES2, Alberone; SALES3, Márcia.
1Universidade Estadual de Roraima (UERR) (josuerulian@hotmail.com);
2UERR; 3Profa. Dra. UERR.
Palavras Chave: Transexualidade; Corporeidade; LGBTQI+; Identidade de Gênero.

INTRODUÇÃO
As hetero e cisnormatividade têm se mostrado
categoricamente imperativa. Dessa forma, inúmeros
movimentos ao longo da história buscaram a isonomia,
igualdade e respeito aos grupos LGBTQI+ e,
principalmente, aos transexuais (PETRY; MEYER, 2011).
Sobre transexualidade, entende-se que são corpos que não
se identificam com seu sexo biológico, no entanto
permanecem sob normativas de gênero. Destarte, a
corporeidade emerge como fundamental para o
entendimento da personalidade por intermédio da
expressão corporal (PETRY; MEYER, 2011).
Assim, a difusão de saberes acerca da diferenciação de
identidade de gênero e a orientação sexual trabalham para
favorecer a desconstrução da hetero e a cisnormatividade
resistente em tempos contemporâneos. Portanto, o objetivo
desse trabalho é debater sobre diferenças entre a
corporeidade transexual e as normas de gênero.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um ensaio acadêmico. O ensaio é um pretexto
para problematizar o modo como as políticas da verdade e
do pensamento e do conhecimento, dominantes no mundo
acadêmico, impõem determinadas “verdades" (LARROSA,
2003). Portanto, o ensaio acadêmico tem o intuito de
discutir outras vertentes, baseado em um ponto de vista
diferente daquele determinado pela comunidade científica.
Então, abrangeremos tópicos pertinentes, que apontem
sobre a corporeidade no contexto transexual, afim de
provocar a ampliação do olhar científico para esse
conteúdo negligenciado na literatura.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, corporeidade se configura como um processo
franco e contínuo de organização e mutação, no qual o
corpo deve ser assumido como símbolo comunicante, isto é,
forma de manifestação gestual, que expressa o discurso e,
consequentemente, a identidade humana (POLAK, 1996).
Diante disso, vale ressaltar que a corporeidade do homem
está condicionada às normativas de gênero. Nesse sentido,
gênero não é exatamente o que alguém "é" nem é
precisamente o que alguém "tem", mas sim o aparato pelo
qual a produção e a normalização do masculino e do
feminino se manifestam (BUTLER, 2014).
Todavia, essa visão ainda é presa às matrizes binárias
“masculinas” e “femininas”, as quais são alinhadas a uma
representação majoritária e padronizada, sempre simbólica,
do que é ser homem e mulher. Por isso, Butler (2014)
afirma que gênero, infelizmente, gera normas ou
regulações do poder. A seguir, é mister por em
perspectiva que a representação do corpo trans traz
simbologias da própria normativa do gênero, assim como
sofrimento pela sua regulação. A ideia de um "verdadeiro"
transexual decorre das exigências normativas quanto a
performances sociais de gênero, do que é esperado e
entendido como "um homem" ou "uma mulher" (LIONÇO,
2006). Assim, já é entendido na literatura a complexidade
do processo transexualizador, uma vez que é preciso
proteger o transgênero do principal efeito colateral do

processo: criar expectativas sobre tornar o corpo trans em
um corpo "verdadeiramente" masculino ou feminino.
Nesse âmbito, entra-se no último tópico deste trabalho: o
corpo trans. O transgênero é muitas vezes obrigado, ao se
identificar com um gênero, automaticamente se identificar
com suas normas (PETRY; MEYER, 2011). A
cisnormatividade ainda atua, mesmo diante de
performances trans, a medida que elas só são
consideradas “verdadeiras" quando encaixadas nos
comportamentos femininos ou masculinos. Não é
oportunizado ao transgênero a sua singularidade corporal e
a sua representação simbólica única.
Acrescenta-se no debate a Teoria Queer, a qual defende o
não-binarismo, isto é, a quebra dos padrões de gênero
biexistentes: homem e mulher (MISKOLCI, 2017). Quando
se permite conceber uma mulher em sua pluralidade de
significados, abraça-se de forma hegemônica a existência
de corpos trans, uma vez que estes não precisam mais
quebrar os padrões binários para serem validados .
Todavia, não se repudia a importância das mudanças
corporais para a população trans, como afirma Villike et al.
(2019), muitas vezes, os procedimentos são essenciais no
processo de autonomia e reafirmação de quem eles
realmente são, visto que não se identificam com suas
proprias características corporais. No entanto, é válido
repensar as definições impostas como características
corporais “verdadeiras”, e se as mudanças são fruto de
uma tentativa de alinhar a representatividade corporal trans
com os padrões reguladores de gênero.
CONCLUSÕES
Diante disso, conclui-se que o binarismo ainda existe de
forma imposta ao corpo trans. O próprio corpo é marcado
por simbologias “verdadeiramente" femininas ou
masculinas, na tentativa de afirmar sua identidade de
gênero. Assim, o empoderamento é imprescindível,
respeitando a singularidade do corpo trans.
A ciência ainda precisa abranger o corpo trans em sua
magnitude verdadeira: um corpo humano. Esse corpo ainda
é marcado pelas normas de gênero, uma vez que sua
identidade é considerada verdadeira apenas quando se
aproxima (ou se iguala) aos padrões reguladores.
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INTRODUÇÃO
Vivemos em um mundo em constantes transformações, e
acompanhar essas transformações, não é tarefa fácil.
Nesse sentido, dada à situação de pandemia da Covid-19
que assolou todo o mundo, obrigando inúmeros setores de
nossa sociedade ao isolamento social, o uso das
tecnologias possibilitou a retomada gradativa da educação,
porém essa nova modalidade de Ensino Remoto constituiu
um campo desafiador no processo de aprendizagem dos
indivíduos. Nessa perspectiva, o interesse da pesquisa
surgiu em investigar o olhar da orientação educacional no
acompanhamento do desempenho dos estudantes
mediante as aulas remotas de ciências de uma escola
estadual. Isso porque, o processo de ensino e
aprendizagem dos estudantes engloba não somente a
dedicação e empenho dos professores, mas também
ressignificar o processo de ensino dos estudantes para que
estes sejam capazes de tomar decisões responsáveis e
desenvolver pensamento crítico e reflexivo perante a
sociedade. Dessa forma, a prática docente, deve estar
voltada para desenvolver um trabalho em que os
estudantes precisam se conhecer e lidar consigo e com o
outro, ser empático, trabalhar em grupo, momento esta
desafiador para a escola, pois essa formação integral dos
estudantes exige repensar o ensino com outras habilidades.
MATERIAL E MÉTODOS
A trajetória metodológica da pesquisa constitui em uma
abordagem qualitativa e descritiva. A amostra da pesquisa
foi uma escola estadual do município de Boa Vista-RR. Os
participantes foram uma orientadora educacional e os
estudantes de 4 turmas de ciências do turno matutino da
escola. Para a coleta e análise dos dados realizaram-se as
seguintes ações: Primeiramente a organização de ações de
monitoramentos com a Equipe Gestora, para identificar os
estudantes que não estavam sendo alcançadas com a
proposta de trabalho remota oferecida pela instituição. Em
seguida, buscou-se verificar quais seriam as principais
motivações que justificasse a ausência dos estudantes. Na
ocasião foi estabelecido um acompanhamento, em parceria
com os professores para listagem dos estudantes ausentes
das aulas remotas nesse período de pandemia e por último
foi realizado um mapeamento e cruzamento de dados
fornecidos pelos professores e a localização através de
ligações para todos estudantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da pesquisa apontaram que a Orientação
Educacional desempenhou papel relevante no
acompanhamento dos estudantes, como explica Corrêa e
Mira (2015), que o papel orientador escolar é o de
mediador entre o professor e o aluno para garantia efetiva
da aprendizagem. Observou-se também que após a

investigação sobre a ausência dos estudantes nas aulas
remotas de ciências, obtiveram-se as seguintes
justificativas, que posteriormente serviram para embasar
futuras ações, os principais motivos foram: os alunos não
possuíam acesso à internet; os alunos não possuíam
telefone celular; a família viajou para região rural para se
isolar-se da covid-19; os alunos trocaram de número de
telefone e não atualizaram na secretaria escolar; os pais
que não aceitaram o método de ensino remoto e
consequentemente alunos desestimularam-se em participar
das aulas. Nessa trajetória, destacam-se as fragilidades e
ineficiências desse novo contexto escolar, caracterizando-
se como um modelo desafiador de ensino. No que se refere
ao uso das tecnologias digitais Moran (2013) aponta que “a
chegada das tecnologias móveis à sala de aula traz
tensões, novas possibilidades e grandes desafios”. Nesse
aspecto, há uma exigência urgente de capacitar o professor,
pois como ressalta Ziede et. al (2016) para a necessidade
de durante a formação inicial ou através da formação
continuada ou em serviço, aos professores sejam
oferecidos programas atualizados e inovadores
relacionados às Tecnologias digitais da informação e
comunicação (TDIC), e também é de suma importância que
as escolas criem condições para que os espaços escolares
estejam equipados adequadamente para contribuir com o
processo de aprendizagem.
CONCLUSÕES
Portanto, as tecnologias digitais cada vez mais estarão
presentes na educação, auxiliando nas atividades que
serão desenvolvidas pelos professores. Nesse sentido, os
professores necessitam capacitar-se para compreender e
mediar de modo exitoso o processo de ensino e
aprendizagem com os estudantes, relacionando sempre os
conteúdos a contextos reais para que estes estejam
disponibilizados e os estudantes aprendam as atividades
relacionadas ao seu cotidiano. Assim, o presente estudo
revela também que ainda se tem um longo percurso a
caminhar, caso queiramos construir uma escola do nosso
tempo, uma escola em que os hábitos e costumes
midiáticos dos estudantes sejam concretamente
contemplados.
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INTRODUÇÃO
A riqueza de aves pode ser usada em estudos com
enfoque no funcionamento dos ecossistemas ao
longo de gradientes ambientais, bem como frente a
mudanças de disponibilidade de recursos e de
estrutura de hábitat. Alguns estudos sugerem a
associação entre atributos funcionais de aves e
variáveis ambientais, a fim de predizer a resposta das
aves frente a mudanças nas fitofisionômias (CLEARY
et al., 2007). Diante disto a heterogeneidade presente
na unidade de conservação do estado, têm
importante papel na variação de riqueza de espécies
e composição da avifauna (DAMASCO et al., 2013).
Sendo assim, este trabalho teve por objetivo estimar a
riqueza de espécies de aves de sub-bosque ao longo
do gradiente fitofisionômico do Parque Nacional do
Viruá.

MATERIAL E MÉTODOS
O levantamento seguiu o protocolo para
biomonitoramento de aves com redes de neblina em
módulos RAPELD. De acordo com esse protocolo, as
redes de neblina foram instaladas entre a linha central
e o limite do corredor central da parcela. As redes
foram distribuídas ao longo dos 250 m de cada
parcela. As aves capturadas foram acondicionadas
em sacos de pano, para que fossem realizados os
devidos procedimentos padrões e soltas em seguida.
Para a estimativa de riqueza das aves ao longo do
gradiente fitofisionômico foi utilizado o estimador não
paramétrico Jack-Knife1, com intervalo de confiança
IC95%, obtido a partir do desvio padrão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Gradiente Fitofisionômico

Figura: Estimativa de riqueza da avifauna de sub-bosque (com
os respectivos intervalos de confiança) ao longo do gradiente
fitofisionômico no Parque Nacional do Viruá. Caracaraí, Roraima.
2018. Ca, Cm, Cf, Ec.

O resultado da riqueza estimada por fitofisionomia
revelou maior riqueza da avifauna em parcelas de
floresta ombrófila e demais fitofisionomias florestadas
como a Cm (campinarana mista) e Ec (ecótono) no
Parque do Viruá, enquanto Ca (Campinarana aberta)
e Cf (campinarana florestada) apresentam riqueza
inferior. Umas das razões pelo qual essas áreas
terem maiores riquezas com relação às demais (Ca e
Cf) pode se dar ao fato da estrutura florestal poder
oferecer diferentes graus de estratificação. Logo, a
floresta consegue proporcionar muitos nichos que
conseguem abrigar uma diversidade maior de aves na
floresta, assim tendo efeito direto em sua riqueza e
diversidade (WILLIS, 1979). Isso evidencia que
ambientes mais complexos em termos de estrutura
conseguem apresentam maior número de nichos, e
por consequência podem sustentar um número maior
de espécies

CONCLUSÕES
A presença de maior riqueza de aves em ambientes
florestados é um fator importante no estudo da
biodiversidade do Parque Nacional do Viruá. Isto
demonstra que as florestas podem representar uma
fonte inestimável de riqueza uma vez que oferecem
uma grande quantidade de nichos para as espécies
coexistirem, indicando também, há importância e a
necessidade de uma ampliação e maior preservação
dessas áreas para que elas possam representar
verdadeiros provedores de serviços ecológicos nos
ambientes.
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INTRODUÇÃO
Na sociedade contemporânea os jogos digitais estão cada
vez mais inseridos no cotidiano das pessoas. No Brasil,
uma pesquisa recente revelou que mais de 70 % dos
brasileiros são adeptos aos jogos eletrônicos (PESQUISA
GAME BRASIL, 2020). Neste cenário de cibercultura, a
aprendizagem baseada em jogos digitais tornou-se uma
estratégia pedagógica potencial na educação no século XXI.
A Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais (GBL de
GameBased Learning) é uma metodologia pedagógica que
se foca na concepção, desenvolvimento, uso e aplicação
de jogos digitais na educação e na formação (CARVALHO,
2015). A busca por jogos digitais tem sido ainda maior
neste período de quarentena. Dentre os games mais
procurados, o jogo Gartic recebeu um aumento significativo
de acessos em diversos países, inclusive no Brasil
(FOLHAPRESS, 2020). Gartic é um jogo de adivinhação de
desenhos online gratuito cujo objetivo é acertar o que o
outro jogador está desenhando (GARTIC, 2020). Neste
trabalho, o jogo Gartic foi adaptado e aplicado como
ferramenta didática facilitadora no ensino de química,
sobretudo química orgânica, com o objetivo de promover a
fixação de conteúdos de modo lúdico bem como o
engajamento dos estudantes nas aulas remotas.

MATERIAL E MÉTODOS
Uma sala virtual com regras personalizadas e com
tema química foi criada no ambiente da web do Gartic com
a inclusão de um total de 146 palavras relacionadas a
conteúdos de química, sobretudo química orgânica. Assim
foram inseridas palavras relacionadas aos conteúdos:
propriedades do carbono; classificação das cadeias
carbônicas; nomenclatura de hidrocarbonetos e suas
aplicações no dia-a-dia; atomística; estados físicos da
matéria; ligações covalentes; entre outros. As
configurações adotadas na sala virtual de química são
apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Configurações personalizadas da sala virtual
criada no Gartic.
Tema Química
Metas de pontos 120
Tempo para desenhar 100 s
Tempo de intervalo 10 s
Acesso Restrito a senha
Número de jogadores máximo 50
Total de palavras 146
No momento da inclusão de palavras relacionadas ao tema
selecionou-se o grau de dificuldade, em que para palavras
difíceis um maior número de dicas poderia ser fornecido
(exemplos: 2-metilbutano; ciclopentano, metano, parafina,
água, petróleo e etc). Foi gerado link da sala virtual de
química criada no Gartic o qual foi disponibilizado,
juntamente com uma senha para acesso, à 6 turmas do 3°
ano do ensino médio (199 alunos), em horários
previamente definidos, entre 4 a 8 de maio de 2020. Em
cada rodada, um

aluno diferente ficou responsável por criar o desenho e
dicas foram fornecidas quando necessário.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O uso do jogo Gartic nas aulas de química, após adaptação
ao tema, se mostrou uma ferramenta digital gratuita, de
fácil compreensão, que oportunizou a saída do estilo
tradicional de ensino por meio da aprendizagem baseada
em jogos. Jogando, as turmas puderam exercitar
conteúdos já trabalhados presencialmente em sala, como
por exemplo, a dedução da nomenclatura de
hidrocarbonetos a partir das fórmulas estruturais, bem
como, aplicações desses compostos no dia-a-dia (Figura 1).

Figura 1 - Desenhos produzidos por alunos: pent-1-eno e
parafina.

Além disso, conceitos vistos em anos anteriores, puderam
ser resgatados com a dinamização das aulas. Relatos de
discentes confirmam o entusiasmo "foi uma experiência
legal, além de ser divertida, desenhando a gente aprende
novos conteúdos e fixa melhor, a dinâmica é interessante e
interativa". Notou-se a interatividade e o engajamento dos
alunos em realizar as interpretações corretas, bem como
em obter um grande número de acertos em seu desenho a
fim de acumular o maior número de pontos e ficar bem
posicionado do jogo.

CONCLUSÕES
De modo geral, o jogo Gartic, adaptado ao ensino de
química, contribuiu para o exercício e resgate de conteúdos
e se mostra uma ferramenta versátil capaz de ser aplicada
em outras áreas do conhecimento. Por fim, notou-se
diversas outras contribuições, como o desenvolvimento da
criatividade, estratégias e hipóteses pelos discentes;
descoberta de talentos; e a potencialização do ensino.
____________________
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HÁBITOS DOS MORADORES DA SERRA GRANDE I, NO MUNICÍPIO DO CANTÁ NO ESTADO
DE RORAIMA PARA ECONOMIZAR ENERGIA E ÁGUA.
DOS SANTOS OLIVEIRA SANTOS, Janaína1. matjana2@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO
Este trabalho foi desenvolvido em 2017 para o projeto da
Feira de Ciências daquele ano, em uma escola Estadual
do município do Cantá em Serra Grande I com alunos do
3º ano do Ensino médio. Este projeto teve como objetivo
geral mostrar à população que mudanças de pequenos
hábitos podem gerar economia no consumo de energia e
água, contribuindo para redução das contas pagas e
contribuindo com a preservação do meio em que vivemos.
Como objetivo específico observou – se, durante três
meses, hábitos de gastos de energia e água dos pais dos
alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual
Mario Homem de Melo. Diante a observação foi traçado
um plano de conscientização da economia por meio de
recadinhos em papeis colados em cada lugar que os
gastos eram mais visíveis, como por exemplo, nos locais
de acender as luzes, na porta da geladeira, entre outros.
Para apresentar os resultados foi construído uma maquete
e apresentado os dados da pesquisa demonstrado que
pequenas mudanças de hábitos podem reduzir o
desperdício e o valor pago.
A Serra Grande I localiza-se a 20 km do município do
Cantá. Por haver poucos moradores facilitou aos alunos o
desenvolvimento da pesquisa. O fornecimento de água
ocorre pela CAER e armazenam em caixas d’água para
posterior distribuição.
No processo de armazenamento de água utiliza-se
bombas elétricas, as quais ficam ligadas por um período
superior ao necessário, o que acarreta desperdício de
energia e água, pois depois das caixas abastecidas ficam
derramando água.
Para o conhecimento do assunto, utilizou-se a internet,
discussão em grupo sobre as pesquisas realizadas, e
posteriormente foi realizado a pesquisa de campo.
Após a pesquisa de campo, a construção da maquete foi
necessária para mostrar a importância de se economizar
água e luz e o quanto é lucrativo.
Para apresentar a pesquisa e os resultados foi construído
uma maquete e banners com gráficos a partir das
pesquisas feitas com os moradores do município e fotos
da construção da maquete.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia adotada para realização das pesquisas
bibliográficas foi o uso da internet em sites relacionados
ao assunto, seguido de reuniões para elaboração de
questionário com perguntas estruturadas aos moradores.
Para apresentação dos dados foi construído uma maquete
para mostrar e elaborado gráficos que foram apresentados
em um banner.
Os materiais utilizados para a construção da maquete
foram isopor, tintas variadas, palitos de picolé, papel
celofane azul, brinquedos em miniaturas, impressora,
computador, papel A4, impressão de banner e
encadernação do projeto, diário de bordo e relatório.
RESULTADO E DISCUSSÃO
A pesquisa feita na internet serviu como base para o
conhecimento científico. Nosso grande diferencial foi

atingindo pela participação e imersão dos alunos no
projeto de pesquisa. No desenvolvimento da pesquisa foi
observado que moradores não percebiam a importância
de economizar água e energia, e não tinham
conhecimento de como realizar essa economia. O
desenvolvimento do trabalho obteve bons resultados, pois
mudou hábitos de membros do grupo e familiares e a
classificação para participar da feira de ciências Estadual,
o que foi recebido com muita alegria pelos alunos, já que
seria a primeira vez que iriam participar de uma feira
Estadual.
CONCLUSÃO
Neste trabalho abordou o assunto sobre o desperdício de
energia elétrica e água e como alguns hábitos simples
podem ajudar no consumo consciente e o meio ambiente.
A apresentação da maquete e do banner serviu para
demostrar os resultados obtidos com a pesquisa. Vivemos
num mundo globalizado e fazemos parte da Teia da Vida,
a qual nenhum ser consegue sobreviver independente. Ter
um consumo consciente reflete em todos os âmbitos da
existência humana.
A pesquisa foi exitosa, todos os objetivos propostos foram
cumpridos. A dedicação e entusiasmo dos alunos
conseguiu abranger toda a comunidade local.
Este projeto foi relevante para os alunos, observou o
despertar pela ciência e pela pesquisa. Esta foi a primeira
vez que os alunos participaram da feira de ciências. O
entusiasmo dos mesmos me cativou muito a contribuir
para que todas as etapas fossem alcançadas com
sucesso.
Este trabalho foi muito importante para o grupo, pois
aprenderam que podemos economizar com mudança de
pequenos hábitos, sem precisar passar por privações,
visto que na região norte do Brasil a temperatura média
fica em torno dos 30º C.
Houve algumas surpresas entre os próprios membros do
grupo que antes da pesquisa desperdiçava e agora não
mais. Os bons resultados, com a realização deste projeto,
foi a mudança de hábitos de muitos moradores e a
classificação para participar da feira de ciências Estadual,
o que foi recebido com muita alegria pelos alunos, já que
seria a primeira vez que iriam participar de uma feira
Estadual.
Pequenas atitudes podem não ser significativas em um
primeiro momento, mas representam grandes economias
se avaliarmos a partir de uma perspectiva mais ampla, sob
a visão do coletivo. Por isso a extrema importância que
cada um faça a sua parte.
Economizar luz e água não é somente para seu benefício:
é para todos. O nosso Planeta e as futuras gerações
agradecem!
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia
https://revista.zapimoveis.com.br
https://www.bayerjovens.com.br
www.portalsolar.com.br
https://www.paisefilhos.com.br
www1.portoweb.com.br
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INTRODUÇÃO
Pouco se sabe sobre o comportamento hidrogeológico do
Sistema Aquífero Boa Vista (Wankler et al., 2012).
Reservatórios apresentam heterogeneidades sedimentares
que influenciam o fluxo do fluido. Estas heterogeneidades
definem a distribuição de hidrofácies, sendo caracterizadas
pelas litofácies com distintas permeabilidades (Faccini et al.,
2003). A integração dos conceitos de sedimentologia e
hidrogeológicos com resultado no conceito de hidrofácies
definida como uma camada sedimentar que se apresenta
interconexões com camadas adjacentes, mas com
propriedades hidráulicas similares (Anderson et al., 1999).
Assim este estudo tem o potencial de aprimorar nosso
conhecimento das hidrofácies, o entendimento da vazão
hídrica, as variações do fluxo da água subterrânea, além de
caracterizar a heterogeneidade do aquífero. Seus
resultados podem ainda colaborar em estudos de
vulnerabilidade ambiental, envolvendo para a proteção e
remediação de mananciais hídricos subterrâneos ante os
efeitos de agentes contaminantes.

MATERIAIS E MÉTODOS
Os atributos utilizados para a classificação de fácies em
escala macroscópica serão textura, composição e
estruturas sedimentares, por meio de perfis faciológicos
colunares.
Na obtenção de dados de forma direta foram utilizadas
amostras poços de agua subterrânea, doações dadas por
empresas de perfuração, foram descritos 7 poços, com os
dados obtidos com amostra de calha, tendo,
respectivamente, 21 m e 31,5 m de profundidade. Em cada
intervalo foi analisada sua textura determinada a sua
granulometria através do método de análise expedita de
maior frequência de grão, para classificação de hidrofácies.
Na caracterização Hidráulica
A metodologia que foi usada baseia-se na comparação dos
valores de condutividade hidráulica obtidos através de
medições in situ e em laboratório realizadas em pontos
definidos a partir da geometria dos estratos e sua
importância relativa ao fluxo de fluidos, determinada nos
trabalhos de campo. A estimativa da permeabilidade foi
feita em laboratório, optou-se por aplicar a equação de
Fetter (VIEIRA, 1998) na determinação da condutibilidade
do reservatório a partir dos dados granulométricos
coletados dos poços.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O trabalho foi focado na coleta de dados de campo no poço
de monitoramento do Sistema Integrados de
monitoramento de Água Subterrâneas (SIAGEAS/CPRM).
A análise sedimentologica das amostras de campo foi feita
nos laboratórios de Hidrosedimentologia da UFRR e
Sedimentologia do Núcleo de Pesquisas energéticas/UFRR.
Em cada hidrofácies foi feita uma análise sedimentológica
para determinação d10 de cada hidrofácies e depois a sua

condutividade hidráulica, que foi comparada entre os poços
de 1 a 7, tendo eles entre 6x10^-3 e 3,2 cm/s.
Figura 1: Tabela comparativa de condutividade Hidráulica

(cm/s) entre os poços

fonte: Os autores

CONCLUSÕES
Constatou-se que o reservatório é relativamente
homogêneo em termos do comportamento da
condutibilidade, sendo seus valores apresentam-se
superiores 10-3 cm/s, o que sugere um reservatório de boa
condutibilidade hidráulica, com exceção do último ponto
onde a sua menor granulometria apresentou valores
menores que 10-3 cm/s, podendo chegar 10-6 cm/s tento
uma condutividade inferior as outras camadas. Com base
nestes e em futuros dados, espera-se ser possível ter uma
melhor noção da produção dos poços e um planejamento
mais racional de sua utilização.
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INTRODUÇÃO
O presente resumo tem como objetivo discutir as questões
migratórias que ocorreram na região amazônica
enfatizando os seus primeiros imigrantes.
O termo “Amazônia” muitas das vezes pode ser
confundido com várias outras denominações, tais como:
“Região Norte”, “Amazônia Legal”, “Pan-Amazônia” e etc.
Talvez a sua vasta e ampla abrangência ocasione
questões como essa, cabe aqui enfatizar que o referido
trabalho busca discutir as questões migratórias no que
denomina-se de Amazônia Legal, conceito este que fora
criado na década de 50 do século XX, para o
planejamento de integração territorial da região
(TAVARES, 2011). Compõe a Amazônia Legal os estados
da região norte e parte do Maranhão, assim como, o
estado de Mato Grosso.
MATERIAL E MÉTODOS
Para realização do presente trabalho utilizou-se como
procedimento metodológico as pesquisas bibliográficas,
que segundo os autores, Prodanov e Freitas (2013, p. 54),
estas pesquisas constituem-se “quando elaborada a partir
de material já publicado, constituído principalmente de:
livros, revistas, publicações em periódicos e artigos
científicos, [...] monografias, dissertações, teses [...]”.
Dessa forma, a presente pesquisa assenta-se sob as
bases conceituais que corroborem para agregar
cientificidade à discussão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os vestígios da presença humana na região amazônica
remontam-se há mais de 12 mil anos, quando os nativos
adentraram o continente americano pela parte norte
vindos da Ásia através do estreito de Bering. Para tanto,
as primeiras visitas europeias à Amazônia foram
realizadas pelo espanhol Vicente Pinzón, no final do
século XV, onde o mesmo acessou o grande rio (rio
Amazonas) pela sua foz. Quatro décadas após seu
conterrâneo Francisco Orellana, partindo da Cordilheira
dos Andes no Equador navega pelo rio Amazonas em
busca do ouro (El Dorado), em uma das muitas
expedições realizas para este propósito (MEIRELLES
FILHO, 2006).
As migrações de não índios para a Amazônia se deu
dentro do contexto de colonização do território brasileiro. A
união ibérica, que foi a junção das Coroas Espanhola e
Portuguesa, entre 1580 e 1640, foi o respaldo legal que os
lusitanos usaram para avançarem rumo ao oeste sul-
americano.
Partindo destes pressupostos, a conquista desse vasto
território necessitava de braço enérgico para assegura-lo,
e a construção dos Fortes (Fortalezas Militares), tais como,
o do presépio no Pará, o da capitania do rio Negro no
Amazonas, o São Joaquim em Roraima, entre outros,
foram fundamentais para inibir a invasão desta área por
parte de outras nações do velho continente, como os
holandeses, franceses, ingleses etc., (TAVARES, 2011).
No entanto, o tratado de Madri e a construção dos fortes
legitimaram a ocupação portuguesa no território
amazônico.

Dentro desse contexto, vale ressaltar outro período geo-
histórico marcante para a região, fase esta que ficou
conhecida como o ciclo da borracha que iniciou-se a partir
da segunda metade do século XIX e findou em meados do
século XX. Nesse sentido, este fenômeno econômico
juntamente com os outros fatores em outras regiões
possibilitou intensos fluxos migratórios para a Amazônia.
Diante desse contexto, imigrantes de diversas localidades
do Brasil em especial do Nordeste, por conta de conflitos
fundiários, situações climáticas (secas) e a procura de
melhores condições econômicas, migraram para a região.
Desse modo, os soldados da borracha ilusoriamente
achavam encontrar na extração do látex da seringueira
(havea brasiliensis), o “ouro negro” que era amplamente
propagado pelos governantes da época (BECKER, 1991).
Nesta perspectiva, além da imigração interna houve
também imigrações estrangeiras, dentre elas, vale
destacar a imigração dos japoneses que ocuparam as
regiões de Tomé-Açu (1929), no estado do Pará, em
Maués (1930) e Parintins (1931), no estado do Amazonas.
Dessa forma, estas migrações contribuíram para o
fortalecimento da economia local com o implemento de
atividades extrativistas, bem como, a produção agrícola
(HOMMA, 2009).
A partir da década de 60, após o golpe militar, a imigração
à Amazônia cresceu de forma significativa, resultado de
ações coordenadas do Governo, tais como os projetos
RADAMBRASIL, Calha Norte, SUDAM, construção de
Rodovias, SUFRAMA, PIM, projeto grande Carajás e entre
outros (BECKER, 1991).
Dessa maneira, percebeu-se que as correntes migratórias
para a região foram frutos de ações fundamentadas para a
hegemonia no território e a tentativa de desenvolver o
contexto social e econômico amazônico.
CONCLUSÕES
Portanto, para compreender o processo de imigração dos
primeiros imigrantes na Amazônia, fez-se necessário a
utilização de análises na perspectiva espaço-tempo. Por
fim, tal método oportunizou identificar os motivos de tais
migrações, assim como, os efeitos causados desde a
chegada dos europeus até os projetos desenvolvidos no
período da ditatura militar, onde estas políticas
proporcionaram diversos impactos socioambientais na
região amazônica.__________________
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INTRODUÇÃO
A sala de aula constitui um encontro de conhecimentos
diversos. Nesse intuito a tríade professor-aluno-
conhecimentos, envolve diversas dimensões, como as de
ordem afetiva e ordem pedagógica para significar o ensino.
Porém, com os impactos da pandemia do COVID 19, o
contexto educacional, tem dado lugar cada vez mais à
implementação de tecnologias no processo de
aprendizagem dos estudantes, em virtude do isolamento
social. Nesse sentido, na tentativa de continuar com a
educação, tem-se adotado o ensino remoto, como
modalidade emergencial de ensino. Nesse intuito para que
o ensino seja promissor, deve-se valorizar a qualidade do
conhecimento a ser ensinado e não a quantidade, ou seja,
é de fundamental relevância que o ensino esteja atrelado
aos contextos e situações advindas da realidade dos
estudantes, propondo com isso um ensino
problematizador. Pois, de acordo com Freire (1979),
“Quando o homem compreende sua realidade, pode
levantar hipóteses sobre o desafio desta realidade e
procurar soluções” (1979a, p. 30). Nesse contexto, o
estudo busca investigar as contribuições de uma
sequência didática problematizadora a partir do ensino
remoto no processo de aprendizagem dos estudantes da
Educação Infantil de uma escola municipal de Boa Vista-
RR. Cabe destacar que aprender é uma atitude cuja
competência precisa ser desenvolvida. Sendo assim,
aspectos como a proatividade, a motivação, a
responsabilidade e o compromisso são condutas que
carecem ser amplamente construídos pelos alunos.
Conforme destaca Gasparim (2005), as novas exigências
e possibilidades de aprendizagem escolar, constituem em
que o educando, além de compreender acerca dos
conhecimentos científicos, possa usar os conhecimentos
para resolver suas necessidades sociais. Portanto, nessas
condições, tanto o que se ensina e como se ensina
constituem faces inseparáveis no processo de
aprendizagem, ou seja, os conhecimentos associados às
práticas de onde provêm e em que estão agregados.
MATERIAL E MÉTODOS
A trajetória metodológica do estudo constitui em uma
abordagem qualitativa, onde apresenta à análise dos
dados de uma sequência didática problematizadora
realizada com 20 alunos da educação infantil de uma
escola municipal de Boa Vista – RR. Dentro do cotidiano
escolar municipal, no período de pandemia, a atividade na
escola alvo da pesquisa tem acontecido através do ensino
remoto, onde suas atividades ocorrem de modo
assíncrono, a partir de um aplicativo, que constituem
ferramentas tecnológicas potenciais no sucesso do
processo de aprendizagem dos estudantes. A proposta de
sequência didática possui a temática “O mosquito Aedes
aegypt”, sendo este assunto abordado a partir de
atividades como: apresentação do vídeo e música “Xô
Dengue – Defensores da Saúde em Ação”, reflexão e

discussão da problemática com familiares, dobradura do
mosquito e uma visita ao redor da casa, para recolher
materiais que em período chuvoso, acumulam água suja e
que podem contribuir na proliferação do mosquito Aedes
aegypt, os principais materiais recolhidos pelos alunos em
suas casas foram: bacias, tampinhas, garrafas pets e vaso
de plantas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados evidenciados ao longo da sequência
didática foram inicialmente às dificuldades enfrentadas
pelos alunos da educação infantil em realizar as atividades,
pois como se tratam de crianças de 4 e 5 anos, estes
necessitam do acompanhamento de familiares na
atividades. Dessa forma 10 alunos não realizaram as
atividades propostas, 3 alunos participaram parcialmente
das atividades e 7 alunos participarem ativamente das
ações. Os principais motivos pelos quais os alunos não
participaram foram: não possuir acesso à internet, não
possuir um computador ou celular para disponibilizar as
crianças e indisponibilidade de tempo para acompanhar
nas atividades, pois esses familiares mesmo com as
restrições impostas pela pandemia, continuaram
trabalhando para prover o sustento de seu lar. Com
relação às atividades, observou-se um envolvimento maior
dos alunos especialmente na ação que envolveu a visita
nos arredores de suas casas, identificando os objetos com
continham água parada ou suja, propícios à proliferação
do mosquito, juntamente com seus familiares que foram
explicando e descrevendo a importância de manter a
limpeza desses espaços, Sasseron (2015), aponta para a
importância da interação social que o ambiente favorece
para a comunicação. Nesse contexto, inserir o aluno em
um contexto real, faz com este problematize o cotidiano, e
não apenas se detenha em conteúdos prontos.
CONCLUSÕES
Portanto, com base nos resultados obtidos pode-se
apontar para a importância de um ensino problematizador,
onde Freire (1996) corrobora para a ampliação e
contextualização da aprendizagem dos estudantes, no
qual esta é resultado de novas situações pelos quais os
estudantes precisam resolver.
AGRADECIMENTOS
Ao Mestrado Profissional em Ensino de Ciências –
PPGEC.

FREIRE, P. Educação e Mudança, 17 ed Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979ª.
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.
São
Paulo: Paz e Terra, 1996.
GASPARIN, J. L. Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. 3. ed.
Campinas: Autores Associados, 2005.
Sasseron, L. H. (2015). Alfabetização Científica, ensino por investigação e
argumentação: relações entre ciências da natureza e escola, Ensaio Pesquisa em
Educação em Ciências, 17(no. Especial), p.49–67.



22

O OLHAR DOCENTE SOBRE A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES
DURANTE AS AULAS REMOTAS DE CIÊNCIAS DE DUAS ESCOLAS DE BOA VISTA-RR.

CUNHA1*, Roseane Parentes, RAMOS2, Ediane Sousa Miranda, OLIVEIRA3 Jesucina do Nascimento Moura,
OLIVEIRA4 Jaqueline Godoy de, CAVALCANTE5, Jaqueline Samantha Garcia.

1Programa de pós-graduação Profissional em Ensino de Ciências (roseaneparente@hotmail.com)
2 Programa de pós-graduação Profissional em Ensino de Ciências (edianesousa147@gmail.coml)
3 Programa de pós-graduação Profissional em Ensino de Ciências(jesucina2000@gmail.com)
4 Professora da Educação Básica do Município de Boa Vista-RR (godoyjack.rr@gmail)
5Professora da Educação Básica do Município de Boa Vista –RR(jacque.cavalcante@hotmail.com)
Palavras Chave: Avaliação da Aprendizagem; Ensino de Ciências; Aulas Remotas.
INTRODUÇÃO
Este estudo versa sobre o olhar docente acerca da
avaliação da aprendizagem no contexto de aulas remotas
na disciplina de Ciências. Surgiu a partir de inquietações e
discussões levantadas e vivenciadas dentro do contexto
escolar. Nesse intuito o estudo possui a seguinte situação
problema: Como está ocorrendo o processo avaliativo dos
estudantes em aulas remotas em duas Escolas Estaduais
de Boa Vista – RR na disciplina de Ciências. O momento
atual de pandemia no qual vivenciamos, tem causado
diversas transformações na vida escolar de alunos e
professores. Nesse cenário educacional, o processo de
avaliação da aprendizagem deve ser compreendido como
um procedimento dinâmico, de interação e diálogo entre
professor e aluno. Neste sentido o professor necessita
refletir acerca da avaliação da aprendizagem de modo
significativo com vistas ao avanço contínuo e integral dos
estudantes, mesmo nesse período atípico e repleto de
insegurança e dúvidas.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo possui natureza qualitativa, a coleta de
dados realizada foi aplicação de questionário
semiestruturado através do Google Forms, que constitui
em um formulário personalizado, que pode ser utilizado
para pesquisas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das respostas dos dois professores participantes
da pesquisa, podem-se inferir as seguintes considerações.
Dadas às circunstâncias desafiadoras que o contexto
educacional se deparou com a pandemia, o Ensino
Remoto emergencial, foi a forma encontrada de prosseguir
com as aulas na cidade de Boa Vista. De acordo com
Alves (2020) enfatiza que é nesse contexto que vem
emergindo uma configuração do processo de ensino-
aprendizagem denominada Educação Remota, isto é,
práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais,
como aplicativos com os conteúdos, tarefas, notificações
e/ou plataformas síncronas e assíncronas, embora os
professores não possuam tantas habilidades com relação
às tecnologias digitais, estes tem se empenhado em
utilizar inúmeras ferramentas.
É oportuno dizer, que os professores embora não citaram
a aplicação de provas, porém percebeu-se ao longo dos

relatos que o instrumento de avaliação por eles utilizado,
ainda constitui na avaliação somativa, onde busca somar e
quantificar a aprendizagem dos alunos a partir de
instrumentos formais como trabalhos, a fim de decidir a
sua aprovação ou reprovação no sistema escolar.
Sordi (2012) colabora afirmando que: A finalidade do
processo de avaliação nunca foi apenas o de verificar as
aprendizagens, mas também de estabelecer um controle
sobre o comportamento e seus valores. Nesse contexto
educacional, pode-se apontar para a necessidade de
desenvolvimento da avaliação diagnóstica e formativa, que
constitui um novo caminho a ser trilhado na superação
desses obstáculos, uma vez que esta supõe que o ato de
avaliar deve apontar decisões tomadas sempre a favor do
aluno.
Portanto, o maior objetivo dos professores no processo de
avaliação não deve ser o de pensar o quanto o aluno sabe,
mas sim, o de assegurar a aprendizagem de todos de
forma efetiva, avivar no aluno a motivação para aprender,
além de incentivar a participação e o interesse do
educando.
CONCLUSÕES
Portanto, a avaliação deve colocar-se a serviço das
aprendizagens num processo de produção de sentidos,
auxiliando tanto professor, quanto estudantes orientando-
os formativamente a reverem avanços e vulnerabilidades e
a construírem possibilidades de superação (Sordi, 2012).
Nesse contexto, os professores necessitam desmistificar a
ideia de avaliação como um instrumento de controle,
medição e classificação, e assim repensarem a sua prática,
para que sejam capazes de inserir instrumentos de
avaliação diferenciados para garantir a efetividade da
aprendizagem dos estudantes.
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O PENSAMENTO DE HEIDEGGER SOBRE A ORIGEM DA OBRA DE ARTE
SILVA1*, Paulo Henrique, SIPERT2, Cláudio.
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INTRODUÇÃO
Em seu livro “A Origem da obra de Arte” Heidegger
destacar os seus elementos estéticos. Origem vem no
sentido de essência, ou seja, a busca pela essência da
obra. Qualquer que seja a busca pela origem da obra de
arte compõem uma busca pela essência da arte. Como diz
Heidegger “o autor é a origem da obra de arte e arte é
origem do autor”. O autor e a obra convergem, posso dizer
que o autor se encontra na obra e a obra se encontra no
autor. Toda obra tem um autor e todo autor tem a obra,
portanto não há obra sem autor e nem autor sem obra. O
problema deste artigo continua sendo a mesma do
pensamento de Heidegger é qual a origem da obra de arte?

MATERIAL E MÉTODOS
O desenvolvimento desta pesquisa se pautou num caráter
bibliográfico, abordando o tema: O Pensamento de
Heidegger Sobre a Origem Obra de Arte. Foram feitas
buscas em revistas, artigos e periódicos que tratam da
temática, fazendo assim uma análise dos conceitos, das
investigações elaboradas por outros autores, trazendo
uma reflexão hermenêutica e seguindo os aspectos
metodológicos de Sampieri; Collado e Lúcio, (2013), e Gil
(2012). Tal pesquisa foi desenvolvida durante o curso de
Filosofia da Universidade Estadual de Roraima – UERR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A filosofia de Heidegger analisa através da imagem que a
obra de arte produz em cada expectador, ou seja, o modo
interpretativo, como diz o próprio texto, escrito por
Heidegger em 1936. O autor empreende através da
perspectiva filosófica, do qual busca refletir sobre a
relação do mundo vivido e a obra de arte, e a existência
como modo peculiar de acesso a verdade (LEÃO;
MARTINS, 2010).
De acordo com Oliveira (2005) Heidegger busca a origem
da obra de arte, que vai muito além da estética, caminha
pela busca da essência, e a essência existencial da obra
de arte, ou seja, o seu fim ultimo, o autor concluir que a
essência da obra de arte é a Poesia e por sua vez a
essência desta consiste na instauração da verdade.
Heidegger fundamenta a origem da obra de arte através
de um vocabulário envolvendo as palavras, poesia,
verdade, arte, coisa. É no envolver e na investigação do
sentido mais radical dessas palavras que o autor analisa o
fenômeno. Para Heidegger a verdade consiste num
acontecimento histórico pelo qual o mundo de um povo se
revela (OLIVEIRA).
A origem corresponde aquilo que fornece ás coisa a sua
identidade, que é a sua unidade existencial, ou seja, a sua
essência. Heidegger propõe a discussão sobre o conteúdo
da arte, do estatuto singular da obra, o mesmo diz que por
meio da atividade do artista, que o artista é o criador da
obra de arte, portanto a obra de arte, ou seja, o artista é a

origem da mesma. "a essência é o fundamento que
inaugura a abertura da realidade e a permeia" (LEÃO;
MARTINS, 2010).
A obra de arte tem origem tem o seu fim na própria arte, e
a mesma precisa da obra do artista, ou seja, parte do
principio da obra para chegar-se a arte, a arte voltar-se ao
artista, como um movimento circular, e estabelece um jogo
entre o artista e a obra de arte. A obra de arte nos revela
os reflexos do mundo no imaginário do artista (LEÃO;
MARTINS, 2010).

CONCLUSÕES
Heidegger diz que a obra de arte tem origem na atividade
do artista, e o mesmo só é considerado artista na medida
com que cria a obra. Nesse sentido é a obra que cria o
artista na medida com que o artista cria a obra. Também o
pintor só é pintor na medida com que traduz, cria traços
com suas mãos.
Pode-se pensar que filósofo só é filosofo na medida com
que filosofa. Filosofar não no sentido de aforismos
elaborados, mas que tenha um efeito. Mas que pense
realidade, assim também é o artista, que só é artista na
medida com que cria arte. Mas também poderíamos
pensar o que é arte? Ê o problema da questão e a questão
do problema, mas a questão não é essa, a questão é
criação do artista é que faz o artista e o artista faz a
criação.
A obra de arte se torna uma coisa na medida com que o
artista cria a mesma. É o momento em que a obra se arte
se deixa e se faz ver. O artista é aquele que torna a obra
de arte aquilo que é tangível, algo que pode ser
compreendido. A obra de arte adquire o caráter coisal, na
medida com que ela se faz ver. A obra de arte consiste
naquilo em que o mundo ganha visibilidade. Existe a
construção do imaginário na obra de arte, pois podemos
ver coisas na obra de que não pode ser vista no mundo, é
como a imaginação do mundo real na obra arte. É um
processo de criação e recriação do mundo. Como diz
Oliveira (2005) “a coisa-pedra é transformada em coisa-
arte através do artifício do artista e é alma deste que só
ultrapassando os limites do seu corpo confere vida à pedra
e a transforma em arte”.
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OS ESPAÇOS NÃO FORMAIS NO PLANEJAMENTO DOCENTE E A IMPORTÂNCIA DE
PARCERIAS PARA QUEBRA DE PARADIGMAS NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
PINHEIRO1, Alexssandra de Lemos
1Universidade Estadual de Roraima (UERR). alexialemos2019@gmail.com, mestranda do Programa de Pós-Graduação Mestrado
Profissional em Ensino de Ciências
Palavras Chave: Espaços Não Formais, Planejamento Docente, Ensino Fundamental

INTRODUÇÃO
A inserção dos Espaços Não Formais - ENFs no
planejamento docente, tem revelado grandes
contribuições para o processo de ensino e aprendizagem
dos alunos, através de aulas mais dinâmicas, atrativas e
que muito tem despertado o interesse pelos diferentes
conteúdos que podem ser trabalhados. Para Lau e Castro
(2014) os ENFs são recursos pedagógicos com potenciais,
mediante sua diversidade biológica e recursos naturais
que podem fornecer contribuições que a escola sozinha
não possui. Neste contexto o presente estudo tem como
objetivo refletir sobre a importância da contemplação dos
ENFs no planejamento docente e sobre a necessidade de
parcerias que busquem de forma coletiva romper com os
paradigmas que invibializam a sua utilização. Em
atendimento ao objetivo proposto traçou-se a seguinte
problemática “Quais os principais motivos que levam os
docentes do Ensino Fundamental – Anos Iniciais a não
utilizarem ou utilizarem de forma limitada os ENFs em seu
planejamento?”.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa contempla uma abordagem qualitativa, de
objetivo exploratório e descritivo. Para a coleta de dados
utilizou-se um questionário contendo 3 perguntas mistas
aplicadas com um público de 10 professores dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental. Os dados coletados foram
organizados em gráfico e tabelas para posterior análise
dos dados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base nos resultados, foi possível constatar diante da
pergunta: O que são Espaços Não Formais? que 100%
dos professores descrevem falas que englobam a
compressão de que os ENFs, são espaços para além da
sala de aula, ou fora do ambiente escolar e ainda espaço
fora das delimitações da escola. Neste contexto observa-
se que os professores apresentam conhecer que os ENFs
tratam-se de espaços diferentes do escolar, o que é
destacado por Jacobucci (2008, p. 55) ao explicitar que os
ENFs são “lugares diferentes da escola, onde é possível
desenvolver atividades educativas”. Para a segunda
pergunta, você já utilizou os ENFs em seu planejamento?
Um percentual de 60% dos professores, destacam terem
utilizados os ENFs em seu planejamento, no entanto um
percentual de 40%, dos professores destacam não terem
utilizados os ENFs em seu planejamento, logo observa-se
um número expressivo de professores que já tiveram
alguma experiência nestes espaços, no entanto ainda é
preocupante alguns professores ainda não terem a
oportunidade da contemplação dos ENFs e de seu
potencial contribuidor para o processo ensino e
aprendizagem, onde por muitas vezes insistem na adoção
única da sala de aula ou do livro didático como únicos
recursos, o que é explicitado por Castellar (2010, p. 251)
ao destacar que “a aprendizagem como processo supõe
contemplar espaços para além dos escolares, ou seja,

realizar atividades que envolvam conteúdos, mas em
espaços não formais, como zoológico, o planetário, praça,
o museu e o entorno da escola”. E para a terceira e última
pergunta, na sua opinião, quais os motivos que
impossibilitam ou limitam a utilização dos ENFs em seu
planejamento docente? 60% dos professores, destacam
que o maior impedimento trata-se das questões
relacionadas aos recursos para pagamento de transporte,
lanche ou outras despesas relacionadas a locomoção da
escola/ENFs e seu retorno, enquanto 30% destacam a
falta de parceria, ou gestão democrática, que apoie a
contemplação destes espaços no planejamento dos
professores, enquanto 10% explicitam a falta de um maior
conhecimento do potencial destes espaços, ou de como
poderiam trabalhar nestes espaços. Diante da análise da
última pergunta é evidente que a maioria dos professores
encontram maior impasse na falta de recursos, seguida da
falta de uma gestão que seja parceira e busque formas de
apoio para inserção e possibilidades do uso dos ENFs no
planejamento dos professores e ainda a grande
preocupação em alguns professores desconhecer os
ENFs da própria cidade a qual vivem, e que poderiam ser
espaços altamente potencializadores do processo de
ensino e aprendizagem. Neste contexto Delizoicov, Angotti
e Pernambuco (2011, p. 38) destaca que “é injusto que
professores e populações de alunos não tenham acesso à
utilização plural e sistemática de meios alternativos ao LD
e àqueles espaços quer pela dificuldade na
disponibilização imediata de uso, pela desorganização das
instituições escolares, pelo desconhecimento e até mesmo
dificuldade de enfrentamento da utilização desses
recursos”.
CONCLUSÕES
Conclui-se que os professores conhecem ou até tiveram
alguma experiência nos ENFs, no entanto é importante
refletir sobre a importância de um maior envolvimento por
parte dos professores e de toda a equipe escolar na busca
de parcerias, possibilidades pedagógicas e financeiras
para uma maior contemplação destes espaços, mesmo
que sejam os mais próximos da escola como o seu próprio
entorno.
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TEORIA E PRÁTICA EM AMBIENTES ONLINE: ANÁLISE DA PRODUÇÃO COLABORATIVA NO
FÓRUM DE DISCURSSÃO DA 17ª EDIÇÃO DO CURSO DE GEOGEBRA
SCALABRIN1*, Ana Maria Mota Oliveira Scalabrin, DANTAS2, Sérgio Carrazedo
1Mestre em Ensino de Ciências pela Universidade Estadual de Roraima (UERR). Professora voluntária do Curso de GeoGebra,
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2Doutor em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Professor Adjunto da Universidade Estadual do
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Palavras Chave: Educação Matemática, Formação de Professores, Tecnologias Digitais, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Interação.
INTRODUÇÃO
A forma acelerada de comunicação digital via internet,
ampliou o uso de softwares educativos e os processos que
ocorrem na Educação a Distância. No tocante a formação
de professores, Borba, Malheiros e Amaral (2014, p. 20)
enfatizam que as novas formas de comunicação nos
cursos de formação continuada, na modalidade a distância,
“podem apontar caminhos que aproximem a prática
cotidiana do professor em sua sala de aula”. Nessa
perspectiva, corroboramos com Borba, Almeida e Gracias
(2018, p. 57), que a produção de conhecimento é
permeada pela tecnologia digital e não deve ser utilizada
apenas “como adereço ou maquiagem, mas como
provocadora de transformações”. Nesse viés, os referidos
autores destacam que o GeoGebra é um dos softwares de
Matemática dinâmica “mais utilizado em Educação
Matemática e também utilizado por matemáticos para
pensar a Matemática” (BORBA; ALMEIDA; GRACIAS;
2018, p. 57).
Por conseguinte, pontuamos que é imprescindível a
formação do professor, para que este possa elaborar
atividades pedagógicas utilizando os diversos recursos
que o software oferece, e possa propiciar autonomia ao
aluno para se envolver em criar e explorar objetos
construídos, e, por conseguinte, a apropriação dos
conceitos com significado.
Sendo assim, o objetivo desse trabalho é investigar como
ocorre a produção colaborativa no ambiente online do
curso de GeoGebra, ofertado pela Universidade Estadual
do Paraná, Campus Apucarana, a partir dos diálogos
trocados entre os diferentes participantes da 17ª edição do
curso. Esse curso, desde a sua primeira edição realizada
no ano 2012, é ofertado gratuitamente na modalidade a
distância e o público alvo é constituído por estudantes de
Matemática que cursam graduação, pós-graduação Lato
ou Stricto Sensu, pesquisadores de Educação Matemática
e docentes de Matemática em todos os níveis de ensino.
Dantas e Lins (2017), destacam que o curso propicia a
formação de professores e/ou futuros professores quanto
a utilização do software GeoGebra, utilizando mídias
sociais online.
MATERIAL E MÉTODOS
A abordagem metodológica adotada para esta
investigação é a qualitativa e o cenário da pesquisa foi a
17ª edição do curso de GeoGebra, oferecido pela
UNESPAR, Campus Apucarana-PR. Essa edição foi
coordenada pelo professor Dr. Sérgio Carrazedo Dantas,
com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Mato Grosso. A equipe que atuou no
acompanhamento dos cursistas foi composta por 101
professores voluntários de várias instituições e estados do
Brasil.

A estrutura tecnológica utilizada para a formação dos
cursistas é composta por diferentes recursos de mídias
digitais, tais como: site (https://ogeogebra.com.br/cursos/),
ambiente de aprendizagem online, canal de vídeos no
Youtube, grupo de discussão no Facebook, materiais
didáticos no site GeoGebra.org, entre outros.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A 17ª edição do curso de GeoGebra contou com a
participação de 521 cursistas, e foi realizada em oito
módulos, no período de 19 de março à 17 de maio de
2020. Em cada módulo, o cursista é orientado pelo
professor formador que o acompanha, a assistir as
videoaulas, consultar o material disponível em PDF no
ambiente virtual e realizar a produção de tarefas no fórum
de interações. Em cada módulo a tarefa solicitada deve
ser realizada em duas partes. Tomando como exemplo a
tarefa referente ao Módulo 1, na parte 1, foi solicitado ao
cursista, realizar uma construção e postar o arquivo no
fórum, com uma descrição dos passos realizados na
construção. Na parte 2, o cursista é orientado a analisar a
construção postado por dois colegas e, em cada uma
delas interagir com questionamentos sobre a construção
realizada ou possibilidades de utilização do arquivo em
sala de aula.
Analisando as interações dos cursistas, observamos a que
postagem “O estudo do vértice da função quadrática”,
realizada por um dos cursistas, obteve 25 interações. É
importante destacar que grande parte das interações
realizadas em cada módulo do curso, sugerem
modificações nas construções realizadas, apresentando
passos diferentes ou contextos diversos para explorar a
construção nos processos de ensino e aprendizagem, e
que muitas vezes instiga o cursista aperfeiçoar a
construção realizada e postar um novo arquivo no fórum
de interações.
CONCLUSÕES
As experiências vivenciadas em participar da formação
dos cursistas, durante a 17ª edição do curso de GeoGebra,
nos conduziu a acompanhar diversas interações que
apontam o entrelaçamento da teoria e prática para uso do
software nos processos de ensino e aprendizagem. Para
Dantas e Lins (2017, p. 9), a interação desenvolvida na
comunidade online do Curso de GeoGebra, possibilita a
construção de “um ambiente propício a compartilhar
dúvidas, modos de produção de significados, legitimidades,
materiais para a educação matemática e, sobretudo, pode
produzir novos conhecimentos”.
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SUBSTRATOS ALTERNATIVOS NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE TAPEREBAZEIRO
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Palavras Chave: Spondia macrocarpa, composto orgânico, casca de arroz carbonizada.
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, estudos de espécies nativas do
Amazonas no país ganhou atenção destacada. A opção
por plantas que se adaptam por longos períodos a
condições edafoclimáticas regionais merecem ser
estudadas com afinco. A exemplo do gênero Spondias
pertencente à família Anacardiaceae. Na região Norte do
Brasil, o cajá (Spondias mombin L.) e o taperebá (Spondia
macrocarpa Engl.), são muito consumidas na alimentação
humana (SMIDERLE et al. 2018). Porém sendo que a
produção de mudas de cajazeira é insuficiente para
atender a demanda do mercado, o que deve proporcionar
aumento significativo na produção em vários estados da
região Amazônica, sobretudo do estado de Roraima
(SOUZA et al., 2020). Uma forma de redução de custos e
facilitar a produção destas mudas é com a utilização de
materiais existentes na propriedade ou região (SOUZA et
al., 2020). A mistura de diferentes compostos orgânicos
pode resultar em melhoras em diversas características das
mudas, como altura e o volume do sistema radicular
(SMIDERLE et al., 2018), podendo suprir a necessidade
de adubação química ou substrato comercial. Diante disso,
o presente trabalho foi desenvolvido com objetivo de
avaliar o crescimento inicial das mudas de taperebazeiro
(Spondia macrocarpa) em diferentes substratos
alternativos por 120 dias.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi conduzida no viveiro de mudas do setor
florestal da Embrapa Roraima, com temperatura média
anual de 25,5 ºC. A frutífera utilizada na presente pesquisa
foi o taperebazeiro (Spondia macrocarpa), cujas sementes,
para produção de mudas, foram coletadas em plantas de
procedência do campo Experimental Serra da Prata,
pertencente à Embrapa Roraima e localizado no município
de Mucajaí -RR. O delineamento experimental utilizado foi
o inteiramente casualizado com seis tratamentos, com
cinco repetições cada. Os fatores em estudo foram seis
substratos constituindo: (T1) solo; (T2) solo + casca de
arroz carbonizada-CAC (2:1 v/v); (T3) solo + composto
orgânico (2:1 v/v); (T4) solo + casca de arroz carbonizada
+ composto orgânico (1:1:1); (T5) solo + casca de arroz
carbonizada + composto orgânico (2:1:1); (T6) solo +
casca de arroz carbonizada + composto orgânico (2:2:1).
Cada parcela experimental foi composta por 10 plântulas
(uma em cada recipiente). A cada 30 dias, as plantas de
taperebazeiro foram avaliadas quanto a altura da parte
aérea (H) (utilizando régua milimétrica) e o diâmetro do
caule (DC) (a 02 cm acima do substrato com auxílio de
paquímetro digital, com precisão de 0,01 mm), ambos até
os 120 dias. As médias foram comparadas pelo teste de
Tukey a 0,05, utilizando-se o software estatístico Sisvar®
(FERREIRA, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os maiores valores médios para a altura e o diâmetro do
caule na produção de mudas de taperebazeiro (Spondia
macrocarpa) foram obtidos quando utilizado a mistura de
solo + casca de arroz carbonizada + composto orgânico
(1:1:1). Os resultados atendem os padrões recomendados
e normatizados de acordo com a portaria nº 37, anexo 4,
em que as mudas devem apresentar, o diâmetro de 5 mm
a 2 cm de altura do coleto. Assim as mudas de
taperebazeiro no substrato T4, atenderam as normas
estabelecidas em lei já aos 60 dias (Tabela 1).

TABELA 1-Valores médios de altura (H, cm) e diâmetro
do caule (DC, mm) obtidos em plantas de taperebazeiro
em diferentes substratos, dos 15 aos 120 dias após o
transplante

0 dias 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

Trat DC H DC H DC H DC H DC H

11 2,5 a 7,0 a 2,6 b 8,5 c 2,9 c 10,4 c 3,1 c 11,5 c 5,1 c 21,4 c

2 2,4 a 7,3 a 2,5 b 9,2 c 2,8 c 10,7 c 3,2 c 11,8 c 6,0 c 29,3 c

3 2,7 a 8,3 a 3,2 ab 11,5 bc 4,6 ab 19,8 b 5,3 ab 23,9 b 9,4 ab 56,5 b

4 3,1 a 8,8 a 3,7 a 15,6 a 5,1 a 24,4 a 5,8 a 29,3 a 10,1 a 78,3 a

5 2,5 a 7,9 a 3,0 ab 13,0 ab 4,2 b 20,3 b 5,0 ab 24,4 b 7,8 b 60,6 b

6 2,7 a 7,8 a 3,0 ab 11,6 bc 3,3 bc 14,1 b 4,8 b 21,0 b 8,3 b 54,5 b

CV% 13,5 13,8
*Na coluna, médias seguidas de letras distintas, diferem entre si a 0,05 de probabilidade pelo teste de
Tukey. 11-solo; 2-solo + casca de arroz carbonizada (2:1 v/v); 3-solo + composto orgânico (2:1 v/v); 4-solo
+ casca de arroz carbonizada + composto orgânico (1:1:1); 5-solo + casca de arroz carbonizada +
composto orgânico (2:1:1); 6-solo + casca de arroz carbonizada + composto orgânico (2:2:1).

CONCLUSÕES
O substrato solo + casca de arroz carbonizada + composto
orgânico é indicado para a produção de mudas
taperebazeiro (Spondia macrocarpa).
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INTRODUÇÃO
A sustentabilidade é uma prerrogativa da agroecologia,
pois é um conceito importante para a definição de
Agroecologia. No entanto é um conceito que se consolida
com a prática e uma prática sustentável. De acordo com o
pensamento moriniano tudo é formado por uma
complexidade de interconexões de conexões umas mais
fracas e outras mais fortes, como uma teia. Por isso a
sustentabilidade deve ser o ponto central de todos os
sistemas.
Existe um Trade-off entre bem-estar e a preservação da
natureza, frente ao que se mostrou na história do homem
e sua relação com a natureza. O meio ambiente vem
sofrendo um processo de degradação, dado que os níveis
de consumo têm se intensificado mais ainda, sendo
necessários mais recursos na medida com que se tem um
aumento populacional e por sua vez a inconsciência do
esgotamento dos recursos naturais Nesse sentido, o
objetivo da proposta é apresentar Agroecologia numa
perspectiva da sustentabilidade como um caminho seguro
e equilibrado para o sistema de produção.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de pesquisa bibliografia em artigos científicos,
teses, dissertações a partir de autores que abordam a
temática, trazendo uma discussão reflexiva científica sobre
o desenvolvimento da agroecologia e sustentabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos dias atuais discute-se as ações do homem na
natureza como por exemplo o uso de agrotóxicos
conforme descrito por Chamboussou (2006) matando
assim os microrganismos e por sua vez deixando plantas
mais suscetíveis a pragas.
A sustentabilidade se baseia na integração entre todas as
esferas sociais, as bases econômicas e os diversos
contextos de meio ambiente, ou seja, não está apenas
com o crescimento e desenvolvimento econômico, mas
com a superação da pobreza e o respeito aos limites
ecológicos, para que natureza tenha possibilidade de se
renovar continuar fornecendo energias para sobrevivência
humana, mas não só a sobrevivência, mas o viver com
qualidade de vida em harmonia com a natureza.
Figura1: Sustentabilidade e a relação com a Agroecologia

Fonte: autores, 2020
Dessa forma, a agroecologia mostra o caminho para a
sustentabilidade, pois conforme aponta Caporal e
Costabeber (2015) a sustentabilidade trás o dialogo entre
natureza e sociedade através das correntes de
pensamento, tanto no liberal, culturalista quanto no
ecosocialista.
Bessa, Ventura, Alves, (2016) argumenta que é importante
relacionar política a agroecologia para promover o
desenvolvimento e práticas agrícolas que garantem a
preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, bem
como o atendimento qualitativo e quantitativo da demanda
por alimentos dos brasileiros.
É importante reforçar que a Agroecologia provê os
princípios ecológicos básicos para o estudo e tratamento
de ecossistemas no que se refere as questões produtivas
e preservadoras dos recursos naturais, e que sejam
culturalmente e socialmente justos e economicamente
viáveis, proporcionando assim, um agroecossistema
sustentável.
CONCLUSÕES
A sustentabilidade também está relacionada com o
processo educativo, pois garantirá a consciência das
futuras gerações mantendo assim a cultura da
sustentabilidade.
Agroecologia e sustentabilidade possuem interconexão e
ressalta-se a prerrogativa de que uma não pode existir
sem a outra. A sustentabilidade não é somente o não uso
do agrotóxico como dito antes, mas a relação com a
preservação da natureza e do sistema planetário como um
todo. Tudo está interligado qualquer desequilíbrio pode
afetar o mundo em sua totalidade, por isso é preciso ter
cidade mais sustentáveis, muitas cidades tem a sua
formação nas margens dos rios e riachos e por muitas
vezes são canalizados destruindo assim a biodiversidade.
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INTRODUÇÃO
Considera-se o Estágio Curricular Supervisionado como um momento de extrema relevância para o
entendimento da dinâmica existente no âmbito educacional. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é discutir
as experiências obtidas durante o período de estágio realizado com turmas do ensino fundamental II na
modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), na Escola Estadual Raimunda Nonato Freitas da Silva.
Segundo Paula e Silva e Luz (2019, p. 02), a educação básica no Brasil hodiernamente “[...] perpassa por
fase nebulosa e sombria, período este que é reconhecido por muitos especialistas como a crise do sistema
educacional brasileiro”. Dessa maneira, é mediante a tais contextos adversos que a relevância do Estágio
Curricular Supervisionado na formação docente dentro do segmento geográfico torna-se imprescindível.

MATERIAL E MÉTODOS
No que se remetem aos procedimentos metodológicos utilizados no decorrer da aplicabilidade do estágio,
destacam-se as aulas expositivas, com uso de materiais didáticos pedagógicos, a saber, o quadro branco,
pincel, livro didático e data show.
Em conformidade com o discorrimento acima, esse trabalho fora executado na Escola Estadual Raimunda
Nonato Freitas da Silva, que está situada na zona oeste da cidade de Boa Vista, capital do estado de
Roraima, a Unidade Federativa brasileira mais Setentrional (Mapa 01).
Para tanto, vale salientar, que esse estudo é fruto de atividades executadas por intermédio da disciplina
Estágio Curricular Supervisionado II, do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de
Roraima – UERR, onde fora lecionada no segundo semestre letivo de 2019.

Mapa 01 – Localização Geográfica da escola campo na área citadina de Boa Vista – RR.

Fonte: Google Earth (2019). Elaborado pelos autores (2019).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Breve contexto Geo-histórico da Educação de Jovens e Adultos – EJA no Brasil
Na década de 1930, o sistema capitalista insere-se de maneira intensificada na economia do Brasil e, para
atender as demandas deste mecanismo o Estado brasileiro inicia-se os primeiros passos rumo ao
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desenvolvimento industrial (SILVA, 2016 & BRITO; BATISTA, 2019). Porém, para realizar tal mudança fez-se
necessária a capacitação da população, concedendo qualificação na mão de obra, tendo em vista que neste
contexto o censo do país indicava que 55% dos brasileiros acima de 18 anos eram analfabetos (BESSA, 2013
& TEIXEIRA et. al., 2016).
Partindo dessa premissa, o governo da época adota diversas medidas voltadas à alfabetização. Dessa forma,
a ideia de oferecer o ensino nas escolas brasileiras na modalidade EJA, é fruto de uma dessas políticas
públicas. Nesta perspectiva, Tomita (2011, p. 755), afirma que “[...] a EJA é uma modalidade de ensino
público no Brasil que visa oferecer uma educação de qualidade para as pessoas que, por mais variados
motivos, não tiveram a oportunidade de estudar na idade que seria destinada para este fim [...]”.
Em 1958, os debates e as discussões ligadas a EJA intensificaram-se no cenário nacional por meio das
contribuições realizadas após as publicações de obras e estudos desenvolvidos por Paulo Freire. Todavia,
após o golpe militar de 1964, houve diversas intervenções nos programas relacionados a EJA, com
repressões de professores, bem como, de Paulo Freire e apreensão de materiais didáticos (TEIXEIRA et. al.,
2016).
Anos mais tarde, após as tensões vivenciadas pela educação brasileira, no final da década de 1990, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (atualizada em 2017), relata que,

Art. 4: VII. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia
de: oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que
forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola (BRASIL, 1996,
EDIÇÃO ATUALIZADA ATÉ MARÇO DE 2017, p. 09-10).

Dessa forma, conclui-se que a EJA está inserida em um cenário complexo da educação, onde representa a
resistência perante as represarias oferecidas pelo sistema ao longo de seu contexto geo-histórico (BRITO;
BATISTA, 2019).

A escola campo
Implementada pelo Decreto Lei nº 1434-E de 1997, a Escola Estadual Raimunda Nonato Freitas da Silva
atualmente fomenta o ensino durante os turnos matutino, vespertino e noturno. Ofertando apenas o ensino
fundamental II, ou seja, turmas de 6º ao 9º ano em todos estes três períodos. No entanto, no decorrer dos
turnos matutino e vespertino, a escola oferece o ensino de modo regular. Porém, no turno noturno oferta o
ensino na modalidade EJA (PAULA; SILVA; LUZ, 2019).

Em relação a estrutura física da instituição Paula e Silva e Luz, (2019, p. 03), asseveram que,
No que se refere ao espaço físico da escola, é válido destacar que assim como em inúmeras
escolas estaduais do estado de Roraima, a mesma possui estrutura padrão, (na década de 90
foram construídas, em todo estado de Roraima, escolas que tinham estrutura física ampla e
moderna para a época, consideradas Escolas Padrões, e assim convencionou-se chamar as
novas unidades de ensino construídas pelo governo vigente).

Diante desses discorrimentos, o (Quadro 01), informa o detalhamento da característica que a unidade de
ensino oferece em espaço seu escolar.

Quadro 01 – Estrutura física do espaço escolar
SETOR Nº DESCRIÇÃO

Sala de aula 12 Climatizadas e com quadro branco
Sala dos professores 01 Climatizada e com espaço adequado para atender a demanda

Sala de recurso multifuncional 01 Climatizada e atende discentes com PNEE em horário oposto ao da
matricula do mesmo

Sala de leitura 01 Climatizada e com um pequeno acervo bibliográfico disponíveis para
consultas dos professores e alunos

Sala de vídeo 01 Climatizada e equipada com cadeiras, TV

Biblioteca 01 Climatizada e equipada com livros didáticos e alguns recursos didáticos
pedagógicos

Sala de secretaria 01 Climatizada e com espaço adequado para atender a demanda
Sala de coordenação pedagógica 01 Climatizada e com espaço adequado para atender a demanda

Sala de direção 01 Climatizada e com espaço adequado para atender a demanda
Sala da orientação pedagógica 01 Climatizada e com espaço adequado para atender a demanda

Quadra de esportes 01 Com espaço reduzido (pequena) em relação ao tamanho das demais
quadras de outras instituições do estado. Porém, atende as demandas

Refeitório 01 Equipado com mesas e cadeiras e com espaço adequado para atender a
demanda

Banheiros dos professores 02 Um para os homens o outro às mulheres, ambos conservados
Banheiros dos alunos 02 Um para os homens o outro às mulheres, há pichações nas paredes e



30

alguns problemas com relação a parte hidráulica
Fonte: Projeto Político Pedagógico da escola (PPP). Elaborado pelos autores (2019).

Dessa forma, constatou-se através das observações que a presente escola apresenta bom zelo em
sua estrutura física. Porém em alguns locais se faz necessário a reforma, como por exemplo os banheiros dos
discentes, embora estes locais estavam limpos nos momentos das visitas in loco.

As intervenções de práticas pedagógicas
As reflexões das intervenções pedagógicas foram adquiridas com quatro turmas, sendo duas do 8º

ano e duas do 9º ano, ambas do ensino fundamental II, onde tais turmas se inserem na modalidade de ensino
EJA. Dentre os desafios que imaginava-se encontrar no ambiente escolar com os alunos da EJA era impor
ordens na sala de aula, tendo em vista que nessa modalidade de ensino os discentes são todos adultos,
então de início o receio maior era haver desrespeito por parte dos educandos.

Entretanto, no decorrer da fase regencial percebeu-se que aqueles pensamentos negativos que
existiam em relação aos momentos das aulas foram literalmente em vãos, uma vez que os alunos sempre
desempenhavam o interesse em aprender e acima de tudo o respeito, fatos estes que proporcionaram
experiências positivas no ato de ser professor estagiário.

No que se refere a maneira pela qual os conteúdos foram abordados, cabe destacar, que esta etapa
foi realizada através de procedimentos metodológicos como a aula expositiva. Em relação aos recursos
didáticos pedagógicos usufruídos para dar suporte na mediação dos assuntos, utilizou-se o quadro branco,
pincel, livro didático, textos impressos e data show, (Figura 01).

Figura 01 – Intervenções pedagógicas com a utilização do recurso tecnológico data show.

Fonte: Acervo fotográfico dos autores (2019).

Nas quatro turmas fora lecionado os conteúdos curriculares estabelecidos pelo órgão estadual, Secretaria de
Estado Educação e Desporto – SEED. Vale lembrar, que para contribuir de forma positiva no processo de
ensino-aprendizagem, os conteúdos em todas as aulas foram adaptados para atender a realidade dos
discentes.
Nesta perspectiva, é válido destacar a ótima recepção desenvolvida pela comunidade escolar durante o
processo regencial, onde nas visitas in loco, foi notório o bom recebimento destes profissionais da educação
que atuam na presente escola. Portanto, cabe ressaltar ainda sobre o relevante papel realizado pela
professora colaboradora, na qual a mesma forneceu diversos subsídios no desenvolvimento dos
planejamentos, bem como, no momento das aulas expositivas que foram ministradas.

CONCLUSÕES
As impressões detectadas mediante a esta fase da graduação são de cunho positivo. Nesse sentido,

a experiência adquirida possibilitou e agregou valores obtidos em diversas disciplinas estudadas no decorrer
do curso. Dessa forma, a Geografia consegue fornecer aos docentes um vasto campo científico à ser
explorado, com diversas atividades relevantes e presentes no cotidiano dos educandos.

Portanto, ficou nítida a real incumbência que os docentes da disciplina de Geografia exercem no
decorrer da jornada educacional, onde por intermédio da utilização de metodologias atrativas e dinâmicas, o
professor de Geografia tem a responsabilidade de formar opiniões críticas. Por fim, com relação aos
resultados obtidos por meio das intervenções de práticas pedagógicas, conclui-se que estes foram alçados de
formas positivas, pois possibilitaram o aprimoramento de disciplinas estudadas anteriormente ao longo do
curso, que concederam experiências, bem como, o modo de se portar na sala de aula com discentes da EJA.
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INTRODUÇÃO
Este estudo versa sobre a avaliação da aprendizagem no contexto de aulas remotas a partir da
perspectiva docente. Teve suas principais motivações a partir das discussões levantadas e
vivenciadas na disciplina Avaliação Processos e Critérios do Curso de Mestrado Profissional em
Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima – UERR. Nesse intuito o estudo possui a
seguinte situação problema: como está ocorrendo o processo avaliativo dos estudantes em aulas
remotas de duas Escolas Estaduais de Boa Vista – RR nas disciplinas de Ciências. Desse modo, a
pesquisa objetivou investigar como os docentes estão avaliando a aprendizagem dos estudantes,
nas aulas remotas no contexto de pandemia. Sendo assim, buscou-se também verificar quais
instrumentos de avaliação estão sendo utilizados no processo de ensino e aprendizagem de Ensino
de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental e analisar as percepções de avaliação
existentes no âmbito escolar durante as aulas remotas. E para obtenção dos dados da pesquisa,
utilizou-se como técnica de coleta de dados a aplicação de um questionário semiestruturado
contendo perguntadas para dois professores de ciências de duas escolas, esse questionário foi
organizado através do Google Forms, que constitui em uma ferramenta do Google que facilita a
coleta de dados em tempos de pandemia do Covid-19.
O momento atual de pandemia no qual vivenciamos, tem causado diversas transformações na vida
escolar de alunos e professores. O anúncio da suspensão das aulas aconteceu porque a
Organização Mundial de Saúde - OMS declarou, em 11 de março de 2020, comunicou que se havia
alastrado um vírus chamado COVID-19 em todo o mundo, caracterizando essa contaminação em
larga escola de uma pandemia. Nesse contexto, visando controlar a pandemia, a OMS recomendou
três ações básicas: isolamento dos infectados, tratamento dos casos identificados, testes massivos e
distanciamento social. Nesse contexto, a escola caracteriza-se como um local de aglomeração, fato
que resultou na abertura da Portaria nº 343 de 17 de Março de 2020, o Ministério da Educação
(MEC) se manifestando sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais,
chamadas também de aulas remotas, enquanto durar a pandemia da COVID-19.
Sabe-se que a avaliação é um recurso pedagógico útil e necessário para auxiliar o professor, na
tomada de decisão. Assim se tornou instigante conhecer, como está ocorrendo este processo
avaliativo em tempos de pandemia? Quais instrumentos estão sendo utilizados com os alunos para
aferir a aprendizagem dos estudantes? Quais são as dificuldades enfrentadas pelos professores
durante o processo avaliativo no período de aulas remotas? E qual a percepção do professor quanto
ao processo de avaliação da aprendizagem dos alunos? São tantos os questionamentos, dadas as
incertezas que estamos enfrentando nesse período de isolamento social, nesse momento em que
tudo é desafiador. Na ocasião em que se traçam estratégias de planejamento, e se aprende na
prática concreta da ação/reflexão, mais do que em qualquer outro momento. Analisar estas questões
podem trazer diversos aprendizados, nestes tempos repletos de incertezas que estamos vivenciando.
A avaliação é uma das etapas mais importantes do processo de ensino aprendizagem, possui uma
importância crucial em todo trajeto educativo, deste modo torna-se relevante refletir sobre a forma
como se dá especialmente neste momento de pandemia em que as aulas estão ocorrendo de forma
remota. Libâneo (1994) expõe de forma esclarecedora que a avaliação é uma tarefa didática



33

necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de
ensino e aprendizagem. Através dela, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho
conjunto do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos a fim de constatar
progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções necessárias.
Luckesi (2001) expõe que a definição mais comum adequada, para a avaliação é de que ela é um
julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de
decisão. O autor enfatiza ainda, que em primeiro lugar, ela é um juízo de valor, o que significa uma
afirmação qualitativa sobre um dado objeto, a partir de critérios pré-estabelecidos. Em segundo lugar
esse julgamento se faz com base nos caracteres relevantes da realidade (do objeto da avaliação).
Em terceiro lugar a avaliação conduz a uma tomada de decisão. Ou seja, o julgamento de valor, por
sua constituição mesma, desemboca num posicionamento de "não-indiferença", culmina com uma
tomada de decisão quando se trata de um processo, como é o caso da aprendizagem.
Portanto, no cenário educacional atual, além dos desafios enfrentados cotidianamente no contexto
escolar, presenciamos também momentos de construção de saberes, em todos os sentidos a partir
da instituição do Ensino Remoto. Com a avaliação, parte essencial do planejamento, não seria
diferente. Pois, esse processo deve ser compreendido como um procedimento dinâmico, de
interação e diálogo, entre professor e aluno. Neste sentido o professor necessita refletir acerca da
avaliação da aprendizagem de modo significativo com vistas ao avanço contínuo e integral dos
estudantes, mesmo nesse período atípico e repleto de insegurança e dúvidas.

MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo possui natureza qualitativa, a opção pela pesquisa qualitativa aconteceu pela
necessidade que leva em conta a presença de atores sociais – professores e alunos, que
respondem aos fenômenos a partir de suas compreensões de vida, uma vez que são sujeitos
históricos que se organizam mediante a sua cultura. Nesse viés, esse tipo de pesquisa contribui para
compreender a realidade dos sujeitos a partir de seus contextos históricos e culturais. De acordo
com Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações,
dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.
A coleta de dados foi realizada com aplicação de questionário semiestruturado através do Google
Forms, que constitui em um formulário personalizado, que pode ser utilizado para pesquisas. De
acordo com Mota (2019), a grande vantagem da utilização do Google Forms é a praticidade no
processo de coleta das informações, pois o autor pode enviar para os respondentes via e-mail, ou
através de um link, assim todos podem responder de qualquer aparelho, desde que conectados a
internet. Bandura (2006) e TRIVIÑOS (1987, p. 146) apontam que o questionário “oferece todas as
perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias,
enriquecendo a investigação”.
Nesse contexto, o questionário aplicado com seis perguntas buscou investigar como está ocorrendo
o processo de avaliação da aprendizagem no Ensino de Ciências em duas Escolas Estaduais de
Boa Vista-RR, nas aulas remotas no contexto de pandemia. Os participantes da pesquisa foram dois
professores de duas Escolas da Rede Estadual da Capital Roraimense que por motivos éticos da
pesquisa terão suas identidades preservadas e serão identificados pelas letras X e Y. As perguntas
do questionário foram:

1. Professor você está ministrando aulas remotas?
2. Caso sua resposta anterior seja positiva, quais instrumentos você está utilizando para

ministrar aulas remotas?
3. Como está ocorrendo o processo avaliativo dentro do formato de aulas remotas?
4. Quais instrumentos você está utilizando para avaliar o processo de aprendizagem dos alunos?
5. Descreva quais os desafios enfrentados no processo avaliativo da aprendizagem dos alunos?
6. Professor conforme as atividades propostas em suas aulas remotas você acredita que está

contribuindo efetivamente para o processo de aprendizagem dos alunos.
A seguir os resultados serão analisados e discutidos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da análise dos dados coletados com as professoras buscou-se evidenciar acerca do
processo de avaliação dentro do contexto escolar no período de aulas remotas dentro do Ensino de
Ciências, visto que dentro do contexto educacional situações desafiadoras têm caracterizado esse
período de isolamento devido à pandemia do COVID-19.
Nessa trajetória, obtivemos as seguintes respostas:

Portanto a partir das respostas dos dois professores participantes da pesquisa, podem-se inferir as
seguintes considerações. Dadas as circunstâncias desafiadoras que o contexto educacional se
deparou com a pandemia, o Ensino Remoto emergencial, foi a forma encontrada de prosseguir com
as aulas na cidade de Boa Vista. De acordo com Alves (2020) enfatiza que é nesse contexto que
vem emergindo uma configuração do processo de ensino-aprendizagem denominada Educação
Remota, isto é, práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais, como aplicativos com os
conteúdos, tarefas, notificações e/ou plataformas síncronas e assíncronas”, embora os professores
não possuam tantas habilidades com relação as tecnologias digitais, estes tem se empenhado em

Questionário Aplicado Professor X Professor Y
1.Professor você está
ministrando aulas remotas?

R: SIM, estou ministrando aulas
remotas.

R: Estou ministrando aulas, na modalidade de
Ensino Remoto, pois com o distanciamento social
imposto pela pandemia, o desenvolvimento das
atividades escolares foi suspenso, pressionando
com isso a busca por alternativas para atender a
demanda dos pais e estudantes.

2.Caso sua resposta anterior
seja positiva, quais
instrumentos você está
utilizando para ministrar
aulas remotas

R: Estou realizando aulas no
grupo da escola de Whatsapp.

R: Estou utilizando as ferramentas digitais como:
salas de aulas no Google, classromm, aulas no
youtuber, aulas on-line via whatsapp em horário
normal de aula com apostilas organizadas de acordo
com o currículo escolar e entrega de materias
impressos e atividades de pesquisa.

3.Como está ocorrendo o
processo avaliativo dentro
do formato de aulas
remotas?

R: Acompanhamento com fichas
das aulas e relatório mensal e
através das atividades e a
participação dos alunos.

R: O processo de avaliação durante as aulas
remotas constitui em: avaliação contínua, anotações
dos alunos que estão realizando a atividade
proposta e transforma em conceito para mandar
para a secretaria.

4.Quais instrumentos você
está utilizando para avaliar o
processo de aprendizagem
dos alunos?

R: Relatórios e tabelas com os
dados quantitativos dos alunos
que participam das aulas, quanto
aos alunos que não participam
não têm suas notas.

R: Trabalhos, atividades, participação nas aulas,
relatórios e pesquisas ao longo das atividades
propostas.

5.Descreva quais os
desafios enfrentados no
processo avaliativo da
aprendizagem dos alunos?

R:São vários, mas o principal é
uma falta de compromisso por
parte dos alunos e a atenção e
falta de interesse dos alunos

R:Uma das principais características de insucesso
do ensino remoto é que o aluno precisa ter disciplina
para cumprir seus horários de estudos, as crianças
do 6° ao 9° ano ainda não adquiriram essa
disciplina, pelo menos a maioria e muitas
necessitam do acompanhamento dos responsáveis
para poderem realizar as atividades e esses, na
maioria das vezes, passam o dia fora trabalhando,
outra situação é referente ao celular que é o único
instrumento tecnológico compartilhado por todos da
família, o acesso à internet torna-se um outro
complicador por ser bem restrito.

6.Professor conforme as
atividades propostas em
suas aulas remotas você
acredita que está
contribuindo efetivamente
para o processo de
aprendizagem dos alunos?

R:Acredito que não, porque os
alunos estão acostumados com o
ensino presencial, as aulas
remotas não são eficazes, ainda
estamos em fase de adaptação e
que ainda há muitos fatores para
serem melhorados.

R: Acredito que sim, pois tenho feito um esforço
muito grande para contribuir com a aprendizagem
dos alunos, porém destaco que as atividades
desenvolvidas nas aulas remotas só poderão
contribuir efetivamente para a aprendizagem
mediante maior participação dos alunos.
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utilizar inúmeras ferramentas em suas aulas como afirmar o professor Y : “Estou utilizando as
ferramentas digitais como: salas de aulas no Google, classromm, aulas no youtuber, aulas on-line
via whatsapp em horário normal de aula”.
É oportuno dizer, que os professores X e Y, com relação aos instrumentos utilizados no processo de
avaliação dos alunos, ambos não citaram a aplicação de provas, porém percebeu-se ao longo dos
relatos que o instrumento de avaliação por eles utilizado, ainda constitui na avaliação somativa, onde
busca somar e quantificar a aprendizagem dos alunos a partir de instrumentos formais como
trabalhos, a fim de decidir a sua aprovação ou reprovação no sistema escolar, como pode ser
evidenciado na resposta do professor X: “Acompanhamento com fichas das aulas e relatório mensal
e através das atividades e a participação dos alunos”. Esse tipo de avaliação tem como
consequência a classificação ou a recompensa aos alunos a partir dos objetivos escolares atingidos.
Chagas (2020) afirmar que: A finalidade do processo de avaliação nunca foi apenas o de verificar as
aprendizagens, mas também de estabelecer um controle sobre o comportamento e seus valores.
Nesse contexto educacional, pode-se apontar para a necessidade de desenvolvimento da avaliação
diagnóstica e formativa, que constitui um novo caminho a ser trilhado na superação desses
obstáculos, uma vez que esta supõe que o ato de avaliar deve apontar decisões tomadas sempre a
favor do aluno, sendo que os seus resultados deverão ser empregados no intuito de permitir ao
professor rever e alterar as condições de ensino. Luckesi (2003) corrobora acerca dos desafios da
avaliação apontando que a avaliação se trata de um recurso pedagógico para auxiliar o educador e
o educando na busca e na construção de si mesmo e do seu melhor modo de estar na vida, todavia,
dificuldades sempre tendem a ocorrer, destes a permanência e a assiduidade são fatores
predominantes que mais interferem na aprendizagem dos alunos. Assim, além de destacarem as
dificuldades e desafios percebidos ao longo das aulas, os professores também evidenciaram as
fragilidades nas aulas remotas.
Portanto, o maior objetivo dos professores no processo de avaliação não deve ser o de pensar o
quanto o aluno sabe, mas sim, o de assegurar a aprendizagem de todos de forma efetiva, avivar no
aluno a motivação para aprender, além de incentivar a participação e o interesse do educando,
pontuando todos os aspectos que contribuam para o seu desenvolvimento, devendo com isso,
distanciar a avaliação dos aspectos quantitativos. (CLOCK, 2013)

CONCLUSÕES
Portanto, a avaliação deve colocar-se a serviço das aprendizagens, num processo de produção de
sentidos, auxiliando tanto professor, quanto estudantes, orientando-os formativamente a reverem
avanços e vulnerabilidades e a construírem possibilidades de superação (Sordi, 2012). Os
professores necessitam desmistificar a ideia de avaliação como um instrumento de controle,
medição e classificação, e assim repensarem a sua prática, para que sejam capazes de inserir
instrumentos de avaliação diferenciados para garantir a efetividade da aprendizagem dos estudantes.
Visto que avaliar em modalidades virtuais do processo de ensino e aprendizagem ainda pareça ser
um dos maiores desafios a superar, o caminho a ser trilhado está voltado para uma direção que
utilizem instrumentos variados com intuito de servir para informar os professores e alunos acerca do
desenvolvimento das atividades didáticas, nessa direção a avaliação diagnóstica, pode configurar-se
como potencial processo de superação desses obstáculos, pois deixa de lado o modelo
classificatório, e assume a dimensão de orientar, de dá subsídio ao professor, tornando-o apto a
decidir que rumo tomar no que diz respeito ao avanço no processo de aprendizagem do aluno e
também vê nos resultados da avaliação uma condição de diagnóstico do estágio de aprendizagem
em que estes se encontram.
Nesse prisma, pensar em avaliação diagnóstica, sua proposição e funções, implica em um
movimento conjunto de ação, reflexão e auto compreensão dos envolvidos em todo processo
avaliativo. Esta ação parte do professor, e passa pelo aluno e caminha ao encontro de uma nova
ressignificação da avaliação. Tornando-se, pois um dos maiores aliados para representar uma nova
concepção de avaliação na sala de aula.
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INTRODUÇÃO

O curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), no Campus
Universitário do Araguaia (CUA) foi criado em 2008 no intuito de atender a alta demanda de profissionais,
tanto para atuar nas escolas no Ensino Médio da região; quanto responsáveis pelos laboratórios de
Química/ciências das escolas. Além disso, tem responsabilidade técnica em empresas do setor químico e/ou
laboratórios químicos, de acordo com o Conselho Regional de Química atuante no Estado de Mato Grosso
(UFMT, 2009).

Assim como em vários outros cursos de licenciatura do país, não somente da Química, existem vários pontos
a serem explorados nos currículos desses cursos, em especial no que diz respeito à formação do
pesquisador e do professor. Não é de hoje que os problemas relativos à formação do licenciado em Química
vêm sendo apontados. Vianna, Aydos e Siqueira (1997) já destacavam dentre tais problemas a falta de
integração entre disciplinas de conteúdo específicos e de educação e a fragmentação dos conteúdos.

Para os acadêmicos do curso de Licenciatura em Química da UFMT/CUA que pretendem atuar na Educação
Básica depois de formados, esses problemas parecem ainda mais pronunciados. É comum surgirem
discussões a respeito da dificuldade de integrar teoria e prática, mesmo nas disciplinas de cunho
predominantemente prático. Dentre os componentes curriculares específicos, que mostram ao aluno como
empregar a teoria aprendida durante a graduação, que poderá ser ensinada na educação básica, destacam-
se as práticas de ensino de Química e as disciplinas que possuem uma demarcação muito específica com
relação à pesquisa científica (UFMT, 2009).

Nessa direção, o estudo em questão, objetiva identificar as disciplinas com maior ou menor aderência à
temática da pesquisa no curso de licenciatura em Química da UFMT/CUA e verificar sua contribuição para a
formação do pesquisador. A justificativa para essa investigação se baseia na concepção de que o projeto
político de um curso é um instrumento de intervenção, na medida em que articula que o egresso se constituía
um pesquisador e busque interfaces com a sociedade.

A ideia de pesquisa na universidade não é recente, e diferentes autores nacionais e internacionais
(BUARQUE, 1994; CALDERÓN, 2007 e ROSSATO, 1998), ao longo dos anos, enfatizam o ensino e a
pesquisa como suas funções essenciais. A atividade de pesquisa tem como responsabilidade social e
constitucional (BRASIL, 1988) uma atuação baseada no tripé: ensino, pesquisa e extensão.

Segundo Demo (2008) e Menezes (2000), a atividade principal da universidade é a pesquisa, visto que o
professor tem a incumbência de incentivar o aluno para se constituir um pesquisador, pois, sem investigação,
o ensino se reduz à reprodução. Mosquera (2006) explica que “na universidade, a produção do conhecimento
pode ser entendida como a mais importante tarefa e objetivo” (p. 85).

Nez e Lima (2020) consideram que a pesquisa é a gênese de todo o conhecimento. A função primordial dos
docentes universitários juntamente com seus acadêmicos é produzi-la e não apenas reproduzi-la. Para isso, é
fundamental uma base teórica consolidada, onde a leitura e a investigação se façam presente ao longo de
todo o período formativo.

MATERIAL E MÉTODOS

Com relação ao processo metodológico, esse artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica acompanhada
de levantamento documental (SEVERINO, 2010; RICHARDSON, 1999 e GUERRA, 2008). Os procedimentos
na análise dos dados coletados foi a abordagem qualitativa (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER,
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1999). Para isso, foi analisado o ementário constante nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) de 2009 e
2019 do curso de Química Licenciatura da UFMT/CUA (UFMT, 2009; UFMT, 2019).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mato Grosso possui 900 mil km², situa-se na região centro-oeste brasileira, e faz divisa com Amazonas, Pará,
Mato Grosso do Sul, Rondônia e Goiás, além da Bolívia. É formado por três biomas: Amazônia (56,66%);
Cerrado (37,39%) e Pantanal (5,94%). Sua economia é mista e se baseia principalmente na agricultura (cana-
de-açúcar, soja, arroz, algodão e milho) e na pecuária (MATO GROSSO, 2020).

Essa heterogeneidade formou a população do Estado que recebeu migrantes vindos de outras regiões do
país, pois se destacou ao longo dos anos no cenário nacional, como um dos maiores produtores de
commodities agrícolas e pecuários. Soma-se a isso, uma intensa diversidade ambiental composta por
diferentes etnias e raças.

Em relação à Educação Superior, até o final dos anos 60, Mato Grosso era o único Estado do Brasil que não
possuía nenhuma universidade. Veloso (2000) destaca que nesse período houve várias iniciativas de criação
de faculdades.

Veloso (2000) esclarece que a primeira instituição pública criada oficialmente foi a UFMT, em 1970 que
representou a conquista de uma antiga reivindicação da população. A IES deu início ao processo de
interiorização, ainda na fase que Beraldo (2007) chama de “fazejamento”, ou seja, quando os projetos
acadêmicos foram sendo construídos concomitantemente com a estrutura física.

Com ênfase na regionalização, e levando em consideração a universidade como agente de desenvolvimento
cultural, social e econômico, está inserida em Mato Grosso há cinquenta anos, com sede em Cuiabá, de onde
se alavancou para as outras regiões, ver mapa com distribuição atual.

Figura 1 – Mapa da distribuição geográfica dos campi da UFMT.

Fonte: Nez e Lima (2020).

Nesse sentido, a UFMT atende regiões territoriais gigantescas e longínquas, algumas no interior do Estado,
com foco na responsabilidade social com a sociedade e com seu desenvolvimento. Busca, outrossim,
produzir e socializar o conhecimento, além de capacitar profissionais para atuarem de forma crítica na
realidade regional.

O Campus Universitário do Araguaia tem como missão oferecer cursos de graduação de qualidade, firmando-
se a cada dia como instituição que preserva seus valores éticos e institucionais. Encontra-se sempre voltada
para a constante atualização e modernização dos cursos oferecidos, acompanhando as transformações
políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais. O curso de graduação de Licenciatura em Química
desse Campus revela-se de extrema importância para o contexto educacional da região do Araguaia, no
sentido em que a região necessita de profissionais de Química para atender a grande demanda da área.
(UFMT, 2009).
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O levantamento teórico sobre a temática proposta identificou a pesquisa, como princípio e prática de
formação nas licenciaturas, vêm sendo proposta há mais de uma década no Brasil e em outros países.
Dentro dos programas de Iniciação Científica (IC), essa prática é reconhecida como sendo de grande eficácia
no desenvolvimento intelectual dos acadêmicos, proporcionando maior autonomia no exercício profissional. A
IC abrange uma pequena parte de acadêmicos. Por isso, cresce o número de experiências em que a
iniciação à pesquisa é proposta como atividade curricular (SANGIOGO, 2011).

Com relação à pesquisa documental, analisando-se as matrizes curriculares do curso em questão, no ano de
2009 e em sua reestruturação em 2019, podem-se destacar no quadro que segue as disciplinas que trazem
em seu bojo como conteúdo a pesquisa científica e/ou educacional ou temáticas correlacionadas.

Quadro 1 – Quadro comparativo das matrizes curriculares do curso de Licenciatura em Química UFMT/CUA

MATRIZ CURRICULAR 2009 MATRIZ CURRICULAR 2019

Disciplina Ementa Disciplina Ementa

Prática de Ensino
de Química I

Trabalho de investigação da realidade
escolar. Análise de temas de Ciências do
ensino Fundamental: dificuldades básicas de
conteúdo e avaliação. Planejamento das
atividades didáticas: seleção, organização e
avaliação de conteúdos para o ensino
fundamental. Critérios de avaliação. Análise
de livros didáticos. Análise dos objetivos e
modalidades dos Laboratórios Didáticos.
Elaboração, Construção e Adaptação de
Materiais Teóricos e Experimentais Didáticos
Convencionais e Alternativos para o Ensino
Fundamental de Ciências.

Estágio
supervisionado em
Química I

Avaliação emancipatória da unidade
escolar (escola campo): Caracterização
do perfil dos professores de Química e
das demais ciências naturais na escola
campo. Dados Educacionais da unidade
escolar em relação às avaliações em
larga escala: ANA, Provinha Brasil,
Prova Brasil e ENEM. Levantamento dos
principais problemas estruturais e
pedagógicos da unidade escolar.
Diagnóstico completo da disciplina de
Química. As políticas de formação inicial
e continuada de professores no Estado
de Mato Grosso. Introdução ao método
científico como pressuposto ao
desenvolvimento de pesquisa no ensino
de Química.

Prática de Ensino
de Química II

Trabalho de investigação da realidade
escolar. Análise de temas de Química Geral
do ensino médio: dificuldades básicas de
conteúdo e avaliação. Planejamento das
atividades didáticas: seleção, organização e
avaliação de conteúdos para o ensino médio.
Critérios de avaliação. Análise de livros
didáticos. Análise dos objetivos e
modalidades dos Laboratórios Didáticos.
Elaboração, Construção e Adaptação de
Materiais Teóricos e Experimentais Didáticos
Convencionais e Alternativos para o Ensino
Médio de Química Geral.

Estágio
supervisionado em
Química II

Semi-regência na Escola Campo:
Escolha de turma de Ensino Médio para
desenvolver o Estágio Supervisionado
em Química na escola campo onde
realizou a avaliação emancipatória.
Elaboração de proposta de intervenção
pedagógica (para o estágio III) a partir
dos problemas diagnosticados por meio
da avaliação emancipatória. Realizar
semi-regência na turma (escolhida) onde
a proposta de intervenção se dará.
Aprovar a proposta de intervenção
pedagógica no Conselho Deliberativo da
Comunidade Escolar, aprovando
também o calendário de regência nos
estágios III e IV. Estudo de métodos de
pesquisa qualitativa em educação.

Prática de Ensino
de Química III

Análise de temas de Química Inorgânica do
ensino médio: dificuldades básicas de
conteúdo e avaliação. Planejamento das
atividades didáticas: seleção, organização e
avaliação de conteúdos para o ensino médio.
Critérios de avaliação. Análise de livros
didáticos. Análise dos objetivos e
modalidades dos Laboratórios Didáticos.
Elaboração, Construção e Adaptação de
Materiais Teóricos e Experimentais Didáticos
Convencionais e Alternativos para o Ensino
Médio de Química Inorgânica.

Estágio
supervisionado em
Química III

Regência de turma de Ensino Médio:
Realizar a regência supervisionada da
turma escolhida por meio do
desenvolvimento do projeto de
intervenção pedagógica. Realizar
avaliação crítica dos resultados do
projeto de intervenção pedagógica.
Realizar alterações necessárias no
projeto de intervenção pedagógica para
o Estágio IV. Apresentar resultados
parciais do projeto de pesquisa.
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Prática de Ensino
de Química IV

Análise de temas de Química Orgânica do
ensino médio: dificuldades básicas de
conteúdo e avaliação. Planejamento das
atividades didáticas: seleção, organização e
avaliação de conteúdos para o ensino médio.
Critérios de avaliação. Análise de livros
didáticos. Análise dos objetivos e
modalidades dos Laboratórios Didáticos.
Elaboração, Construção e Adaptação de
Materiais Teóricos e Experimentais Didáticos
Convencionais e Alternativos para o Ensino
Médio de Química Orgânica

Estágio
supervisionado em
Química IV

Regência de turma de Ensino Médio:
Realizar novamente a regência
supervisionada da turma escolhida por
meio do desenvolvimento do projeto de
intervenção pedagógica; realizar nova
avaliação crítica dos resultados do
projeto de intervenção pedagógica;
apresentar resultados finais do projeto
de pesquisa.

Prática de Ensino
de Química V

Análise de temas de Físico-Química do
ensino médio: dificuldades básicas de
conteúdo e avaliação. Planejamento das
atividades didáticas: seleção, organização e
avaliação de conteúdos para o ensino médio.
Critérios de avaliação. Análise de livros
didáticos. Análise dos objetivos e
modalidades dos Laboratórios Didáticos.
Elaboração, Construção e Adaptação de
Materiais Teóricos e Experimentais Didáticos
Convencionais e Alternativos para o Ensino
Médio de Físico-Química.

Metodologia
aplicada ao ensino
de Química

Obstáculos epistemológicos. Linguagem
nos processos de ensino e
aprendizagem e na formação de
conceitos. Análise dos documentos
oficiais com relação ao ensino de
Química para os níveis de ensino
Fundamental e Médio. Análise de livros
didáticos. Avaliação de aprendizagem no
ensino de Química. Educação inclusiva
para o ensino de Química. História e
cultura Afro-brasileira e indígena e suas
relações com o ensino de Química.
Tendências atuais para o ensino de
Química.

Seminário de
História da
Química

Abordagem de temas envolvendo a história
da Química e sua evolução junto as
sociedades. Cada aluno orientado por um
professor deverá apresentar durante o
semestre um seminário e ter freqüência no
mínimo em 75% dos seminários
apresentados.

Profissão docente
em Química

O processo de profissionalização do
trabalho docente. Os conhecimentos
profissionais docentes e o conhecimento
profissional específico para a docência
em Química. O papel do estado e a
profissão docente. Proletarização do
trabalho docente. Formação docente e
desenvolvimento profissional dos
professores de Química. O papel da
reflexão da prática e o caráter teórico-
prático na docência. Profissão docente e
legislação: Leis que permeiam o trabalho
docente. A ética docente. Sindicatos
profissionais. As fases da carreira
docente. O processo de iniciação na
carreira docente. A socialização
profissional do professor de Química. O
Ambiente de trabalho e as condições de
trabalho do professor. A construção da
identidade profissional. Professor
Pesquisador.

Introdução à
Metodologia do
Trabalho
Científico

(optativa)

Pesquisa científica. Projeto de pesquisa.
Metodologias de pesquisa. Instrumentos de
coletas de dados. Estrutura de apresentação
do relato de pesquisa. A pesquisa em
Matemática e em Educação Matemática –
problemas éticos, epistemológicos, psico-
pedagógicos, metodológicos, teleológicos e
axiológicos.

Trabalho de curso Pesquisa científica. Projeto de pesquisa.
Metodologias de pesquisa. Instrumentos
de coletas de dados. Estrutura de
apresentação do relato de pesquisa.
Elaboração e desenvolvimento de
proposta de trabalho científico
envolvendo temas abrangidos pelo
curso. Redação de monografia de
caráter científico. Apresentação de
trabalhos acadêmicos em público. O
trabalho de curso será de acordo com as
normas disponibilizadas pelo Colegiado
do Curso de Química Licenciatura.

Filosofia da
Ciência

(optativa)

O surgimento da Ciência. História da Ciência
e da teoria do Conhecimento. Os critérios de
demarcação da Ciência. A Ciência e sua
função social: Pesquisa, Tecnologia e
Ensino. O problema de fundamentação da
verdade. Observação e Experimentação.

Ciência para o
Ensino
Fundamental

(optativa)

O ensino de Ciências nas séries iniciais
do Ensino Fundamental: tendências,
pressupostos teórico-metodológicos.
Análise dos documentos oficiais para o
ensino de ciências para os níveis de
ensino Fundamental. Processo de
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Hipótese, lei e Explicação Científica. Ciência
aplicada à Ciência teórica.

ensino-aprendizagem de Ciências nas
séries iniciais do Ensino Fundamental.

Metodologia de
Pesquisa em
Educação Química

(optativa)

A pesquisa em Educação Química no
Brasil. Fundamentação teórica e
metodológica das pesquisas em
Educação Química. Comitê de Ética e a
Plataforma Brasil. Instrumentos e
métodos de coleta de dados. Análise e
interpretação de dados em investigações
científicas em Educação Química.
Legitimidade das investigações em
Educação Química.

Metodologia de
Pesquisa em
Química

(optativa)

Instrumentos básicos da produção
acadêmico-científico. Pesquisa científica
em Química. Elaboração de projeto de
pesquisa. Normatização do Documento
Científico. Metodologias de pesquisa.
Levantamento bibliográfico. Utilização da
Internet na Pesquisa Científica e
pesquisa em Base de Dados Digitais.
Buscas em base de dados de patentes.
Instrumentos de coletas de dados.
Estrutura de apresentação do relato de
pesquisa. Manejo de Ferramentas úteis
para apresentações em público.

Epistemologia do
Conhecimento
Científico

A natureza e o processo de construção
do conhecimento científico. Conceito de
Ciência e de Conhecimento Científico.
Neutralidade da ciência. O conhecimento
científico e o conhecimento cotidiano. A
importância do estudo da epistemologia
da ciência na formação de professores
de Química.

Fonte: As autoras (2020).

Os resultados indicam que dentre as disciplinas obrigatórias no bloco relacionado às práticas de ensino de
Química (I a V) da matriz curricular de 2009, os únicos conteúdos que se aproximavam da pesquisa científica
e/ou educacional foram: “análise de livros didáticos e análise dos objetivos e modalidades dos Laboratórios
Didáticos”, que reincidem em todas as ementas. Já na matriz curricular de 2019, houve um avanço nas
disciplinas equivalentes, o estágio supervisionado (I a IV) e a metodologia aplicada ao ensino, tem sinalizadas
nas ementas, discussões relacionadas ao método científico, pesquisa qualitativa e projetos de pesquisa, além
da análise dos livros didáticos.

O estágio supervisionado vai ao encontro das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Química, elaborada
em atendimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Nº. 9394/96 (BRASIL, 1996). De
acordo com esta lei, a quantidade de disciplinas não deveria ser o mais importante em um currículo, mas sim
a articulação das disciplinas em torno de uma proposta de ensino, de forma a estimular o caráter crítico-
reflexivo dos estudantes.

No bloco que se apontam as questões envolvendo a ciência (disciplinas de seminário de história da Química,
filosofia da ciência e metodologia do trabalho científico) há predominância de conteúdos que auxiliam na
construção do profissional da área da Química e que consideram que a ciência proporciona avanços na
sociedade em geral.

Na matriz atual, conjuntamente com os destaques que se reapresentam, foi inserida uma disciplina que trata
da profissão docente em Química e que aborda diretamente o tema professor pesquisador. Assim, reporta-se
ao que Maldaner (2003) e Wenzel (2007) explicitam, o desenvolvimento das atividades de pesquisa pode
contribuir na formação de professores pesquisadores, formando profissionais com maior capacidade para
analisar situações de aprendizagem com que irão se deparar no contexto escolar.
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Também para preparar os pesquisadores para o desenvolvimento de suas atividades, a disciplina de
Epistemologia do conhecimento científico contribui significativamente com sua ementa que dispõe sobre a
natureza, neutralidade, conceito de ciência, entre outros temas.

CONCLUSÕES

Levando-se em consideração o objetivo que foi compreender a contribuição das disciplinas voltadas para a
pesquisa no curso de Química Licenciatura na UFMT/CUA para a formação do pesquisador, pode-se concluir
que foram realizadas implementações na nova matriz curricular que complementam as disciplinas ofertadas
visando estimular o desenvolvimento de habilidades e técnicas para a construção do conhecimento científico.

É imprescindível esclarecer que existem outras disciplinas que não estão listadas no quadro, entre elas a
prática de leitura e produção de textos, estatística geral, ética profissional, Química e sociedade que
corroboram indiretamente com a pesquisa e suas abordagens. Além disso, todas as ementas de Química
aplicada contemplam conteúdos que com uma aderência menor, ainda assim, contribuem na constituição do
profissional pesquisador, dependendo da área de pesquisa que o acadêmico irá optar ao longo de sua
carreira.

Finalmente, pode-se dizer que o conhecimento profissional não é resultado apenas das apropriações feitas
durante os estudos formais. Pelo contrário, são conhecimentos oriundos de um processo constituído pela
socialização e internalização que acontece nos laboratórios de pesquisa, nas práticas extensionistas, nas
bolsas, nos projetos de investigação e em outras situações no ambiente universitário.
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ACOLHIMENTO: SOMOS RESPONSÁVEIS PELO QUE CATIVAMOS

MORAIS1, Jhenne Yasmin Vieira, LOPES2, Manoel Guilherme Carvalho, BARROS3, Nicolly Pinto Salustiano,
PINHEIRO4, Scarletty Ramos, OLIVEIRA5, Maria Bernadete Barbosa Lima.

1 - Discente da 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Lobo D’ Almada/RR, (jhenneyasmin10@gmail.com).
2 - Discente da 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Lobo D’ Almada/RR, (manoelguilherme20@icloud.com).
3 - Discente da 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Lobo D’ Almada/RR, (salustiano991364435moh@gmail.com).
4 - Discente da 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Lobo D’ Almada/ RR. (scarlettypinheiro@hotmail.com).
5 - Professora Orientadora de Tecnologias, na Escola Estadual Lobo D’ Almada/RR, Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da
UNIVATES/RS (maria.oliveira@educacao.rr.gov.br).

Palavras Chave: Acolhimento, ansiedade, bullying, depressão, isolamento e tentativas de suicídio.

INTRODUÇÃO
O Projeto Acolhimento: Somos responsáveis pelo que cativamos é um exemplo de protagonismo juvenil,
constituído por 25 jovens estudantes da Escola Estadual Lobo D’ Almada/LDA das séries finais do Ensino
Médio, tem como objetivo promover a saúde psíquica, contribuindo com a superação de problemas
emocionais que os estudantes possam enfrentar no transcorrer da vida, dentro da escola ou no âmbito
familiar e que podem desencadear doenças psicossomáticas, tendo, também a responsabilidade de favorecer
um acolhimento, desde o início do ano letivo, promovendo um ambiente positivo, através de atividades de
recreação, mensagens de autoestima e de valorização das habilidades. “Envolvendo-se com as questões da
própria adolescência/juventude, assim como, com as questões sociais do mundo, da comunidade. O
adolescente pode contribuir para assegurar os seus direitos, para a resolução de problemas da sua
comunidade, da sua escola” (RABELLO, p.1 2009). Neste sentido, este trabalho demonstrará as ações que
foram realizadas com estudantes, através de atividades práticas dos comitês e com realizações de pesquisa
de campo, palestras e rodas de conversa, envolvendo toda comunidade.

MATERIAL E MÉTODOS
As ações do Projeto Acolhimento, foram desenvolvidas na Escola Estadual Lobo D’ Almada, extensivas às
escolas da rede de ensino estadual: Ana Libória, Vitória Mota Cruz, São Vicente de Paula e Diva Alves de
Lima (com realizações de palestras). A primeira ação foi aplicação de 300 questionários para turmas da
primeira a terceira série do Ensino Médio, sendo 150 para o turno matutino e 150 para o turno vespertino,
com a finalidade de se verificar o conhecimento prévio dos alunos em relação aos temas de abordagem do
projeto, para vivência dos estudantes sobre os assuntos, foram feitas 05 perguntas com três opções de
respostas, com os seguintes resultados em percentuais:

Gráfico 1 - Conhecimento sobre depressão: (95% reconhecem a depressão como um transtorno que precisa
ser tratado, 2% consideram considera como uma fraqueza, e 3% como uma invenção);
Gráfico 2 - Conhecimento sobre bullying: (97% reconhecem o bullying como uma situação de agressões
físicas ou verbais, 1% apenas uma brincadeira entre colegas, 2% um fato isolado que pouco acontece);
Gráfico 3 – Sobre ter tido ansiedade: (95% tem ansiedade, 4% acreditam ter pânico e não ansiedade e 1% já
viveram situações de ansiedade);
Gráfico 4 - Conhecimento de pessoas que estejam sofrendo por bullying, depressão, automutilação e
ansiedade: (91% conhecem pessoas que estão passando por problemas emocionais, 5% estão passando por
problemas emocionais e 4% não conhecem pessoas que estejam passando por problemas emocionais)
Gráfico 5 – Problemas que esteja passando ou superado em relação a autoestima, automutilação, depressão
e ansiedade: (86% afirmaram está passando por problema emocionais com ênfase na depressão, 12%
sofrem com problemas relativos a autoestima e 2% nunca manifestaram nenhum tipo de problema.
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Fonte: Acervo dos autores

Como um índice muito elevado de suicídio entre jovens na faixa etária de 15 a 20 anos e através do diagnóstico,
percebemos que o pensamento suicida permeia na cabeça de alguns jovens. Decidimos realizar um levantamento de
dados sobre a situação em nosso Estado, no Centro de Vigilância Sanitária, Setor de informações de Mortalidade por
suicídio. Demonstramos um breve resumo dos dados coletados na tabela abaixo, dos últimos 4 anos de registro.

Nº Município de Residência - RR 2016 2017 2018 2019 Total

01 Alto Alegre 3 3 2 1 9

02 Amajarí 5 5 2 0 12

03 Boa Vista 36 24 21 24 105

04 Bonfim 0 4 1 0 5

05 Cantá 2 3 4 0 9

06 Caracaraí 4 0 2 1 7

07 Caroebe 1 0 0 0 1

08 Iracema 0 0 1 0 1

09 Mucajaí 0 4 2 3 9

10 Normandia 1 0 0 0 1

11 Pacaraima 0 2 0 3 5

12 Rorainópolis 1 1 0 0 2

13 São João da Baliza 1 0 0 2 3

14 São Luiz 0 2 1 0 3

15 Uiramutã 5 2 1 1 9

Roraima 59 50 37 35 181

Fonte: SIM/NSIS/DVE/SESAU/RR

Todos devem fazer um esforço, ações conjuntas para colaborar frente aos problemas emocionais ligados a depressão,
tentativas de suicídio, mutilações, bullying e outros. A sociedade e os poderes executivo e legislativo do nosso país,
precisam unir forças e proporcionar um aparato necessário para ajudar de fato os estudantes e a população em geral
que precisa de tratamento. Os dados coletados dos diagnósticos aplicados no transcorrer do ano, evidenciaram que a
maiores problemáticas foram depressão e pensamento suicida.
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De acordo com Manual para professores e educadores da Organização Mundial de Saúde.

“No mundo inteiro, o suicídio está entre as cinco maiores causas de morte, na faixa etária de 15 a
19 anos. Em vários países ele fica como primeira ou segunda causa de morte entre meninos e
meninas nessa mesma faixa etária. Sendo assim, a prevenção do suicídio entre crianças e
adolescentes é de alta prioridade, devido ao fato de em muitas regiões e países a maioria dos
adolescentes dessa idade frequentarem a escola, este parece ser um excelente local para
desenvolvermos a prevenção”. (OMS, 2000).

No transcorrer do ano letivo foram realizadas rodas de conversa e palestras na Escola Estadual Lobo D’Almada, em
todas as turmas do Ensino Médio, alcançando um envolvimento de 900 estudantes, participação em duas audiências
públicas na Câmera dos Deputados, uma relativa a segurança na escola e a outra sobre o Setembro Amarelo, com um
envolvimento 300 participantes, nas palestras em escolas estaduais atendendo à convites, contabilizamos através dos
registros das frequências, um total de 580 estudantes, nos encontros foram realizadas dinâmicas de grupo direcionadas
a reflexão dos temas de abordagem do projeto, especificamente na escola de implantação do projeto, foi feito uma
parceria com o Serviço de Orientação Escolar para encaminhamento dos alunos que buscam ajuda junto aos integrantes
do Acolhimento e quando necessário, encaminhados à especialistas (Psicólogos) com autorização dos pais.

Participamos também da Programação do Hospital Coronel Mota com a realização de duas palestras, sendo uma no
Palácio da Cultura, envolvendo 150 participantes e outra no próprio Hospital para 80 participantes, profissionais da área
de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, Gestores do Hospital e pacientes.

Figura 1: Participação de Audiência Pública Sobre combate ao suicídio

Fonte: Acervo dos autores

Figura 2: Roda de Conversa na Escola Estadual Lobo D’ Almada
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Fonte: Acervo dos autores

Figura 3: Dinâmica de Grupo na Escola Estadual Vitória Mota Cruz

Fonte: Acervo dos autores

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Verificamos através dos diagnósticos e ações realizadas na Escola Estadual Lobo D’ Almada e das Palestras nas
Escolas Estaduais: Ana Libória, Diva Alves de Lima, São Vicente de Paula e Vitória Mota Cruz, que há muitos jovens
passando por problemas emocionais sérios e que muitas vezes as pessoas que convivem com eles são surpreendidas,
afirmando que geralmente a pessoa não demonstram estar passando por problemas e na verdade se bem observados,
o tempo todo demonstram sim, através de seu comportamento, isolando-se, passando tempo em demasia em casa,
trancando-se no quarto e com número reduzido de amigos ou nem possui, No acompanhamento feito pelas orientadoras
da Escola Estadual Lobo D’Almada, com casos relacionados aos temas do projeto, houve uma grande redução de casos,
porque as palestras, rodas de conversa e oficina das emoções, tem favorecido o diálogo e trabalho com emocional, no
sentido de superação dos problemas.
A participação nas audiências públicas na Câmera dos Deputados, proporcionou a decisão de uma Deputada Estadual
elaborar uma cartilha de combate ao suicídio com a participação de uma integrante do Projeto Acolhimento.
Percebemos através de palestras em duas escolas de Ensino Fundamental, que não só nas escolas de Ensino Médio é
necessário trabalhar esses temas, porque as crianças do Ensino Fundamental maior relataram situações semelhantes,
como a depressão, bullying e até mutilações, ficou claro também que há uma necessidade de ter Psicólogos atuando
nas escolas, porque há especificidades que esses profissionais dispõe para contribuir com os alunos que necessitam de
ajuda. É necessário que famílias fiquem menos isoladas, mantenham um diálogo e acompanhamento mais efetivo de
seus filhos, porque muitos alunos apontam a falta de tempo dos pais para conversarem e oferecerem apoio.

CONCLUSÕES
O Projeto Acolhimento, através da participação de uma das integrantes, virou Projeto de Lei Nº1608 no Parlamento
Jovem Brasileiro - PJB, podendo ser adotado pelo Senado Federal e ser implantado em todas as escolas do país,
direcionado principalmente à alunos do Ensino Fundamental e Médio.
O cognitivo do aluno pode ser prejudicado se ele não estiver bem emocionalmente e é fundamental que a escola ao
detectar um comportamento diferente desse aluno, tome atitudes que colaborem com a superação dos problemas.
Alguns alunos queixaram-se que falta sensibilidade por parte dos professores e da escola como um todo, diante do que
estão vivenciando, então iniciativas como essa do Projeto Acolhimento, além de dar um valoroso suporte aos alunos,
chama atenção da sociedade para que de fato esse problema seja falado, discutido e que encontre meios de ajudar os
que passam por problemas emocionais, garantindo acesso ao atendimento no Sistema Público de Saúde, com
especialistas (psicólogos e psiquiatras) e que profissionais como esses, possam também ingressar no sistema
educacional para atendimento emergencial nas escolas.
O Projeto Acolhimento é muito importante para os jovens, que podem ter um suporte que até então era bastante limitado
dentro da escola, nos relatos dos alunos há um reconhecimento sobre a abertura que o projeto está proporcionando,
passaram a tornar visíveis e suas angústias podem ser divididas e encontram ajuda por parte da escola, sentindo-se
amparados, com uma relação ainda mais profícua, com possibilidade de superação dos problemas emocionais. É
importante ressaltar que os professores estão mais atentos e dispostos a ajudar os alunos que passam por problemas
emocionais, muitos ficaram surpresos ao participarem de rodas de conversas com alunos e que alguns tinham passados
por problemas tão profundo e sério e que nunca tinham percebido, porque eram centrados somente na aprendizagem
dos estudantes, então há um novo olhar para com eles, onde não só o cognitivo é trabalhado, também o emocional e as
condições psicológicas. A mudança foi visível pra melhor, pois os alunos ao finalizarem o Ensino Médio saem da escola
com um sentimento de valorização por todo o trabalho que está sendo realizado.
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INTRODUÇÃO

Este estudo versa sobre a avaliação da aprendizagem no contexto de aulas remotas a partir da
perspectiva docente. Teve suas principais motivações a partir das discussões levantadas e
vivenciadas na disciplina Avaliação Processos e Critérios do Curso de Mestrado Profissional em
Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima – UERR. Nesse intuito o estudo possui a
seguinte situação problema: como está ocorrendo o processo avaliativo dos estudantes em aulas
remotas de duas Escolas Estaduais de Boa Vista – RR nas disciplinas de Ciências. Desse modo, a
pesquisa objetivou investigar como os docentes estão avaliando a aprendizagem dos estudantes,
nas aulas remotas no contexto de pandemia. Sendo assim, buscou-se também verificar quais
instrumentos de avaliação estão sendo utilizados no processo de ensino e aprendizagem de Ensino
de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental e analisar as percepções de avaliação
existentes no âmbito escolar durante as aulas remotas. E para obtenção dos dados da pesquisa,
utilizou-se como técnica de coleta de dados a aplicação de um questionário semiestruturado
contendo perguntadas para dois professores de ciências de duas escolas, esse questionário foi
organizado através do Google Forms, que constitui em uma ferramenta do Google que facilita a
coleta de dados em tempos de pandemia do Covid-19.

O momento atual de pandemia no qual vivenciamos, tem causado diversas transformações na vida
escolar de alunos e professores. O anúncio da suspensão das aulas aconteceu porque a
Organização Mundial de Saúde - OMS declarou, em 11 de março de 2020, comunicou que se havia
alastrado um vírus chamado COVID-19 em todo o mundo, caracterizando essa contaminação em
larga escola de uma pandemia. Nesse contexto, visando controlar a pandemia, a OMS recomendou
três ações básicas: isolamento dos infectados, tratamento dos casos identificados, testes massivos e
distanciamento social. Nesse contexto, a escola caracteriza-se como um local de aglomeração, fato
que resultou na abertura da Portaria nº 343 de 17 de Março de 2020, o Ministério da Educação
(MEC) se manifestando sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais,
chamadas também de aulas remotas, enquanto durar a pandemia da COVID-19.
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Sabe-se que a avaliação é um recurso pedagógico útil e necessário para auxiliar o professor, na
tomada de decisão. Assim se tornou instigante conhecer, como está ocorrendo este processo
avaliativo em tempos de pandemia? Quais instrumentos estão sendo utilizados com os alunos para
aferir a aprendizagem dos estudantes? Quais são as dificuldades enfrentadas pelos professores
durante o processo avaliativo no período de aulas remotas? E qual a percepção do professor quanto
ao processo de avaliação da aprendizagem dos alunos? São tantos os questionamentos, dadas as
incertezas que estamos enfrentando nesse período de isolamento social, nesse momento em que
tudo é desafiador. Na ocasião em que se traçam estratégias de planejamento, e se aprende na
prática concreta da ação/reflexão, mais do que em qualquer outro momento. Analisar estas questões
podem trazer diversos aprendizados, nestes tempos repletos de incertezas que estamos vivenciando.

A avaliação é uma das etapas mais importantes do processo de ensino aprendizagem, possui uma
importância crucial em todo trajeto educativo, deste modo torna-se relevante refletir sobre a forma
como se dá especialmente neste momento de pandemia em que as aulas estão ocorrendo de forma
remota. Libâneo (1994) expõe de forma esclarecedora que a avaliação é uma tarefa didática
necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de
ensino e aprendizagem. Através dela, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho
conjunto do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos a fim de constatar
progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções necessárias.

Luckesi (2001) expõe que a definição mais comum adequada, para a avaliação é de que ela é um
julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de
decisão. O autor enfatiza ainda, que em primeiro lugar, ela é um juízo de valor, o que significa uma
afirmação qualitativa sobre um dado objeto, a partir de critérios pré-estabelecidos. Em segundo lugar
esse julgamento se faz com base nos caracteres relevantes da realidade (do objeto da avaliação).
Em terceiro lugar a avaliação conduz a uma tomada de decisão. Ou seja, o julgamento de valor, por
sua constituição mesma, desemboca num posicionamento de "não-indiferença", culmina com uma
tomada de decisão quando se trata de um processo, como é o caso da aprendizagem.

Portanto, no cenário educacional atual, além dos desafios enfrentados cotidianamente no contexto
escolar, presenciamos também momentos de construção de saberes, em todos os sentidos a partir
da instituição do Ensino Remoto. Com a avaliação, parte essencial do planejamento, não seria
diferente. Pois, esse processo deve ser compreendido como um procedimento dinâmico, de
interação e diálogo, entre professor e aluno. Neste sentido o professor necessita refletir acerca da
avaliação da aprendizagem de modo significativo com vistas ao avanço contínuo e integral dos
estudantes, mesmo nesse período atípico e repleto de insegurança e dúvidas.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo possui natureza qualitativa, a opção pela pesquisa qualitativa aconteceu pela
necessidade que leva em conta a presença de atores sociais – professores e alunos, que
respondem aos fenômenos a partir de suas compreensões de vida, uma vez que são sujeitos
históricos que se organizam mediante a sua cultura. Nesse viés, esse tipo de pesquisa contribui para
compreender a realidade dos sujeitos a partir de seus contextos históricos e culturais. De acordo
com Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações,
dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

A coleta de dados foi realizada com aplicação de questionário semiestruturado através do Google
Forms, que constitui em um formulário personalizado, que pode ser utilizado para pesquisas. De
acordo com Mota (2019), a grande vantagem da utilização do Google Forms é a praticidade no
processo de coleta das informações, pois o autor pode enviar para os respondentes via e-mail, ou
através de um link, assim todos podem responder de qualquer aparelho, desde que conectados a
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internet. Bandura (2006) e TRIVIÑOS (1987, p. 146) apontam que o questionário “oferece todas as
perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias,
enriquecendo a investigação”.

Nesse contexto, o questionário aplicado com seis perguntas buscou investigar como está ocorrendo
o processo de avaliação da aprendizagem no Ensino de Ciências em duas Escolas Estaduais de
Boa Vista-RR, nas aulas remotas no contexto de pandemia. Os participantes da pesquisa foram dois
professores de duas Escolas da Rede Estadual da Capital Roraimense que por motivos éticos da
pesquisa terão suas identidades preservadas e serão identificados pelas letras X e Y. As perguntas
do questionário foram:

1. Professor você está ministrando aulas remotas?
2. Caso sua resposta anterior seja positiva, quais instrumentos você está utilizando para

ministrar aulas remotas?
3. Como está ocorrendo o processo avaliativo dentro do formato de aulas remotas?
4. Quais instrumentos você está utilizando para avaliar o processo de aprendizagem dos alunos?
5. Descreva quais os desafios enfrentados no processo avaliativo da aprendizagem dos alunos?
6. Professor conforme as atividades propostas em suas aulas remotas você acredita que está

contribuindo efetivamente para o processo de aprendizagem dos alunos.
A seguir os resultados serão analisados e discutidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise dos dados coletados com as professoras buscou-se evidenciar acerca do
processo de avaliação dentro do contexto escolar no período de aulas remotas dentro do Ensino de
Ciências, visto que dentro do contexto educacional situações desafiadoras têm caracterizado esse
período de isolamento devido à pandemia do COVID-19.

Nessa trajetória, obtivemos as seguintes respostas:

Questionário Aplicado Professor X Professor Y

1.Professor você está
ministrando aulas remotas?

R: SIM, estou ministrando aulas
remotas.

R: Estou ministrando aulas, na modalidade de
Ensino Remoto, pois com o distanciamento social
imposto pela pandemia, o desenvolvimento das
atividades escolares foi suspenso, pressionando
com isso a busca por alternativas para atender a
demanda dos pais e estudantes.

2.Caso sua resposta anterior
seja positiva, quais
instrumentos você está
utilizando para ministrar
aulas remotas

R: Estou realizando aulas no
grupo da escola de Whatsapp.

R: Estou utilizando as ferramentas digitais como:
salas de aulas no Google, classromm, aulas no
youtuber, aulas on-line via whatsapp em horário
normal de aula com apostilas organizadas de acordo
com o currículo escolar e entrega de materias
impressos e atividades de pesquisa.

3.Como está ocorrendo o
processo avaliativo dentro
do formato de aulas
remotas?

R: Acompanhamento com fichas
das aulas e relatório mensal e
através das atividades e a
participação dos alunos.

R: O processo de avaliação durante as aulas
remotas constitui em: avaliação contínua, anotações
dos alunos que estão realizando a atividade
proposta e transforma em conceito para mandar
para a secretaria.

4.Quais instrumentos você
está utilizando para avaliar o
processo de aprendizagem
dos alunos?

R: Relatórios e tabelas com os
dados quantitativos dos alunos
que participam das aulas, quanto
aos alunos que não participam
não têm suas notas.

R: Trabalhos, atividades, participação nas aulas,
relatórios e pesquisas ao longo das atividades
propostas.

5.Descreva quais os
desafios enfrentados no

R:São vários, mas o principal é
uma falta de compromisso por

R:Uma das principais características de insucesso
do ensino remoto é que o aluno precisa ter disciplina



50

Portanto a partir das respostas dos dois professores participantes da pesquisa, podem-se inferir as
seguintes considerações. Dadas as circunstâncias desafiadoras que o contexto educacional se
deparou com a pandemia, o Ensino Remoto emergencial, foi a forma encontrada de prosseguir com
as aulas na cidade de Boa Vista. De acordo com Alves (2020) enfatiza que é nesse contexto que
vem emergindo uma configuração do processo de ensino-aprendizagem denominada Educação
Remota, isto é, práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais, como aplicativos com os
conteúdos, tarefas, notificações e/ou plataformas síncronas e assíncronas”, embora os professores
não possuam tantas habilidades com relação as tecnologias digitais, estes tem se empenhado em
utilizar inúmeras ferramentas em suas aulas como afirmar o professor Y : “Estou utilizando as
ferramentas digitais como: salas de aulas no Google, classromm, aulas no youtuber, aulas on-line
via whatsapp em horário normal de aula”.

É oportuno dizer, que os professores X e Y, com relação aos instrumentos utilizados no processo de
avaliação dos alunos, ambos não citaram a aplicação de provas, porém percebeu-se ao longo dos
relatos que o instrumento de avaliação por eles utilizado, ainda constitui na avaliação somativa, onde
busca somar e quantificar a aprendizagem dos alunos a partir de instrumentos formais como
trabalhos, a fim de decidir a sua aprovação ou reprovação no sistema escolar, como pode ser
evidenciado na resposta do professor X: “Acompanhamento com fichas das aulas e relatório mensal
e através das atividades e a participação dos alunos”. Esse tipo de avaliação tem como
consequência a classificação ou a recompensa aos alunos a partir dos objetivos escolares atingidos.
Chagas (2020) afirmar que: A finalidade do processo de avaliação nunca foi apenas o de verificar as
aprendizagens, mas também de estabelecer um controle sobre o comportamento e seus valores.

Nesse contexto educacional, pode-se apontar para a necessidade de desenvolvimento da avaliação
diagnóstica e formativa, que constitui um novo caminho a ser trilhado na superação desses
obstáculos, uma vez que esta supõe que o ato de avaliar deve apontar decisões tomadas sempre a
favor do aluno, sendo que os seus resultados deverão ser empregados no intuito de permitir ao
professor rever e alterar as condições de ensino. Luckesi (2003) corrobora acerca dos desafios da
avaliação apontando que a avaliação se trata de um recurso pedagógico para auxiliar o educador e
o educando na busca e na construção de si mesmo e do seu melhor modo de estar na vida, todavia,
dificuldades sempre tendem a ocorrer, destes a permanência e a assiduidade são fatores
predominantes que mais interferem na aprendizagem dos alunos. Assim, além de destacarem as
dificuldades e desafios percebidos ao longo das aulas, os professores também evidenciaram as
fragilidades nas aulas remotas.

processo avaliativo da
aprendizagem dos alunos?

parte dos alunos e a atenção e
falta de interesse dos alunos

para cumprir seus horários de estudos, as crianças
do 6° ao 9° ano ainda não adquiriram essa
disciplina, pelo menos a maioria e muitas
necessitam do acompanhamento dos responsáveis
para poderem realizar as atividades e esses, na
maioria das vezes, passam o dia fora trabalhando,
outra situação é referente ao celular que é o único
instrumento tecnológico compartilhado por todos da
família, o acesso à internet torna-se um outro
complicador por ser bem restrito.

6.Professor conforme as
atividades propostas em
suas aulas remotas você
acredita que está
contribuindo efetivamente
para o processo de
aprendizagem dos alunos?

R:Acredito que não, porque os
alunos estão acostumados com o
ensino presencial, as aulas
remotas não são eficazes, ainda
estamos em fase de adaptação e
que ainda há muitos fatores para
serem melhorados.

R: Acredito que sim, pois tenho feito um esforço
muito grande para contribuir com a aprendizagem
dos alunos, porém destaco que as atividades
desenvolvidas nas aulas remotas só poderão
contribuir efetivamente para a aprendizagem
mediante maior participação dos alunos.
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Portanto, o maior objetivo dos professores no processo de avaliação não deve ser o de pensar o
quanto o aluno sabe, mas sim, o de assegurar a aprendizagem de todos de forma efetiva, avivar no
aluno a motivação para aprender, além de incentivar a participação e o interesse do educando,
pontuando todos os aspectos que contribuam para o seu desenvolvimento, devendo com isso,
distanciar a avaliação dos aspectos quantitativos. (CLOCK, 2013)

CONCLUSÕES

Portanto, a avaliação deve colocar-se a serviço das aprendizagens, num processo de produção de
sentidos, auxiliando tanto professor, quanto estudantes, orientando-os formativamente a reverem
avanços e vulnerabilidades e a construírem possibilidades de superação (Sordi, 2012). Os
professores necessitam desmistificar a ideia de avaliação como um instrumento de controle,
medição e classificação, e assim repensarem a sua prática, para que sejam capazes de inserir
instrumentos de avaliação diferenciados para garantir a efetividade da aprendizagem dos estudantes.

Visto que avaliar em modalidades virtuais do processo de ensino e aprendizagem ainda pareça ser
um dos maiores desafios a superar, o caminho a ser trilhado está voltado para uma direção que
utilizem instrumentos variados com intuito de servir para informar os professores e alunos acerca do
desenvolvimento das atividades didáticas, nessa direção a avaliação diagnóstica, pode configurar-se
como potencial processo de superação desses obstáculos, pois deixa de lado o modelo
classificatório, e assume a dimensão de orientar, de dá subsídio ao professor, tornando-o apto a
decidir que rumo tomar no que diz respeito ao avanço no processo de aprendizagem do aluno e
também vê nos resultados da avaliação uma condição de diagnóstico do estágio de aprendizagem
em que estes se encontram.

Nesse prisma, pensar em avaliação diagnóstica, sua proposição e funções, implica em um
movimento conjunto de ação, reflexão e auto compreensão dos envolvidos em todo processo
avaliativo. Esta ação parte do professor, e passa pelo aluno e caminha ao encontro de uma nova
ressignificação da avaliação. Tornando-se, pois um dos maiores aliados para representar uma nova
concepção de avaliação na sala de aula.
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INTRODUÇÃO

O curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), no Campus
Universitário do Araguaia (CUA) foi criado em 2008 no intuito de atender a alta demanda de profissionais,
tanto para atuar nas escolas no Ensino Médio da região; quanto responsáveis pelos laboratórios de
Química/ciências das escolas. Além disso, tem responsabilidade técnica em empresas do setor químico e/ou
laboratórios químicos, de acordo com o Conselho Regional de Química atuante no Estado de Mato Grosso
(UFMT, 2009).

Assim como em vários outros cursos de licenciatura do país, não somente da Química, existem vários pontos
a serem explorados nos currículos desses cursos, em especial no que diz respeito à formação do
pesquisador e do professor. Não é de hoje que os problemas relativos à formação do licenciado em Química
vêm sendo apontados. Vianna, Aydos e Siqueira (1997) já destacavam dentre tais problemas a falta de
integração entre disciplinas de conteúdo específicos e de educação e a fragmentação dos conteúdos.

Para os acadêmicos do curso de Licenciatura em Química da UFMT/CUA que pretendem atuar na Educação
Básica depois de formados, esses problemas parecem ainda mais pronunciados. É comum surgirem
discussões a respeito da dificuldade de integrar teoria e prática, mesmo nas disciplinas de cunho
predominantemente prático. Dentre os componentes curriculares específicos, que mostram ao aluno como
empregar a teoria aprendida durante a graduação, que poderá ser ensinada na educação básica, destacam-
se as práticas de ensino de Química e as disciplinas que possuem uma demarcação muito específica com
relação à pesquisa científica (UFMT, 2009).

Nessa direção, o estudo em questão, objetiva identificar as disciplinas com maior ou menor aderência à
temática da pesquisa no curso de licenciatura em Química da UFMT/CUA e verificar sua contribuição para a
formação do pesquisador. A justificativa para essa investigação se baseia na concepção de que o projeto
político de um curso é um instrumento de intervenção, na medida em que articula que o egresso se constituía
um pesquisador e busque interfaces com a sociedade.

A ideia de pesquisa na universidade não é recente, e diferentes autores nacionais e internacionais
(BUARQUE, 1994; CALDERÓN, 2007 e ROSSATO, 1998), ao longo dos anos, enfatizam o ensino e a
pesquisa como suas funções essenciais. A atividade de pesquisa tem como responsabilidade social e
constitucional (BRASIL, 1988) uma atuação baseada no tripé: ensino, pesquisa e extensão.

Segundo Demo (2008) e Menezes (2000), a atividade principal da universidade é a pesquisa, visto que o
professor tem a incumbência de incentivar o aluno para se constituir um pesquisador, pois, sem investigação,
o ensino se reduz à reprodução. Mosquera (2006) explica que “na universidade, a produção do conhecimento
pode ser entendida como a mais importante tarefa e objetivo” (p. 85).

Nez e Lima (2020) consideram que a pesquisa é a gênese de todo o conhecimento. A função primordial dos
docentes universitários juntamente com seus acadêmicos é produzi-la e não apenas reproduzi-la. Para isso, é
fundamental uma base teórica consolidada, onde a leitura e a investigação se façam presente ao longo de
todo o período formativo.

MATERIAL E MÉTODOS

Com relação ao processo metodológico, esse artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica acompanhada
de levantamento documental (SEVERINO, 2010; RICHARDSON, 1999 e GUERRA, 2008). Os procedimentos
na análise dos dados coletados foi a abordagem qualitativa (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER,
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1999). Para isso, foi analisado o ementário constante nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) de 2009 e
2019 do curso de Química Licenciatura da UFMT/CUA (UFMT, 2009; UFMT, 2019).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mato Grosso possui 900 mil km², situa-se na região centro-oeste brasileira, e faz divisa com Amazonas, Pará,
Mato Grosso do Sul, Rondônia e Goiás, além da Bolívia. É formado por três biomas: Amazônia (56,66%);
Cerrado (37,39%) e Pantanal (5,94%). Sua economia é mista e se baseia principalmente na agricultura (cana-
de-açúcar, soja, arroz, algodão e milho) e na pecuária (MATO GROSSO, 2020).

Essa heterogeneidade formou a população do Estado que recebeu migrantes vindos de outras regiões do
país, pois se destacou ao longo dos anos no cenário nacional, como um dos maiores produtores de
commodities agrícolas e pecuários. Soma-se a isso, uma intensa diversidade ambiental composta por
diferentes etnias e raças.

Em relação à Educação Superior, até o final dos anos 60, Mato Grosso era o único Estado do Brasil que não
possuía nenhuma universidade. Veloso (2000) destaca que nesse período houve várias iniciativas de criação
de faculdades.

Veloso (2000) esclarece que a primeira instituição pública criada oficialmente foi a UFMT, em 1970 que
representou a conquista de uma antiga reivindicação da população. A IES deu início ao processo de
interiorização, ainda na fase que Beraldo (2007) chama de “fazejamento”, ou seja, quando os projetos
acadêmicos foram sendo construídos concomitantemente com a estrutura física.

Com ênfase na regionalização, e levando em consideração a universidade como agente de desenvolvimento
cultural, social e econômico, está inserida em Mato Grosso há cinquenta anos, com sede em Cuiabá, de onde
se alavancou para as outras regiões, ver mapa com distribuição atual.

Figura 1 – Mapa da distribuição geográfica dos campi da UFMT.

Fonte: Nez e Lima (2020).

Nesse sentido, a UFMT atende regiões territoriais gigantescas e longínquas, algumas no interior do Estado,
com foco na responsabilidade social com a sociedade e com seu desenvolvimento. Busca, outrossim,
produzir e socializar o conhecimento, além de capacitar profissionais para atuarem de forma crítica na
realidade regional.

O Campus Universitário do Araguaia tem como missão oferecer cursos de graduação de qualidade, firmando-
se a cada dia como instituição que preserva seus valores éticos e institucionais. Encontra-se sempre voltada
para a constante atualização e modernização dos cursos oferecidos, acompanhando as transformações
políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais. O curso de graduação de Licenciatura em Química
desse Campus revela-se de extrema importância para o contexto educacional da região do Araguaia, no
sentido em que a região necessita de profissionais de Química para atender a grande demanda da área.
(UFMT, 2009).
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O levantamento teórico sobre a temática proposta identificou a pesquisa, como princípio e prática de
formação nas licenciaturas, vêm sendo proposta há mais de uma década no Brasil e em outros países.
Dentro dos programas de Iniciação Científica (IC), essa prática é reconhecida como sendo de grande eficácia
no desenvolvimento intelectual dos acadêmicos, proporcionando maior autonomia no exercício profissional. A
IC abrange uma pequena parte de acadêmicos. Por isso, cresce o número de experiências em que a
iniciação à pesquisa é proposta como atividade curricular (SANGIOGO, 2011).

Com relação à pesquisa documental, analisando-se as matrizes curriculares do curso em questão, no ano de
2009 e em sua reestruturação em 2019, podem-se destacar no quadro que segue as disciplinas que trazem
em seu bojo como conteúdo a pesquisa científica e/ou educacional ou temáticas correlacionadas.

Quadro 1 – Quadro comparativo das matrizes curriculares do curso de Licenciatura em Química UFMT/CUA

MATRIZ CURRICULAR 2009 MATRIZ CURRICULAR 2019

Disciplina Ementa Disciplina Ementa

Prática de Ensino
de Química I

Trabalho de investigação da realidade
escolar. Análise de temas de Ciências do
ensino Fundamental: dificuldades básicas de
conteúdo e avaliação. Planejamento das
atividades didáticas: seleção, organização e
avaliação de conteúdos para o ensino
fundamental. Critérios de avaliação. Análise
de livros didáticos. Análise dos objetivos e
modalidades dos Laboratórios Didáticos.
Elaboração, Construção e Adaptação de
Materiais Teóricos e Experimentais Didáticos
Convencionais e Alternativos para o Ensino
Fundamental de Ciências.

Estágio
supervisionado em
Química I

Avaliação emancipatória da unidade
escolar (escola campo): Caracterização
do perfil dos professores de Química e
das demais ciências naturais na escola
campo. Dados Educacionais da unidade
escolar em relação às avaliações em
larga escala: ANA, Provinha Brasil,
Prova Brasil e ENEM. Levantamento dos
principais problemas estruturais e
pedagógicos da unidade escolar.
Diagnóstico completo da disciplina de
Química. As políticas de formação inicial
e continuada de professores no Estado
de Mato Grosso. Introdução ao método
científico como pressuposto ao
desenvolvimento de pesquisa no ensino
de Química.

Prática de Ensino
de Química II

Trabalho de investigação da realidade
escolar. Análise de temas de Química Geral
do ensino médio: dificuldades básicas de
conteúdo e avaliação. Planejamento das
atividades didáticas: seleção, organização e
avaliação de conteúdos para o ensino médio.
Critérios de avaliação. Análise de livros
didáticos. Análise dos objetivos e
modalidades dos Laboratórios Didáticos.
Elaboração, Construção e Adaptação de
Materiais Teóricos e Experimentais Didáticos
Convencionais e Alternativos para o Ensino
Médio de Química Geral.

Estágio
supervisionado em
Química II

Semi-regência na Escola Campo:
Escolha de turma de Ensino Médio para
desenvolver o Estágio Supervisionado
em Química na escola campo onde
realizou a avaliação emancipatória.
Elaboração de proposta de intervenção
pedagógica (para o estágio III) a partir
dos problemas diagnosticados por meio
da avaliação emancipatória. Realizar
semi-regência na turma (escolhida) onde
a proposta de intervenção se dará.
Aprovar a proposta de intervenção
pedagógica no Conselho Deliberativo da
Comunidade Escolar, aprovando
também o calendário de regência nos
estágios III e IV. Estudo de métodos de
pesquisa qualitativa em educação.

Prática de Ensino
de Química III

Análise de temas de Química Inorgânica do
ensino médio: dificuldades básicas de
conteúdo e avaliação. Planejamento das
atividades didáticas: seleção, organização e
avaliação de conteúdos para o ensino médio.
Critérios de avaliação. Análise de livros
didáticos. Análise dos objetivos e
modalidades dos Laboratórios Didáticos.
Elaboração, Construção e Adaptação de
Materiais Teóricos e Experimentais Didáticos
Convencionais e Alternativos para o Ensino
Médio de Química Inorgânica.

Estágio
supervisionado em
Química III

Regência de turma de Ensino Médio:
Realizar a regência supervisionada da
turma escolhida por meio do
desenvolvimento do projeto de
intervenção pedagógica. Realizar
avaliação crítica dos resultados do
projeto de intervenção pedagógica.
Realizar alterações necessárias no
projeto de intervenção pedagógica para
o Estágio IV. Apresentar resultados
parciais do projeto de pesquisa.
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Prática de Ensino
de Química IV

Análise de temas de Química Orgânica do
ensino médio: dificuldades básicas de
conteúdo e avaliação. Planejamento das
atividades didáticas: seleção, organização e
avaliação de conteúdos para o ensino médio.
Critérios de avaliação. Análise de livros
didáticos. Análise dos objetivos e
modalidades dos Laboratórios Didáticos.
Elaboração, Construção e Adaptação de
Materiais Teóricos e Experimentais Didáticos
Convencionais e Alternativos para o Ensino
Médio de Química Orgânica

Estágio
supervisionado em
Química IV

Regência de turma de Ensino Médio:
Realizar novamente a regência
supervisionada da turma escolhida por
meio do desenvolvimento do projeto de
intervenção pedagógica; realizar nova
avaliação crítica dos resultados do
projeto de intervenção pedagógica;
apresentar resultados finais do projeto
de pesquisa.

Prática de Ensino
de Química V

Análise de temas de Físico-Química do
ensino médio: dificuldades básicas de
conteúdo e avaliação. Planejamento das
atividades didáticas: seleção, organização e
avaliação de conteúdos para o ensino médio.
Critérios de avaliação. Análise de livros
didáticos. Análise dos objetivos e
modalidades dos Laboratórios Didáticos.
Elaboração, Construção e Adaptação de
Materiais Teóricos e Experimentais Didáticos
Convencionais e Alternativos para o Ensino
Médio de Físico-Química.

Metodologia
aplicada ao ensino
de Química

Obstáculos epistemológicos. Linguagem
nos processos de ensino e
aprendizagem e na formação de
conceitos. Análise dos documentos
oficiais com relação ao ensino de
Química para os níveis de ensino
Fundamental e Médio. Análise de livros
didáticos. Avaliação de aprendizagem no
ensino de Química. Educação inclusiva
para o ensino de Química. História e
cultura Afro-brasileira e indígena e suas
relações com o ensino de Química.
Tendências atuais para o ensino de
Química.

Seminário de
História da
Química

Abordagem de temas envolvendo a história
da Química e sua evolução junto as
sociedades. Cada aluno orientado por um
professor deverá apresentar durante o
semestre um seminário e ter freqüência no
mínimo em 75% dos seminários
apresentados.

Profissão docente
em Química

O processo de profissionalização do
trabalho docente. Os conhecimentos
profissionais docentes e o conhecimento
profissional específico para a docência
em Química. O papel do estado e a
profissão docente. Proletarização do
trabalho docente. Formação docente e
desenvolvimento profissional dos
professores de Química. O papel da
reflexão da prática e o caráter teórico-
prático na docência. Profissão docente e
legislação: Leis que permeiam o trabalho
docente. A ética docente. Sindicatos
profissionais. As fases da carreira
docente. O processo de iniciação na
carreira docente. A socialização
profissional do professor de Química. O
Ambiente de trabalho e as condições de
trabalho do professor. A construção da
identidade profissional. Professor
Pesquisador.

Introdução à
Metodologia do
Trabalho
Científico

(optativa)

Pesquisa científica. Projeto de pesquisa.
Metodologias de pesquisa. Instrumentos de
coletas de dados. Estrutura de apresentação
do relato de pesquisa. A pesquisa em
Matemática e em Educação Matemática –
problemas éticos, epistemológicos, psico-
pedagógicos, metodológicos, teleológicos e
axiológicos.

Trabalho de curso Pesquisa científica. Projeto de pesquisa.
Metodologias de pesquisa. Instrumentos
de coletas de dados. Estrutura de
apresentação do relato de pesquisa.
Elaboração e desenvolvimento de
proposta de trabalho científico
envolvendo temas abrangidos pelo
curso. Redação de monografia de
caráter científico. Apresentação de
trabalhos acadêmicos em público. O
trabalho de curso será de acordo com as
normas disponibilizadas pelo Colegiado
do Curso de Química Licenciatura.

Filosofia da
Ciência

(optativa)

O surgimento da Ciência. História da Ciência
e da teoria do Conhecimento. Os critérios de
demarcação da Ciência. A Ciência e sua
função social: Pesquisa, Tecnologia e
Ensino. O problema de fundamentação da
verdade. Observação e Experimentação.

Ciência para o
Ensino
Fundamental

(optativa)

O ensino de Ciências nas séries iniciais
do Ensino Fundamental: tendências,
pressupostos teórico-metodológicos.
Análise dos documentos oficiais para o
ensino de ciências para os níveis de
ensino Fundamental. Processo de
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Hipótese, lei e Explicação Científica. Ciência
aplicada à Ciência teórica.

ensino-aprendizagem de Ciências nas
séries iniciais do Ensino Fundamental.

Metodologia de
Pesquisa em
Educação Química

(optativa)

A pesquisa em Educação Química no
Brasil. Fundamentação teórica e
metodológica das pesquisas em
Educação Química. Comitê de Ética e a
Plataforma Brasil. Instrumentos e
métodos de coleta de dados. Análise e
interpretação de dados em investigações
científicas em Educação Química.
Legitimidade das investigações em
Educação Química.

Metodologia de
Pesquisa em
Química

(optativa)

Instrumentos básicos da produção
acadêmico-científico. Pesquisa científica
em Química. Elaboração de projeto de
pesquisa. Normatização do Documento
Científico. Metodologias de pesquisa.
Levantamento bibliográfico. Utilização da
Internet na Pesquisa Científica e
pesquisa em Base de Dados Digitais.
Buscas em base de dados de patentes.
Instrumentos de coletas de dados.
Estrutura de apresentação do relato de
pesquisa. Manejo de Ferramentas úteis
para apresentações em público.

Epistemologia do
Conhecimento
Científico

A natureza e o processo de construção
do conhecimento científico. Conceito de
Ciência e de Conhecimento Científico.
Neutralidade da ciência. O conhecimento
científico e o conhecimento cotidiano. A
importância do estudo da epistemologia
da ciência na formação de professores
de Química.

Fonte: As autoras (2020).

Os resultados indicam que dentre as disciplinas obrigatórias no bloco relacionado às práticas de ensino de
Química (I a V) da matriz curricular de 2009, os únicos conteúdos que se aproximavam da pesquisa científica
e/ou educacional foram: “análise de livros didáticos e análise dos objetivos e modalidades dos Laboratórios
Didáticos”, que reincidem em todas as ementas. Já na matriz curricular de 2019, houve um avanço nas
disciplinas equivalentes, o estágio supervisionado (I a IV) e a metodologia aplicada ao ensino, tem sinalizadas
nas ementas, discussões relacionadas ao método científico, pesquisa qualitativa e projetos de pesquisa, além
da análise dos livros didáticos.

O estágio supervisionado vai ao encontro das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Química, elaborada
em atendimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Nº. 9394/96 (BRASIL, 1996). De
acordo com esta lei, a quantidade de disciplinas não deveria ser o mais importante em um currículo, mas sim
a articulação das disciplinas em torno de uma proposta de ensino, de forma a estimular o caráter crítico-
reflexivo dos estudantes.

No bloco que se apontam as questões envolvendo a ciência (disciplinas de seminário de história da Química,
filosofia da ciência e metodologia do trabalho científico) há predominância de conteúdos que auxiliam na
construção do profissional da área da Química e que consideram que a ciência proporciona avanços na
sociedade em geral.

Na matriz atual, conjuntamente com os destaques que se reapresentam, foi inserida uma disciplina que trata
da profissão docente em Química e que aborda diretamente o tema professor pesquisador. Assim, reporta-se
ao que Maldaner (2003) e Wenzel (2007) explicitam, o desenvolvimento das atividades de pesquisa pode
contribuir na formação de professores pesquisadores, formando profissionais com maior capacidade para
analisar situações de aprendizagem com que irão se deparar no contexto escolar.
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Também para preparar os pesquisadores para o desenvolvimento de suas atividades, a disciplina de
Epistemologia do conhecimento científico contribui significativamente com sua ementa que dispõe sobre a
natureza, neutralidade, conceito de ciência, entre outros temas.

CONCLUSÕES

Levando-se em consideração o objetivo que foi compreender a contribuição das disciplinas voltadas para a
pesquisa no curso de Química Licenciatura na UFMT/CUA para a formação do pesquisador, pode-se concluir
que foram realizadas implementações na nova matriz curricular que complementam as disciplinas ofertadas
visando estimular o desenvolvimento de habilidades e técnicas para a construção do conhecimento científico.

É imprescindível esclarecer que existem outras disciplinas que não estão listadas no quadro, entre elas a
prática de leitura e produção de textos, estatística geral, ética profissional, Química e sociedade que
corroboram indiretamente com a pesquisa e suas abordagens. Além disso, todas as ementas de Química
aplicada contemplam conteúdos que com uma aderência menor, ainda assim, contribuem na constituição do
profissional pesquisador, dependendo da área de pesquisa que o acadêmico irá optar ao longo de sua
carreira.

Finalmente, pode-se dizer que o conhecimento profissional não é resultado apenas das apropriações feitas
durante os estudos formais. Pelo contrário, são conhecimentos oriundos de um processo constituído pela
socialização e internalização que acontece nos laboratórios de pesquisa, nas práticas extensionistas, nas
bolsas, nos projetos de investigação e em outras situações no ambiente universitário.
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INTRODUÇÃO
A educação é fundamental para a transformação social, pois abre a consciência para se conhecer os seus
direitos e obrigações dentro de uma sociedade. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, a
educação passou a ter maior destaque, sendo o Estado obrigado a oferecer um ambiente educacional com
qualidade a todos os seus cidadãos (BRASIL, 1999). No ano de 1985, por meio do Decreto nº 91.542, de 19
de agosto daquele ano, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) proporcionou ao sistema
educacional brasileiro várias mudanças, onde uma delas foi a possibilidade de os professores passarem a
indicar os livros didáticos, assim como a reutilização de livros, proporcionando assim uma maior durabilidade
do material didático e aperfeiçoando as especificações técnicas para a produção dos mesmos (FNDE, s/d).
Diante da grande importância que o livro didático possui para o ensino educacional brasileiro, a referida
pesquisa possui como objetivo geral analisar o conteúdo répteis nos livros de ciências do sétimo ano do
Ensino Fundamental adotados nas escolas estaduais do município de Boa Vista/RR.

MATERIAL E MÉTODOS
A referida pesquisa possui caráter bibliográfico e de campo. Neste sentido, foram analisados livros didáticos
de ciências utilizados por alunos do 7° do Ensino fundamental, entende-se que a pesquisa bibliográfica “é
feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites” (FONSECA, 2002, p. 32). No que tange à
pesquisa de campo, a mesma pode ser caracterizada pelas investigações em que, além da pesquisa
documental, ou bibliográfica, coleta-se dados junto a um universo amostral previamente definido, como
recurso de diferentes tipos de pesquisa (FONSECA, 2002). Nesta parte da pesquisa de campo, foi feita uma
busca junto à Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEED), bem como em quatro (04) escolas
estaduais localizadas no centro do município de Boa Vista – RR, no intuito de buscar exemplares de livros
didáticos de ciências utilizados por estas escolas. A forma de abordagem refere-se à uma abordagem
qualitativa, onde “a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.” (GERHARDT; SILVEIRA,
2009, p.31).
Para a análise qualitativa dos livros didáticos adotas pelas escolas, levou-se em consideração os critérios
propostos por Vasconcelos e Souto (2003), onde especificam o conteúdo de Zoologia necessário para se ter
nos livros didáticos. Os eixos que os autores consideram como prioritários são: conteúdo teórico (em
conteúdo teórico as categorias são: clareza dos textos, abordagem dos conceitos, contextualização dos
textos, recursos visuais (Os recursos visuais foram analisados quanto à qualidade das ilustrações; grau de
relação com as informações contidas no texto; e atividades propostas ( Os critérios são: propõem questões
ao final de cada capítulo/tema? Propõem atividades em grupo e/ou projetos para trabalho do tema exposto?
As atividades são isentas de risco para alunos? As atividades têm relação direta com o conteúdo trabalhado?).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conteúdo Teórico
O primeiro livro analisado foi o livro didático da escola São José, de Gewandsznajder (2015). Neste capítulo
observou-se que os conteúdos abordados estão divididos de forma simples, sendo estruturados da seguinte
forma: O corpo dos répteis (a), Grupo de répteis (b) e a evolução dos répteis (c).
Os textos são claros para o entendimento do leitor, alguns termos científicos que são utilizados possuem
explicação no texto, e o leitor, em último caso, pode recorrer ao glossário.
No que se refere ao conceito de grupos de répteis, o autor limitou-se apenas a explicar somente sobre os
grupos existentes, as espécies que compõe cada grupo, abordando de forma resumida sobre a alimentação,
o que ficou vago quando afirma que “(...) a maioria das espécies do grupo de quelônios são herbívoros e que
o grupo dos crocodilianos são carnívoros” (GEWANDSZNAJDER, 2015, p. 188), onde o mesmo não citou
ainda sobre a alimentação do grupo dos escamados, fazendo com que o leitor fique sem essa importante
informação.
O segundo livro analisado foi o livro didático da escola Oswaldo Cruz, de Lopes (2017). O conteúdo répteis é
encontrado no capítulo dezessete, o qual está dividido entre as aves e os mamíferos. Dentro da unidade seis,
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aborda sobre os animais vertebrados, chamando a atenção do leitor para esta observação, pois a autora
dedicou um capítulo para os três grupos. Observou-se que os conteúdos abordados estão divididos entre as
características gerais sobre os répteis, e sobre alguns grupos dos mesmos. No que se refere à clareza dos
textos, o exemplar analisado possui textos de fácil compreensão, mas alguns termos científicos possuem
explicação no próprio corpo do texto. A autora do livro faz uma abordagem conceitual sobre as serpentes
venenosas, onde afirma que “Todas as serpentes produzem veneno” (LOPES, 2017, p.328). Entretanto, nem
todas as serpentes produzem veneno, como afirma o Herpetólogo Bernarde: O termo “peçonhento” se refere
a um animal que apresenta veneno e algum tipo de mecanismo que possibilita a inoculação em outro
organismo. As serpentes peçonhentas apresentam glândulas de veneno desenvolvidas associadas a um
aparelho inoculador (dente) (BERNARDE, 2009, p.2).
O terceiro livro analisado foi o livro didático das escolas Monteiro Lobato e Euclides da Cunha, dos autores
Usberco, et al. (2015). Observou-se que os conteúdos abordados estão divididos de forma simples e geral,
tais como: Os répteis e suas adaptações ao ambiente terrestre, Répteis atuais e Importância ecológica e
econômica dos répteis. Os textos são claros, facilitando assim o entendimento do leitor, alguns termos
científicos utilizados possuem explicação na própria estrutura textual, onde o leitor, em último caso, pode
recorrer ao glossário. Ao que se refere sobre a abordagem dos conceitos, na seção de Répteis atuais, os
autores afirmam que (...) os répteis atuais são representados pelos crocodilianos (crocodilos e jacarés),
quelônios (tartarugas, cágados e jabutis), escamados (lagartos e serpentes) e rincocéfalos, representados por
apenas duas espécies que vivem na Nova Zelândia, conhecidas como tuataras (USBERCO et al, 2015, p.
268). No referido trecho, os autores não mencionam os anfisbênios, uma vez que também são répteis que
fazem parte da ordem Squamata. Segundo o Herpetólogo Bernarde (2009) A classe dos répteis é dividida em
quatro ordens: Testudines (Quelônios = tartarugas, cágados e jabutis), Squamata (Escamados= anfisbênios,
serpentes e lagartos), Rhynchocephalia (tuataras da Nova Zelândia) e Crocodylia (Crocodilianos = aligators,
jacarés e crocodilos). Ao decorrer da análise, também observou-se a afirmação errônea dos autores sobre o
conceito das serpentes peçonhentas e das não peçonhentas “todas as serpentes têm glândulas de veneno,
isto é, são venenosas” (USBERCO et al, 2015, p. 270). Todavia, esta afirmação está incorreta.
Recursos Visuais
Na análise dos recursos visuais levou-se em consideração os elementos não textuais, como fotografias,
ilustrações, figuras e esquemas. Os recursos visuais foram analisados quanto à qualidade das ilustrações; o
grau de relação com as informações contidas no texto; a inserção ao longo do texto; e a veracidade da
informação contida nas ilustrações. Para cada critério foi elaborado um critério avaliativo entre Bom, Regular
e Fraco. Além desses critérios, na qualidade das ilustrações foi observada a cor, a nitidez, a qualidade de
impressão e o tamanho das ilustrações.
Análise dos Recursos Visuais do livro livro didático da escola São José, recebeu um conceito bom para a
qualidade das ilustrações, pois permite o entendimento por parte do leitor. Entretanto, no que se refere ao
grau de relação com as informações contidas no texto, foi atribuído o conceito regular, pois: (...) os crocodilos
e jacarés fazem parte do grupo dos crocodilianos. O corpo deles é coberto por escamas e placas ósseas. São
carnívoros e passam boa parte do tempo dentro da água ou na beira dos rios, onde a maioria deles vive e no
grupo dos escamados encontram-se os lacertílios ou sáurios, que incluem os lagartos, as lagartixas, os
camaleões, os ofídicos que incluem as serpentes e as cobras-de-duas-cabeças ou anfisbenas
(GEWANDSZNAJDER, 2015, p. 188). Diante desta afirmação, identificou-se que o autor não fez a relação da
informação com a imagem, pois não consta as ilustrações dos crocodilos ou jacarés e das serpentes.
No livro didático da escola Oswaldo Cruz, na qualidade das ilustrações foi observada a cor, a nitidez, a
qualidade de impressão, e o tamanho das ilustrações. O livro recebeu um conceito bom, pois encaixa-se nas
observações citadas acima, permitindo o entendimento por parte do leitor.
Em grau de relação com as informações contidas no texto, foi atribuído o conceito bom, pois em toda a
análise do capítulo observa-se uma relação das imagens com as informações contidas no texto. No que tange
à inserção ao longo do texto recebe o conceito de bom, pois observou-se que as imagens não atrapalham ou
interrompem a leitura, estando dispostas ao longo dos textos ou logo ao lado. Quanto à veracidade da
informação contida nas ilustrações, o capítulo recebe o conceito bom.
No livro livro didático das escolas Monteiro Lobato e Euclides da Cunha, a qualidade das ilustrações recebeu
o conceito bom. Em grau de relação com as informações contidas no texto, foi atribuído também o conceito
bom. No que tange à inserção ao longo do texto recebe o conceito de bom, pois observou-se que as imagens
não atrapalham ou interrompem a leitura, estando dispostas ao longo dos textos ou logo ao lado. Quanto à
veracidade da informação contida nas ilustrações o capítulo recebeu o conceito bom.
Atividades Propostas
No fim do capítulo do livro da escola São José, de Gewandsznajder (2015), referente aos répteis, o mesmo
apresenta três páginas de atividades sobre o conteúdo de répteis, sendo divididas em seis seções, propõe
atividades em grupos e as atividades não oferecem riscos aos alunos;
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As atividades apresentadas no livro didático da escola Oswaldo Cruz, de Lopes (2017), não estão na última
página do capítulo, mas encontram-se logo após o término de cada tema proposto. Os temas abordados
propõem atividades em grupo e individuais e as mesmas não oferecem riscos aos alunos;
Para o livro utilizado nas escolas Monteiro Lobato e Euclides da Cunha, dos autores Usberco, et al. (2015), no
fim do capítulo o livro apresenta duas páginas de atividades sobre o conteúdo répteis, sendo divididas em três
seções, propõe atividades em grupo e as mesmas não oferecem riscos aos alunos.

CONCLUSÕES
Portanto, cumprindo com os objetivos propostos para essa pesquisa, e respondendo o problema elencado,
conclui-se que o ensino de ciências sobre répteis apresentados nos livros didáticos utilizados com os alunos
do 7° ano do ensino fundamental das escolas do centro de Boa Vista ocorre como o previsto no PNLD, porém
com algumas ressalvas, tendo em vista que determinadas informações são apresentadas de forma
equivocada, quando alguns autores afirmam que peçonhentas “todas as serpentes têm glândulas de veneno,
isto é, são venenosas” (USBERCO et al, 2015, p. 270). Todavia, esta afirmação está incorreta, tendo em vista
que o Herpetólogo Bernarde explica que “(...) o termo “peçonhento” se refere a um animal que apresenta
veneno e algum tipo de mecanismo que possibilita a inoculação em outro organismo. Contudo, para que
ensino sobre répteis não seja passado de forma errônea, sugere-se que, além do professor possuir uma boa
formação inicial, este deve estar sempre atualizado na sua área de atuação, para que assim não se repasse
informações erradas aos seus alunos, havendo assim a necessidade de que este desenvolva cada vez mais
o seu senso de análise crítica, para que possa repassar a informação correta. Além dessa busca pela
atualização por parte dos professores de ciências, é extremamente necessário que os órgãos competentes,
para que erros não continuem ocorrendo, apliquem medidas de revisão constante dos livros didáticos, com
base em pesquisas científicas e em análises feitas por profissionais da área, para que assim estes livros
sejam trabalhados de forma segura em sala de aula.

____________________

BERNARDE, P. S. Acidentes Ofídicos. 2009. Disponível em: <http://www.herpetofauna.com.br/OfidismoBernarde.pdf>. Acesso em 15 de junho de
2020.
FNDE. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Programas. s/d. Disponível em:
<https://www.fnde.gov.br/index.php/programas?view=default>. Acesso em jul. 2019.
FONSECA, J.J.S.Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC,2002. Apostila.
GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de Pesquisa. Coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e
pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da
UFRGS, 2009. 120 p. Disponível em: < http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf >. Acesso em ago. 2019.
GEWANDSZNAJDER, Fernando. Ciências: a vida na terra. São Paulo: Ática, 2015.
LOPES, Sônia. Investigar e conhecer: ciências da natureza, 7º ano. São Paulo: Saraiva, 2017.
USBERCO, João; et. al. Companhia das Ciências, 7º ano. São Paulo: Saraiva, ed. 4, 2015.
VASCONCELOS, S. D; SOUTO, E. O Livro Didático de Ciências no Ensino Fundamental – proposta de critérios para análise do conteúdo
zoológico. Ciência & Educação, Bauru, v.9, n.1, p. 93-104, 2003.



61

ANÁLISE DOS DADOS DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL NO MUNICÍPIO DE
RORAINÓPOLIS – RORAIMA

REGO1*, Anelicia Cleide Martins, XAUD2, Maristela Ramalho, MORAIS1, Glauria Gomes, BARNI1, Paulo Eduardo,
XAUD2, Haron Abrahim Magalhães

1* Universidade Estadual de Roraima – UERR, Campus Rorainópolis. Avenida Senador Hélio Campos, S/N. CEP: 69373-000.
Rorainópolis, Roraima, Brasil (anelycia1129@gmail.com)

2 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Rodovia BR 174 Km 8 S/N, Boa Vista, Roraima

*Autora correspondente

Palavras Chave: CAR, geoprocessamento, regularização ambiental, Amazônia, Código Florestal.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Lei nº 12.651, de 25 de Maio de 2012, em seu artigo 29, foi estabelecido a criação do
Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente -
SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a
finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados
para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. O CAR é
feito de forma declaratória através do SISCAR (Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural) e consiste no
levantamento de informações georreferenciadas do imóvel e no uso de imagens de satélite atualizadas como
referência para a delimitação das áreas de preservação permanente (APP), reservas legais (RL), área de uso
restrito (AUR), remanescentes de vegetação nativa, áreas consolidadas e antropizadas (construções, áreas
de plantio e de pastagens, etc). A realização do CAR garante a regularidade ambiental, e assim a
possibilidade de obtenção de crédito rural. Caso o proprietário rural possua algum passivo ambiental em APP,
AUR ou RL, ele pode aderir ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) (Lei 12.651/2012, artigo 59).

Cabe aos órgãos de fiscalização ambiental que atuam nessas áreas monitorar se as políticas públicas estão
sendo seguidas. Após a realização do CAR, o órgão ambiental vai conseguir identificar quais são os passivos
ambientais das propriedades bem como os ativos. Em Roraima, a Fundação Estadual do Meio Ambiente de
Recursos Hídricos (FEMARH), visando o atendimento e cumprimento das metas estabelecidas pela Lei,
aprovou projeto junto ao Fundo Amazônia/BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico), para
realizar o CAR das propriedades da agricultura familiar (14249 imóveis) e fortalecer as Instituições de
monitoramento, controle e responsabilização ambiental. Segundo a FEMARH, o Estado de Roraima só tem
aproximadamente 25% (7.500) dos imóveis rurais inscritos no CAR (maio de 2020) e estimam que parte
destas inscrições apresentam inconsistências que precisam ser retificadas. O Estado ainda tem um grande
déficit de inscrições de imóveis rurais no CAR a ser superado. Tendo em vista que as informações levantadas
pelo CAR podem auxiliar ordenamentos territoriais em diferentes escalas, os Projetos INOVAFLORA
(Inovação em restauração florestal e recuperação de áreas degradadas: ações integradas, coletivas e de
construção de conhecimento para a melhoria socioambiental da agricultura familiar no Bioma Amazônia) e
TERRAMZ (Conhecimento Compartilhado para Gestão Territorial Local na Amazônia), ambos executados
pela Embrapa, com apoio do Fundo Amazônia/BNDES, têm trabalhado e analisado esses dados em
ambiente de informação geográfica nos seus territórios de atuação em Roraima. O presente trabalho teve
como objetivo realizar a análise dos dados do Cadastro Ambiental Rural por meio de ferramentas de
geoprocessamento, a fim de verificar sobreposições internas entre os dados e sobreposições com áreas
institucionais (unidades de conservação e terras indígenas) no município de Rorainópolis, no sul de Roraima.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

A área de Estudo localiza-se no município de Rorainópolis-RR, ao qual foi criado pela Lei Estadual Nº 100, de
17 de outubro de 1995, com terras desmembradas dos municípios de São Luiz e São João da Baliza, que
surgiu às margens da Rodovia BR-174, no início da década de 1970, a partir da instalação do Projeto de
Assentamento Dirigido Anauá (PAD-ANAUÁ), promovido pelo INCRA. O mencionado órgão instala sua sede
neste espaço, momento em que o pequeno aglomerado passa a ser conhecido como Vila do INCRA, a partir
de então, esse núcleo embrionário urbano recebeu grande incremento demográfico em virtude dos fluxos
migratórios que se destinavam para esta porção Sul do Estado de Roraima, durante o final da década de
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1970. (OLIVEIRA, 2019). O mesmo, localiza-se na região Sul do Estado de Roraima, na mesorregião Sul,
microrregião Sudeste, com população de 30.782 habitantes, com uma área total de 33.579,739 km² (IBGE,
2020). Está localizado no sul de Roraima, no eixo da rodovia BR-174, nas coordenadas geográficas 60º25’47”
de longitude Oeste e 00º 56’ 46” de latitude Norte. O clima é tropical quente, a temperatura média anual é de
26º C e apresenta uma cobertura vegetal caracterizada por Floresta Ombrófila Densa (SEPLAN, 2010).

Figura 1: Mapa de localização da área do estudo.

Banco de dados

Os dados do Cadastro Ambiental Rural foram obtidos através do banco de dados digital do município de
Rorainópolis – RR, disponível no site do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – SICAR em 13 de
agosto de 2020, sendo observado que a última atualização de dados no site foi feita em 18 de fevereiro de
2020 (SICAR, 2020). Os dados referentes às Terras Indígenas (TI) e Unidades de Conservação (UC) foram
da base cartográfica contínua (1:100.000), elaborada pela Secretaria de Estado do Planejamento, Indústria e
Comércio (SEPLAN) e homologada pelo IBGE (IBGE, 2020). Os dados digitais das áreas institucionais do
Ministério do Meio Ambiente foram utilizados como complementares as análises.

Metodologia

Os dados vetoriais foram organizados e analisados utilizando o software livre QGIS 2.18 e os dados
numéricos foram calculados em planilha Excel 2010. No QGIS, os dados de área de imóvel do SICAR foram a
princípio recortados para o limite do município de Rorainópolis, uma vez que os originais extrapolavam o
limite municipal. Depois realizou-se a operação de interseção com os dados de UC e TI existentes na base da
SEPLAN, considerando a Floresta Nacional do Anauá e a Terra Indígena Waimiri-Atroari como áreas
institucionais a ser analisadas na questão das sobreposições com as áreas de imóveis registrados. Foram
calculadas as áreas das sobreposições, utilizando a projeção em Albers, considerada mais adequada para
esse tipo de operação (cálculo de áreas). Para analisar as sobreposições entre todas as áreas de imóveis
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registradas no SICAR em Rorainópolis, utilizou-se a ferramenta “dissolve”, calculou-se a área e comparou
com o total de áreas calculadas nos dados originais (sobrepostos).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os dados levantados pelo estudo, verificou-se uma área total de 857.753,16 ha que
correspondem às áreas de imóveis que possuem registro CAR no município de Rorainópolis. Destes,
266.432,66 ha são de áreas em sobreposição, correspondendo a um percentual de 31% do valor total das
áreas cadastradas. Essas sobreposições estão presentes tantos em Projetos de Assentamento, como fora do
limite deles.

Os valores de sobreposições encontrados em áreas institucionais estão na Tabela 1.

Tabela 1: Sobreposição dos dados CAR registrados em áreas institucionais (terra indígena e unidades de
conservação) no Município de Rorainópolis – RR.

Sobreposição em Áreas Constitucionais

Terra Indígena 478,503 (ha)

Unidade de conservação 1775,282 (ha)

Na terra indígena Waimirí-Atroarí, as maiores sobreposições foram encontradas na região do Jundiá, com
distância de aproximadamente 10 km da BR-431, ocupando uma área de 99,988 ha. A segunda maior área
de sobreposição foi localizada aproximadamente 9 km da BR-431, ocupando uma área de 89,666 ha, seguida
de uma área de 82,657 ha, distante cerca de 9 km da BR-431.

Em Unidade de conservação foram observadas sobreposições na Floresta Nacional do Anauá e Parque
Nacional do Viruá. As maiores sobreposições estão inseridas dentro da UC Floresta Nacional Anauá: a maior
área de sobreposição está distante, aproximadamente, 24 km da BR-174, com área de 557,785 ha. A
segunda maior está inserida cerca de 36 km da BR-174, ocupando uma área de 544,700 ha, seguida de uma
área de 396,336 ha, distante aproximadamente 40 km da Br-174, conforme Figura 2. Essas três maiores
áreas representam um percentual de 75% de sobreposições em UCs.
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Figura 2: Mapas de sobreposição do CAR em áreas institucionais do município de Rorainópolis: A: Terra
indígena Waimirí-Atroarí; B: Unidades de Conservação Floresta Nacional do Anauá.

As sobreposições apontadas no presente estudo decorrem de inconsistências inerentes do CAR, pelo fato de
ser um instrumento auto declaratório, onde os dados georreferenciados dos imóveis são realizados com GPS
de navegação ou mesmo através de coordenadas geográficas retiradas de imagens de satélite, no qual os
proprietários submetem informações das propriedades aos órgãos ambientais visando a regularização
ambiental, estando dessa forma mais susceptíveis a sobreposições entre propriedades e com áreas
institucionais, como exemplo terras indígenas e UCs. Geralmente os proprietários pagam pelo serviço de
profissionais que fazem os cadastros. Alguns proprietários rurais confundem o CAR como sendo um
documento de regularização de terra, embora a sua finalidade seja um documento de regularização ambiental.
Os adiamentos sucessivos nos prazos para elaboração e inserção dos dados CAR aumentam o problema
com os dados e criam uma situação complicada no processo de regularização ambiental, uma vez que são
adiados também os prazos para validação pelos órgãos ambientais, assim como a adesão ao Programa de
Regularização Ambiental (PRA).

As irregularidades com os dados poderiam ser minimizadas se houvesse atualizações constantes dos dados
disponibilizados pelo INCRA na base da plataforma do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), com
possibilidades de interação entre os sistemas (SIGEF e SICAR). Essa falta de interação cadastral interfere
tanto na credibilidade do sistema, quanto na morosidade de validação dos dados. Esse exemplo, bem como o
de outras iniciativas cadastrais criadas no Brasil, apenas reforçam o cenário caótico da realidade fundiária
brasileira, que promovem bases cadastrais desarticuladas, ocasionando não só justaposição e
inconformidade geométrica, bem como redundância de informações, desperdício de tempo e investimentos,
dificultando a existência de uma base de dados cadastral com subsídio a gestão territorial integradora e de
caráter multifinalitário (Oliveira, et al, 2020).

CONCLUSÕES

Considerando os resultados obtidos, a análise dos dados CAR para o município de Rorainópolis observou
uma alta sobreposição de dados (31%), que devem ser corrigidos no momento da validação pelo órgão
ambiental. Vale mencionar que o município de Rorainópolis, por apresentar uma grande área com Projetos de
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Assentamentos pode ter ocasionado essa alta taxa de sobreposição, uma vez que o INCRA realizou o
registro de todos os assentamentos de forma geral e muitos agricultores fazem o cadastro individualmente de
suas propriedades, visando algum acesso à crédito. As sobreposições com áreas institucionais também
devem ser priorizadas no momento da validação, uma vez que podem representar anulação dos cadastros,
causando prejuízos ao produtor.
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INTRODUÇÃO

Não é de hoje que a sociedade tem enfrentado complexos problemas ambientais, veiculada a isto a
Educação Ambiental (EA) busca a sensibilização acerca do Meio Ambiente (MA). Já que estamos vivendo em
um mundo que sofre impactos ambientais continuamente, a EA e o MA são contextos interligados que
também devem ser tratados como prioridade, porque ambos têm a sua importância individual e coletiva e se
encaixam na nossa realidade.

Vivemos em um momento bastante propício para a Educação Ambiental atuar, pois existem fatores
prejudiciais que contribuem para o uso degradante dos bens comuns da humanidade. Essa educação precisa
ser permanente, continuada para todos, ao longo da vida, e um espaço privilegiado para isso é a escola
(MELLO; TRAJBER, 2007). Sabemos que não é fácil inserir a EA nas escolas, pois vivemos em uma
sociedade com maus hábitos em relação ao MA, mas é nesse ambiente que a EA proporciona essa reflexão,
para que isso ocorra existem inúmeras maneiras para se desenvolver a EA nas escolas, podem ser através
da implementação de projetos, iniciativas, ações, atividades práticas na escola como um todo.

A Educação Ambiental é um processo no qual os indivíduos e a sociedade adquirem novos conhecimentos,
valores, habilidades, experiências e determinação permanentes que buscam uma consciência a respeito do
meio ambiente e que os tornam capazes de agir e resolver problemas ambientais, presentes e futuros (DIAS,
1992).

Nesse sentido, destacam Silva; Oliveira (2019, p. 280), “Cabe a postura dos indivíduos realizar
transformações positivas sobre o meio ambiente, e a EA é importante fonte para a realização dessas
transformações”.

Ao longo dos anos, em decorrência da implementação da EA no país, foram criadas iniciativas de EA e MA
dentro das escolas e dentre elas estão: Sala Verde, Com-Vidas e a Conferência do Meio Ambiente. Estas
iniciativas são documentos e diretrizes do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Neste contexto, um evento importantíssimo acontece no Brasil a cada dois anos, que é o Encontro Nacional
de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa em
Educação em Ciências (ABRAPEC), com a finalidade de promover, divulgar e socializar a pesquisa em
Educação em Ciências, por meio da realização de encontros de pesquisa e de escolas de formação de
pesquisadores, da publicação de boletins, anais e revistas científicas, bem como atuar como órgão
representante da comunidade de pesquisadores em Educação em Ciências junto as entidades nacionais e
internacionais de educação, pesquisa e fomento. A ABRAPEC continua realizando periodicamente encontros
nacionais de pesquisa em educação em ciências.

A ABRAPEC está aberta a todos os interessados na pesquisa em Educação em Ciências, inclusive
estrangeiros, sem distinção entre professores pesquisadores da educação básica (ensino fundamental e
médio) e da educação superior (ensino superior) ou entre professores e estudantes.

Sendo assim, a presente pesquisa apresenta como problemática: quais as principais tendências dos
trabalhos publicados nos anais dos Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC)
sobre a Educação Ambiental no Ensino de Ciências?

Para isso, o período escolhido para a análise foram os trabalhos publicados no período de 2011 e 2019, pois
a partir do ano de 2011 os trabalhos publicados no site oficial do evento passaram a ser divididos por áreas
temáticas, facilitando o acesso as atas do ENPEC que são trabalhos desenvolvidos e realizados no ambiente
escolar.
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A pesquisa teve como objetivo geral analisar as principais tendências dos trabalhos publicados nas atas do
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) sobre Educação Ambiental e Ensino de
Ciências.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, segundo Proetti (2018, p. 02) “A pesquisa qualitativa
não visa à quantificação, mas sim ao direcionamento para o desenvolvimento de estudos que buscam
respostas que possibilitam entender, descrever e interpretar fatos”. Conforme explicam Lima; Moreira (2015, p.
31) “Assim, a pesquisa qualitativa, ao buscar a compreensão detalhada dos significados e características
situacionais do problema ou objeto investigado, permite o aprofundamento e complexificação do fenômeno
investigado”.

Em termos de classificação da pesquisa quanto ao procedimento técnico utilizado caracterizou-se como
bibliográfica. Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é um tipo que é desenvolvida a partir de materiais
já existentes, como livros, artigos científicos, teses, dissertações, monografias, ou seja, são pesquisas que
utilizam as fontes bibliográficas como recurso e desenvolvidas a partir da técnica de análise de conteúdo.

Salienta-se que a pesquisa foi dividida em etapas, as quais foram:

1. Na revisão de literatura (bibliográfica) foi possível dialogar com os teóricos, selecionar aqueles
que melhor fundamentam a pesquisa;

2. Levantamento bibliográfico no site do ENPEC e ABRAPEC na área temática Educação Ambiental
e Ensino de Ciências;

3. Seleção dos artigos publicados nos anos de 2011 à 2019 sobre o objeto de estudo Educação
Ambiental, Sequência didática, Ensino de Ciências, selecionados por meio da leitura dos seus
respectivos títulos, resumos e palavras-chaves;

4. Leitura dos artigos selecionados na íntegra;
5. Análise individual do conteúdo dos 33 artigos do ENPEC para verificar se contemplavam os

conteúdos de análise e discussão proposto por essa pesquisa.
Esta investigação foi realizada por meio da busca bibliográfica de artigos publicados nas atas do Encontro
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) na área temática Educação Ambiental e Ensino
de Ciências.

Na pesquisa foram selecionados os artigos que tratavam sobre o objeto de estudo Educação Ambiental,
Sequência didática, Ensino de Ciências. Foram selecionados trinta e três artigos que se encontravam
diretamente relacionados ao tema.

O levantamento configurou-se em três etapas: na primeira etapa ocorreu a definição dos termos de busca, na
segunda seleção das atas do ENPEC para estudo sistemático e a terceira, a seleção de artigos por meio de
leitura flutuante, salienta-se que os artigos foram selecionados por meio da análise do foco e escopo.
Consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar e em conhecer o texto, deixando-se invadir
por impressões e orientações (BARDIN, 2011).

No sítio da área temática “Educação Ambiental e o Ensino de Ciências” foram inseridas as palavras-chaves
“Educação Ambiental”, “Sequência didática” e “Ensino de Ciências”, em seguida foi verificado se na
metodologia do trabalho, os autores relacionavam a EA e Sequência Didática no Ensino de Ciências.

Para cada pesquisa obtida de acordo com os objetivos propostos, foram registradas as seguintes informações:
ano de publicação, zona onde o estudo foi desenvolvido, segmento de ensino ao qual foi aplicada a
sequência didática, os temas abordados e os recursos didáticos utilizados na sequência didática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na categoria “1” ano de publicação, o ano de 2015 foi a ata que mais apresentou trabalhos publicados em
relação aos anos anteriores e posteriores totalizando 13 (treze) (39%), sendo 2011 e 2019 os anos com
menos trabalhos publicados 4 (quatro) (12%), no ano de 2013 foram 5 (cinco) (15%) e em 2017, 7 (sete)
(21%), apresentando 6 (seis) trabalhos a menos em relação ao ENPEC anterior 2015.

Na categoria “2” zona onde o estudo foi desenvolvido, os anos de 2011, 2013 e 2017 todos os trabalhos
publicados foram desenvolvidos na zona urbana totalizando 16 (dezesseis), em 2015 dos 13 (treze) trabalhos
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publicados apenas 1 (um) foi desenvolvido na zona rural e 2019 dos 4 (quatro) foram 2 (dois) também foi
desenvolvido na zona rural, salienta-se que os anos de 2015 e 2019 foram os únicos anos que apresentaram
trabalhos desenvolvidos na zona rural totalizando 3 (três).

Na categoria “3” segmento de ensino ao qual foi aplicado a sequência didática o Ensino Médio Regular foi a
opção de 13 (treze) (39%) dos artigos, seguidos dos Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais com 7
(sete) (21%), Educação de Jovens e Adultos (EJA) com 2 (dois) (6%) e em igual número Maternal, Infantil,
Ensino Superior e Mestrado com apenas 1 (um) (3%).

O Ensino Médio Regular foi o segmento de ensino com maior número de trabalhos desenvolvidos, mas é
importante ressaltar que alguns autores da área defende a ideia de que a Educação Ambiental deveria ser
praticada desde os anos iniciais da fase escolar, pois assim os alunos crescem e amadurecem com o
pensamento e a responsabilidade de praticá-la dentro e fora do ambiente escolar.

Na categoria “4” temas abordados, foram identificados 58 (cinquenta e oito) ao total temas distintos, desses
58 temas 9 (nove) foram abordados 31 (trinta e um) vezes ao longo dos artigos, e os outros 27 (vinte e sete)
foram temas abordados apenas uma vez nos artigos. Educação Ambiental foi o tema mais abordado em 7
(sete) (12%), seguido de meio ambiente 6 (seis) (11%), água com 4 (quatro) (7%), energia e problemas
ambientais com 3 (três) (5%), desmatamento, lixo, preservação ambiental e biodiversidade em apenas 2 (dois)
(4%). Também foi possível identificar 27 temas que foram abordados somente uma vez nos artigos, mas que
alguns estavam interligados com os 9 temas mais abordados e outros apareceram de maneira exclusiva.

Os temas Educação Ambiental e Meio Ambiente foram os mais abordados, visto que são temáticas andam
juntas e estão sempre interligadas, ou seja, a Educação Ambiental é a prática para cuidar do meio em que
vivemos e dependemos para sobreviver. Outros temas como percepção ambiental, sensibilização ambiental,
homem e o meio ambiente, foram abordados apenas uma vez nos trabalhos, sendo que em frente à realidade
que vivemos deveria ser mais presente no ambiente escolar.

Reigota (2017), ressalta que a EA por si só não resolverá os complexos problemas ambientais planetários. No
entanto, ela pode influir decisivamente para isso, quando forma cidadãos e cidadãs conscientes de seus
direitos e deveres.

Na categoria “5” recursos didáticos utilizados na sequência didática foram mencionados nos artigos 42
(quarenta e dois) tipos de recursos didáticos que foram divididos e colocados em 14 (quatorze) grupos de
acordo com a semelhança de prática didática.

Os recursos mais utilizados foram rodas de conversa, discussão, debates e dinâmicas estes foram
mencionados em 13 (treze artigos) (31%). Os seminários, palestras, aula expositiva e dialogada, grupo de
trabalho vem logo em seguida com 11 (onze) (26%). Quanto as SD que utilizam-se recursos como a
confecção de materiais reciclados, construção de maquetes, coleta de materiais reciclados, vídeos, filmagens,
gravações, filmes, animações, questionários e entrevistas estes apresentam 9 (nove) (21%). Textos,
produção de textos, leituras atividades de fixação 8 (oito) (19%). Cartazes, murais, gráficos, esquemas,
desenhos, pinturas, cartilhas 7 (sete) (17%). Atividades de investigação/experimentação, visitas técnicas,
passeios, registros fotográficos, imagens, fotos 5 (cinco) (12%). Jogos lúdicos e oficinas 4 (quatro) (10%) os
jogos lúdicos foram muito utilizados nas oficinas. Pegada ecológica 2 (dois) (5%). Poesia, peças teatrais,
música 1 (um) (2%).

Os recursos didáticos utilizados nas sequências didáticas ainda continuam sendo os considerados
tradicionais como as rodas de conversa, discussão, debates e dinâmicas, na maioria das vezes isso ocorre
por causa da falta de recursos no ambiente escolar limitando os professores e os alunos, mas o ponto
positivo é que ainda são desenvolvidas atividades práticas com materiais recicláveis que torna o ensino e
aprendizagem dos alunos significativo quando são protagonistas das práticas adquirem autonomia e
criatividade e as TICs que hoje em dia pode ser considerado um recurso inovador.

O campo aberto pela EA acena com a possibilidade de ensaiar e integrar nas atividades o trabalho sobre a
questão fundamental do homem de hoje, ou seja, a sua fragmentação, a compartimentação, a divisão entre
o pensamento, o gesto e a fala que o conduzem a uma relação desarmoniosa consigo, com o outro e com o
seu entorno (MATSUSHIMA, 1991).



69

Foi possível mapear as tendências conservacionista, pragmática e crítica nas produções publicadas no
ENPEC. Dos 33 artigos, 20 (vinte) se enquadravam na tendência conservacionista, 7 (sete) na pragmática e
6 (seis) na crítica.

Houve facilidade de identificar as tendências pois, nos próprios artigos os próprios autores relatavam ou
falavam a tendência que iriam propor, pôr em prática, desenvolver nos ambientes escolares. Assim como
também foi possível relacionar a tendência escolhida pelos autores dos artigos com as ideias de autores da
área que defendem determinada tendência.

Por mais baixo que seja a quantidade de trabalhos publicados, percebe-se que ainda existem pessoas que se
importam com a EA e que fazem questão que seja uma temática relevante para se discutir e para ser
colocada em prática diante da atual situação do meio ambiente. Os trabalhos contribuem de maneira positiva
pois, é através de eventos como o ENPEC que a EA ganha mais notoriedade e visibilidade proporcionando
mudanças agradáveis dentro e fora do ambiente escolar.

Notou-se que a tendência mais abordada nos trabalhos foi a conservacionista que favorece a prática da
conservação, que precisamente em linhas gerais busca a sensibilização humana para com a natureza,
proporcionando mudanças de comportamento individual dos alunos, ou seja, em decorrência das atividades
que foram desenvolvidas.

CONCLUSÕES

Com essa pesquisa, segundo a análise realizada nos artigos publicados nas atas do ENPEC foi possível
perceber o quão ainda é escassa a prática de Educação Ambiental na maioria das escolas brasileiras,
portanto, mesmo que possam existir inúmeros trabalhos realizados no Brasil que não ganharam notoriedade
e não foram publicados, com este trabalho conclui-se que a Educação Ambiental e a Sequência Didática no
Ensino de Ciências, são abordagens que ainda está muito distante da realidade escolar.

Para diminuir essa escassez o ideal era que essas práticas desenvolvidas nas escolas ganhassem mais
visibilidade não só em eventos científicos de grande porte como o ENEPC, mas também nos meios de
comunicação locais e nacionais, com isso muitas pessoas seriam alcançadas, sejam através da internet,
televisão ou rádio.

Portanto, ideal seria que houvesse estudos mais aprofundados na própria área de Educação Ambiental, pois
as realidades locais das cidades e municípios são diferentes, ou seja, trabalhar a temática encima de cada
realidade, seria uma forma de expandir a Educação Ambiental que partiria do local para a planetária.
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CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS DE PASTAGENS COM PRESENÇA DE PLANTAS INVASORAS

VIANA1*, Sarah Wysllana Souza, GIRÃO2, Lysne Nazaré Soares, BENDAHAN3, Amaury Burlamaqui, FREITAS4,
Vladimir de.

1Universidade Federal de Roraima. (wysllanaufrr@gmail.com)
2 Universidade Federal de Roraima. (lysne.soares@outlook.com)
3 Pesquisador na Embrapa Roraima. (amaury.bendahan@embrapa.br)
4 Professor na Universidade Federal de Roraima. (vladimir.souza@ufrr.br)
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INTRODUÇÃO

A utilização de veículos aéreos remotamente pilotados (VANT) trouxe às atividades agropecuárias uma nova
perspectiva na geração de informações que contribuam para que os produtores e técnicos melhorem as
tomadas de decisão (JOHANSEN; ERSKINE; MCCABE, 2019). Entre as informações possíveis de serem
produzidas, pode-se dividir em dois principais grupos, as com foco nas informações geométricas e as que
priorizam a saúde das plantas, as primeiras, utiliza-se para planejamento da área e analise de uso de solo e
as segundas para classificação vegetativa, assim como solos descobertos (DASH et al., 2017; SU et al.,
2018).

No monitoramento da saúde das plantas e na detecção de plantas invasoras, os sensores com melhores
resultados são os que possuem, além das bandas no espectro do visível (RGB) as dos espectros não
detectáveis pelo olho humano, notadamente, utilizando a banda NIR (MCKINNON; HOFF, 2017; SILVA et al.,
2009). Por outro lado, VANTs portando esses sensores alcançam custos, ainda inviáveis para a maioria dos
produtores.

Aliado a isto e a facilidade na aquisição de veículos não tripulados portando sensores RGB, tiveram como
consequência o aumento da utilização de índices de vegetação utilizando as bandas que pudessem gerar
informações uteis ao setor agropecuário, notadamente a agricultura de precisão (FREIRE-SILVA et al., 2019) .

Entre os principais índices de vegetação que utilizam apenas as bandas RGB, pode-se citar: i) Green Red
Difference Index – NGRDI; ii) Excess Green – ExG; iii) Redness Index – RI; iv) Excess Red Vegetative Index –
ExR; v) Ground Level Image Analysis – GLI; vi) Visible Atmospherically Resistant Index – VAR; vii) Vegetative
– VEG; viii) Color Index of Vegetation Extraction – CIVI; ix) Excess green minus Excess red – ExGR; x)
Combination (COM); xi) Visible-band Difference Vegetation Index – VDVI; e xii) IAF (FREIRE-SILVA et al.,
2019).

Outro aspecto relevante, é que maioria dos trabalhos relacionados utilizam imagens provenientes de cultivos
de cana-de-açúcar, soja e outras culturas alimentares, poucos utilizando como alvo as pastagens.

Neste contexto, a primeira fase deste trabalho, teve o objetivo identificar os índices de vegetação com maior
potencial para classificar pastagens infestadas com invasoras no ambiente amazônico, por meio de análise
visual de doze índices de vegetação que utilizam apenas bandas espectrais no espectro do visível (RGB).

MATERIAL E MÉTODOS

A área de pastagem escolhida encontra-se no município de São Luiz, região de floresta do Estado de
Roraima. Dividiu-se a metodologia utilizada em etapas abaixo descritas.

Na primeira etapa de planejamento de voo, utilizou-se o aplicativo Litchi. Estabeleceu-se a altura de tomada
das imagens de 120m, velocidade de cruzeiro de 25,2 km/h, cobertura horizontal de 82%, cobertura vertical
de 76%, intervalo de captura entre fotos de 2 segundos, ângulo da câmera em Nadir e com distância média
de amostragem de Solo (GSD) de 3,37 cm.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Na segunda etapa, de coleta das imagens, utilizou-se o drone multi-rotor da marca DJI modelo Phanthom 4
Advanced, equipado com sensor CMOS RGB FC6310, 8.8, 5472x3648 de 20 megapixel, acoplado a um
gimbla de três eixos para estabilização (DJI, 2020).

Na etapa três processou-se o ortomosaico no software PIX4D Mapper versão 4.3.33 educacional.

A partir da quarta etapa, todos os procedimentos foram realizados no software livre QGis versãp 3.10 (QGIS,
2020).

A quarta etapa consistiu em extrair uma amostra quadrada de 12 metros de lado de uma parte do
ortomosaico para efetuar as análises .Na quinta etapa, realizou-se os cálculos na calculadora raster do QGIS
dos doze índices de vegetação utilizando as fórmulas abaixo (FREIRE-SILVA et al., 2019):

(1) NGRDI = G−R / G+R; (2) RI = R-G/R+G; (3) ExR = 1.4*R – G; (4) GLI = ((G -R)+(G-B))/ (G+R+G+B); (5)
VARIgreen = (G−R)/ (G+R−B); (6) CIVE =(0,441*R − 0,811*G + 0,385*B) + 18,78745; (7) VEG =
G/R0,667*B(1-0,667); (8) VDVI = (2*G – R – B)/ (2*G + R + B); (9) IAF = -25,838*(√R + B2 - √G). Nesses nove
índices de vegetação, R, G e B são as bandas, vermelho, verde e azul, respectivamente.

Para o cálculo do décimo, ExG, utilizou-se a fórmula ExG = 2g − r – b. Nesta fórmula, g, r e b são,
respectivamente, os valores das bandas normalizadas verde, vermelho e azul, Onde g = G/(R+G+B), r =
R/(R+G+B) e b = B/(R+G+B).

Os cálculos dos dois últimos índices de vegetação utilizados, ExGR e COM, utilizaram-se as fórmulas: (11)
ExGR = ExG – ExR e (12) COM = 0,36ExG + 0,47CIVE + 0,17VEG.

Finalmente, na etapa de renderização, utilizou-se o tipo Banda simples falsa-cor, a interpolação foi linear e o
gradiente utilizado foi a palheta “spectral”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como primeiro resultado tem-se o ortomosaico (Figura 1) gerado no processamento. No processamento das
40 imagens com 100% de calibração, utilizou-se média de 88.137 pontos chaves, e o GSD final ficou em 3cm.

Figura 1: Ortomosaico gerado no processamento no software Pix4D.

Como segundo resultado, obteve-se o recorte do quadrado de 12 x 12m (Figura 2) localizado na região
central do mosaico anterior (Figura 1), posteriormente utilizou-se para a geração dos doze índices de
vegetação (figura 3).
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Figura 2: Área de 12 x 12 m escolhida para a aplicação dos cálculos de índices de vegetação.

NGRDI RI VDVI

GLI VARI VEG
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ExR ExG ExGR

COM CIVI IAF

Figura 3: Imagens dos índices de vegetação NGRDI, GLI, VAR, VEG, VDVI, IAF, ExR, ExG, ExGR, COM,
CIVI e RI.

Nessa parte do trabalho, as imagens dos índices de vegetação foram interpretadas em relação à variação da
coloração espacial.

Observou-se que os índices NGRDI, VDVI, RI, GLI e VAR tiveram semelhanças nas concentrações de
vermelho na porção norte e sudeste, assim como a concentração de laranja na porção sudoeste.

Os índices VEG e ExG demonstraram mais homogeneidade na coloração, sendo o VEG para o vermelho e o
ExG para o laranja, com pouca concentração das demais cores. Os índices VEG ExR, ExGR, COM, CIVI e
IAF foram mais detalhado na interpretação dos pixels com a variação de cinco cores, com distinção de
classificação dentre elas.

A análise visual dos índices de vegetação da área de pastagem amostra deste trabalho, observa-se que o
índice VEG demonstrou mais ineficácia para discernir a vegetação. O índice NGRDI e o RI obtiveram,
visualmente, a mesma separação e mais próximas aos resultados obtidos com os índices VDVI, GLI e VARI.

Os índices ExR, ExGR, COM e CIVI obtiveram classificações, visuais da vegetação de pastagens e invasoras
visualmente semelhantes e mais fidedigno que os demais já descritos.

Observou-se que os resultados visuais observados no índice IAF foi o que mais se diferenciou de todos os
outros, conseguindo classificar melhor a vegetação objeto desse trabalho.

CONCLUSÕES

O índice de vegetação com maior potencial para classificar as pastagens foi o IAF.
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Os índices de vegetação VEG e ExG foram os que demostraram os menores potenciais para classificar as
pastagens na Amazônia nas condições desse trabalho.

Há necessidade de fazer trabalhos em diferentes épocas do ano para verificar se há índices que classificam
melhor em uma determinada época que em outra, Ainda aprofundar as análise nos índices de vegetação que
apresentaram o maior potencial para classificar as pastagens da região de estudo.
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INTRODUÇÃO

O muricizeiro [Byrsonima crassifólia (L.) Rich] é uma espécie florestal frutífera de porte arbustivo pertencente
da família Malpighiaceae, nativa da Amazônia brasileira e comum no bioma Cerrado. Apresenta ampla
distribuição geográfica no território brasileiro, ocorrendo com maior frequência e abundância nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste (FLORA BRASIL, 2016). Entre as espécies de fruteiras nativas do Brasil, o
muricizeiro se destaca por ser consumido de forma in natura e por ser uma espécie explorada de forma
extrativista por pequenas comunidades, tanto para consumo próprio e como para a sua comercialização em
forma de refresco, sorvete, doce, entre outras comportas, sendo um importante recurso alimentar e de
geração de renda para populações rurais de baixa renda (PEREIRA; FREITAS, 2002; CARVALHO et al.,
2006).
Os produtos químicos sintetizados são utilizados há vários anos para proteger as culturas contra
doenças. Nos últimos anos, tem-se aumentado a poluição ambiental devido ao uso excessivo de tais produtos,
que se tornou um grande problema ambiental e social. Nesse contexto, o desenvolvimento de produtos
usando microrganismos presentes na natureza é aceito como um meio de reduzir a poluição ambiental e o
risco de acúmulo de resíduos químicos na cadeia alimentar, mantendo uma produção agrícola eficiente ( BAE;
KNUDSEN, 2005 , ADEKUNLE et al., 2006 , NAGAYAMA et al., 2007 , SINGH et al., 2007).
O controle de doenças de plantas com produtos quimicos é tradicional, porém essas aplicações muitas vezes
são realizadas de maneira abusiva e indiscriminada, podendo ocasionar a resistência de patógenos, além da
poluição do meio ambiente (VIGO-SCHULTZ et al., 2006).
O controle biológico quando integrado com outras estratégias que promovam o crescimento vegetal e/ou
induzam os mecanismos de resistência das plantas, podem oferecer possibilidades viáveis de manutenção da
qualidade fitossanitária de plantas cultivadas. O potencial de Trichoderma spp., como agentes de biocontrole,
é conhecido desde 1930, por atuar no controle de fitopatógenos (BROTMAN et al., 2010) e vem sendo
demonstrado em estudos de laboratório, casa de vegetação e campo, como competentes agentes de
biocontrole de patógenos em diferentes culturas de interesse agrícola (MACHADO et al., 2012). O fungo tem
se mostrado como eficiente antagonista contra uma série de fungos fitopatogênicos, atuando tanto pela
produção de metabólitos voláteis como de não voláteis (CLAYDON et al., 1987).
Nesse contexto, os agentes de biocontrole têm se mostrado uma alternativa viável, de baixo custo e com
poucas implicações para a saúde humana e o meio ambiente. Têm, ainda, a possibilidade de ter efeito sobre
outras doenças durante o ciclo da cultura, por agir com mais de um modo de ação. Com isso, o objetivo do
trabalho foi realizar bioensaios in vitro para selecionar isolados de Trichoderma spp. com potencial de inibir o
desenvolvimento de fitopatógenos que causam doenças em murici.

MATERIAL E MÉTODOS

Plantas de muricizeiro sintomáticas ou parte delas foram coletadas nos principais municípios produtos do
estado de Roraima. Todas as amostras foram identificadas e encaminhadas ao Laboratório de Fitopatologia
da Embrapa Roraima para determinar o agente causal da doença.
Foram testados 24 isolados de Trichoderma spp. pertencentes a coleção de trabalho contra três diferentes
Colletotrichum spp. que foram diagnosticadas em muricizeiro.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026121941000342X
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Para realização dos bioensaios in vitro, fragmentos dos microrganismos foram transferidos para placas de
Petri contendo meio de Batata-Dextrose-Agar (BDA), incubadas em BOD a 27 °C, com fotoperíodo de 12
horas, durante cinco dias. Discos contendo meio de cultura e estruturas de cada fitopatógeno (5 mm de
diâmetro) e de isolados de Trichoderma spp., foram retirados de colônias que foram incubadas na BOD e
depositados, simultaneamente, em extremidades opostas das placas de Petri, contendo meio BDA para
avaliar o antagonismo dos isolados de Trichoderma spp. contra os Colletotrichum spp, conforme descrito por
Mello et al. (2007).
Foram utilizadas quatro repetições para cada isolado de Trichoderma spp. As placas foram incubadas em
BOD a 27 °C e após oito dias de cultivo, será avaliado o crescimento dos fitopatógenos adotando a escala
proposta por Bell et al. (1982), modificada. O isolado foi considerado como antagônico ou eficiente quando
sua nota for menor ou igual a 3,0. Os resultados serão submetidos à análise de variância e em caso de
significância, as médias serão comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme os resultados obtidos do ANOVA, pode-se observar como mostra a tabela 1, que houve diferença
significativa entre alguns isolados antagonistas avaliados no teste de confrontação direta, grande parte dos
isolados obteve significativamente taxa de variação baixa de acordo com a escala proposta por Bell et al.
(1982).

Tabela 1. Classificação dos isolados de Trichoderma spp. quanto ao antagonismo a Colletotrichum spp.
segundo a escala de Bell (1982)

Escala de Bell (1982)

Isolados de
Trichodermas spp.

Isolados de Colletotrichum spp.

M8 M15 M16

T açaí 1.00 c¹ 1.000 c 1.000 b

T84 1.00 c 1.000 c 1.000 b

T82 1.00 c 1.000 c 1.000 b

T77 1.00 c 1.000 c 1.000 b

T75 1.00 c 1.000 c 1.000 b

T73 1.00 c 1.250 b 1.000 b

T71 1.00 c 1.000 c 1.000 b

T67 1.00 c 1.000 c 1.000 b

T6 1.00 c 1.000 c 1.000 b

T5P2 1.00 c 1.000 c 1.000 b

T57 1.00 c 1.000 c 1.000 b

T4P6 1.00 c 1.000 c 1.000 b

T39 2.50 a 1.625 a 2.500 a

T36 1.00 c 1.000 c 1.000 b

T32 1.00 c 1.000 c 1.000 b

T30 1.00 c 1.000 c 1.000 b

T29 1.25 b 1.000 c 1.000 b

T27P15 1.00 c 1.000 c 1.000 b

T25 1.00 c 1.000 c 1.000 b

T17 1.00 c 1.000 c 1.000 b

T15 1.00 c 1.000 c 1.000 b
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T14 1.00 c 1.125 c 1.000 b

T13P2 1.00 c 1.250 b 1.000 b

T13 1.25 b 1.000 c 1.125 b

T manga 1.00 c 1.125 c 1.125 b

Testemunha 3.00 a 2.000 a 3.000 a

Cv(%) 10.8 16.01 10,46

¹Valores seguidos pela mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente, segundo o teste de Scott-Knott a 5% de
probabilidade

Segundo a escala de Bell et al.(1982), grande parte dos isolados testados apresentaram eficiência no controle
do patógeno, diferindo estatisticamente da testemunha assim como relatado por MENDES et al. (2018) como
descrito na tabela 1.
Matos et al. (2016) também encontraram resultados semelhantes ao estudar o biocontrole de Phytophthora sp.
por isolados de Trichoderma spp. in vitro, pela escala de Bell et al. (1982).
Os isolados e dos isolados T29 e T13 quando confrontado com o Colletotrichum spp. M8, diferiram
significativamente dos demais. Assim como os isolados T73, e T13P2 diferiram significativamente quando
confrontados com o isolado M15. Pode-se observar também que o isolado T39, diferiu significativamente
quando confrontado com todos os Colletotricum spp. indicando que é um isolado que não possui eficiência
antagônica contra antracnose em plantas de murici.

CONCLUSÕES
Conclui-se com este trabalho que os Trichoderma spp. são capazes de controlar com eficiência o
Colletotrichum spp., fungo causador de antracnose, em cultivo pareado in vitro, demonstrando grande
potencial para o controle biológico em plantas de murici.
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INTRODUÇÃO
Campana (2018) destaca que a vida ativa na adolescência é um grande aliado à saúde do adulto, prevenindo
o desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas que aliadas a um conjunto de fatores pessoais pode
levar a um processo de morbidade que incorretamente gerenciados evoluem para graves problemas de
saúde.
A prática regular de atividade física na infância e adolescência ajuda na melhora do perfil lipídico e metabólico,
favorecendo a redução da obesidade (REIS et al., 2018). Lima et al. (2018) ressalta que deve-se estimular a
prática de atividade física regular tanto na adolescência, quanto na vida adulta, não apenas como meio de
lazer, mas voltado a promoção e manutenção da saúde.
A aptidão física é a capacidade que uma pessoa possui para realizar atividades do dia-a-dia estando
relacionada diretamente a saúde e ao desempenho físico/motor (SOUZA et al., 2020). Ter bons níveis de
aptidão física contribuem na redução de doenças crônicas, colaborando para um menor risco à doença
(RODRIGUES et al., 2018).
Moreira et al.(2017) reforça que mensurar a aptidão física de adolescentes é fundamental para obtenção de
informações atualizadas sobre o desempenho esportivo e das habilidades motoras.
Uma das formas do professor avaliar as capacidades físicas do aluno é utilizando o Manual Esporte
Brasil (PROESP-BR/2016), que é uma ferramenta prática, de baixo custo, fácil acesso e aplicação
(GAYA; GAYA, 2016).
O estudo comparou estudantes do sexo feminino do Colégio Militar da Polícia Militar de Roraima e de uma
escola estadual de Boa Vista/RR através da bateria de testes do Proesp-Br.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi transversal, quantitativo, descritivo, exploratório não aleatório e primário. Participaram 26
estudantes, sexo feminino, 13 anos de idade. Não estavam aptas a participar estudantes que tivesse alguma
limitação física que impossibilitasse a participação em algum dos testes. As participantes foram informadas
sobre o objetivo do estudo bem como os possíveis benefícios da avaliação.
Utilizou-se o manual de testes e avaliação do Proesp-Br (GAYA; GAYA, 2016), com os seguintes testes para
verificação das capacidades: agilidade, flexibilidade, velocidade, potência muscular de membros superiores e
inferiores, resistência muscular abdominal, e aptidão cardiorrespiratória. A estatura e a massa corporal foram
aferidas para cálculo do índice de massa corporal. Para o teste de potência muscular de membros superiores
foi utilizado uma bola de medicineball da marca MUSA (2kg).
A coleta foi realizada com 12 estudantes do Colégio Militar Coronel PM Derly Luiz Vieira Borges, nos dias 14
e 21 de outubro de 2019, no período matutino, com duração 50min em cada dia, na quadra do próprio colégio,
e compuseram o grupo GA. A segunda coleta foi realizada com 14 estudantes da Escola Estadual Professor
Severino Gonçalo Gomes Cavalcante, no dia 23 de outubro de 2019, no período matutino, com duração
1h15min, os testes foram realizados na quadra do Campus de Excelência da Universidade Estadual de
Roraima, e compuseram o grupo GB.
Os resultados foram classificados a partir das tabelas normativas do PROESP-BR/2016. A análise dos dados
se deu no programa Microsoft® Excel 2016®, utilizando média e desvio padrão, e para comparação entre
grupos foi aplicado o Teste T de student para amostras independentes fixando o nível de rejeição da hipótese
de nulidade em p<0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na tabela 1, observa-se valores de média e desvio padrão das variáveis massa corporal (kg), estatura (m),
índice de massa corporal (kg/m²), flexibilidade (cm), potência muscular de membros superiores (m),
endurance muscular abdominal (repetições por minuto), potência muscular de membros inferiores (m),

mailto:sivone.sc@hotmail.com
mailto:beckmanvania@gmail.com


79

agilidade (s), velocidade de deslocamento (m/s) e aptidão cardiorrespiratória (m) dos GA e GB, em 2019.
Observou-se diferença significativa entre os grupos no teste de flexibilidade.

Tabela 1 – Valores de média e desvio padrão das variáveis massa corporal (kg), estatura (m), índice de
massa corporal (kg/m²), flexibilidade (cm), potência muscular de membros superiores (m), endurance
muscular abdominal (repetições por minuto), potência muscular de membros inferiores (m), agilidade (s),
velocidade de deslocamento (m/s) e aptidão cardiorrespiratória (m) dos GA e GB, em 2019.

VARIÁVEIS GA GB Total Geral
Massa Corporal 48,60 ± 7,85 47,99 ± 10,05 48,27 ± 8,93
Estatura 1,56 ± 0,06 1,56 ± 0,05 1,56 ± 0,05
Índice de massa corporal 20,06 ± 2,86 19,55 ± 3,27 19,78 ± 3,04
Flexibilidade* 51,93 ± 9,04 42,00 ± 10,66 46,58 ± 10,98
Potência muscular MMSS 2,89 ± 0,48 2,34 ± 0,33 2,60 ± 0,49
Endurance muscular ABM 25,42 ± 3,94 18,57 ± 6,61 21,73 ± 6,45
Potência muscular MMII 1,41 ± 0,10 1,38 ± 0,19 1,40 ± 0,15
Agilidade 6,89 ± 0,43 8,24 ± 0,59 7,62 ± 0,86
Velocidade de deslocamento 4,97 ± 0,33 3,75 ± 0,38 4,32 ± 0,71
Aptidão cardiorrespiratória 760,00 ± 128,77 689,79 ± 155,42 722,19 ± 145,37
Legenda:MMSS= membros superiores; MMII= membros inferiores; ABM=abdominal; rep/min= repetições por
minuto; cm= centímetros; s= segundos; m/s= metros por segundos; m=metros; * p<0,05.

Na tabela 2, observa-se a classificação dos grupos nas variáveis relacionadas à saúde. No índice de massa
corporal e flexibilidade em sua maioria ambos os grupos são saudáveis, GA 75% e 100% e GB 79% e 100%,
respectivamente. Na endurance muscular abdominal 66% do GA encontra-se saudável, contrapondo ao GB,
86% em risco à saúde, inferindo um Risco Relativo de 267% às meninas neste último grupo ou uma razão de
chance (Odds Ratio) de 10 vezes de estar na escola pública e ter um desempenho de risco à saúde nesta
variável em relação às meninas do Colégio Militar. Na aptidão cardiorrespiratória ambos os grupos
apresentam risco à saúde, GA 92% e GB 79%.
Tabela 2 – Classificação das variáveis relacionada à saúde de escolares do gênero feminino do Colégio
Militar (GA) e Escola Estadual (GB), de Boa Vista/RR, em 2019.

VARIÁVEIS GA (n=12) GB (n=14)

Índice de massa corporal
25% Risco à saúde 21% Risco à saúde

75% Saudável 79% Saudável

Endurance muscular abdominal
34% Risco à saúde 86% Risco à saúde

66% Saudável 14% Saudável

Aptidão cardiorrespiratória
92% Risco à saúde

8% Saudável

79% Risco à saúde

21% Saudável

Flexibilidade 100% Saudável
7% Risco à saúde

93% Saudável

Na figura1, observa-se os níveis de desempenho agrupados em satisfatórios (Excelente; Muito Bom; Bom) e
insatisfatórios (Razoável; Fraco) nas variáveis relacionadas ao desempenho esportivo. Na potência muscular
de membros superiores, ambos os grupos estão nas categorias fraco ou razoável GA (58%)e GB (100%). Na
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agilidade, ambos os grupos estão nas categorias fraco ou razoável, GA (66%)e GB (100%) fraco. Na aptidão
cardiorrespiratória, ambos os grupos estão nas categorias fraco, GA (92%)e GB (79%). Na potência muscular
de membros inferiores, ambos os grupos estão nas categorias fraco ou razoável GA (50%)e GB (72%). Na
velocidade de deslocamento, (100%) do GA está na categoria fraco, (57%) do GB está nas categorias bom,
muito bom, ou excelente.

Figura 1. Níveis de desempenho agrupados em satisfatório (Excelente; Muito Bom; Bom) e insatisfatório (Razoável;
Fraco) nas variáveis relacionadas ao desempenho esportivo de escolares do sexo feminino do Colégio Militar (GA) e
Escola Estadual (GB), de Boa Vista/RR, em 2019.

No presente estudo verificou-se nas variáveis relacionadas à saúde a predominância da categoria saudável
para ambos os grupos no índice de massa corporal e flexibilidade. Na endurance muscular abdominal, o GA
(66%) estava saudável, e o GB (86%) estava com risco à saúde (Tabela 2).

Reis et al. (2018) em seu estudo com escolares de ambos os sexos, com idade de 11 a 14 anos, de Manaus,
em que buscou comparar os indicadores de saúde, encontrou resultados para as meninas nas variáveis
flexibilidade (75,9%) saudáveis, em nosso estudo ambos os grupos superaram esse valor GA (100%) e GB
(93%) saudáveis. Já no endurance muscular abdominal os autores observaram (86,2%) de risco à saúde,
valores iguais aos do nossos achados para o GB (86%). Para aptidão cardiorrespiratória sua amostra estava
com (58,6%) de risco à saúde, em nosso estudo encontramos valores superiores no GA (92%) e GB (79%)
com risco à saúde. No índice de massa corporal (96,6%) das meninas estavam com padrões saudáveis, em
nosso estudo ambos os grupos encontramos valores inferiores a este GA (75%) e GB (79%) saudáveis.

Souza et al. (2020) em seu estudo com escolares do ensino público do município de Votuporanga/SP, avaliou
a aptidão física relacionada à saúde de crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade 9 à 17 anos,
comparando-os classificando-os de acordo PROESP-BR. Na variável do índice de massa corporal (73%),
flexibilidade (81%), e endurance muscular abdominal (58%) as meninas estavam saudáveis. Na aptidão
cardiorrespiratória (78%) estavam com risco à saúde.
Rodrigues et. al (2018) avaliou a aptidão física relacionada à saúde de ambos os sexos, entre 10 e 13 anos
de idade em escolas municipais e estaduais de Santa Cruz do Sul/RS. Os resultados encontrados no seu
estudo apontaram baixos níveis de flexibilidade (48,7%) para os sexos femininos e masculinos, mais da
metade destes jovens foram caracterizados por baixos níveis de aptidão cardiorrespiratória (59,4%) e de
resistência muscular abdominal (39,6%).
Nas variáveis relacionadas ao desempenho esportivo a predominância das categorias fraco ou razoável
foram observada na potência muscular de membros superiores e inferiores, agilidade e aptidão
cardiorrespiratória (figura 1). Na velocidade de deslocamento o GA apresentou-se (100%) na categoria fraco,
e o GB (57%) está na categoria bom, muito bom, e excelente.
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Moreira et al. (2017), em seu estudo com adolescentes entre 11 e 16 anos, participantes do Projeto
Esporte em Ação da cidade de Uba/MG, obteve resultados de muito bom e excelente na velocidade, na
faixa etária de 11-14 anos, na agilidade predominou as categorias fraco ou razoável, na potência
muscular de membros superiores encontrou resultados de bom ou muito bom, e na aptidão
cardiorrespiratória predominou a categoria excelente.

Em nosso estudo na variável potência muscular de membros inferiores no GA encontramos (50%) das
meninas na categoria bom. Enquanto Lima et al. (2018), em seu estudo com adolescentes de 12 a 15 anos,
de ambos os sexos da região do sudoeste de São Paulo/SP e norte pioneiro do Paraná/PR, para a variável
potência de membros inferiores (75%) das meninas estavam nas categorias fraco ou razoável,
assemelhando-se com nossos achados do GB para essa variável (72%) fraco ou razoável.

Na variável potência muscular de membros superiores no GA (58%) está na categoria fraco ou razoável, no
GB (100%) está nessas categorias. Lima et al. (2018) encontrou (69,6%) das meninas nessas categorias. Os
autores encontraram na variável agilidade (93,7%) dessas meninas nas categorias fraco ou razoável. Em
nosso estudo, o GA apresenta (66%) fraco ou razoável e o GB (100%) fraco para essa variável. Na variável
flexibilidade (69,1%) da amostra deles estavam saudáveis.

Mello et al. (2016) para o perfil da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo encontrou
resultados nas variáveis potência muscular de membros superiores, agilidade, velocidade e potência
muscular de membros inferiores com prevalência de aproximadamente 40% das crianças e adolescentes
do sexo feminino, com idade entre 7 e 17 anos com desempenho fraco.

CONCLUSÕES

O estudo demonstrou através dos testes aplicados que os componentes da aptidão física relacionada ao
desempenho esportivo merecem atenção diferenciada na aptidão cardiorrespiratória, velocidade, agilidade,
potência muscular de membros inferiores e superiores. A variável endurance muscular abdominal referente à
aptidão física relacionada à saúde no GB apresentou risco à saúde, sendo necessário a intervenção imediata
do professor(a) de educação física dessa instituição no desenvolvimento de atividades que trabalhe essa
capacidade física, afim de melhorar a saúde dessas jovens. O IMC de algumas voluntárias apresentaram
risco à saúde para a idade, sendo necessário a intervenção de ambas as instituições de ensino para
mudança no quadro dessas estudantes.

São necessários programas de intervenção para a promoção de níveis satisfatório de aptidão física
relacionada ao desempenho esportivo e a saúde. Cabe destacar a necessidade de mais estudos com uma
amostra maior e em outros locais, com o objetivo de verificar se tais resultados são uma característica geral
entre as adolescentes nessa faixa etária de idade.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, o mundo enfrenta uma grave pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Uma
doença transmissível pelo ar que em poucos meses atingiu inúmeros países levando a morte de milhões de
pessoas. Com isso, o Ministério da Saúde adotou medidas preventivas para combater e minimizar a taxa de
contágio e consequentemente a mortalidade causada pelo vírus, tais como: cobrir a boca ao tossir e espirrar,
uso obrigatório de máscaras, assepsia frequente das mãos com sabão e álcool gel 70%, desinfecção de
objetos e superfícies tocados com frequência, evitar contato físico como cumprimentos, evitar aglomerações,
manter o distanciamento social de no mínimo 1,5 metros e de acordo com o aumento dos casos, instaurou-se
a quarentena (MONTEIRO, 2020). Essas ações acarretaram na reorganização de todos os setores da
sociedade, para que diante desse cenário, a dinâmica das relações sociais pudessem ser realizadas de forma
menos propícia a contaminação do vírus. Sendo assim, escolas, instituições de ensino superior, empresas, e
todos os espaços que comporta uma grande quantidade de pessoas, tiveram suas atividades presenciais
inicialmente suspensas e seus serviços executados exclusivamente por home office, delivery e drive-thru. As
Instituições de Ensino Superior (IES) que funcionavam por meio de aulas presenciais, adotaram a modalidade
de ensino remoto conforme determinado pela portaria do MEC 544, no qual estende as aulas remotas até o
fim do ano de 2020, e autoriza o uso de recursos educacionais digitais, e Tecnologias Digitais de Informação
e Comunicação (TDIC) (VALENTE et al, 2020, p. 4).

As TDIC são compreendidas como conjunto de equipamentos e aplicações tecnológicas que geralmente
utilizam a internet (ASSOLINE, 2017). De acordo com Soares et al (2015), as TDIC possibilitam a partir do
uso de equipamentos, programas e mídias a associação de diversos ambientes e pessoas numa rede,
facilitando a comunicação entre seus integrantes, ampliando as ações e possibilidades já garantidas pelos
meios tecnológicos. Portanto, tais ferramentas são indispensáveis para o ensino remoto pois atuam de
maneira eficiente e segura em tempos de pandemia. São utilizadas criteriosamente a fim de atender a todos
os professores e alunos de maneira eficaz, todovia, essa modalidade de ensino evidencia as desigualdades
de acesso às tecnologias por parte do público mais carente que necessitam de assistência institucional
(CORDEIRO, 2020, p. 4).

Para que fossem retomadas as atividades de forma não presencial na rede de ensino desde a educação
infantil ao ensino superior, o Conselho Nacional de Educação emitiu o Parecer n. 5/2020 no dia 30 de abril de
2020, no qual apresenta orientações para reorganização dos calendários escolares para o cumprimento da
carga horária mínima anual (BRASIL, 2020e). Baseado nesse parecer, as Instituições de Ensino Superior
planejaram e organizaram estratégias para se adaptarem as aulas remotas.

A Universidade Estadual de Roraima é uma instituição que oferece cursos na modalidade presencial. Diante
da pandemia e baseado no parecer n.5/2020 do CNE, a UERR publicou no dia 26 de junho de 2020 a
resolução nº 1, que “Regulamenta o regime acadêmico especial e a realização de atividades acadêmicas de
ensino, pesquisa e extensão não presenciais durante o período de distanciamento social para a prevenção ao
contágio da COVID-19” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, 2020). Após essa publicação, foi
realizado uma pesquisa entre os dias 17 e 24 de abril, disponibilizado no Sistema Acadêmico da UERR a
todos os alunos de graduação e pós-graduação ativos para identificar o perfil dos acadêmicos da instituição
referente ao “uso de tecnologias de informação e comunicação e acesso à internet como ferramentas de
ensino-aprendizagem” (PROEG e NEaD, 2020, p. 4). A partir dos dados da pesquisa, verificou-se que as
aulas on-line em substituição as presenciais ainda é comprometida, no entanto, devido a necessidade de
continuação das atividades acadêmicas, o ensino remoto foi adotado através da utilização do Ambiente
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Virtual de Aprendizagem (AVA), no qual os acadêmicos e professores precisaram se adaptar a essas novas
mudanças.

Direcionando a nossa pesquisa especificamente aos acadêmicos do curso de Licenciatura em Química, com
base nos dados do relatório da pesquisa, dos 53 acadêmicos matriculados no semestre 2020.1, apenas 16
responderam à pesquisa, 37 não participaram, correspondendo ao percentual de 70% (PROEG e NEaD,
2020, p. 6). Deste modo, realizou-se uma pesquisa qualitativa com o intuito de identificar as dificuldades do
ensino remoto enfrentados pelos acadêmicos do curso de Licenciatura em Química, levando em
consideração a análise do semestre 2020, início das aulas remotas.

MATERIAL E MÉTODOS

Para Silveira e Córdova (2009), a pesquisa qualitativa visa a compreensão de determinado grupo social sobre
determinado assunto, importa-se com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se
na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Ao mesmo tempo que o cientista é o
desenvolvedor do estudo, ele também porta-se como sujeito e objeto da pesquisa. Dessa forma, a escolha da
pesquisa qualitativa é justificada por apresentar as características necessárias para a coleta de dados de um
grupo específico. É possível avaliar as opiniões dos participantes, a partir do conhecimento empírico quanto
ao objetivo do estudo, respeitando as suas percepção e singularidades (STAKE, 2011, p.25).

Portanto, aplicou-se um questionário elaborado através da ferramenta google forms, enviado via grupos de
WhatsApp para os acadêmicos do 2º, 4º, 8º e 9º semestre do curso de Licenciatura em Química. O
questionário é composto por quinze questões mistas, buscando verificar como os acadêmicos estão se
adaptando ao ensino remoto, avaliando essa nova modalidade de ensino, o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), a metodologia de ensino e propondo sugestões de melhoria a essa nova modalidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dado o questionário aplicado, apenas 16 acadêmicos responderam à pesquisa, sendo dois do 2º semestre,
um do 4º semestre, seis do 8º semestre e oito do 9º semestre, totalizando 17 discentes. As perguntas de
número 1, 2 e 3 buscava identificação do semestre, da idade e o sexo respectivamente. A quarta pergunta
questionava se os acadêmicos tinham acesso à internet e por qual meio, dez (58,8%) responderam que
acessam através do wi-fi, dois (11,7%) acessam por meio de dados móveis e cinco (29,4%) responderam que
acessam através do wi-fi e dados móveis.

Na quinta pergunta, o intuito era saber qual o local de acesso à internet, todos responderam que acessam em
casa. A sexta pergunta questionava saber sobre qual aparelho tecnológico é utilizo para acessar e realizar
as atividades no ensino remoto. Nove (52,9%) acadêmicos responderam que utilizam o celular e o notebook.
Quatro (23,5%) utilizam apenas o celular e quatro (23,5%) utilizam apenas o notebook.

A sétima pergunta é em relação ao ensino remoto, o gráfico apresenta a avaliação dos acadêmicos no qual
doze (70,6%) avaliaram como regular; quatro (23,5%) como ruim e um (5,9%) acadêmico considerou o
ensino remoto péssimo.

Figura 1. Como você avalia o ensino na modalidade remota?

Na oitava pergunta, questionamos se os acadêmicos responderam à pesquisa realizado pela Pró-reitoria de
Ensino e Graduação (PROEG) e pelo Núcleo de Educação à Distância (NEaD), sobre uso de tecnologias de
informação e comunicação como ferramenta de ensino-aprendizagem, na qual foi realizada entre os dias 17 e
24 de abril de 2020 a fim de “verificar a possibilidade/viabilidade de substituição das disciplinas teóricas
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presenciais, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, conforme autorizado
pela Portaria do MEC nº 343/2020 e Resolução do Conselho Estadual de Educação nº 007/2020” (PROEG e
NEaD, 2020, p. 1). Doze (70,6%) acadêmicos responderam à pesquisa e cinco (29,4%) não responderam.
Diante das respostas, a pergunta seguinte (nº 9) buscou-se saber se a UERR proporcionou condições de
acesso aos meios tecnológicos (equipamentos) e técnicos (internet) aos acadêmicos. Dos 17 acadêmicos, 11
responderam que não. Alguns argumentam que: “Não, nem deram opção”. Outro disse: “Não, apesar de
não necessitar deveria disponibilizar acesso”.

Como o uso do recurso tecnológico e gratuito, a UERR adequou e disponibilizou o aplicativo moodle para
o ensino remoto. Na pergunta de nº10, buscou-se saber como os acadêmicos avaliam esse aplicativo
disponível para acessar o AVA. Alguns responderam que o aplicativo é:

“Regular. Nesse semestre (2020.2) as disciplina não pareceram no moodle”.

“Bom, mas a necessidade de melhoras para acompanhar melhor o desenvolvimento dos alunos”.

“Bom. Ele apresenta alguns erros e um pouco difícil de entender sua funcionalidade”.

“É um aplicativo bom. De 0 a 10 no aplicativo, acredito que 8”.

“Limitado. Só podemos ver e baixar as atividades do AVA”.

O moodle é um software livre que permite criar ambientes virtuais de aprendizagem, a plataforma é
utilizada por alunos e professores como ferramenta de apoio ao ensino à distância em mais de 220 países
(LOUBAK, 2019). Diante das respostas dos acadêmicos, podemos identificar algumas falhas no recurso
tecnológico moodle.

Em relação ao material de estudo disponibilizado no AVA, a pergunta de nº11 questionava sobre como os
acadêmicos classificam o conteúdo e o tipo de material que está sendo estudado através do AVA. Para
essa avaliação adicionamos cinco opções de múltipla escolha sendo: ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.
Ao avaliar, oito (47,1%) marcaram a opção “regular”; sete (41,2%) avaliaram como sendo “bom”, um (5,9%)
marcou a opção “ótimo” e um (5,9%) marcou como “ruim”.

Da mesma forma, a pergunta de nº 12 questiona sobre como os acadêmicos avaliam o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA). Três (17,6%) acadêmicos avaliaram como “bom”; nove (52,9%) avaliaram como
“regular”; quatro (23,5%) marcaram a opção “ruim” e um acadêmico avaliou o AVA como “péssimo”. A saber
na questão de nº 13, a quantidade de horas que os acadêmicos estudam, cinco (29,4%) responderam que
estudam apenas 2 horas por dia; nove (52,9%) responderam que estudam 4 horas por dia e três (17,6%)
disseram que estudam mais de 4 horas por dia.

A pergunta de nº14 questionava sobre quais são as maiores dificuldades no ensino remoto, algumas
respostas similares disseram que:

“A falta de comunicação direta com o professor e a exposição das minhas opiniões”.

“Concentração e dificuldade de compreensão”.

“Os serviços de internet é péssimo para acompanhar as aulas e enviar trabalhos”.

“Organização”.

“Concentração, realizar a entrega dos trabalhos e entender a matéria”.

“Internet de péssima qualidade”.

“A instabilidade da internet, a falta de diálogo com o professor sobre dúvidas quanto as atividades, o
método de avaliação das atividades, várias atividades de uma única vez”.

“A acessibilidade do aplicativo, a dificuldade de contato com alguns professores. E às vezes a
ferramenta utilizada não é boa”.
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A última pergunta não obrigatória de nº 15, sugere que os acadêmicos deem sugestões para a melhoria do
ensino remoto. Apresentamos algumas a seguir:

“Um sistema com mais interatividade e de atividades diretas e assuntos tratados de forma
direta para não ficar cansativo aos alunos”.

“Atividades mais exemplificadas e não totalmente objetivas, ajudaria muito”.

“Local que disponibilize acesso à internet e a tecnologia, no qual respeite as condições do
contexto pandêmico (máscara, álcool em gel, local arejado, distanciamento e dedetização do
local)”.

“A UERR poderia disponibilizar bolsas para ajudar os alunos quem não possuem
equipamentos e internet para terem acesso à internet”.

“A Universidade poderia tornar o ensino remoto acessível aos acadêmicos que não possuem
notebook e nem tem acesso à internet. E não apenas orientar aos que não tem condições de
acompanhar o ensino remoto, que trancassem as disciplinas sem opção de escolha. A UERR
essa forma, exclui os acadêmicos mais carente”.

CONCLUSÕES

De fato, o ensino remoto foi uma das medidas emergenciais que precisou ser tomada para que fossem
minimizados o impacto negativo na formação dos acadêmicos da instituição. Contudo, é possível identificar
falhas quanto as ferramentas disponibilizadas para as aulas on-line, como o aplicativo moodlle, o Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA), a não disponibilização de suporte técnico como notebook’s, computadores,
pacote de dados móveis e outros meios de tecnologias digitais para que os acadêmicos que não possuem
esses condições, possam realizar as atividades remotas. É importante que a Universidade como sendo o
espaço de formação profissional crítica e cidadã, possa pensar em soluções viáveis para atender aos
acadêmicos que não possuem condições mínimas de estudarem na modalidade de ensino remota, uma vez
que cabe a instituição o dever de proporcionar meios de equidar o processo de ensino e aprendizagem como
um todo.

____________________
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INTRODUÇÃO

A pecuária é um dos pilares mais importantes do agronegócio brasileiro, e consequentemente da economia
nacional (MAPA, 2014). Na Amazônia, esta é a atividade mais utilizada após abertura de novas áreas e
representa 75% das atividades agropecuárias (BARRETO, 2009). Na Amazônia legal o rebanho bovino tem
crescido cerca de 6% ao ano, com isso a pecuária tem promovido o crescimento das áreas de pastagem
(TEIXEIRA; COSTA, 2016). Em Roraima, a pecuária é o segundo setor de importância na economia (BRAGA,
2016). Com a expansão da pecuária, consequentemente veio à abertura de grandes áreas para formação de
pastos, uma vez que as pastagens são a principal fonte de alimento dos ruminantes na região amazônica
(ANDRADE; VALENTIN, 2007).

Nas análises bromatológicas são avaliados determinados constituintes da planta, tais como: proteína bruta
(PB), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), que proporcionam a determinação
dos aspectos de qualidade da forrageira. Estes componentes estão inteiramente relacionados com a
produtividade da pastagem e o desempenho animal (VAN SOEST, 1994).

O gênero Blissus é encontrado em todas as zonas geográficas do mundo, com exceção da Austrália (SPIKE;
WRIGHT; DANIELSON, 1993). A espécie B. leucopterus (SAY, 1832) é nativa da América do Norte e
constituiu importante praga em culturas como sorgo, milho e gramados. Blissus pulchellus foi descrito em
Honduras em 1951, atacando Panicum sp. e Urochloa mutica, e também, foi reportado na Guatemala,
atacando gramas em campos de golf e no Panamá em Panicum purpureum (Ruiz) Pav. em 1959 (SCHAEFE;
PANZINNI, 2000) e na colômbia em 1989 (RUÍZ, 2006)

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado no Município de Alto Alegre, que está localizado a Centro-Oeste do Estado, está a
80 km de Boa Vista. O clima da região é do tipo Aw (segundo a classificação de Köppen). Três áreas de
pastagens com atividades de pecuária de corte foram selecionadas para o estudo: Área A: 60 hectares de U.
brizantha cv. Marandu (Coordenadas geográficas: 68°84’’18’ N 31°49’’06’ W); Área B: seis hectares de U.
brizantha cv. Marandu (Coordenadas geográficas: 68°69’’90’ N 31°45’’05’ W); Área C: 10 dez hectares de P.
maximum cv. Mombaça (Coordenadas geográficas: 63°88’’86’ N 42°03’’84’ W).

Para análise da qualidade das pastagens foram realizadas avaliação da matéria seca, determinação de
detergente neutro e ácido nas estações seca e chuvosas. Para avaliação do ataque da Blissus puchellus
foram realizadas coletas a cada 20 dias durante os anos de 2016 a 2018.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve correlação de Pearson entre a flutuação populacional do Blissus pulchellus com as variáveis
climáticas em todas as áreas de estudo (r=0,1589; p=0,4103; r=0,0785; p= 0,6856; r=0,1349; p=0,4853).
Houve diferença significativa entres os teores PB do mês de julho e os capins das áreas 1, 2 e 3 (F= 84,96;
p=0,000529), sendo que o maior teor foi observado na área 3 e não houve diferença significativa entre as
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áreas 1 e 2 (Tabela 1). Resultados distintos foram observados por Silva et al., (2016) em estudos com
forragens encontraram 8,56% PB em capim Panicum maximum cv. Mombaça e teores semelhantes de 9,31%
foram observados em capim Urochloa brizantha cv. Marandu.

Tabela 1- Média ± erro padrão de Proteína Bruta - PB, Fibra em Detergente Neutro - FDN e Fibra em Detergente Ácido -
FDA e Matéria seca - MS para determinação da qualidade dos capins das áreas 1 e 2 de Urochloa brizantha cv. Marandu

e área 3 de Panicum maximum.

Fonte: Autora (2018).

Legenda: A (letra maiúscula) =diferença entre áreas; a (letra minúscula) = diferença em função do tempo. Médias
seguidas de letras iguais, nas linhas, não diferem (P>0,05) pelo teste Tukey.

O teor de PB no mês de dezembro variou entre as áreas de estudo (F=35,52; p=0,000555), sendo que o
maior teor foi observado na área 3 e não houve diferença significativa entre as áreas 1 e 2. Em dezembro a
porcentagem de PB na área 3 foi de 13%, nas áreas 1 e 2 foram de 7% e 6%.

Os teores de PB encontrados foram aproximados aos de Lista et al., (2007), de 12,72% para o capim
Panicum maximum cv. Mombaça. O teor de PB foi significativo (F=4,92; p=0,029) em relação ao período
chuvoso e seco, apresentando médias de 11,74% e 9,27%, respectivamente (Tabela 1).

Observações realizadas com composição bromatológica de forrageiras Pariz et al., (2011) afirmam que em
períodos chuvosos, os teores de PB são mais elevados.

Não houve correlação de entre os teores de PB e a densidade populacional do B. pulchellus (r=0,3175;
p=0,1991). Houve diferença significativa entre os teores de FDN e as áreas 3 e 1(F=4,273; p=0,0205), não
havendo diferença entre a área 2,

no mês de julho. A porcentagem de FDN na área 3 foi de 55%, nas áreas 1 e 2 foram de 41% e 45%.
Segundo Van soest (1965) afirma que 55% de FDN é considerado ideal em pastagens.

Não houve diferença significativa entre os teores de FDN e as áreas de estudo no mês de dezembro
(r= 1,229; p=0.303) (Tabela 1). Não houve correlação entre a densidade populacional de B. pulchellus (r=
0,33; p=0,19) e os teores de FDN. Não houve diferença estatística entre os teores de FDN e o período
chuvoso e seco, apresentando médias de 47,04% e 43,35%, respectivamente (Tabela 1).
Resultados semelhantes foram relatados por Filho, Rodrigues e Perri (2002) que em estudos com gramíneas
forrageiras no noroeste de São Paulo, também não observou diferenças significativas entre os teores de FDN
e as estações chuvosas e secas. Não houve diferença significativa entre os teores de FDA e os capins das
áreas de estudo no mês de julho (F= 0,158; p=0,855) e Dezembro (F= 1,229; p= 0,303) (Tabela 1).
Resultados semelhantes para os meses de julho em estudo com avaliação com capins do gênero Urochloa e
Panicum por Araújo e Oliveira (2005).

Variável

(%)

JULHO/17

Chuvoso

DEZEMBRO/18

Seco

U.brizantha
cv. Marandu

Área 1

U. brizantha

Marandu

Área 2

P. maximum
cv. Mombaça

Área 3

U. brizantha
cv. Marandu

Área 1

U. brizantha

Marandu

Área 2

P. maximum
cv.

Mombaça

Área 3

PB 6 ±0,33Aa 9±1,07Ba 19±0,78Ca 7±0,35Bb 6±0,37Bb 13±1,02Ab

FDN 41,04±1,96Aa 45±4,11Aa 55±4,38Ba 41,90±1,96Ab 43±1,49Ab 44±1,49Ab

FDA 40±1,20Aa 39±0,80Aa 39±1,05Aa 45±1,13Ab 41±1,32Ab 43±2,08Ab

MS 40±4,83Ab 45±9,83Ab 24±3,11Ab 27±8,20Aa 16±2,28Aa 8±1,02Aa
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Não houve correlação entre a densidade populacional do B. pulchellus (r= -0,30; p=0,22) e das
lagartas (r= -0,39; p=0,15) e os teores de FDA.
O teor de MS foi significativo (F=5,846; p=0,0224), em relação ao período chuvoso e seco, apresentando
médias de 36,86% e 17,52%, respectivamente (Tabela 1). Ribeiro et al., (2008) em estudos com capim
Panicum maximum cv. Marandu demonstraram teores de MS de 22,8% e 57.7% na estação chuvosa e seca,
respectivamente. Balsalobre et al., (2003) em estudo com pastagens afirma que no período chuvoso
promove aumento da matéria seca em pastagens.

Não houve correlação entres os teores de MS e a densidade populacional do B. pulchellus (r=-0,3314;
p=0.1791).

Observações realizadas por Valério (2013) afirmam que o ataque de hemípteras afetam a qualidade de
gramíneas do gênero Urochloa, diminuindo a produtividade. Junior et al., (2005) em estudos com qualidade
de pastagens sugere que as mudanças nas condições ambientais causam alterações na qualidade da
gramínea.

CONCLUSÕES

Nas análises da qualidade das pastagens em relação ao ataque do B. pulchellus não foram observadas
correlações entre essas variáveis estudadas nesta pesquisa. Diante dos resultados obtidos é notório que há
necessidade de realização de novas pesquisas que envolvam os fatores associados a qualidade das
pastagens e insetos-praga.
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INTRODUÇÃO

A educação é fundamental para a transformação social, pois abre a consciência para se conhecer os seus
direitos e obrigações dentro de uma sociedade. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, a
educação passou a ter maior destaque, sendo o Estado obrigado a oferecer um ambiente educacional com
qualidade a todos os seus cidadãos (BRASIL, 1999). No ano de 1985, por meio do Decreto nº 91.542, de 19
de agosto daquele ano, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) proporcionou ao sistema
educacional brasileiro várias mudanças, onde uma delas foi a possibilidade de os professores passarem a
indicar os livros didáticos, assim como a reutilização de livros, proporcionando assim uma maior durabilidade
do material didático e aperfeiçoando as especificações técnicas para a produção dos mesmos (FNDE, s/d).
Diante da grande importância que o livro didático possui para o ensino educacional brasileiro, a referida
pesquisa possui como objetivo geral analisar o conteúdo répteis nos livros de ciências do sétimo ano do
Ensino Fundamental adotados nas escolas estaduais do município de Boa Vista/RR.

MATERIAL E MÉTODOS
A referida pesquisa possui caráter bibliográfico e de campo. Neste sentido, foram analisados livros didáticos
de ciências utilizados por alunos do 7° do Ensino fundamental, entende-se que a pesquisa bibliográfica “é
feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites” (FONSECA, 2002, p. 32). No que tange à
pesquisa de campo, a mesma pode ser caracterizada pelas investigações em que, além da pesquisa
documental, ou bibliográfica, coleta-se dados junto a um universo amostral previamente definido, como
recurso de diferentes tipos de pesquisa (FONSECA, 2002). Nesta parte da pesquisa de campo, foi feita uma
busca junto à Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEED), bem como em quatro (04) escolas
estaduais localizadas no centro do município de Boa Vista – RR, no intuito de buscar exemplares de livros
didáticos de ciências utilizados por estas escolas. A forma de abordagem refere-se à uma abordagem
qualitativa, onde “a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.” (GERHARDT; SILVEIRA,
2009, p.31).
Para a análise qualitativa dos livros didáticos adotas pelas escolas, levou-se em consideração os critérios
propostos por Vasconcelos e Souto (2003), onde especificam o conteúdo de Zoologia necessário para se ter
nos livros didáticos. Os eixos que os autores consideram como prioritários são: conteúdo teórico (em
conteúdo teórico as categorias são: clareza dos textos, abordagem dos conceitos, contextualização dos
textos, recursos visuais (Os recursos visuais foram analisados quanto à qualidade das ilustrações; grau de
relação com as informações contidas no texto; e atividades propostas ( Os critérios são: propõem questões
ao final de cada capítulo/tema? Propõem atividades em grupo e/ou projetos para trabalho do tema exposto?
As atividades são isentas de risco para alunos? As atividades têm relação direta com o conteúdo trabalhado?).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conteúdo Teórico
O primeiro livro analisado foi o livro didático da escola São José, de Gewandsznajder (2015). Neste capítulo
observou-se que os conteúdos abordados estão divididos de forma simples, sendo estruturados da seguinte
forma: O corpo dos répteis (a), Grupo de répteis (b) e a evolução dos répteis (c).
Os textos são claros para o entendimento do leitor, alguns termos científicos que são utilizados possuem
explicação no texto, e o leitor, em último caso, pode recorrer ao glossário.
No que se refere ao conceito de grupos de répteis, o autor limitou-se apenas a explicar somente sobre os
grupos existentes, as espécies que compõe cada grupo, abordando de forma resumida sobre a alimentação,
o que ficou vago quando afirma que “(...) a maioria das espécies do grupo de quelônios são herbívoros e que
o grupo dos crocodilianos são carnívoros” (GEWANDSZNAJDER, 2015, p. 188), onde o mesmo não citou
ainda sobre a alimentação do grupo dos escamados, fazendo com que o leitor fique sem essa importante
informação.

mailto:ynaima@hotmail.com
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O segundo livro analisado foi o livro didático da escola Oswaldo Cruz, de Lopes (2017). O conteúdo répteis é
encontrado no capítulo dezessete, o qual está dividido entre as aves e os mamíferos. Dentro da unidade seis,
aborda sobre os animais vertebrados, chamando a atenção do leitor para esta observação, pois a autora
dedicou um capítulo para os três grupos. Observou-se que os conteúdos abordados estão divididos entre as
características gerais sobre os répteis, e sobre alguns grupos dos mesmos. No que se refere à clareza dos
textos, o exemplar analisado possui textos de fácil compreensão, mas alguns termos científicos possuem
explicação no próprio corpo do texto. A autora do livro faz uma abordagem conceitual sobre as serpentes
venenosas, onde afirma que “Todas as serpentes produzem veneno” (LOPES, 2017, p.328). Entretanto, nem
todas as serpentes produzem veneno, como afirma o Herpetólogo Bernarde: O termo “peçonhento” se refere
a um animal que apresenta veneno e algum tipo de mecanismo que possibilita a inoculação em outro
organismo. As serpentes peçonhentas apresentam glândulas de veneno desenvolvidas associadas a um
aparelho inoculador (dente) (BERNARDE, 2009, p.2).
O terceiro livro analisado foi o livro didático das escolas Monteiro Lobato e Euclides da Cunha, dos autores
Usberco, et al. (2015). Observou-se que os conteúdos abordados estão divididos de forma simples e geral,
tais como: Os répteis e suas adaptações ao ambiente terrestre, Répteis atuais e Importância ecológica e
econômica dos répteis. Os textos são claros, facilitando assim o entendimento do leitor, alguns termos
científicos utilizados possuem explicação na própria estrutura textual, onde o leitor, em último caso, pode
recorrer ao glossário. Ao que se refere sobre a abordagem dos conceitos, na seção de Répteis atuais, os
autores afirmam que (...) os répteis atuais são representados pelos crocodilianos (crocodilos e jacarés),
quelônios (tartarugas, cágados e jabutis), escamados (lagartos e serpentes) e rincocéfalos, representados por
apenas duas espécies que vivem na Nova Zelândia, conhecidas como tuataras (USBERCO et al, 2015, p.
268). No referido trecho, os autores não mencionam os anfisbênios, uma vez que também são répteis que
fazem parte da ordem Squamata. Segundo o Herpetólogo Bernarde (2009) A classe dos répteis é dividida em
quatro ordens: Testudines (Quelônios = tartarugas, cágados e jabutis), Squamata (Escamados= anfisbênios,
serpentes e lagartos), Rhynchocephalia (tuataras da Nova Zelândia) e Crocodylia (Crocodilianos = aligators,
jacarés e crocodilos). Ao decorrer da análise, também observou-se a afirmação errônea dos autores sobre o
conceito das serpentes peçonhentas e das não peçonhentas “todas as serpentes têm glândulas de veneno,
isto é, são venenosas” (USBERCO et al, 2015, p. 270). Todavia, esta afirmação está incorreta.
Recursos Visuais
Na análise dos recursos visuais levou-se em consideração os elementos não textuais, como fotografias,
ilustrações, figuras e esquemas. Os recursos visuais foram analisados quanto à qualidade das ilustrações; o
grau de relação com as informações contidas no texto; a inserção ao longo do texto; e a veracidade da
informação contida nas ilustrações. Para cada critério foi elaborado um critério avaliativo entre Bom, Regular
e Fraco. Além desses critérios, na qualidade das ilustrações foi observada a cor, a nitidez, a qualidade de
impressão e o tamanho das ilustrações.
Análise dos Recursos Visuais do livro livro didático da escola São José, recebeu um conceito bom para a
qualidade das ilustrações, pois permite o entendimento por parte do leitor. Entretanto, no que se refere ao
grau de relação com as informações contidas no texto, foi atribuído o conceito regular, pois: (...) os crocodilos
e jacarés fazem parte do grupo dos crocodilianos. O corpo deles é coberto por escamas e placas ósseas. São
carnívoros e passam boa parte do tempo dentro da água ou na beira dos rios, onde a maioria deles vive e no
grupo dos escamados encontram-se os lacertílios ou sáurios, que incluem os lagartos, as lagartixas, os
camaleões, os ofídicos que incluem as serpentes e as cobras-de-duas-cabeças ou anfisbenas
(GEWANDSZNAJDER, 2015, p. 188). Diante desta afirmação, identificou-se que o autor não fez a relação da
informação com a imagem, pois não consta as ilustrações dos crocodilos ou jacarés e das serpentes.
No livro didático da escola Oswaldo Cruz, na qualidade das ilustrações foi observada a cor, a nitidez, a
qualidade de impressão, e o tamanho das ilustrações. O livro recebeu um conceito bom, pois encaixa-se nas
observações citadas acima, permitindo o entendimento por parte do leitor.
Em grau de relação com as informações contidas no texto, foi atribuído o conceito bom, pois em toda a
análise do capítulo observa-se uma relação das imagens com as informações contidas no texto. No que tange
à inserção ao longo do texto recebe o conceito de bom, pois observou-se que as imagens não atrapalham ou
interrompem a leitura, estando dispostas ao longo dos textos ou logo ao lado. Quanto à veracidade da
informação contida nas ilustrações, o capítulo recebe o conceito bom.
No livro livro didático das escolas Monteiro Lobato e Euclides da Cunha, a qualidade das ilustrações recebeu
o conceito bom. Em grau de relação com as informações contidas no texto, foi atribuído também o conceito
bom. No que tange à inserção ao longo do texto recebe o conceito de bom, pois observou-se que as imagens
não atrapalham ou interrompem a leitura, estando dispostas ao longo dos textos ou logo ao lado. Quanto à
veracidade da informação contida nas ilustrações o capítulo recebeu o conceito bom.
Atividades Propostas
No fim do capítulo do livro da escola São José, de Gewandsznajder (2015), referente aos répteis, o mesmo
apresenta três páginas de atividades sobre o conteúdo de répteis, sendo divididas em seis seções, propõe
atividades em grupos e as atividades não oferecem riscos aos alunos;
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As atividades apresentadas no livro didático da escola Oswaldo Cruz, de Lopes (2017), não estão na última
página do capítulo, mas encontram-se logo após o término de cada tema proposto. Os temas abordados
propõem atividades em grupo e individuais e as mesmas não oferecem riscos aos alunos;
Para o livro utilizado nas escolas Monteiro Lobato e Euclides da Cunha, dos autores Usberco, et al. (2015), no
fim do capítulo o livro apresenta duas páginas de atividades sobre o conteúdo répteis, sendo divididas em três
seções, propõe atividades em grupo e as mesmas não oferecem riscos aos alunos.

CONCLUSÕES
Portanto, cumprindo com os objetivos propostos para essa pesquisa, e respondendo o problema elencado,
conclui-se que o ensino de ciências sobre répteis apresentados nos livros didáticos utilizados com os alunos
do 7° ano do ensino fundamental das escolas do centro de Boa Vista ocorre como o previsto no PNLD, porém
com algumas ressalvas, tendo em vista que determinadas informações são apresentadas de forma
equivocada, quando alguns autores afirmam que peçonhentas “todas as serpentes têm glândulas de veneno,
isto é, são venenosas” (USBERCO et al, 2015, p. 270). Todavia, esta afirmação está incorreta, tendo em vista
que o Herpetólogo Bernarde explica que “(...) o termo “peçonhento” se refere a um animal que apresenta
veneno e algum tipo de mecanismo que possibilita a inoculação em outro organismo. Contudo, para que
ensino sobre répteis não seja passado de forma errônea, sugere-se que, além do professor possuir uma boa
formação inicial, este deve estar sempre atualizado na sua área de atuação, para que assim não se repasse
informações erradas aos seus alunos, havendo assim a necessidade de que este desenvolva cada vez mais
o seu senso de análise crítica, para que possa repassar a informação correta. Além dessa busca pela
atualização por parte dos professores de ciências, é extremamente necessário que os órgãos competentes,
para que erros não continuem ocorrendo, apliquem medidas de revisão constante dos livros didáticos, com
base em pesquisas científicas e em análises feitas por profissionais da área, para que assim estes livros
sejam trabalhados de forma segura em sala de aula.

____________________
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INTRODUÇÃO

De acordo com a Lei nº 12.651, de 25 de Maio de 2012, em seu artigo 29, foi estabelecido a criação do
Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente -
SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a
finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados
para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. O CAR é
feito de forma declaratória através do SISCAR (Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural) e consiste no
levantamento de informações georreferenciadas do imóvel e no uso de imagens de satélite atualizadas como
referência para a delimitação das áreas de preservação permanente (APP), reservas legais (RL), área de uso
restrito (AUR), remanescentes de vegetação nativa, áreas consolidadas e antropizadas (construções, áreas
de plantio e de pastagens, etc). A realização do CAR garante a regularidade ambiental, e assim a
possibilidade de obtenção de crédito rural. Caso o proprietário rural possua algum passivo ambiental em APP,
AUR ou RL, ele pode aderir ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) (Lei 12.651/2012, artigo 59).

Cabe aos órgãos de fiscalização ambiental que atuam nessas áreas monitorar se as políticas públicas estão
sendo seguidas. Após a realização do CAR, o órgão ambiental vai conseguir identificar quais são os passivos
ambientais das propriedades bem como os ativos. Em Roraima, a Fundação Estadual do Meio Ambiente de
Recursos Hídricos (FEMARH), visando o atendimento e cumprimento das metas estabelecidas pela Lei,
aprovou projeto junto ao Fundo Amazônia/BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico), para
realizar o CAR das propriedades da agricultura familiar (14249 imóveis) e fortalecer as Instituições de
monitoramento, controle e responsabilização ambiental. Segundo a FEMARH, o Estado de Roraima só tem
aproximadamente 25% (7.500) dos imóveis rurais inscritos no CAR (maio de 2020) e estimam que parte
destas inscrições apresentam inconsistências que precisam ser retificadas. O Estado ainda tem um grande
déficit de inscrições de imóveis rurais no CAR a ser superado. Tendo em vista que as informações levantadas
pelo CAR podem auxiliar ordenamentos territoriais em diferentes escalas, os Projetos INOVAFLORA
(Inovação em restauração florestal e recuperação de áreas degradadas: ações integradas, coletivas e de
construção de conhecimento para a melhoria socioambiental da agricultura familiar no Bioma Amazônia) e
TERRAMZ (Conhecimento Compartilhado para Gestão Territorial Local na Amazônia), ambos executados
pela Embrapa, com apoio do Fundo Amazônia/BNDES, têm trabalhado e analisado esses dados em
ambiente de informação geográfica nos seus territórios de atuação em Roraima. O presente trabalho teve
como objetivo realizar a análise dos dados do Cadastro Ambiental Rural por meio de ferramentas de
geoprocessamento, a fim de verificar sobreposições internas entre os dados e sobreposições com áreas
institucionais (unidades de conservação e terras indígenas) no município de Rorainópolis, no sul de Roraima.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

A área de Estudo localiza-se no município de Rorainópolis-RR, ao qual foi criado pela Lei Estadual Nº 100, de
17 de outubro de 1995, com terras desmembradas dos municípios de São Luiz e São João da Baliza, que
surgiu às margens da Rodovia BR-174, no início da década de 1970, a partir da instalação do Projeto de
Assentamento Dirigido Anauá (PAD-ANAUÁ), promovido pelo INCRA. O mencionado órgão instala sua sede
neste espaço, momento em que o pequeno aglomerado passa a ser conhecido como Vila do INCRA, a partir
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de então, esse núcleo embrionário urbano recebeu grande incremento demográfico em virtude dos fluxos
migratórios que se destinavam para esta porção Sul do Estado de Roraima, durante o final da década de
1970. (OLIVEIRA, 2019). O mesmo, localiza-se na região Sul do Estado de Roraima, na mesorregião Sul,
microrregião Sudeste, com população de 30.782 habitantes, com uma área total de 33.579,739 km² (IBGE,
2020). Está localizado no sul de Roraima, no eixo da rodovia BR-174, nas coordenadas geográficas 60º25’47”
de longitude Oeste e 00º 56’ 46” de latitude Norte. O clima é tropical quente, a temperatura média anual é de
26º C e apresenta uma cobertura vegetal caracterizada por Floresta Ombrófila Densa (SEPLAN, 2010).

Figura 1: Mapa de localização da área do estudo.

Banco de dados

Os dados do Cadastro Ambiental Rural foram obtidos através do banco de dados digital do município de
Rorainópolis – RR, disponível no site do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – SICAR em 13 de
agosto de 2020, sendo observado que a última atualização de dados no site foi feita em 18 de fevereiro de
2020 (SICAR, 2020). Os dados referentes às Terras Indígenas (TI) e Unidades de Conservação (UC) foram
da base cartográfica contínua (1:100.000), elaborada pela Secretaria de Estado do Planejamento, Indústria e
Comércio (SEPLAN) e homologada pelo IBGE (IBGE, 2020). Os dados digitais das áreas institucionais do
Ministério do Meio Ambiente foram utilizados como complementares as análises.

Metodologia

Os dados vetoriais foram organizados e analisados utilizando o software livre QGIS 2.18 e os dados
numéricos foram calculados em planilha Excel 2010. No QGIS, os dados de área de imóvel do SICAR foram a
princípio recortados para o limite do município de Rorainópolis, uma vez que os originais extrapolavam o
limite municipal. Depois realizou-se a operação de interseção com os dados de UC e TI existentes na base da
SEPLAN, considerando a Floresta Nacional do Anauá e a Terra Indígena Waimiri-Atroari como áreas
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institucionais a ser analisadas na questão das sobreposições com as áreas de imóveis registrados. Foram
calculadas as áreas das sobreposições, utilizando a projeção em Albers, considerada mais adequada para
esse tipo de operação (cálculo de áreas). Para analisar as sobreposições entre todas as áreas de imóveis
registradas no SICAR em Rorainópolis, utilizou-se a ferramenta “dissolve”, calculou-se a área e comparou
com o total de áreas calculadas nos dados originais (sobrepostos).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os dados levantados pelo estudo, verificou-se uma área total de 857.753,16 ha que
correspondem às áreas de imóveis que possuem registro CAR no município de Rorainópolis. Destes,
266.432,66 ha são de áreas em sobreposição, correspondendo a um percentual de 31% do valor total das
áreas cadastradas. Essas sobreposições estão presentes tantos em Projetos de Assentamento, como fora do
limite deles.

Os valores de sobreposições encontrados em áreas institucionais estão na Tabela 1.

Tabela 1: Sobreposição dos dados CAR registrados em áreas institucionais (terra indígena e unidades de
conservação) no Município de Rorainópolis – RR.

Sobreposição em Áreas Constitucionais

Terra Indígena 478,503 (ha)

Unidade de conservação 1775,282 (ha)

Na terra indígena Waimirí-Atroarí, as maiores sobreposições foram encontradas na região do Jundiá, com
distância de aproximadamente 10 km da BR-431, ocupando uma área de 99,988 ha. A segunda maior área
de sobreposição foi localizada aproximadamente 9 km da BR-431, ocupando uma área de 89,666 ha, seguida
de uma área de 82,657 ha, distante cerca de 9 km da BR-431.

Em Unidade de conservação foram observadas sobreposições na Floresta Nacional do Anauá e Parque
Nacional do Viruá. As maiores sobreposições estão inseridas dentro da UC Floresta Nacional Anauá: a maior
área de sobreposição está distante, aproximadamente, 24 km da BR-174, com área de 557,785 ha. A
segunda maior está inserida cerca de 36 km da BR-174, ocupando uma área de 544,700 ha, seguida de uma
área de 396,336 ha, distante aproximadamente 40 km da Br-174, conforme Figura 2. Essas três maiores
áreas representam um percentual de 75% de sobreposições em UCs.
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Figura 2: Mapas de sobreposição do CAR em áreas institucionais do município de Rorainópolis: A: Terra
indígena Waimirí-Atroarí; B: Unidades de Conservação Floresta Nacional do Anauá.

As sobreposições apontadas no presente estudo decorrem de inconsistências inerentes do CAR, pelo fato de
ser um instrumento auto declaratório, onde os dados georreferenciados dos imóveis são realizados com GPS
de navegação ou mesmo através de coordenadas geográficas retiradas de imagens de satélite, no qual os
proprietários submetem informações das propriedades aos órgãos ambientais visando a regularização
ambiental, estando dessa forma mais susceptíveis a sobreposições entre propriedades e com áreas
institucionais, como exemplo terras indígenas e UCs. Geralmente os proprietários pagam pelo serviço de
profissionais que fazem os cadastros. Alguns proprietários rurais confundem o CAR como sendo um
documento de regularização de terra, embora a sua finalidade seja um documento de regularização ambiental.
Os adiamentos sucessivos nos prazos para elaboração e inserção dos dados CAR aumentam o problema
com os dados e criam uma situação complicada no processo de regularização ambiental, uma vez que são
adiados também os prazos para validação pelos órgãos ambientais, assim como a adesão ao Programa de
Regularização Ambiental (PRA).

As irregularidades com os dados poderiam ser minimizadas se houvesse atualizações constantes dos dados
disponibilizados pelo INCRA na base da plataforma do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), com
possibilidades de interação entre os sistemas (SIGEF e SICAR). Essa falta de interação cadastral interfere
tanto na credibilidade do sistema, quanto na morosidade de validação dos dados. Esse exemplo, bem como o
de outras iniciativas cadastrais criadas no Brasil, apenas reforçam o cenário caótico da realidade fundiária
brasileira, que promovem bases cadastrais desarticuladas, ocasionando não só justaposição e
inconformidade geométrica, bem como redundância de informações, desperdício de tempo e investimentos,
dificultando a existência de uma base de dados cadastral com subsídio a gestão territorial integradora e de
caráter multifinalitário (Oliveira, et al, 2020).
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CONCLUSÕES

Considerando os resultados obtidos, a análise dos dados CAR para o município de Rorainópolis observou
uma alta sobreposição de dados (31%), que devem ser corrigidos no momento da validação pelo órgão
ambiental. Vale mencionar que o município de Rorainópolis, por apresentar uma grande área com Projetos de
Assentamentos pode ter ocasionado essa alta taxa de sobreposição, uma vez que o INCRA realizou o
registro de todos os assentamentos de forma geral e muitos agricultores fazem o cadastro individualmente de
suas propriedades, visando algum acesso à crédito. As sobreposições com áreas institucionais também
devem ser priorizadas no momento da validação, uma vez que podem representar anulação dos cadastros,
causando prejuízos ao produtor.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Embrapa Roraima, pelas bolsas de estágio supervisionado, junto aos projetos aprovados
pelo Fundo Amazônia – Projeto Integrado da Amazônia (Projetos INOVAFLORA e TERRAMZ), à
Universidade Estadual de Roraima e à colega Elineuma Henrique dos Santos pelas contribuições e apoio.

____________________

BRASIL. Código Florestal Brasileiro. Lei Federal N° 12.651, de 25 de maio de 2012. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso: 23 de Out. 2020.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,
9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis no 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de
abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Diário Oficial da União: República Federativa
do Brasil, Brasília, DF, 28 maio 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso: 19 de
Out. 2020.

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-FEMARH. Cadastro Ambiental Rural-CAR. Disponível em:
<https://www.femarh.rr.gov.br/ >. Acesso: 13 Out. 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). RORAINÓPOLIS. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-
estados/rr/rorainopolis.html>. Acesso: 13 Ago. 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Rorainópolis. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-
estados/rr/rorainopolis.html>. Acesso: 19 out. 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Base cartográfica contínua de Roraima. Disponível em: <
https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html>. Acesso: 13 Out.2020.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio). Parque Nacional do Viruá. Diponível em:
<https://www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/9591-parque-nacional-do-virua>. Acesso: 19 Out. 2020.

OLIVEIRA, R. V. A contribuição do migrante na produção do espaço urbano do município de Rorainópolis – RR, a partir de sua
emancipação política. Revista Eletrônica Casa de Makunaima - ISSN 2595-5888. Edição 3 / Vol. 2 - Nº 3 / Jan./Jun. 2019.

OLIVEIRA, L. F.; OLIVEIRA, F. H.; RIBAS, R. P. O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E A VERIFICAÇÃO DE INTEGRAÇÃO
COM O CADASTRO DO INCRA. Comissão Cadastro Territorial Multifinalitári. Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil. 2020.
Disponível em: <Http://www.cartografia.com.br>. Acesso: 17 de Out. 2020.

PLANO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PTDRS: Propostas de políticas públicas para o território Sul
de Roraima. Rorainópolis/RR: mda, p.120. F.:il. 2010.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS MERCADO DE TERRAS – RAMT DO ESTADO DE RORAIMA, casa civil da presidência da república
instituto nacional de colonização e reforma agrária – Incra, superintendência regional do Incra em Roraima – sr-25, divisão de obtenção de terras e
implantação de projetos de assentamentos - SR (25)-T. Boa vista-RR, maio de 2018.

SEPLAN. Informações Socioeconômicas do Município de Rorainópolis – RR/ Elaboração: Divisão de Estudos e Pesquisas. 1ª Edição. Boa
Vista: CGEES/SEPLAN-RR. 70p. 2016. Disponível em: <http://www.seplan.rr.gov.br >. Acesso: 31 Agos. 2020.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO BRASIL. Floresta Nacional Anauá. 2009. Disponível em: <https://uc.socioambiental.org/arp/652>.
Acesso: 19 Out. 2020.

SEPLAN. Informações Socioeconômicas do Município de Rorainópolis – RR/ Elaboração: Divisão de Estudos e Pesquisas. 2010. Disponível
em: <http://www.seplan.rr.gov.br >. Acesso: 10 Out. 2020.

SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SICAR). Disponível em: <https://www.car.gov.br/publico/imoveis/index>.
Acesso: 13 Ago 2020.

https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html


98

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS CAPINS U. BRIZANTHA CV. MARANDU E P. MAXIMUM
CV.MOMBAÇA AO ATAQUE DO BLISSUS PULCELLUS NA SECA E NAS CHUVAS EM ALTO
ALEGRE, RORAIMA.

QUEVEDO1*, Mayara SANTOS2*, Jorge, CALDAS3, Matheus, OLIVEIRA4, Regina, FIDELIS6, Elisângela,
BENDAHAN6, Amaury.

1Universidade Federal de Roraima. (mayaraquevedo9@gmail.com)

2Universidade Federal de Roraima, (ferreiraacademico@gmail.com)

3Universidade Federal de Roraima. (alipioufrr@hotmail.com)

4Universidade Federal de Roraima. (reginazootecnista@hotmail.com))

5 Pesquisador na Embrapa Cerrados. (elisangela.fidelis@embrapa.br)

6 Pesquisador na Embrapa Roraima. (amaury.bendahan@embrapa.br)

INTRODUÇÃO

A pecuária é um dos pilares mais importantes do agronegócio brasileiro, e consequentemente da economia
nacional (MAPA, 2014). Na Amazônia, esta é a atividade mais utilizada após abertura de novas áreas e
representa 75% das atividades agropecuárias (BARRETO, 2009). Na Amazônia legal o rebanho bovino tem
crescido cerca de 6% ao ano, com isso a pecuária tem promovido o crescimento das áreas de pastagem
(TEIXEIRA; COSTA, 2016). Em Roraima, a pecuária é o segundo setor de importância na economia (BRAGA,
2016). Com a expansão da pecuária, consequentemente veio à abertura de grandes áreas para formação de
pastos, uma vez que as pastagens são a principal fonte de alimento dos ruminantes na região amazônica
(ANDRADE; VALENTIN, 2007).

Nas análises bromatológicas são avaliados determinados constituintes da planta, tais como: proteína bruta
(PB), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), que proporcionam a determinação
dos aspectos de qualidade da forrageira. Estes componentes estão inteiramente relacionados com a
produtividade da pastagem e o desempenho animal (VAN SOEST, 1994).

O gênero Blissus é encontrado em todas as zonas geográficas do mundo, com exceção da Austrália (SPIKE;
WRIGHT; DANIELSON, 1993). A espécie B. leucopterus (SAY, 1832) é nativa da América do Norte e
constituiu importante praga em culturas como sorgo, milho e gramados. Blissus pulchellus foi descrito em
Honduras em 1951, atacando Panicum sp. e Urochloa mutica, e também, foi reportado na Guatemala,
atacando gramas em campos de golf e no Panamá em Panicum purpureum (Ruiz) Pav. em 1959 (SCHAEFE;
PANZINNI, 2000) e na colômbia em 1989 (RUÍZ, 2006)

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado no Município de Alto Alegre, que está localizado a Centro-Oeste do Estado, está a
80 km de Boa Vista. O clima da região é do tipo Aw (segundo a classificação de Köppen). Três áreas de
pastagens com atividades de pecuária de corte foram selecionadas para o estudo: Área A: 60 hectares de U.
brizantha cv. Marandu (Coordenadas geográficas: 68°84’’18’ N 31°49’’06’ W); Área B: seis hectares de U.
brizantha cv. Marandu (Coordenadas geográficas: 68°69’’90’ N 31°45’’05’ W); Área C: 10 dez hectares de P.
maximum cv. Mombaça (Coordenadas geográficas: 63°88’’86’ N 42°03’’84’ W).

Para análise da qualidade das pastagens foram realizadas avaliação da matéria seca, determinação de
detergente neutro e ácido nas estações seca e chuvosas. Para avaliação do ataque da Blissus puchellus
foram realizadas coletas a cada 20 dias durante os anos de 2016 a 2018.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve correlação de Pearson entre a flutuação populacional do Blissus pulchellus com as variáveis
climáticas em todas as áreas de estudo (r=0,1589; p=0,4103; r=0,0785; p= 0,6856; r=0,1349; p=0,4853).
Houve diferença significativa entres os teores PB do mês de julho e os capins das áreas 1, 2 e 3 (F= 84,96;
p=0,000529), sendo que o maior teor foi observado na área 3 e não houve diferença significativa entre as
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áreas 1 e 2 (Tabela 1). Resultados distintos foram observados por Silva et al., (2016) em estudos com
forragens encontraram 8,56% PB em capim Panicum maximum cv. Mombaça e teores semelhantes de 9,31%
foram observados em capim Urochloa brizantha cv. Marandu.

Tabela 1- Média ± erro padrão de Proteína Bruta - PB, Fibra em Detergente Neutro - FDN e Fibra em Detergente Ácido -
FDA e Matéria seca - MS para determinação da qualidade dos capins das áreas 1 e 2 de Urochloa brizantha cv. Marandu

e área 3 de Panicum maximum.

Fonte: Autora (2018).

Legenda: A (letra maiúscula) =diferença entre áreas; a (letra minúscula) = diferença em função do tempo. Médias
seguidas de letras iguais, nas linhas, não diferem (P>0,05) pelo teste Tukey.

O teor de PB no mês de dezembro variou entre as áreas de estudo (F=35,52; p=0,000555), sendo que o
maior teor foi observado na área 3 e não houve diferença significativa entre as áreas 1 e 2. Em dezembro a
porcentagem de PB na área 3 foi de 13%, nas áreas 1 e 2 foram de 7% e 6%.

Os teores de PB encontrados foram aproximados aos de Lista et al., (2007), de 12,72% para o capim
Panicum maximum cv. Mombaça. O teor de PB foi significativo (F=4,92; p=0,029) em relação ao período
chuvoso e seco, apresentando médias de 11,74% e 9,27%, respectivamente (Tabela 1).

Observações realizadas com composição bromatológica de forrageiras Pariz et al., (2011) afirmam que em
períodos chuvosos, os teores de PB são mais elevados.

Não houve correlação de entre os teores de PB e a densidade populacional do B. pulchellus (r=0,3175;
p=0,1991). Houve diferença significativa entre os teores de FDN e as áreas 3 e 1(F=4,273; p=0,0205), não
havendo diferença entre a área 2,

no mês de julho. A porcentagem de FDN na área 3 foi de 55%, nas áreas 1 e 2 foram de 41% e 45%.
Segundo Van soest (1965) afirma que 55% de FDN é considerado ideal em pastagens.

Não houve diferença significativa entre os teores de FDN e as áreas de estudo no mês de dezembro
(r= 1,229; p=0.303) (Tabela 1). Não houve correlação entre a densidade populacional de B. pulchellus (r=
0,33; p=0,19) e os teores de FDN. Não houve diferença estatística entre os teores de FDN e o período
chuvoso e seco, apresentando médias de 47,04% e 43,35%, respectivamente (Tabela 1).
Resultados semelhantes foram relatados por Filho, Rodrigues e Perri (2002) que em estudos com gramíneas
forrageiras no noroeste de São Paulo, também não observou diferenças significativas entre os teores de FDN
e as estações chuvosas e secas. Não houve diferença significativa entre os teores de FDA e os capins das
áreas de estudo no mês de julho (F= 0,158; p=0,855) e Dezembro (F= 1,229; p= 0,303) (Tabela 1).
Resultados semelhantes para os meses de julho em estudo com avaliação com capins do gênero Urochloa e
Panicum por Araújo e Oliveira (2005).

Variável

(%)

JULHO/17

Chuvoso

DEZEMBRO/18

Seco

U.brizantha
cv. Marandu

Área 1

U. brizantha

Marandu

Área 2

P. maximum
cv. Mombaça

Área 3

U. brizantha
cv. Marandu

Área 1

U. brizantha

Marandu

Área 2

P. maximum
cv.

Mombaça

Área 3

PB 6 ±0,33Aa 9±1,07Ba 19±0,78Ca 7±0,35Bb 6±0,37Bb 13±1,02Ab

FDN 41,04±1,96Aa 45±4,11Aa 55±4,38Ba 41,90±1,96Ab 43±1,49Ab 44±1,49Ab

FDA 40±1,20Aa 39±0,80Aa 39±1,05Aa 45±1,13Ab 41±1,32Ab 43±2,08Ab

MS 40±4,83Ab 45±9,83Ab 24±3,11Ab 27±8,20Aa 16±2,28Aa 8±1,02Aa
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Não houve correlação entre a densidade populacional do B. pulchellus (r= -0,30; p=0,22) e das
lagartas (r= -0,39; p=0,15) e os teores de FDA.
O teor de MS foi significativo (F=5,846; p=0,0224), em relação ao período chuvoso e seco, apresentando
médias de 36,86% e 17,52%, respectivamente (Tabela 1). Ribeiro et al., (2008) em estudos com capim
Panicum maximum cv. Marandu demonstraram teores de MS de 22,8% e 57.7% na estação chuvosa e seca,
respectivamente. Balsalobre et al., (2003) em estudo com pastagens afirma que no período chuvoso
promove aumento da matéria seca em pastagens.

Não houve correlação entres os teores de MS e a densidade populacional do B. pulchellus (r=-0,3314;
p=0.1791).

Observações realizadas por Valério (2013) afirmam que o ataque de hemípteras afetam a qualidade de
gramíneas do gênero Urochloa, diminuindo a produtividade. Junior et al., (2005) em estudos com qualidade
de pastagens sugere que as mudanças nas condições ambientais causam alterações na qualidade da
gramínea.

CONCLUSÕES

Nas análises da qualidade das pastagens em relação ao ataque do B. pulchellus não foram observadas
correlações entre essas variáveis estudadas nesta pesquisa. Diante dos resultados obtidos é notório que há
necessidade de realização de novas pesquisas que envolvam os fatores associados a qualidade das
pastagens e insetos-praga.
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INTRODUÇÃO

A produtividade da soja [Glycine max (L.) Merill] vem crescendo a cada ano, segundo a Conab (2020) a
temporada 2019/2020 mantêm a tendência de crescimento de 2,7% em relação à safra passada,
correspondendo ao plantio de 36.847,6 mil hectares com colheita de 122.060,2 mil toneladas. A produção de
soja em regiões tropicais aumentou nas últimas décadas, apesar das condições climáticas que levam ao
desenvolvimento de doenças (LOPES et al., 2018).

Dentre as principais doenças que afetam o cultivo da soja, o fungo Rhizoctonia solani Kühn [teleomorfo:
Thanatephorus cucumeris (A. B. Frank) Donk], é responsável por causar doenças conhecidas como
rizoctoniose, requeima ou mela da soja (WOICIECKOSKI; COSTA, 2016), no qual se estabelece devido as
condições ambientais de temperatura e umidade relativa elevadas (YOUSSEF et al., 2012). Os sintomas
manifestam-se, primeiramente, nas folhas próximas ao solo, apresentando manchas irregulares e posterior
necrose, podendo acontecer desfolha e a presença de teia micelial do patógeno na face abaxial das folhas
atacadas (NECHET; HALFELD-VIEIRA, 2006).

No cultivo da soja, as perdas podem variar de 5% a 100% nos casos graves, resultando em perdas de
rendimento significativo (CHEN; JABAJI, 2009). No Canadá, pesquisas tem revelado que R. solani causou
uma perda de 48% no estabelecimento e 52% no rendimento de sementes em soja (CHANG et al., 2018).

A classificação de R. solani é com base na fusão entre as hifas, o que permitiu a classificação em 14 grupos
de anastomose (AGs) (MONTERO-TAVERA et al., 2013; AJAYI-OYETUNDE; BRADLEY, 2018), no qual AG1
foi dividido nos seguintes subgrupos intraespecíficos: IA, IB, IC, ID, IE e IF (YANG; LI, 2012; WIBBERG et al.,
2013).

Um grupo recém descrito AG1-IF foi encontrado como o principal patógeno associado a queima foliar na soja
e feijão-caupi no estado de Roraima, no qual foi observado dentre 562 plantas infectadas uma diversidade de
132 AG1-IF (CHAVARRO-MESA et al., 2020).

A disponibilidade de genótipos de soja resistente à doença é limitada (ROESE et al., 2018), sendo
indispensável o desenvolvimento e a padronização de metodologias que permitam a seleção segura de fontes
de resistência e a determinação precisa da reação, de resistência ou suscetibilidade dos genótipos
observados (MEDEIROS et al., 2015). Além disso, é necessária a busca de métodos alternativos aos meios
químicos de controle que podem diminuir a dependência de fungicidas, reduzir custos e mitigar os danos ao
meio ambiente, principalmente na carência de genótipos resistentes (GODFRAY et al., 2010; LAMICHHANE
et al., 2016).

Diante do exposto, existe a ausência de informações que ainda são incipientes sobre os novos genótipos de
soja que podem ser resistentes ou susceptíveis a doença nas condições de Roraima. A resistência de
genótipos de soja é uma alternativa essencial para a manutenção do sistema produtivo da cultura sem gerar
impacto ao meio ambiente. Nesse contexto, o presente trabalho objetiva selecionar genótipos de soja
resistentes a R. solani (AG1-IF) em casa de vegetação no estado de Roraima.
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MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos no período de junho de 2019 a agosto de 2020 no laboratório de
fitopatologia e em casa de vegetação, localizados na Embrapa Roraima, município de Boa Vista-RR.

As sementes de soja utilizadas foram de genótipos convencionais e variedades; tolerantes ao glifosato
(Roundup Ready ou RR); com genes da bactéria Bt (Bacillus thuringiensis) e com uso da tecnologia IPRO
(RR + Bt). As sementes foram provenientes do Banco de Germoplasma da Embrapa Cerrados e Embrapa
Roraima, onde foram acondicionadas em sacos de papel e encaminhadas ao laboratório de fitopatologia da
Embrapa Roraima para armazenagem.

Os genótipos de soja foram cultivadas em tubetes de plástico utilizando o delineamento experimental
inteiramente casualizado com 94 tratamentos e quatro repetições, onde cada repetição foi constituída por
uma planta de soja inoculada com R. solani AG1-IF (Isolado 141RR). A testemunha utilizada foi a cultivar
BRS-Tracajá, conhecida como suscetível a doença.

Para o teste de resistência em casa de vegetação, foi utilizado o isolado de R. solani AG1-IF
pertencente à coleção de trabalho do Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Roraima. Para a obtenção de
fragmentos de micélio, o isolado foi semeado em placas de Petri contendo meio Batata Dextrose Ágar (BDA)
e mantido por 15 dias em incubadora a 25±2 ºC e fotoperíodo de 12 h (luz do dia e luz negra) para obtenção
da colônia. Após esse período, cinco discos de micélio, foram retirados da periferia das colônias e
transferidos para Erlenmeyer de 250 mL, contendo 100 mL do meio líquido Batata Dextrose (BD). Os
Erlenmeyers foram mantidos em incubadora com agitação orbital (Shaker) a 180 rpm, a 28±2 ºC por 7 dias.

Posteriormente, a massa micelial obtida foi filtrada em gaze e triturada por um minuto em agitador mecânico
MA-039 para obtenção homogênea dos biopreparados de R. solani. Uma alíquota de 1,0 mL da suspensão
triturada foi retirada para quantificação de fragmentos de micélio, utilizando-se a câmara de Neubauer sob um
microscópio de luz. A concentração da suspensão adotada foi na ordem 1x106 fgm.mL-1 de biopreparado para
aplicação nas plantas de soja (NECHET; HALFELD-VIEIRA, 2011).

O ensaio em casa de vegetação (28±2 ºC) foi seguindo a metodologia descrita por Muyolo et al. (1993b) com
modificações. As sementes de soja foram previamente inoculadas com o formulado líquido a base das Cepas
SEMIA 5079 e SEMIA 5080 da bactéria fixadora de nitrogênio Bradyrhizobium japonicum (Kirchner) Jordan. A
concentração do inoculante líquido é na ordem de 7,2x10⁹ de B. japonicum por ml do produto, foi utilizada a
proporção de 100 ml de inoculante para 50 kg de sementes.

Posteriormente, quando as plantas de soja atingiram o estádio V3 (terceiro nó com a segunda folha
trifoliolada completamente desenvolvida) foram inoculadas com auxílio de um pulverizador manual contendo
suspensão de fragmentos de micélio dos isolados fúngicos de R. solani.

Após a pulverização, todas as plantas foram mantidas sob câmara úmida (26±2 ºC) e borrifadas com água
três a quatro vezes ao dia para garantir a saturação da umidade do ar e a presença de água livre nas folhas,
no intuito de manter o máximo de umidade por 24 horas para favorecer o aparecimento dos sintomas da
doença nas folhas das plantas.

A avaliação da severidade da doença foi realizada diariamente após 24 h da inoculação, utilizando-se uma
escala de notas de 0 a 5, onde 0 = sem sintomas; 1 = <5% de área foliar infectada (AFI); 2 = 6% a 10% de
AFI; 3 = 11% a 30% de AFI; 4 = 31% a 50% de AFI; 5 = >50% de AFI (HARVILLE et al., 1996).

A classificação das respostas de resistência foi feita em função da escala de notas de 0 a 5, de acordo com o
seguinte critério: resistente (R) = 0 a 1,99; moderadamente resistente (MR) = 2,0 a 2,99; moderadamente
suscetível (MS) = 3,0 a 3,99; suscetível (S) = 4,0 a 4,99 e altamente suscetível (AS) = 5.

Os resultados foram analisados estatisticamente pelo programa computacional software R, utilizando-se o
teste de Skott-knott a 5% de probabilidade. Utilizou-se o pacote ExpDes para obtenção das análises.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da avaliação dos 94 genótipos da soja a mela (R. solani AG1-IF) em casa de vegetação, foi possível
observar o comportamento da severidade da doença por meio de escalas de notas (Tabela 1). Observa-se
que 29 genótipos incluindo a testemunha demonstraram resultados significativos na redução da severidade
da doença, no qual o genótipo 47S mostrou-se mais promissor em inibir o crescimento do fungo com <5% de
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área foliar infectada. O presente genótipo pertence a cultivar BRS-1001IPRO, sendo transgênico com

tolerância ao herbicida glifosato e com a tecnologia Intacta RR2 PROTM, que controla um grupo de lagartas.

Tabela 1 - Avaliação da severidade dos genótipos de soja a mela (R. solani AG1-IF) em casa de vegetação
no estado de Roraima.

Médias das taxas de avaliação da severidade da doença seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-
Knott ao nível de 5% de probabilidade. N°+S - genótipos de soja; T - testemunha; CV - coeficiente de variação.

De acordo com a tabela 2, observa-se a classificação das respostas de resistência dos genótipos de soja a
mela (R. solani AG1-IF) em casa de vegetação. Dos 94 genótipos estudados, verifica-se que cinco genótipos
foram considerados susceptível ao fungo, 47 genótipos foram moderadamente suscetível, 33 genótipos
contendo a testemunha foram moderadamente resistente, nove genótipos foram resistente e não foi
encontrado nenhum genótipo altamente susceptível.

Os genótipos considerados resistentes foram os 47S, 3S, 1S, 38S, 37S, 36S, 2S, 69S e 67S, pertencentes a
BRS-1001IPRO, BRRY45-10740, BRS-7680, BRB45-2008, BRBY67-18335, BRBY67-18333, BRS-Valiosa,
BRS-8381 e CM-15, respectivamente. A partir dessas informações coletadas é importante traçar estratégicas
no melhoramento genético por meio de cruzamentos entre os materiais para o controle da mela no
agrossistema.

Genótipos de Soja Severidade da Mela

45S 4.75 a 14S 3.25 a 31S 3.00 a 55S 2.75 a 92S 2.25 b

8S 4.50 a 20S 3.25 a 32S 3.00 a 61S 2.75 a 7S 2.00 b

13S 4.50 a 21S 3.25 a 33S 3.00 a 62S 2.75 a 25S 2.00 b

6S 4.25 a 49S 3.25 a 34S 3.00 a 63S 2.75 a 39S 2.00 b

15S 4.00 a 59S 3.25 a 50S 3.00 a 64S 2.75 a 68S 2.00 b

5S 3.75 a 81S 3.25 a 57S 3.00 a 72S 2.75 a 70S 2.00 b

26S 3.75 a 83S 3.25 a 58S 3.00 a 79S 2.75 a 74S 2.00 b

43S 3.75 a 85S 3.25 a 60S 3.00 a 93S 2.75 a 75S 2.00 b

44S 3.75 a 86S 3.25 a 66S 3.00 a 11S 2.50 b 76S 2.00 b

87S 3.75 a 90S 3.25 a 71S 3.00 a 17S 2.50 b 67S 1.75 b

88S 3.75 a 91S 3.25 a 77S 3.00 a 23S 2.50 b 69S 1.75 b

41S 3.50 a 4S 3.00 a 78S 3.00 a 24S 2.50 b 2S 1.50 b

42S 3.50 a 9S 3.00 a 82S 3.00 a 56S 2.50 b 36S 1.50 b

46S 3.50 a 10S 3.00 a 89S 3.00 a T 2.50 b 37S 1.50 b

51S 3.50 a 19S 3.00 a 16S 2.75 a 94S 2.50 b 38S 1.50 b

53S 3.50 a 22S 3.00 a 18S 2.75 a 40S 2.25 b 1S 1.25 b

54S 3.50 a 28S 3.00 a 27S 2.75 a 48S 2.25 b 3S 1.25 b

84S 3.50 a 29S 3.00 a 35S 2.75 a 73S 2.25 b 47S 1.00 b

12S 3.25 a 30S 3.00 a 52S 2.75 a 80S 2.25 b CV 29.11%
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Tabela 2 - Respostas de resistência dos genótipos de soja a mela (R. solani AG1-IF) em casa de vegetação

no estado de Roraima.

Médias das taxas de classificação das respostas de resistência da doença seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo
teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. N°+S - genótipos de soja; T - testemunha; S - Suscetível; MS - moderadamente
suscetível; MR - moderadamente resistente; R - resistente; CV - coeficiente de variação.

As avaliações da severidade junto com as respostas de resistência dos genótipos de soja apresentaram
resultados importantes que indicaram reação diferente entre os genótipos no controle da mela (R. solani AG1-
IF) em casa de vegetação. Nessa perspectiva, tais resultados acrescentam informações sobre a reação dos
genótipos recomendados para o estado de Roraima entre outros quanto a mela.

Em seus estudos, Nechet et al. (2008) avaliando cultivares de soja (BRS Tracajá, BRS Pati,UFV-9, Embrapa
63 (Mirador), Jataí, FT-16, BRS Juçara, BRS Sambaíba, BRSMA Seridó RCH, Padre, Leflore, BRS 219 (Boa
Vista), BR-36, IAC 8-2 e IAC-8) em relação à mela, observaram que todas as cultivares testadas
apresentaram incidência da mela nas folhas e vagens, demonstrando a existência da reação diferenciada
entre as cultivares, além do uso de genótipos promissores visando resistência à doença nas condições do
Cerrado de Roraima.

Segundo Youssef et al. (2012), avaliando isolados de Rhizoctonia obtidos de plantas de feijão-caupi, soja,
seringueira, melancia, alface e feijão-guandu com sintomas da doença no estado de Roraima, constataram
grupamento de anastomose predominante de AGI com isolados pertencentes aos subgrupos AG1-IA (feijão-
caupi, soja e melancia) além do AG1-IB (feijão-caupi, soja, alface e feijão-guandu), sendo o isolado de
seringueira não identificado como nenhum dos padrões de anastomose.

Genótipos de Soja Respostas de Resistência a Mela

45S S 14S MS 31S MS 55S MR 92S MR

8S S 20S MS 32S MS 61S MR 7S MR

13S S 21S MS 33S MS 62S MR 25S MR

6S S 49S MS 34S MS 63S MR 39S MR

15S S 59S MS 50S MS 64S MR 68S MR

5S MS 81S MS 57S MS 72S MR 70S MR

26S MS 83S MS 58S MS 79S MR 74S MR

43S MS 85S MS 60S MS 93S MR 75S MR

44S MS 86S MS 66S MS 11S MR 76S MR

87S MS 90S MS 71S MS 17S MR 67S R

88S MS 91S MS 77S MS 23S MR 69S R

41S MS 4S MS 78S MS 24S MR 2S R

42S MS 9S MS 82S MS 56S MR 36S R

46S MS 10S MS 89S MS T MR 37S R

51S MS 19S MS 16S MR 94S MR 38S R

53S MS 22S MS 18S MR 40S MR 1S R

54S MS 28S MS 27S MR 48S MR 3S R

84S MS 29S MS 35S MR 73S MR 47S R

12S MS 30S MS 52S MR 80S MR CV 29.11%
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Por outro lado, pouco se sabe sobre os componentes moleculares responsáveis pela suscetibilidade ou
resistência da soja aos isolados de R. solani, sendo essa informação importante devido ao impacto da doença
na agricultura (COPLEY et al., 2017). Infelizmente, nossa compreensão dos mecanismos que promovem a
infecção e outros aspectos da interação do patógeno-hospedeiro é limitada, impedindo o desenvolvimento de
genótipos resistentes (AJAYI-OYETUNDE; BRADLEY, 2018).

CONCLUSÕES

Portanto, foi possível selecionar genótipos de soja com resistência a mela (R. solani AG1-IF) em condições
de casa de vegetação. O presente estudo é indispensável ao programa de melhoramento genético da soja
visando resistência à doença. Assim, contribui para reduzir os problemas que a doença causa e também na
utilização de produtos químicos para o controle da mela.
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INTRODUÇÃO
As iniciativas de uso de tecnologias chamadas de 4.0 como o gerenciamento inteligente da agricultura e da
agropecuária, ganham cada vez mais adeptos no meio rural, entretanto, essas tecnologias ainda estão
restritas a produtores com maior poder aquisitivo (ZAMBON et al., 2019). Dessa maneira, os desafios para
democratização dessas tecnologias, são maiores na agricultura familiar.
A adaptação dessas tecnologias com custos mais acessíveis é sem dúvida um dos grandes desafios a serem
enfrentados por pequenos produtores para que possam utilizar informações precisas e em tempo real e,
assim, melhorar suas tomadas de decisão.
Exemplos de dados que podem ser coletados em uma propriedade rural são os provenientes de estações
meteorológicas, dos solos como temperatura e umidade, do monitoramento da voltagem em cercas elétricas,
de bebedouros como a vazão, temperatura e turbidez entre outros.
Nesse contexto aparece a importância do desenvolvimento de rede sensores para internet das coisas (IoT) de
baixo custo, imprescindíveis para viabilizar a coleta de dados provenientes dos diversos sensores e posterior
efetuar armazenamento e processamento em nuvem para tomada de decisão em tempo real e baseada no
contexto dos dados coletados (PIYARE et al., 2013).
O objetivo desse trabalho é implementar e avaliar dois protocolos de rede de sensores na plataforma arduino
que possam ser utilizadas em ambiente de propriedade rural em Roraima com foco na coleta dos dados para
envio e processamento em nuvem.

MATERIAL E MÉTODOS
Os equipamentos utilizados para a criação da rede sensores foram quatro arduinos uno (utilizados para
coletar os dados como temperatura e repassá-los na rede até o raspberry), 5 módulos rádio (NRF24L01) e
um raspberry pi 3 (utilizado para receber os dados gerados pelos arduinos repassá los para a nuvem e enviar
uma confirmação de recebimento do pacote para o arduino que gerou o pacote), as bibliotecas utilizadas
foram RF24 (GITHUB, 2020) e RF24Network (GITHUB, 2020b) (Ambas precisam estar instaladas no
raspberry e nos arduinos). Para o armazenamento e processamento em nuvem utilizou-se o google cloud.
A biblioteca foi RF24Network foi utilizada apenas no começo pois o protocolo utilizado na mesma é uma
espécie de árvore Mesh (UKESSAYS, 2018) como mostra a Figura 1, na qual um nó só era capaz de se
conectar com os nós “filhos” e com o nó “pai” caso houvesse problemas com o nó pai o nó em questão e os
nós filhos ficariam isolados do resto da rede até ter sido feita alguma manutenção no nó “pai” o que acabou
levando a decisão de abandonar essa biblioteca neste projeto, já a biblioteca RF24 foi utilizada durante o
processo inteiro para que se pudesse utilizar o módulo rádio junto com o arduino e raspberry. Na construção
do protocolo utilizou-se um nó mestre que conecta com no máximo cinco nós, regra que valeu para os outros
nós da simulação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Figura 1: Topologia NRF24Network.

Em seguida, buscou-se implementar o protocolo Greedy Forwarding (NGUYEN et al., 2010) como mostra a
Figura 2. Nesse protocolo, cada arduino envia seus dados aos nós vizinhos a um salto de distância. De forma
distribuída o nó mais próximo do destino (raspbery) envia para o próximo salto na rede, foi implementado
somente o caminho de ida do pacote até o raspberry.

Figura 2: Greedy forwarding pacotes do GPSR

O último protocolo implementado neste trabalho foi o flooding (SHARMA et. al, 2020) (Figura 3). Neste
protocolo cada nó envia o pacote para todos os nós vizinhos não repassando o pacote caso já tenha recebido

https://tmrh20.github.io/RF24Network/Tuning.html
https://www.researchgate.net/figure/Greedy-forwarding-packets-of-GPSR_fig5_318308377
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o mesmo antes. Para o armazenamento das duplicatas foi utilizada uma fila de confirmação de pacotes em
cada arduíno.

Figura 3: Comunicação em rede Flooding.

CONCLUSÕES
Apesar do algoritmo de Flooding ser um algoritmo mais conhecido e de fácil implementação, em termos de
desempenho observou-se que dependendo do tamanho da rede e da frequência de envio o uso do protocolo
flooding deixa a rede mais sobrecarregada que a do Greedy Forwarding.
No trabalho realizado, o código flooding no arduino já é capaz de transmitir pacotes de até 32KB pela rede
até o destino(raspberry) e receber a confirmação de recebimento do mesmo.
Para contornar a incompatibilidade de SPI entre o módulo SD e o rádio onde o módulo SD acaba inibindo o
funcionamento do módulo rádio, sugere-se a implementação da fila de pacotes na memória do arduíno e a
remoção do módulo SD.
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INTRODUÇÃO
A produção intensa feita pelo homem sempre gera resíduos, seja este de atividades agropecuárias,
industriais ou construções. O grande desafio está em qual ou quanto desses resíduos pode gerar
subprodutos ou simplesmente serem reaproveitados.
Os resíduos orgânicos dos empreendimentos piscícolas, ex. vísceras e carcaças ainda frescas, podem por
exemplo ser utilizados para a produção de farinhas, óleos e silagem, visando o aproveitamento desses
subprodutos na alimentação animal, enquanto para peixes mortos naturalmente e carcaças em decomposição,
a única destinação ambientalmente correta é a compostagem orgânica (VIDOTTI; LOPES, 2016)
O uso de substratos alternativos, como aqueles oriundos de compostagem, pode colaborar para o sucesso do
cultivo, por exemplo, das pimenteiras (NASCIMENTO et al., 2018). No estado de Roraima, poucas são as
citações históricas sobre o uso de pimentas pelas populações tradicionais locais, mas pelo contexto cultural a
pimenta é um dos principais ingredientes utilizados na preparação da comida indígena a “damorida”,
(BARBOSA, 2002). Dentre as pimenteiras, a pimenta dedo-de-moça possui uma grande aceitação no
mercado sendo bastante utilizada na culinária ou como plantas ornamentais e medicinais.
A avaliação de diferentes tipos de dosagens de resíduos de piscicultura para a composição de substrato na
produção da pimenta dedo-de-moça se dá devido ao aumento da produção de peixes criados em cativeiros
no estado de Roraima (SEPLAN, 2018) e consequentemente o aumento de resíduos deixados por estes
animais e que possuem um alto valor nutritivo para as plantas sendo muitas vezes desperdiçado na natureza
onde a pauta nos dias atuais é a sustentabilidade.
Mesmo com informações de que grande parte dos resíduos advindos da atividade piscícola acumula-se nos
sedimentos dos tanques e estes apresentam altas concentrações de nutrientes, os estudos para fins de
produção de pimenta dedo-de-moça utilizando estes subprodutos ainda são escassos ou até mesmo
inexistentes no estado de Roraima, sendo este pioneiro no município de Normandia-RR.
Este trabalho teve por objetivo avaliar o resíduo de piscicultura na composição de substratos para a produção
da pimenta dedo-de-moça (capsicun baccatum), no município de Normandia-Roraima.

MATERIAL E MÉTODOS

A condução do experimento foi realizada no período de 17 de março de 2019 a 12 de junho de 2019, em
Normandia. O município está localizado na região nordeste do Estado de Roraima, situado nas coordenadas
geográficas 03º52’34, de latitude Norte e, 59º37’30” de longitude Oeste, com uma altitude de 100 metros em
relação ao nível do mar. O clima do município é classificado como AW de acordo com a Köppen e Geiger
(IBGE, 2010) apresentando 5 a 6 meses secos (verão) e os demais meses chuvosos.
Os materiais utilizados como substratos ou para a composição dos mesmos, foram: O resíduo de
piscicultura (RP) foi coletado na fazenda São José, a 30 Km da sede do município de Alto Alegre situado na
vicinal São Paulo. A coleta desse material foi realizada em um dos açudes do tipo barragem com dez anos
que foi escavado medindo 400m por 600m com capacidade para 25 mil peixes. Foi realizada a análise deste
material, onde a composição química do resíduo dos tanques encontra-se na tabela 1.
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Tabela 1: Análise química do resíduo de piscicultura utilizado como um dos componentes na formação dos substratos para produção
de pimenta dedo-de-moça, em Normandia, Roraima.

O solo de barranco (SB) foi retirado do Rio Maú, em Normandia, que faz a fronteira do Brasil com a Guiana
Inglesa. Inicialmente foi feita a limpeza do local e depois retirado 20 cm de solo, retirando excessos de
folhagem, ficando apenas o solo de barranco. O esterco de galinha (EG) foi adquirido, já curtido, de
galinheiro doméstico onde os animais são alimentados com milho e restos de alimentos como frutas e
verduras, arroz e pães. O substrato comercial (SC) utilizado foi da marca Vivatto, com suas características
químicas pH: 5,6 g/kg; N: 7,00 g/kg; P: 4,30 g/kg; K:7,32 g/kg; Ca: 5,29 g/kg; Mg: 8,01 g/kg; S: 3,85 g/kg; B:
23,70 mg/kg; Cu: 42,10 mg/kg; Fe: 1971,47 mg/kg; Mn: 470 mg/kg; Zn: 308 mg/kg.
O experimento foi montado em ambiente protegido com a construção de uma estufa confeccionada com
madeira e cano PVC, nas medidas de 4m x 6m x 2,6 m de altura e cobertura com polietileno de baixa
densidade (PEBD), nas espessuras de 100 micra e sombrite 50%, para que não houvesse danos na
germinação das sementes e posteriormente houve a retirada do sombrite deixando apenas o polietileno na
cobertura.
Os materiais foram peneirados, e misturados de acordo com os tratamentos respeitando o volume do vaso
com capacidade de 4 litros, no fundo do vaso foram colocados seixos para facilitar a drenagem da água.
Para o plantio as sementes utilizadas foram extraídas de frutos orgânicos comprados no mercado em Boa
Vista, semeadas em copos descartáveis de 50 ml, sendo colocado uma semente por copo com apenas o
substrato Vivatto, totalizando 36 mudas, sendo escolhidas as mais homogêneas possíveis. As mudas foram
transplantadas para o vaso com os tratamentos após atingirem maturidade para transplante (4 a 6 folhas)
que deu-se 23 dias após a semeadura.
A irrigação era feita duas vezes ao dia, sendo a primeira no início da manhã entre 6 e 7 horas e a segunda
no final da tarde das 17 às 18 horas, com o auxílio de um regador manual.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, (DBC) em vasos de 4,6 litros, sendo 6
tratamentos e 4 repetições, resultando em um total de 24 parcelas experimentais. Os tratamentos consistem
de substratos compostos por Resíduo de Piscicultura (RP), Substrato Comercial (SC), Solo de Barranco (SB)
e Esterco de Galinha (EG), sendo: T1- SC (100%); T2 – RP (50%) + SC (25%) + SB (25%); T3- RP(50%) +
SC (25%) + EG (25%); T4- RP (100%); T5- RP (25%) + SC (25%) + SB (25%) + EG (25%) e T6- RP (50%) +
SC (50%).
As variáveis analisadas foram: Altura da Planta (AP) (cm) utilizando-se uma régua graduada, diâmetro do
caule (DC) (mm) com uso de paquímetro e número de folhas por planta (NF), por contagem visual, avaliada
aos 30, 45 e 60 dias após o transplantio, com um total de três (3) avaliações. As plantas permaneceram nos
vasos até completarem 90 dias após o início dos tratamentos, quando então foram coletados os dados da
produção como: número de frutos por planta (NFP) e peso dos frutos por planta (PFP). Em seguida, as
plantas foram coletadas e separadas em parte área e raiz e então pesadas em balança de precisão para
determinação da massa fresca da parte aérea (MFPA) e massa fresca da raiz (MFR). Posteriormente a parte
área foi acondicionada em saco de papel devidamente identificada, utilizando-se o mesmo método para as
raízes e depois levadas para a estufa e mantida em 65°C por 72 horas para a completa desidratação. Após
esse período, ambas foram pesadas isoladamente em balança de precisão, para se obter os valores da
massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca da raiz (MSR). A partir dos resultados do NFP foi
determinado o número médio de frutos (NMF) para cada tratamento bem como o PMF obtidos a partir do
peso do fruto por planta.(PFP)
Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. As análises
foram realizadas com uso do programa computacional SISVAR (FERREIRA, 2014).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se que não houve diferença significativa para o teste de Tukey (p≤0,05) para as variáveis NF, DC e
AP aos 30 dias. Entretanto, é observado uma resposta positiva aos 45 dias, em relação ao número de folhas,
onde o tratamento T1 e o T6 foram estatisticamente iguais e superiores aos demais tratamentos. Aos 60 dias
não houve diferença significativa entre essas variáveis, como podemos observar os dados da tabela 2.
.
Tabela 2. Dados biométricos da pimenta dedo de moça avaliado em três períodos (30, 45 e 60) e cultivado em diferentes composições
de substratos em Normandia-RR.
Tratamentos Nº Folhas Diâmetro (mm) Altura (cm)

30 45 60 30 45 60 30 45 60
T1 8,50 a 18,50 a 17,25 a 2,72 a 5,17 a 7,62 a 8,37 a 27,82 a 62,87 a
T2 8,75 a 11,50 b 15,50 a 2,55 a 3,82 a 7,50 a 8,07 a 18,72 a 49,25 a
T3 8,25 a 12,50 b 20,00 a 2,50 a 4,80 a 7,25 a 8,25 a 23,80 a 57,75 a
T4 8,75 a 12,75 b 22,75 a 2,20 a 3,90 a 7,50 a 8,40 a 18,87 a 45,50 a
T5 8,50 a 12,25 b 22,25 a 2,10 a 4,12 a 7,87 a 8,12 a 20,87 a 66,00 a
T6 8,75 a 13,25 ab 25,25 a 2,65 a 5,10 a 7,75 a 9,47 a 23,62 a 51,87 a

CV(%) 7,27 18,47 58,11 14,20 34,52 29,05 14,29 36,22 43,10
T1- SC (100%); T2 - RP(50%) + SC (25%) + SB (25%); T3- RP(50%) + SC (25%) + EG (25%); T4- RP (100%); T5- RP (25%) +
SC (25%) + SB (25%) + EG (25%) e T6- RP (50%) + SC (50%). Médias seguidas da mesma letra, não diferem entre si pelo teste de
Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

De acordo com os resultados obtidos para a MFPA, MSPA, MFR, MSR e NMF, tabela-3, não houve diferença
significativa entre os tratamentos. Em relação ao PMF, dentre os seis tratamentos utilizados na produção da
pimenta dedo-de-moça os de maior eficiência foram nos resultados observados em T1 e T5. O T1 apresentou
resultado favorável a produção, compatível com os resultados obtidos por Rosa (2018) no aproveitamento do
resíduo de tanque de piscicultura na produção de mudas de mamoeiro em Rorainópolis, afirma que o
resultado está relacionado ao fato substrato comercial Vivatto apresentar características químicas e
porosidade desejáveis para um bom substrato, atendendo as necessidades da cultura e apresentando valores
expressivos de macro e micronutrientes.
Tabela 3: Dados de produtividade a pimenta dedo de moça sob diferentes composições de substratos em Normandia-RR.

Tratamentos MFPA MSPA MFR MSR Nº médio Frutos Peso médio Frutos
T1 47,93 a 7,88 a 25,99 a 4,09 a 6,25 a 17,29 ab
T2 61,49 a 11,06 a 22,31 a 3,78 a 2,00 a 6,40 ab
T3 90,24 a 16,27 a 20,78 a 3,36 a 3,75 a 6,30 ab
T4 110,77 a 20,28 a 32,06 a 5,83 a 0,25 a 1,78 c
T5 103,09 a 17,80 a 24,86 a 4,23 a 7,75 a 32,07 a
T6 83,75 a 13,16 a 25,75 a 4,13 a 1,50 a 4,10 ab

CV(%) 44,39 58,13 46,24 49,93 99,32 111,71
T1- SC (100%); T2 - RP(50%) + SC (25%) + SB (25%); T3- RP(50%) + SC (25%) + EG (25%); T4- RP (100%); T5- RP
(25%) + SC (25%) + SB (25%) + EG (25%) e T6- RP (50%) + SC (50%). Médias seguidas da mesma letra, não diferem
entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Os resultados observados no T5 do peso médio dos frutos (32,07g), colaboram com os resultados obtidos por
(Tumbare et al., 2004) que reportaram que a fertilização com N aumentou a massa do fruto, o número de
frutos por planta e, consequentemente, a produtividade do pimentão. Marcussi et al. (2004) observaram que,
na menor dose de N avaliada (5 g por planta) em fertirrigação, o pimentão produziu 40% menos do que a
máxima produtividade obtida quando as plantas receberam 15 g de N. A presença de N nas composições de
RP, SC e EG, possibilitou incrementos nas variáveis analisadas bem como encontrado no estudo realizado
por Silva et al., (2017) que avaliou o efeito do resíduo de tanque de piscicultura na produção de mudas de
maracujazeiro. O autor constatou que quando adicionado resíduo de piscicultura obteve elevado valores de
nitrogênio no substrato, proporcionando incrementos significativos para produção de mudas de maracujazeiro.
Quando aplicado somente resíduo de piscicultura (T4) observou maior investimento em parte aérea, porém
com menor valor para PMF, isso pode ter sido em decorrência dos valores elevados de N presente no RP
fazendo com que a planta invista em biomassa vegetal. Diferentemente para o tratamento T5 que apesar de
não diferir do T4 em MFPA apresentou maior valor para PMF. Este resultado pode ser explicado por uma
melhor mineralização dos nutrientes nesse tipo de mistura proporcionando maiores valores de PMF.
Vieira e Bartz (1981) em sua pesquisa sobre o efeito da adubação com esterco de galinha na cultura do
feijoeiro evidenciou o efeito da adubação orgânica sobre o rendimento de grãos, independente da adubação
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mineral, indicando a possibilidade de utilização desses insumos associados ou a substituição do insumo
mineral pelo esterco de galinha de acordo com a necessidade da cultura.
O resíduo de piscicultura juntamente com o esterco de galinha, o substrato comercial Vivatto e o solo de
barranco proporcionaram boa aeração, maior disponibilidade de nutrientes que estavam retidos no resíduo,
além da liberação feita gradativamente..
Segundo Defensor Neto (2018), o resíduo de piscicultura como substrato para produção de mudas de
pimenta dedo de moça, no município de Alto Alegre, Roraima, obteve resultados semelhantes aos
encontrados neste trabalho para a biomassa da planta. Os autores afirmam que para todas as variáveis
avaliadas (número de folhas, altura, diâmetro, MFPA, MSPA, MFR e MSR), a utilização do substrato contendo
resíduo de tanques de piscicultura (60%) + esterco bovino (20%) + areia (20%) referente foi mais eficiente no
desenvolvimento vegetativo da pimenta dedo de moça.

CONCLUSÕES

Diante dos resultados obtidos podemos concluir que o substrato contendo 25% de resíduo de tanques de
piscicultura + 25% de substrato comercial + 25% de solo de barranco + 25% de esterco de galinha
correspondente ao T5 mostrou-se mais eficiente para a produção da pimenta dedo-de-moça. Podendo ser
indicado como composição para a produção da pimenta dedo-de-moça em Normandia, Roraima
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INTRODUÇÃO
As Feiras de Ciências na Escola Estadual Mário David Andreazza já se tornaram tradicionais e estão em sua
9ª edição (Figura 1), contribuindo para que os estudantes possam divulgar as suas produções científicas,
sempre trabalhando em conformidade com o tema proposto pela Semana Nacional de Ciências e Tecnologia
– SNCT, que tem o objetivo de aproximar a Ciência e Tecnologia da população. A escola já teve quatro
projetos premiados na Feira Estadual de Ciências de Roraima, inclusive em 2019 contou com duas
premiações, tendo sido uma delas para representar internacionalmente o estado na Feira FEPROCY, na
cidade de Concepcion/Paraguai. A elaboração e apresentações vem despertando nos estudantes da escola
um interesse para fazer ciência, uma vez que as Feiras de Ciências desempenham um papel importante para
a Educação em Ciência e Tecnologia.

Figura 1: Foto da 9ª edição da Feira de Ciências da escola MDA. Fonte: Autores da Pesquisa 2019

O presente estudo é resultado desse empenho em fazer ciência, o qual utilizou cosméticos como tema
gerador para a IX Feira de Ciências, desta escola, com o objetivo de apontar alternativas para a diminuição
da produção de cosméticos com alto índice de produtos químicos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, e
para contribuir com essa pesquisa, e responder ao objetivo geral consideramos os seguintes objetivos
específicos: Verificar a composição entre um produto natural e um industrializado; averiguar a possibilidade
do acesso aos produtos naturais para a produção de cosméticos com baixo custo e benefícios para a saúde e
desenvolver produtos de bases naturais, para substituir os industrializados. A pesquisa justificou-se por
acreditarmos que os cosméticos sintéticos apresentam a adição de aditivos químicos. A proposta do presente
estudo foi de unir a reflexão entre teoria, prática e experimentação com o intuito de ajudar o meio ambiente
usando recursos naturais para a produção de cosméticos. Defendemos a ideia de quebrar a barreira do
consumo excessivo de produtos químicos prejudicais a saúde e ao meio ambiente, desenvolvendo produtos
de bases naturais, com a intenção de diminuir o processo industrial e os testes feitos em animais. Dessa
forma propõe-se desenvolver a divulgação cientifica, através da apresentação de produtos de base naturais,
correlacionando a durabilidade e os benefícios à saúde humana e animal.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada entre março e setembro de 2019, com os alunos da terceira série (301) do ensino
médio de uma escola estadual, da cidade de Boa Vista-RR. Quanto à abordagem, é qualitativa, do tipo
bibliográfica e de campo. A população da pesquisa contou com estudantes do ensino médio, professora de
química e orientadora educacional. A amostra foi composta por 31 estudantes da 3ª série do Ensino Médio,
uma professora de química da Escola Estadual Mário David Andreazza e a Orientadora Educacional. A
amostra foi selecionada pelo critério não probabilístico, por intencionalidade e voluntariedade. A pesquisa

mailto:riso_roraima@hotmail.com
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desenvolveu-se em etapas distintas, tais como pesquisa bibliográfica, aplicação de questionário, roda de
conversas, levantamentos de dados, análise dos compostos químicos presentes nos cosméticos, tabulação
de dados, produção de cosméticos de base natural e debate sobre as pesquisas, os novos conhecimentos, as
dúvidas, as curiosidades e avaliação da proposta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio de pesquisas bibliográficas observou-se que a naturalidade na maquiagem está em alta, percebeu-
se que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o excesso de produtos químicos existentes nos
cosméticos e procurando meios de retirar esses produtos de sua rotina. Mas percebeu-se também que os
produtos naturais são mais difíceis de acesso, por causa do custo benefício que as marcas conceituadas
oferecem. Foram realizadas pesquisas de campo com 52 meninas do ensino médio da escola estadual para
verificar algumas questões. A primeira questão abordada foi para identificar quem usa maquiagem e
percebemos que a maioria respondeu que sim, das 52 estudantes entrevistadas 43 responderam que usam
maquiagem constantemente. A segunda pergunta, conforme apresenta a figura 2, foi para verificar se as
entrevistadas sabiam da existência de produtos químicos em cosméticos sabe que em alguns cosméticos que
são prejudiciais à saúde tais como: Chumbo, parabenos, toluenos, formaldeídos, laurel, formol dentre outros e
percebeu-se que a maioria das entrevistadas desconhece essa situação.

Figura 2: Gráfico de resposta do questionário aplicado as alunas. Fonte: Autores da pesquisa 2019.

A terceira pergunta envolvia o significado de algumas palavras e infelizmente entre a população da pesquisa
notou-se que a maioria das entrevistadas desconhecia a palavra termo de certificação e que a maioria delas
compram os cosméticos pelo modelo da embalagem que deve ser reciclável deixando de lado as matérias
primas e seus derivados.

Figura 3: Gráfico de resposta do questionário. Fonte: Autores da Pesquisa
A quinta pergunta que fator tem mais importância na escolha de uma maquiagem, e notou-se que as
entrevistadas estão preocupadas com a marca. Diante do exposto a turma 301 tentou a fabricação de alguns
cosméticos naturais, livres de produtos químicos para ser utilizados na maquiagem do dia a dia, desde a
preparação da pele até os produtos de alto acabamento. Todavia a falta de recursos e estrutura física alguns
produtos não tiveram sucesso, alguns como rímel, gloss, base e delineador conseguiram concluir com
sucesso o efeito, porém a durabilidade deixou a desejar. Os produtos que conseguiram com êxito foi o
sabonete líquido, cosmético de base natural que limpa as impurezas da pele, deixando-a com um aspecto
mais limpo, sua fórmula foi criada pelas estudantes apresentadas na figura 4.
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Figura 4: Sabonete Líquido. Fonte: autores da pesquisa.

Na figura 5, é apresentado, batom natural de beterraba e manteiga de Karité, cremoso, que possui um efeito
de hidratação, deixando os lábios livres de qualquer ressecamento.

Figura 5: Baton Fonte: Autores da Pesquisa

O esfoliante a base de aloe e vera e açúcar, conforme figura 6, obteve um bom resultado e apreciação
favorável entre as pessoas que utilizaram durante um mês.

Figura 6: Esfoliante. Fonte: Autores da Pesquisa

Os resultados dos produtos produzidos pelos alunos na pesquisa e as conclusões obtidas foram
apresentados na Feira de Ciências da escola e estadual.

A B C
Figura 7: A e B participação na Feira de Ciências da Escola MDA e C participação na Feira Estadual de RR.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta realizada evidenciou-se a presença da divulgação cientifica, pois equivaleu-se da construção
coletiva do conhecimento, e o aprendizado não ocorreu de forma arbitrária, foram estabelecidos parâmetros e
formas de estudos que contribuíram para o desenvolvimento social, com o pesquisador protagonista do seu
conhecimento.
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As leituras e as experimentações no decorrer da pesquisa aguçaram a curiosidade dos estudantes para a
busca de novos conhecimentos, mostrando um outro lado dos cosméticos, o lado importante e presente no
cotidiano muito mais do que eles percebiam e a cada resultado apresentado criava-se uma expectativa da
importância de avaliar as composições das maquiagens industrializadas com as de bases naturais para ter
uma melhor visão e compreensão do que há por trás da criação de uma maquiagem.
Através dos relatos nas rodas de conversas verificou-se que foram conscientizados para o perigo de alguns
cosméticos industrializados, e permitiu a ampliação de novos métodos de averiguação e a oportunidade de
entender a indústria de cosméticos de uma forma mais prática, pois percebeu-se a inserção de cosméticos,
no cotidiano para fins de embelezamento, porém poucos conhecem os biocosméticos e os procedimentos
feito para a produção das maquiagens industriais, pois se conhecessem com certeza, uma porcentagem da
mesma, ainda que mínima, optaria pelos cosméticos naturais. Levando em consideração os aspectos
podemos sensibilizar a população atual acerca do não uso de produtos nocivos.
As buscas e conquistas, por vezes conflitantes, e imperdíveis, o conhecimento adquirido e as mudanças de
visão, foram uma realidade na vida daqueles que participaram desta pesquisa e que todos aqueles que a
puderem ler sejam também motivados a perceber os pontos positivos e negativos ao se usar um cosmético, e
que cabe a cada um analisar o cosmético adquirido como um todo, desde sua fabricação, coleta das
matérias-primas, uso e descarte.
Acredita-se que a pesquisa é a chave para o progresso, para isto a formação na escola precisa ser reflexiva,
ampla e crítica para que este seja o canal para a conscientização dos menos favorecidos, transformando-os
em povo e não apenas massa. Apesar de todas as críticas referentes à educação, e das dificuldades
existentes, há possibilidades de mudanças no ensino-aprendizagem e os problemas tão debatidos, podem
ser trabalhados e superados desde que haja empenho lúcido e coletivo por parte de todos os envolvidos no
processo educacional. Isso pode parecer utópico, mas como disse Leite (2001), as utopias servem para fazer
caminhar.
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INTRODUÇÃO

A caracterização florística é o primeiro passo para se conhecer uma floresta de fato (CONDÉ & TONINI, 2013;
SILVA et al., 2014). A composição de espécies, a estrutura vertical e horizontal e sua produtividade, por
exemplo, são importantes parâmetros que auxiliam na melhora dos cálculos de emissão de gases de efeito
estufa (EGEE) para atmosfera (BARNI et al., 2015; ARAGÃO et al., 2018). O desmatamento e os incêndios
florestais representam hoje uma das maiores ameaças à integridade da floresta amazônica e que põem em
risco os serviços ambientais prestados por ela (FEARNSIDE, 2008; FEARNSIDE et al., 2013). Em face da
acelerada perda de floresta por esses processos se faz necessário o acompanhamento desses fenômenos
antrópicos com o objetivo de manter a conservação florestal e os serviços ambientais. Isso somente é
possível quando se tem um retrato fiel da floresta e que permite o seu monitoramento ao longo do tempo de
forma eficaz e duradoura. Diante desse contexto, o estudo teve como objetivo realizar a caracterização
fitossociológica em 12 parcelas permanentes inventariadas para monitoramento de florestas atingidas por
incêndios florestais na região Sul do Estado de Roraima.

MATERIAL E MÉTODOS

O projeto abrangeu os cinco municípios da região Sul do estado de Roraima. As parcelas foram instaladas
em florestas com histórico de fogo ao longo das duas principais rodovias da região sul: BR–174, cortando o
município de Rorainópolis e Caracaraí e BR–210, cortando os municípios de São Luís, São João da Baliza e
Caroebe (Figura 1). A cobertura vegetal original dessa região é formada por Floresta Ombrófila densa,
Ecótono (região de contato) entre floresta ombrófila / Campinarana / Campina, e por Campinarana (BARNI et
al., 2016). O clima predominante da região, de acordo com a classificação de Köppen, é Am (clima de
monção) e Af (clima equatorial de floresta) com pequeno período de seca; precipitação média variando entre
1.900–2.200 mm (BARNI et al., 2020) e a temperatura média anual varia em torno de 27°C. A região foi
atingida por incêndios florestais de sub-bosque de grandes proporções no final do ano de 2015 (dezembro) e
início de 2016 (janeiro e fevereiro) (BARNI et al., 2017).
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Figura 1. Área de estudo. Os círculos em vermelho representam as parcelas inventariadas na área de estudo.

Instalação das parcelas em campo

Ao todo foram instaladas 12 parcelas permanentes. Destas, 5 foram instaladas no município de Rorainópolis,
2 em Caracaraí, 2 em São Luiz, 1 em São João da Baliza e 2 em Caroebe. Cada parcela seguiu o padrão
usado em Xaud et al. (2013) medindo 0,25 ha (25 m x 100 m) totalizando 3 hectares. Sete das 12 parcelas
foram instaladas em áreas sem vestígios de passagem do fogo (testemunhas) e cinco em área com vestígios
da passagem de fogo. A distância mínima entre as parcelas foi de pelo menos 250 m. Nas áreas próximas ao
desmatamento observou-se a distância mínima de 50 m, contados a partir da borda da floresta, para o
estabelecimento das parcelas em campo. Todas as parcelas foram georreferenciadas marcando-se um ponto
com GPS em sua parte central (a 50 m do início da parcela) e a materialidade física foi assinalada por três
barras de ferro (3/4 polegadas) de 1,0 m, fincadas a zero m, a 50 m e a 100 m. Os indivíduos arbóreos e
palmeiras com Diâmetro a Altura do Peito – DAP ≥ 10 cm foram marcados com uma placa de alumínio (3 x 3
cm) contendo a identificação da parcela e um número sequencial correspondente à sua posição. Para as
medidas de diâmetro foi utilizada fita diamétrica e para a tomada de altura (m) foi utilizada uma vara de cinco
metros como referência. Posteriormente, em escritório, utilizou-se o sistema de classificação Angiosperm
Phylogeny Group – APG IV (2016) para caracterização no nível de família, gênero e espécies dos indivíduos
identificados em campo pelo seu nome vulgar. Os indivíduos que não foram identificados em campo
receberam a sigla NI. Os dados da estrutura fitossociológica, estrutura horizontal, número de indivíduos por
espécie e distribuição diamétrica foram analisados por meio do software Excel, versão 2016 (https://microsoft-
excel-2016.softonic.com.br/). Para a caracterização da estrutura horizontal da vegetação foram utilizados
parâmetros área basal, densidade absoluta (DAi) e relativa (DRi), frequência absoluta (FAi) e relativa (FRi),
dominância absoluta (DoAi) e relativa (DoRi) e Índice de Valor de Importância (IVI), (SOARES et al. (2011).
Para a classificação diamétrica o conjunto de árvores vivas foram distribuídas em 19 classes diamétricas com
5 cm de intervalo cada classe. Apenas a última classe (> 100 cm) não obedeceu esse intervalo (SOARES et
al. 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas 12 parcelas foram inventariados 1419 indivíduos arbóreos, incluindo palmeiras e 66 indivíduos mortos
(4,6%). Deste total, 604 indivíduos (42,6%) não foram identificados em nenhum nível taxonômico e 815
indivíduos (57,4%), foram identificados e distribuídos em 26 famílias e 64 espécies. Para estimativas de
parâmetros fitossociológicos as análises da estrutura horizontal englobaram somente 786 indivíduos,
deixando de fora os indivíduos não identificados (NI) e árvores mortas. Dentre as famílias registradas, as que
predominaram foram: Fabaceae (23,4%), Apocynaceae (9,4%), Arecaceae (6,3%) Burseraceae (6,3%)
Lecythidaceae (6,3%) Bignoniaceae (4,7%) Malvaceae (4,7%) Sapotaceae (4,7%) juntas somam cerca de
(65,6%) das espécies amostrada e as demais contribuíram com 34,4% (Figura 2 A). Este estudo corrobora
com os resultados encontrados por Oliveira & Amaral (2005); Condé & Tonini (2013) e Silva et al. (2014).
Segundo esses autores a riqueza de espécies cooperam efetivamente para supremacia dessas famílias, que
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é a causa das peculiaridades fisionômicas da floresta. Na maioria dos estudos florísticos, as famílias que
exibem o maior número de espécies também representam maior riqueza de indivíduos (ARAÚJO et al., 2009;
CONDÉ & TONINI, 2013; SILVA et al., 2014). No presente estudo, a família Fabaceae foi responsável por
cerca de 23,4% do total de indivíduos amostrados, garantindo domínio desta família em ecossistemas
florestais (ARAÚJO et al., 2009; CONDÉ & TONINI, 2013; SILVA et al., 2014; DIONISIO et al., 2016).

As espécies mais abundantes na área foram: Inga sp. (104), Eschweilera sp. 1 (89), Maximiliana maripa
(Aubl.) Drude (72), Goupia glabra Aubl. (69), Vismia sp. (52), Cecropia sp (48), Miconia sp. 1(38), Euterpe
precatoria Martius (25), Connarus perrottetii (DC.) Planch. (21), Geissospermum sericeum Miers (18),
Bertholletia excelsa Bonpl. (16), Rollinia exsucca (Dun) DC. (15), Anaxagorea brevipes Benth., Apeiba
echinata Gaertner e Maclura tinctoria (14 cada) Manilkara huberi (Ducke) A.Chev. e Tachigali sp. (12 cada),
Theobroma subincanum Mart. (11). Estas 18 espécies foram responsáveis por 80,9% do total de indivíduos
amostrados e identificados (Figura 2 B). As demais espécies somaram 46 indivíduos representando 19,1% do
total da composição florística. O presente trabalho corrobora com estudos, feitos por Silva et al. (2014),
Molina et al. (2020) e Piva et al. (2020), considerando que os ambientes possuem similaridade entre eles.

O IVI é um dado que expressa numericamente a importância de uma determinada espécie dentre as árvores
de uma comunidade florestal (SOARES et al., 2011). O mesmo pode ser utilizado em planos de manejo como
indicador da importância ecológica, devido à influência das espécies mais frequentes e dominantes nos
processos básicos de equilíbrio da flora e manutenção da fauna, fornecendo abrigo e alimentação (SILVA et
al., 2014). As famílias que apresentaram IVI mais expressivos na área estudada, em ordem decrescente,
foram: Fabaceae (16,8%), Lecythidaceae (14,7%); Arecacea (9,7%); Apocynaceae (6,6%); Sapotaceae
(6,4%); Goupiaceae (6,1%); Urticaceae (5,7%); Hipericaaceae (4,8%); Anonaceae (4,0%); Malvaceae (3,9%);
Burseraceae (3,2%); Melastomataceae (2,8%) e Moraceae (2,6%) (Figura 2 C). Estas famílias representam
87,2% de toda riqueza das espécies, representando também 51,4% do total dos indivíduos amostrados, e as
demais espécies juntas somaram 12,8%. O presente trabalho corrobora com o estudo feito por Silva et al.
(2014), em uma floresta de terra firme no sudeste do Amapá, região Amazônia oriental, onde a família
Fabaceae foi a que apresentou dominâncias em todos os parâmetros observados.
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Figura 2. Em (A) distribuição de espécies (n) por família botânica; em (B) número de indivíduos por espécie e em (C)
Índice de Valor de Importância (IVI) das 26 famílias descritas no estudo.

As 13 espécies que mais se destacaram pelo índice de valor de importância (IVI) em ordem decrescente,
foram: Eschweilera sp1 (9,72); Ingá sp. (8,70); Maximiliana maripa (Aubl.) Drude (6,76); Goupia glabra Aubl.
(5,83); Cecropia sp. (4,88); Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. (4.78); Vismia sp. (4,39); Bertholletia excelsa
Bompl. (3,68); Geissospermum sericeum Miers (2,68); Euterpe precatória Martius (2,31); Miconia sp.1(2,04);
Tachigali sp. (2,00); Tachigali sp.2 (1,98). Estas espécies representam 70,6% de todos os indivíduos
identificados (Tabela 1). As demais espécies representaram 29,4% do banco de dados.

Tabela 1. Parâmetros estruturais de 13 espécies amostradas em 3 (três) hectares em floresta de terra firme no Sul do
Estado do Roraima. Sendo: N = Número de Indivíduos; AB = Área Basal; DR = Densidade Relativa; FR = Frequência
Relativa; DoR = Dominância Relativa; IVI (%) = Índice de Valor de Importância.

Nome científico NI AB DA DoA FA FR DR DoR IVI(%)

Eschweilera sp. 1 89 5,245 29,7 1,7482 83,33 4,74 11,32 13,08 9,72

Inga sp. 104 3,254 34,7 1,0845 83,33 4,74 13,23 8,12 8,70

Maximiliana maripa (Aubl.) Drude 72 3,696 24,0 1,2320 33,33 1,90 9,16 9,22 6,76

Goupia glabra Aubl. 69 2,733 23,0 0,9110 33,33 1,90 8,78 6,82 5,83

Cecropia sp 48 1,715 16,0 0,5717 75,00 4,27 6,11 4,28 4,88

Manilkara huberi (Ducke) A.Chev. 12 3,811 4,0 1,2702 58,33 3,32 1,53 9,51 4,78

Vismia sp. 52 1,106 17,3 0,3685 66,67 3,79 6,62 2,76 4,39

Bertholletia excelsa Bonpl. 16 2,468 5,3 0,8227 50,00 2,84 2,04 6,16 3,68

Geissospermum sericeum Miers 18 0,593 6,0 0,1978 75,00 4,27 2,29 1,48 2,68

Euterpe precatório Martius 25 0,360 8,3 0,1199 50,00 2,84 3,18 0,90 2,31

Miconia sp. 1 30 0,733 10,0 0,2443 8,33 0,47 3,82 1,83 2,04

Tachigali sp. 12 0,845 4,0 0,2817 41,67 2,37 1,53 2,11 2,00

Tachigali sp. 2 8 0,833 2,7 0,2775 50,00 2,84 1,02 2,08 1,98

Estrutura diamétrica

A forma de “J-invertido”, observado na figura 3, retrata o padrão típico de uma floresta inequiânea (árvores de
diferentes idades), como a floresta amazônica (SOARES et al. 2011). As maiores concentrações de
indivíduos foram observadas entre as classes de 10 a 25 cm (3 classes), perfazendo 72,9% do total
amostrado. A amostragem de 25 a 55 cm (6 classes) representou 23,3% do total amostrado e reduzindo
progressivamente a quantidade de indivíduos para intervalos de classes maiores. Finalmente 3,8% dos
indivíduos (30) apresentaram o DAP superior a 55 cm de diâmetro, considerado comercial (SILVA et al.,
2014). A área basal calculada para as 12 parcelas foi de 40,1 m² (13,4 m² ha-1), representando 786 indivíduos
vivos e identificados no estudo.
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Figura 3. Classes de diâmetro (DAP ≥ 10cm) dos indivíduos amostradas identificados em 3 (três) hectares de Floresta
de terra firme no Sul de Roraima.

CONCLUSÕES

Esse estudo poderá servir como base confiável para o monitoramento do fogo dentro do escopo do projeto
TERRAMZ. No entanto, o grande número de indivíduos não identificados poderá, de certa forma,
comprometer a qualidade do monitoramento. Nesse caso, recomenda-se que nas próximas visitas de campo
para obtenção de novos dados sejam coletados também material botânico para possibilitar a identificação dos
indivíduos não identificados no primeiro censo.
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INTRODUÇÃO

Na região Amazônica, como em certos países, a produção agropecuária apresenta um grande impacto
econômico (HOMMA, 2017). Vários recursos financeiros e operacionais são, por consequência,
implementados para assegurar a qualidade da produção e enfrentar degradações de cultivos (PICON et al.,
2019). Uns dos principais fatores de degradações que levam importante parte da produção forrageiras, são
ataque de insetos-pragas (DIAS-FILHO, 2011).

Em 2015, no município de Alto Alegre no estado de Roraima, ocorreu o ataque de percevejos de gênero
Blissus pulchellus, o que degradou as pastagens de vários produtores, causando prejuízos econômicos. A
aparição do inseto B. pulchellus foi o primeiro e o único ainda relatado no Brasil (TEIXEIRA, 2016; DA SILVA,
2019). Esse fato despertou o interesse de órgão de pesquisas, nas medidas preventivas contra a proliferação
do inseto pelo resto da país.

Um dos passos dessas medidas é a identificação dos insetos, uma tarefa complexa devido à escassez de
taxonomistas especializados na região Norte do Brasil. Entretanto, recentes avanços em áreas como
aprendizagem de máquina, possibilitam ferramentas de identificação baseadas em imagens digitais, tendo a
acurácia assertiva maior que um especialista (VALAN et al., 2019).

Dessa forma, esse trabalho propõe a avaliação de métodos de aprendizagem de máquina na classificação de
insetos causadores de degradação das pastagens no estado de Roraima.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa envolveu dois insetos considerados pragas de pastagem no estado de Roraima, são eles: Blissus
pulchellus e a cigarrinha das pastagens. Por falta de dados suficiente para iniciar a pesquisa, coletou-se
primeiramente, os dados no formato de imagens, usando duas câmeras e uma lupa eletrônica Leica EZ 4W
(Figura 1c). A primeira câmera foi uma máquina profissional de Modelo CANON EOS REBEL TS, e a segunda
um celular SAMSUNG de marca SM-G610M. Sendo um ambiente de experimento controlado, foi construída
uma caixa de forma cúbica (50x50x50 cm) (Figura 1a) na qual é colocado pelo fundo da caixa uma lâmpada
Led Painel Pop (40x40x4 cm) de 30W de luminosidade difusa 82 Lm/W e na tampa da caixa, 4 lâmpadas
Spot Led 12W de tamanho (17x17x3.6 cm) de luminosidade difusa de 75 Lm/W, todas de cor branca (Figura
1b).

As imagens foram tiradas com um fundo na cor magenta primária (#EC008C) em todo o interior da caixa
(Figura 1b).

Em seguinte, na etapa de pré-processamento, usando o software Photoshop, iniciou-se o corte e recorte de
todas as imagens. Focando nos insetos, aplicou-se as seguintes propriedades nas imagens tiradas da
câmera e do celular: temperatura: 4550, colorir: -2, exposição +0,40, vibração +25 e Saturação -100. Foi
apenas aplicada nas imagens tiradas da lupa de fundo magenta a Saturação -100.

Logo, depois do pré-processamento, realizou-se a segmentação para remover o fundo das imagens, em
seguida a conversão ao tom cinza para a remoção de ruídos. Foi usado nesta etapa, a operação lógica
binária AND (&) junto as funções de erosão e de dilatação da Biblioteca OpenCV para uma suavização linear.
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Passou-se à extração das características de cor, da textura e de forma, usando as bibliotecas OpenCV e
MOHATAS que possua os algoritmos: HU MOMENTS para extrair as formas, HARALICK TEXTURE para as
Texturas e COLOR HISTOGRAM para a Cor.

(a) (b) (c)

Figura 1: Caixa Cubica projetado e Lupa eletrônica
A classificação abordada na pesquisa, diz respeito aos algoritmos K-nearest neighbors algorithm – KNN
Support Vector Clustering –SVC, RDFC (Random Forest Classificação) e o XGBoost (BEN-HUR, 2008;
BREIMAN; LAST; RICE, 2003; CHEN; GUESTRIN, 2016; SCHÖLKOPF et al., 2000; SOUCY; MINEAU, 2001).
Os dados coletados foram separados em três categorias: dados de Treinamento, de Teste e de Validação. Os
dados de Treinamento e de Teste, processados da mesma forma, entraram respectivamente no treinamento
dos algoritmos e na avaliação da aprendizagem destes últimos. Os dados de Validação, se referindo a um
caso geral e qualquer de imagens de insetos, não entraram no treinamento dos algoritmos. Assim, servindo
para avaliar com que precisão os algoritmos treinados podem classificar ou se adequar aos dados
desconhecidos. Para os dados de Validação, a metodologia previu três maneiras diferentes de chegada de
dados por usuário, são elas: 1) imagens sem pré-processamento obtida diretamente da Lupa, 2) imagens
anteriores segmentadas no intuito de diminuir os custos de processamento e focar no alvo, 3) imagens da
categoria 2 usando as mesmas características de pré-processamento conforme aos dados de Treinamento e
de Teste.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados de Teste na avaliação da aprendizagem apresentaram as seguintes acurácias: 67.61%, 70.95%,
89.20%, 91.77% para os respectivos algoritmos de SVC, KNN, RDFC, XGBoost (Tabelas: 1, 2, 3 e 4).
Avaliando o desempenho de cada algoritmo a respeito das imagens de insetos observamos que com o B.
pulchellus ficou com uma precisão de 0.76 e um recall de 0.82, e a cigarrinha com uma precisão de 0.58 e um
recall de 0.50 para o KNN (Tabela 1). No SVC, obteve-se, respectivamente, uma precisão e recall de: 0.68 e
0.98 para o B. pulchellus e 0.69 e 0.07 para a Cigarrinha (Tabela 2). No RDFC, houve uma melhoria de 0.92 e
0.92 para a precisão e recall no Blissus, 0.84 e 0.83 para a Cigarrinha (Tabela 3). Os resultados com o
algoritmo XGBoost foram superiores com uma precisão e recall de: 0.93 e 0.95 no Blissus, e no 0.90 e 0.85
na Cigarrinha (Tabela 4).
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Tabela 1: Resultados-Dados de Teste com KNN. Tabela 2: Resultado-Dados de Teste com RDFC.

Tabela 3: Resultados-Dados de Teste com SVC. Tabela 4: Resultado-Dados de Teste com XGBoost.
Assim, essas medidas apontam o XGBoost como o melhor classificador nestas tarefas, logo depois o RDFC e
o KNN, pela alta pontuação dos índices de precisão e de recall o que significa, respetivamente, o quanto um
algoritmo prever como certa a sua predição e o quanto, realmente, essa predição é verdadeira. No caso de
SVC e do KNN os algoritmos conseguiram bem aprender um pouco acima da média, as características do B.
pulchellus, medianamente as características da cigarrinha no KNN e pouco da característica da cigarrinha no
SVC (precisão: 0.69 e recall: 0.07). Isso leva a descartar o SVC e considerar como aceitável nesta tarefa o
KNN.

Os resultados obtidos com a validação do reconhecimento dos insetos utilizando o algoritmo KNN mostraram
que sem segmentação houve uma acurácia de 76 % com uma precisão de 0.94 (proporção preditiva positiva)
e um recall de 0.7 (proporção de resultados reais positivo) para o B. pulchellus. No que diz respeito a
cigarrinha, os resultados foram, respectivamente, de 0.10 e 0.32 de precisão e recall (Tabela 5).

Utilizando a segmentação das imagens de validação, a acurácia obtida foi de 79,67%, com uma precisão de
0.89 e recall 0.88 para o Blissus e com a cigarrinha, uma precisão de 0.24 e um recall 0.25 (Tabela 5).

Quando foram usadas a saturação com as imagens segmentadas a acurácia caiu para 60,88 % tendo com
uma precisão e recall para o Blissus os seguintes valores: 0.91 e 0.61. Com a cigarrinha a precisão foi de
0.10 e o recall 0.53 (Tabela 5).

Tabela 5: Resultados das três maneiras diferentes de validação do algoritmo KNN no reconhecimento dos
insetos Blissus pulchellus e cigarrinha das pastagens.
Destes resultados, observa-se que, apesar das acurácias serem acima da média, o KNN não teve um bom
desempenho com os dados de imagem saturadas e segmentadas nem com as imagens sem segmentação.
Isso constata-se nas observações dos valores fracos da precisão e do recall. As imagens com segmentação
no KNN apresentaram precisão e recall altos para o B. pulchellus, o que significa que o algoritmo conseguiu
realmente reconhecer o inseto, e, com a cigarrinha, apesar da precisão estar bem próxima ao recall, os dois
valores são fracos. Assim, pode-se dizer que o KNN não conseguiu identificar toda a categoria de cigarrinhas.

Quando se utilizou o algoritmo SVC, obteve-se as seguintes acurácias, 93%, 86,89%, 92,17%,
respectivamente, para os dados de Validação sem segmentação, com segmentação e com imagens
saturadas e segmentadas (Tabela 6). Com as imagens do Blissus, obteve-se uma precisão de 0.93 e um
recall de 1.00 para imagens sem segmentação, em seguida, uma precisão de 0.87 e um recall de 1.00 para
imagens segmentadas, e obteve-se finalmente, uma precisão de 0.92 e um recall de 1.00 nas imagens
saturadas e segmentadas (Tabela 6). Esses resultados apontam uma grande precisão do algoritmo SVC no
reconhecimento do B. pulchellus. No que diz respeito à precisão e ao recall das imagens de validação da
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cigarrinha, o valor 0.00 foi obtido em todas tentativas (Tabela 6). De fato, o algoritmo SVC não consegue
reconhecer as imagens de Validação da cigarrinha.

Tabela 6: Resultados das três maneiras diferentes de validação do algoritmo SVC no reconhecimento dos
insetos Blissus pulchellus e cigarrinha das pastagens
A classificação das imagens com o algoritmo RDFC deram como acurácias os valores 7.75%, 85,57% e
25.81% para, respectivamente, os dados de validação sem segmentação, com segmentação e com saturação
e segmentação (Tabela 7). Isso aponta que o algoritmo RDFC reconhece os dados de Validação com
segmentação. Olhando de perto os índices de desempenho, com os dados de validação sem segmentação a
precisão e o recall ficaram, respectivamente, com os valores de 0.80 e 0.02 para o Blissus, e de 0.06 e 0.95
para a cigarrinha (Tabela 7). Note-se assim, que o algoritmo reconheceu pouco as características do B.
pulchellus e ficou muito tendencioso com as características da cigarrinha. Nos dados de Validação com
segmentação, a precisão e o recall ficaram, respectivamente, com os valores de 0.87 e 0.97 para o Blissus, e
de 0.30 e 0.07 para a cigarrinha (Tabela 7). Isto significa que o algoritmo consegue reconhecer as imagens do
B. pulchellus quando for segmentada e não consegue reconhecer as da cigarrinha. Quanto às imagens
saturadas e segmentadas, a precisão deu 1.00 e o recall 0.20 para o Blissus e para a cigarrinha, a precisão e
o recall deram 0.10 e 1.00 (Tabela 7). Assim, observe-se, também, uma orientação tendenciosa a prever os
insetos do B. pulchellus desta base de validação como cigarrinha pelo RDFC.

Figura 7: Resultados das três maneiras diferentes de validação do algoritmo RDFC no reconhecimento dos
insetos Blissus pulchellus e cigarrinha das pastagens
Com o algoritmo XGBoost, obteve-se, respectivamente, para os dados de Validação sem segmentação, com
segmentação e com saturação e segmentação, as acurácias de 72,5%, 86,9% e 32,26% (Tabela 8). Com
essas acurácias os dados de Validação com segmentação se posicionam como os mais reconhecidos na
tarefa de classificação. No B. pulchellus, obteve-se, com as imagens sem segmentação, uma precisão de
0.92 e um recall de 0.78, em seguida, com as imagens com segmentação, uma precisão de 0.87 e um recall
de 1.00 e, por fim, com as imagens saturadas e segmentadas, uma precisão de 0.98 e 0.27 (Tabela 8). A
precisão e o recall de imagens de validação sem segmentação e com segmentação, apontam que o algoritmo
XGBoost se encaixe no reconhecimento do inseto. O fato de obter um recall fraco com os dados de validação
saturada e segmentada aponta que o algoritmo está tendencioso a reconhecer as imagens do B. pulchellus.
Analisando os resultados da cigarrinha, verificou-se uma precisão e um recall praticamente igual a zero, com
os dados de validação sem segmentação e com segmentação. Com os dados de validação saturada e
segmentada, obteve-se uma precisão muito fraca (0.10) e, ao contrário, um recall alto (0.94) (Tabela 8).
Pode-se notar, então, que o algoritmo de XGBoost é ineficaz para o reconhecimento dos insetos destas
bases de dados.
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Figura 8: Resultados das três maneiras diferentes de validação do algoritmo XGBoost no reconhecimento de
dos insetos Blissus pulchellus e cigarrinha das pastagens.
Em geral, os dados de validação foram observados situações de overfitting (precisão alta, recall fraca) e de
underfitting (precisão baixa, recall alta) que são, simplesmente, quando o algoritmo tende a reconhecer ou
aprender muito ou pouco das características das imagens. No que diz respeito as categorias de dados da
validação, pode-se concluir que as imagens apenas segmentadas apresentaram um bom resultado a respeito
de suas acurácias e também no seu desempenho, particularmente com o B. pulchellus. Em relação à
cigarrinha, certos algoritmos tiveram valores de desempenho bem fraco, praticamente igual a zero. Houve
carência de informação que contribua na classificação das imagens da cigarrinha. Os algoritmos ficaram bons
na sua tarefa de identificação, mas para não ocorrer problemas de overfitting ou de underfitting alguns ajustes
podem ser feitos, como por exemplo o aumento da imagem da base de dados.

CONCLUSÕES

Os resultados apontam uma viabilidade de classificação dos insetos-pragas B. pulchellus e Cigarrinha pelos
algoritmos de aprendizagem de máquinas com as acurácias indo de 67% para 91% com os dados de Teste.
O XGBoost e o RDFC se posicionaram como os melhores, tanto pela acurácia e os índices de medida do
desempenho. Ainda se apresentaram, ótimos com os dados de Validação que não entraram na aprendizagem
apenas com imagem segmentadas.
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Palavras Chave: Spodoptera, banco de imagens, pastagem, pragas.

INTRODUÇÃO
A degradação das pastagens é um dos principais problemas da pecuária na Amazônia (DIAS-FILHO, 2011) e
no estado Roraima esse problema não é diferente (BENDAHAN, 2015). Um dos principais fatores que
contribuem para à degradação são os ataques de insetos-pragas, principalmente lagartas desfolhadoras das
espécies Spodoptera fugiperda e Mocis latipes (TEIXEIRA et al., 2019).
No método tradicional de identificação dos danos causadas por esses insetos-pragas, o produtor precisa
percorrer toda a extensão das pastagens e visualmente procurar por sinais de ataque, todavia esse método
pode ser demorado e ineficaz. Os primeiro sinais são observados na parte inferior das folhas, caracterizado
por pequenas manchas brancas devido a raspagem da epiderme da planta forrageira (TEIXEIRA et al., 2019).
Nos primeiros instares o consumo é menor, e a partir dos dois últimos instares pode representar mais de
70% o consumo total, durante o ciclo de vida (ASSUNÇÃO-ALBUQUERQUE; PESO-AGUIAR;
ALBUQUERQUE, 2010). Essa dinâmica do consumo, indica que é interessante que se desenvolvam métodos
de identificação precoce desses insetos-pragas (BENTO, 2019).
Nos últimos anos, o uso de imagens para diagnosticar pragas e doenças tem crescido, devido, sobretudo, aos
avanços tecnológicos ligados as tecnologias de aprendizado de máquinas (KERKECH; HAFIANE; CANALS,
2018). Por outro lado, essas novas tecnologias, necessitam de banco com milhares de imagens para que se
possa treinar os algoritmos com acurácia necessária para garantir confiabilidade das predições.
Nesse contexto, para subsidiar a construção de banco de dados com diversidade de imagens de danos
causadas por S. fugiperda em Brachiaria brizantha cv. Marandu, este trabalho tem como objetivo testar quais
os danos gerados no primeiro instar no período de 2h e 48h após a infestação e quais os danos causados por
4º. Instar após 48 da infestação.

MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado no laboratório de Entomologia da Embrapa-RR, no período de agosto a
outubro de 2020. Para o teste, utilizou-se duas bandejas plásticas de 5 cm de altura, 21 de largura e 15 de
comprimento, cobertas por filme plástico para evitar a saída das lagartas e entrada de outros insetos durante
o período de coleta das imagens (Figura 1). As bandejas ficaram dentro do laboratório com temperatura
controlada entre 23 a 25 C° e umidade relativa do ar entre 60 a 75 %.
Em cada uma das bandejas, colocou-se uma touceira com 12 folhas de 15 a 25 cm de comprimento de
Brachiaria brizantha cv. Marandu (Figura 1), folhas, que foram consideradas repetições. A base das touceiras,
ficaram imersas em recipientes de vidro contendo água destilada (Figura 1).
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Figura 1: Touceira do capim dentro da bandeja infestada pela lagarta e protegida por filme plástico.
A espécime utilizada foi a Spodoptera fugiperda, proveniente da criação massal realizada no laboratório de
entomologia da Embrapa-RR (Figura 2).

Figura 2: lagartas Spodoptera fugiperda no 1º. instar (c).

A infestação foi feita apenas na bandeja Nº 2, a outra foi utilizada apenas para o controle se houve, ou não,
contaminação por algum organismo que pudesse causar efeitos que mascarassem as injúrias causadas pelas
lagartas. No processo de infestação, adotou-se duas lagartas, na touceira, para evitar canibalismo entre as
mesmas. A bandeja 02 foi infestada com 2 lagartas no 1º insta após a eclosão. Após dois dias, da primeira
infestação, colocou-se 2 lagartas de 4º insta por bandeja.
Para avaliar as taxas de dano, utilizando a escala de danos visual (variando de 1 a 9) descrita por (DAVIS;
WILLIAMS, 1989), desenvolvida para avaliar danos causados por lagartas conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1: Escala visual de danos por lagartas descritas por DAVIS; WILLIAMS (1980).
Nota Descrição
0 Nenhum dano nas folhas
1 Perfurações diminutas em algumas folhas
2 Pequena quantidade de perfurações arredondadas em algumas folhas
3 Perfurações arredondadas em vária folhas
4 Perfurações arredondadas e lesões em algumas folhas
5 Lesões em vária folhas
6 Grandes lesões em várias folhas
7 Grandes lesões e porções comidas (dilaceradas) em algumas folhas
8 Grandes lesões e porções comidas (dilaceradas) em várias folhas
9 Grandes lesões e porções comidas (dilaceradas) na maioria das folhas
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi possível visualizar danos causados em uma folha da touceira de Brachiaria brizantha CV Marandu
causado por 2 lagartas Spodoptera fugiperda no 1º instar nas primeiras duas horas da infestação (Figura 4a)
com nota 1 na escala visual de danos, com 48h após a infestação, foi possível visualizar danos em todas as
folhas da touceira e apresentando notas entre 3 na escala de danos (figura 4b). Já as observações realizadas
48h após a infestação com lagartas no 4º. Insta, mostraram danos severos nas plantas, alcançando nota 7 na
escala de dano (Figura 4c).

A B C
Figura 4: Visualização dos danos causados por duas lagartas Spodoptera fugiperda no 1º instar em uma touceira de 10
cm de Brachiaria brizantha CV Marandu após duas horas de infestação (a), após 48h da infestação (b) e após 48h de
infestação com lagartas no 4º. Insta.

O aparecimento de danos, mesmo que apenas em uma folha, mostra que é possível reproduzir, nas
condições desse trabalho, danos já nas primeiras horas após a infestação, por outro lado, observa-se que
após 48h, o capim começou a amarelar o que pode contribuir para aumentar a diversidades de imagens para
compor o banco de imagens, que ficará mais próximo do encontrado em campo.
A imagem com 48h após a infestação com lagartas de 4 insta, sugere que o 4º. Insta, não deve contribuir para
se obter imagens com potencial para utilização em identificação de sintomas precocemente, pois os danos já
estão muito avançados, perceptíveis rapidamente ao olho humano, e sobretudo por que, as condições da
forrageira sugerem que o momento do controle já passou (TEIXEIRA et al., 2019).

CONCLUSÕES
Duas lagartas, não foram suficientes para causarem danos em todas as folhas da touceira nas primeiras duas
horas de infestação, já com 48h da infestação, duas lagartas foram suficientes para causarem danos em
todas as folhas da touceira.
Imagens com quarenta e oito horas, após a infestação, pode contribuir para aumentar a diversidade de
imagens para compor o banco de imagens de Brachiaria brizantha CV Marandu com danos por lagartas no 1º.
Insta.
Para compor o banco de imagens com danos causados por lagartas no 1º. Instar, é necessário novo teste
com diferentes quantidades de lagartas que possam causar danos já nas primeiras duas horas em todas as
folhas da touceira.
As imagens de danos causados por lagartas em 4º. Insta destruíram toda a planta, todavia não devem
contribuir para identificação precoce do ataque de lagartas em Brachiaria brizantha CV. Marandu.
Há necessidade de ampliar a quantidade de tratamentos, que envolvam os instares 2 e 3.
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INTRODUÇÃO

Na agricultura orgânica sempre se busca o equilíbrio ecológico e a prevenção de problemas que
afetam a saúde das plantas, através do uso de algumas técnicas simples é possível reduzir a
presença de pragas e doenças. Existem muitos produtos alternativos de substâncias não prejudiciais
à saúde humana e ao meio ambiente, esses produtos a partir de formulações têm características
principais a baixa ou nenhuma toxicidade ao homem e à natureza, a eficiência no combate a
doenças e pragas, o não-favorecimento à ocorrência de formas de resistência de organismos
selecionados, a disponibilidade e o custo reduzido (FERNANDES et al., 2006). A partir do
desenvolvimento deste trabalho com os alunos do 6º ano B da Escola Geraldo da Silva Pinto,
buscou-se poder contribuir com o uso de defensivos naturais, buscando um ecossistema mais
equilibrado e preservar a biodiversidade. Para dar mais ênfase ao trabalho os alunos buscaram
coletar dados dos agricultores na vicinal 08 município de Alto Alegre/RR para saber quais agrotóxico
e defensivo são utilizado por eles. Trabalhou-se a conscientização dos alunos e agricultores da
região sobre o uso de defensivos agrícolas naturais como também a seu uso e utilização. Foi
confeccionado um manual de instrução passo a passo e entregue aos produtores da região além de
palestra de como fazer os defensivos agrícolas naturais e aplicações em suas propriedades junto
com os produtores.
MATERIAL E MÉTODOS

A escolha do tema aconteceu através dos alunos do 6º ano vespertino, que ao tratar-se da feira de ciências
veio alguns temas e abordado pelos alunos então escolhido o tema defensivo agrícola natural, foi mais aceito
pelo fato de termos grandes plantação em nosso município e os alunos ser filho de agricultores de nossa
região. Então partir deste ponto começou vários levantamentos bibliográficos sobre o assunto juntamente
com a turma 6º ‘’B’’, logo depois foi colocado em pratica o estudo sobre o assunto feito um levantamento onde
se produzia mais verduras e legumes e também frutas. Então foi elaborado um questionário para aplicarmos
junto aos agricultores da nossa região, abordando e indagando sobre culturas plantadas, uso de agrotóxicos,
utilização de defensivos agrícola naturais. Feito o questionário fomos a campo precisamente na vicinal 8 no
município de Alto Alegre atrás de resultados para nossa pesquisa cientifica. Foi elaborado também um
manual de defensivos agrícolas naturais e seus benefícios feitos pelos alunos a fim de conscientizar e
incentivar os nossos agricultores para o uso de agrotóxicos. Foi feito então alguns defensivos para amostra
dos alunos para melhor explicação. O trabalho se deu de forma de Pesquisa bibliográfica, Aplicação de
questionários, palestras com os agricultores e na Fabricação de defensivos agrícolas naturais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa feita com quatro agricultores de nossa região com o objetivos de descobrir sobre o uso de
agrotóxicos e defensivos naturais agrícolas, nas chácaras da vicinal 08 no município de Alto Alegre -RR
TABELA O1
QUESTIONÁRIO CHÁCARA

DO LUIZ
CHÁCARA DO
VALDIVINO

CHÁCARA DO
REINALDO

CHÁCARA DO SUPRIANO

1-) Qual o tipo
de cultura que
mais se
cultivada em
sua
propriedade?

Mandioca
Macaxeira
Feijão
Milho

Tomte;
Pipino;
Pimentão;
Pimenta De Cheiro;

Maracujá
Mamão

Maracujá ;
Pimenta de cheiro;
banana;
cana;

2-) Utiliza algum
tipo de
agrotóxico em
sua plantação ?

Não utiliza
agrotóxico

SIM; SIM SIM;
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3-) Qual o tipo
ou marca do
grotóxico
utilizado em sua
propriedade?
Caso utiliza;

Nenhum
Caratê (KARATE ZEON
250 CS ingrediente
ativo:
Lambda-cialotrina
veneno da Sucan; (DDT)
diclorodifeniltricloroetano

Reucoque e
abamepes
(SEM DESCRIÇÃO
TECNICA)

Cerdence
SEM DESCRIÇÃO
(SEM DESCRIÇÃO TECNICA)

4-) Utilizar
dubação
orgânica em seu
plantio?

Não Sim; Não Não

5-) Utilizar
algum tipo de
defensivo
natural agrícola
em sua
plantação?

Não Sim ( mijo da vaca) não Sim ( mijo da vaca)

6-)Sua
propriedade
produz algum
tipo de produto
orgânico? Qual
a cultura
plantada?

Macaxeira
Milho
Feijão

Cheiro verde e cebolinha; Cheiro verde e
cebolinha;

Cana e banana

7-) Caso utilize
agrotóxico em
seu cultivo de
plantas e
utilizados o EPI
de segurança?

Não utiliza
agrotóxico

Sim; Sim Somente
Mascaras E Camisa
Longa

Não utiliza o IPI de segurança para
colocar o agrotóxico ;

8-) Agricultor ao
vender o seu
produto e
costume de
quem compra
perguntar qual
tipo de
agrotóxico
utilizado.

Sim NÃO; NÃO NÃO;

9-) Qual a praga
mais existente
em seu cultivo
na sua
propriedade que
você agricultor
consegue
identificar?

Pulgão Lagarta, mosca branca,
grilo, murcha no tomate;

Pulgão e Abelha
Arapuá

percevejo

Peso em Quilos
vendidos por
semana de
verduras e
frutas.

Somando o
peso por
tonelada de
todos os
produtos
que o
senhor LUIZ
vende por
semana da
sua xácara
para feira do
produtor;
entre
macaxeira,
amendoim,
feijão milho
e a goiaba
cerca de 150
a 250 quilos
de
alimentos.

Somando o peso por
tonelada de todos os
produtos que o senhor
Valdivino vende por
semana da sua xácara
para feira do produtor;
entre tomate, pepino,
pimentão e pimenta de
cheiro cerca de 100 a 250
quilos de alimentos.

Somando o peso
por tonelada de
todos os produtos
que o senhor
Reinaldo vende por
semana da sua
xácara para feira do
produtor; entre o
mamão e o
maracujá varia
muito entre 100 a
150 quilos para
feira. Já a
cebolinha cheiro
vende no mercado
local 50 a 70 moles
por semana.

Somando o peso por tonelada de
todos os produtos que o senhor
Supriano vende por semana da sua
xácara para feira do produtor; entre
pimenta de cheiro, maracujá,
banana, e a cana cerca de 150 a 250
quilos de alimentos.
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2ª ETAPA DO PROJETO
Calendário De Atividade Da Segunda Etapa Do Projeto Turma 6º ano B vespertino: Defensivos Agrícolas
Naturais Para Controle Alternativo De Pragas E Doenças.

SEGUNDA ETAPA DO PROJETO
Momento em sala de aula com os alunos do 6º ano B turno vespertino. Falar
sobre a segunda etapa do projeto e como serão desenvolvidas. 09/11/2016
Estrutura do projeto adequação e planejamento das atividades em campo.
Pesquisar referencial teórico para segunda fazer do projeto. Organizar
banes e panfletos. Estruturar melhor o manual de defensivos agrícolas
naturais.

10/ 11/2016

Visita na horta juntamente com os agricultores da vicinal oito Alto Alegre –
Roraima .
Primeiro momento: profissional da aria de agronomia falando a importância
dos defensivos agrícolas naturais em uma alimentação saudável parte da
manha; segundo momento, alunos iram falar como fazer os defensivos
agrícolas naturais e suas aplicações período da manha. Terceira etapa
entrega dos manuais passo a passo das atividades período manhã.

11/11/2016

Organização dos banes folders e manual para feira estadual. 14/11/2016
Treinamento da apresentação do projeto na escola e organização do diário
de bordo.

15/11/2016

Treinamento do projeto na escola e organização para impressão do material
para feira .

16/07/2016

Apresentação feira estadual 17-19 de Novembro 2016

CONCLUSÕES

Concluímos que o uso de agrotóxico usado pelos agricultores da vicinal oito em culturas como o tomate a
pimenta de cheiro e o pimentão são os mais utilizados agrotóxicos como mostra na tabela acima. Já a
amendoim o mamão e o maracujá são os menos utilizados agrotóxicos. A cebolinha e o cheiro verde e a
macaxeira os que não são utilizados agrotóxicos de forma alguma assim informados na pesquisa pelos
agricultores. já no uso de defensivos agrícolas naturais encontramos um chacareiro que utiliza o mijo da vaca
utiliza apenas quando o tomateiro esta pequeno. Já os insetos são bem conhecidos deles os agricultores já
aplicam o agrotóxico próprio para matar os insetos e fungos. Na utilização de EPI apenas um não utiliza nada
ao borrifar o veneno. Feita a pesquisa ficou claro que uso de agrotóxicos ainda e muito grande nas culturas
plantadas em algumas chácaras da vicinal 08.
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DENSIDADE DO SOLO SOB DIFERENTES SISTEMAS DE PLANTIO NO CERRADO DE
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INTRODUÇÃO

As intensas mudanças de cenário nos sistemas de uso de terra, nos últimos anos, têm colocado a região
Amazônica como a principal frente de expansão agrícola do País, especialmente, para a produção de grãos.
Esse cenário exige a busca de alternativas sustentáveis de produção, já que o modelo agrícola adotado para
a produção de grãos no Brasil e, também, na Amazônia tem sido baseado no “sistema convencional”.

Esse sistema acarreta sérios problemas, favorecendo a decomposição da matéria orgânica do solo,
alterações indesejáveis na agregação do solo, aumento da densidade do solo (Aratani et al., 2009), além da
dispersão da argila, que retém a maior parte dos nutrientes necessários às plantas. Isso favorece o arraste
das partículas pela ação da chuva e do vento, causando erosão. O processo erosivo, por sua vez, ocasiona
perdas de solo, água e nutrientes, reduzindo a resiliência dos solos (Morgan & Nearing 2011).

Nessa condição, o sistema plantio direto (SPD) se destaca como a principal alternativa para a produção de
grãos na Amazônia, por ser um sistema conservacionista que promove melhoria na qualidade do solo, no
qual a implantação da cultura é feita sobre restos de culturas anteriores, com a rotação de culturas e sem a
movimentação do solo. As características edáficas e de clima da Amazônia podem influenciar, ainda mais, a
dinâmica dos atributos químicos, físicos e biológicos no solo, em SPD. Esse fato, aliado aos diversos
gargalos ainda existentes na região, indicam a necessidade de continuidade das ações de pesquisa e do
acompanhamento das alterações que se processam no sistema solo-planta.

O sistema de plantio direto, quando comparado ao convencional, apresenta melhorias nas qualidades
edáficas. Os sistemas que mantêm o solo mais descoberto, como o convencional, tendem a diminuir a
estabilidade de agregados, ocasionando selamento superficial e redução da infiltração de água (Sá et al.,
2014). No SPD, a decomposição da matéria orgânica tende a ser menor, o que contribui para melhor
estruturação do solo, podendo favorecer a estabilidade dos agregados (Barreto et al., 2009).

O objetivo deste estudo foi verificar alterações na densidade do solo sob diferentes sistemas de cultivo, no
cerrado de Roraima.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em área representativa do cerrado de Roraima, no Campo Experimental Água
Boa, pertencente à Embrapa Roraima e localizado em Boa Vista-RR, situado entre as coordenadas
geográficas de 02º 39´00” e 02º 41´10” de latitude norte e 60º 49´ 40” e 60º 52´ 20” de longitude. Segundo a
classificação de Köppen, o clima é do tipo Aw com duas estações climáticas bem definidas, sendo uma
chuvosa que ocorre durante os meses de abril a setembro e outra seca de outubro a março.

Foram comparados 6 tratamentos (1: plantio direto com rotação de culturas com soja + braquiária e milho +
braquiária; 5: cultivo mínimo com soja + braquiária; 6: cultivo mínimo com milho + braquiária; 15: plantio
convencional de soja; 16: plantio convencional de milho; VN: vegetação natural), em blocos casualizados,
com quatro repetições. O experimento foi instalado em 2015 e conduzido até 2018, conforme a descrição dos
tratamentos na Tabela 1.
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Tabela 1: Descrição dos tratamentos ao longo dos anos do experimento

Sistema de cultivo Tratamento
Ano

2015 2016 2017 2018

Plantio direto com rotação de culturas 1 SJ+BR ML+BR SJ+BR SJ+BR

Cultivo mínimo 5 SJ+BR SJ+BR SJ+BR SJ+BR

Cultivo mínimo 6 ML+BR ML+BR ML+BR ML+BR

Plantio convencional 15 SJ SJ SJ SJ

Plantio convencional 16 ML ML ML ML

VN VN VN VN VN VN

SJ: soja; BR: braquiária; ML: milho; VN: vegetação natural

Em 2015, o plantio do milho ou da soja foi realizado de forma convencional, com gradagem e aração. A partir
de 2016, o plantio das culturas principais ocorreu sob a palhada da braquiária, a exceção dos tratamentos
cujo sistema de cultivo, em todos os anos, foi o convencional. A soja e o milho foram adubados conforme a
recomendação e de acordo com a análise de solo. A braquiária foi semeada por ocasião da segunda
adubação de cobertura tanto para a soja quanto para o milho. Para os plantios convencionais, após a colheita
da cultura principal, o solo foi mantido sob vegetação natural que ora se desenvolveram nas parcelas. Para os
demais tratamentos, o solo permaneceu sob o cultivo de braquiária após a colheita da soja ou do milho até
aproximadamente 15 dias antes do plantio, quando a braquiária foi dessecada.

O solo para as avaliações físicas foi coletado no último ano do experimento, após a colheita da cultura
principal, em 2018, em 6 camadas: 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40 cm. Em cada profundidade foram coletadas
amostras indeformadas de solo em anéis volumétricos para análise da densidade do solo. Os dados foram
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade.
Utilizou-se o programa SISVAR, conforme Ferreira (2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a Tabela 2, houve efeito dos tratamentos na densidade do solo (DS) apenas nas duas
primeiras camadas de solo analisadas. Os coeficientes de variação (CV) variaram de 2,22 a 3,42%, sendo
considerados baixos (CV<12%), segundo a classificação de Warrick e Nielsen (1980).

Tabela 2: Resumo da Análise de Variância para a densidade do solo, sob sistemas de cultivo, para diferentes
profundidades de solo

F. V. G. L.
Quadrados Médios

0 – 5 cm 5 – 10 cm 10 – 20 cm 10 – 20 cm 30 – 40 cm

Tratamentos 5 0,023114 * 0,017247 * 0,002514 ns 0,002844 ns 0,007724 ns

Blocos 3 0,004982 ns 0,002594 ns 0,001015 ns 0,004215 ns 0,001649 ns

Erro 15 0,001705 0,002558 0,001332 0,002715 0,003069

CV (%) 2,60 3,09 2,22 3,21 3,42

Média (g cm-3) 1,64 1,62 1,62

*Significativo a 1%; ns não significativo a 5% de probabilidade pelo Teste F.

Ao comparar os tratamentos na camada de 0-5 cm de profundidade do solo, observou-se que a DS foi menor
no solo sob vegetação natural (VN). Esse resultado corrobora com Fagundes et al. (2019) que também
observaram incremento na densidade do solo sob diferentes sistemas de cultivo, em relação ao cerrado
natural, na camada de 0-5 cm. O aumento da DS em solos cultivados pode ser explicado pelo tráfego de
máquinas na área, o que pode ocasionar processo de compactação superficial do solo (Silva et al., 2000). O
plantio convencional proporcional o mesmo valor de DS tanto com a soja quanto com o milho. Entretanto, o
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solo cultivado com soja, no sistema de plantio convencional apresentou maior DS que o solo sob plantio
direto ou cultivo mínimo (Tabela 3). Provavelmente, o sistema radicular da soja, por ser menos abundante
que do milho, não foi suficiente para condicionar o solo e apresentar DS igual à DS do plantio direto e cultivo
mínimo.

Na camada de 5-10 cm, a DS sob a vegetação nativa foi menor que sob o plantio direto e o cultivo mínimo
com soja (Tabela 3). Provavelmente, nos outros sistemas de cultivo e na mesma profundidade, houve melhor
desenvolvimento radicular com aumento da porosidade e redução da DS.

Tabela 3: Densidade do solo, em diferentes profundidades, em função do sistema de cultivo no cerrado
de Roraima. Roraima, 2018

Tratamento1
Densidade do Solo (g cm-3)

0 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40

cm

1 1,58 b 1,72 a 1,66 a 1,63 a 1,60 a

5 1,58 b 1,70 ab 1,63 a 1,59 a 1,58 a

6 1,57 b 1,64 abc 1,67 a 1,60 a 1,59 a

15 1,69 a 1,64 abc 1,67 a 1,62 a 1,62 a

16 1,65 ab 1,59 bc 1,65 a 1,67 a 1,70 a

VN 1,47 c 1,55 c 1,60 a 1,62 a 1,61 a
1 1: plantio direto com rotação de culturas com soja + braquiária e milho + braquiária; 5: cultivo mínimo
com soja + braquiária; 6: cultivo mínimo com milho + braquiária; 15: plantio convencional de soja; 16:
plantio convencional de milho; VN: vegetação natural. Letras iguais na coluna não diferem entre si pelo
Teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

CONCLUSÕES

A densidade do solo foi alterada em função dos diferentes sistemas de cultivo, no cerrado de Roraima.
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INTRODUÇÃO

A região Amazônica tem uma grande diversidade de palmeiras, dentre elas o tucumã-do-Amazonas
(Astrocaryum aculeatum Meyer), uma palmeira tropical de ocorrência predominante na Amazônia ocidental e
central brasileira (MIRANDA et al., 2001). Esta espécie apresenta importância econômica por estar inserida
no mercado regional, especialmente no estado do Amazonas. O mercado do tucumã-do-Amazonas baseia-se
principalmente no uso de seus frutos, cuja polpa pode ser consumida de forma in natura ou forma processada
para a elaboração de sorvete, suco, licor, doce, cosméticos, pigmento, entre outros. Apesar da produção
dessa palmeira ser de origem extrativista, estas plantas estão ganhando destaque nos empreendimentos
agrícolas, como fonte de nova alternativa de renda (LEITÂO, 2008). Apesar da sua importância econômica,
ainda está sendo estudada visando sua domesticação, e estudos de caracterização morfológica e agronômica
de germoplasma são importantes para identificação de genótipos promissores para programas de
melhoramento, bem como para o manejo da espécie. Estudos dessa natureza têm sido realizados, embora
ainda de forma incipiente, e tem contribuído para melhor compreensão e conhecimento da espécie. Dessa
forma, este estudo tem como objetivo caracterizar fenotipicamente indivíduos de A. aculeatum de uma
população natural de ocorrência em área de pastagem.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi desenvolvido na Fazenda Rio Madeira, localizada no município de Caracaraí no Estado
de Roraima. A propriedade na qual foi realizado o estudo foi selecionada por apresentar uma população
natural de Astrocaryum aculeatum em fase de frutificação e de ocorrência em área de pastagem. A coleta de
dados foi realizada no período de novembro a fevereiro, onde foram selecionados 49 indivíduos da espécie
Astrocaryum aculeatum, que estavam em frutificação e com frutos bem desenvolvidos. A colheita foi efetuada
no período de plena maturação dos frutos. Para obtenção da caracterização das palmeiras de tucumã foram
avaliados os seguintes caracteres: diâmetro da altura do peito (DAP), altura do estipe (m), número de cachos
com inflorescências, número de cachos com frutos, números de frutos por cacho, comprimento da ráquis
principal (cm), massa fresca do cacho (kg) e massa fresca de cem frutos (g). A análise dos dados
quantitativos obtidos, foram organizados e analisados por meio de estatística descritiva, envolvendo
coeficiente de variação, desvio padrão, média e valores mínimos e máximos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As análises quanto aos dados morfométricos, os resultados obtidos para caracterização das 49 palmeiras de
Tucumã-do Amazonas, são apresentados na Tabela 1. Verificou-se que os valores do coeficiente de variação
(CV) foram de média a alta magnitude, de acordo com a classificação de Pimentel Gomes (2000), os quais
variaram de 16,25% (DAP) a 56,77% (NCF). O alto CV encontrado na pesquisa indica que há variabilidade na
população para os caracteres avaliados, o que é importantíssimo para a seleção de genótipos superiores.
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Tabela 1. Estatística descritiva para caracteres morfológicos avaliados em 49 palmeiras de tucumã
(Astrocaryum aculeatum Meyer). Caracaraí 2016/2017.

CARACTERES MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO DESVIO PADRÃO C.V (%)

ALTURA DO ESTIPE (M) 5,21 7,70 3,1 1,07 20,60

DIÂMETRO ALTURA DO PEITO (CM) 21,10 28,09 15,09 3,34 16,25

NÚMERO DE CACHO COM FRUTO 2,28 6,00 1 1,29 56,77

NÚMERO DE INFLORESCÊNCIA 1,13 2 1 0,38 33,6

Com base na Tabela 1 observa-se que as palmeiras apresentaram altura do estipe variando de 3,10 a 7,70m,
resultando em uma média de 5,21m. Palmeiras com estaturas menores podem ser vantajosas por facilitar a
colheita dos frutos. De acordo com Gentil (2005), o tucumã-do-Amazonas apresenta, em média, de 10 a 15
metros de altura, podendo alcançar até 25 metros. No entanto, com base nos resultados obtidos pode-se
observar, que 91,84% das palmeiras apresentam estipe com altura entre 3,81 a 6,64m. Dentre as palmeiras
de A. aculeatum avaliadas, 26 delas possuem altura de estipe abaixo da média (5,21) (Tabela 1), sendo esta
uma característica favorável para o melhoramento genético, o qual usa por critério a seleção de plantas com
reduzido crescimento vertical do estipe (plantas mais baixas) (LOPES et al., 2012).

Quanto ao DAP a população apresentou variação de 15,09 cm a 28,08 cm e média de 21,10cm. Com base na
figura 1 B pode-se observar que mais da metade (79,60%) da população possui DAP entre 17,10 e 25,13cm,
estando próximo da média (Tabela 1). De modo geral, a maioria das palmeiras com estipe abaixo da média
apresentaram alto DAP.

Das 49 plantas avaliadas, todas estavam em processo de frutificação e apenas 8 apresentavam
inflorescência e frutificação simultaneamente. As plantas apresentaram variação quanto ao número de cachos
com frutos, variando de um a seis cachos (Tabela 1).

Levando em consideração a população estudada, 32,65% das palmeiras apresentaram quantidade de cachos
acima da média, e 19 apresentaram apenas 2 cachos, indicando variabilidade para essa característica como
pode ser verificada na figura 1 C. De acordo com Moussa e kahn (1996), e Elias (2011), a palmeira do tucumã
produzem em média 4 cachos/ano, em áreas de vegetação secundárias.
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Figura 1. Frequência dos indivíduos da população natural de A. aculeatum para os caracteres morfométricos

De

acordo com os dados de caracterização apresentados na Tabela 2 os caracteres agronômicos avaliados
tiveram um coeficiente de variação alternando entre médio (16,15%) a alto (49,69%), representados,
respectivamente, pelo comprimento do cacho e número de frutos por cachos. Com base nesse dado, verifica-
se que assim como para as características morfológicas da planta, a população avaliada também apresenta
variabilidade para os caracteres agronômicos. Essa heterogeneidade detectada na população favorece a
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possibilidade de seleção com base nos caracteres de interesse. A caracterização morfométrica é uma
ferramenta importante para detectar a variabilidade genética dentro de populações de uma mesma espécie,
podendo fornecer informações importantes para a diferenciação de espécie do mesmo gênero (DE OLIVEIRA,
et al., 2014).

Tabela 2. Estatística descritiva para caracteres agronômicos avaliados em 49 frutos de tucumã (Astrocaryum
aculeatum Meyer) da área de estudo

CARACTERES MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO DESVIO PADRÃO C.V (%)

NÚMERO DE FRUTO POR CACHO (UN.) 297,22 760,00 124 147,69 49,69

COMPRIMENTO DO CACHO (CM) 95,42 128,00 71 15,41 16,15

MASSA FRESCA DO CACHO (KG) 16,71 33,90 6 7,11 42,57

MASSA FRESCA DE 100 FRUTOS (KG) 6,05 10,42 3,3 1,38 22,83

MASSA FRESCA DO FRUTO (GR) 59,72 98,7 31,1 14,05 23,53

C.V – coeficiente de variação

Para o caráter comprimento de cacho, verificou-se que as palmeiras estudadas possuem cachos com média
de 95,42cm (variação de 71 a 128 cm). Nascimento et al. (2007) relatou para esse caractere um comprimento
de 123,0 cm. No entanto, é importante lembrar que o comprimento do cacho foi medido da inserção da
primeira ráquila próxima a base até o ápice da ráquis. Em relação ao número de frutos por cacho, os valores
variaram de 124 a 760 frutos, resultando em uma média de 297,22 frutos/cacho (Tabela 2). Sendo superior à
média informada por Moussa e kahn (1996), que foi de 156 a 264 frutos, encontrados na região do Amazonas
em áreas de vegetação secundária.

A massa total dos frutos do cacho apresentou média de 16,71 kg e variou de 6 a 33,9 kg (Tabela 2). Essa
variação de peso pode ser constatada através do alto CV (42,57%), o qual indica variabilidade para essa
característica. Ao avaliar os caracteres biométricos dos cachos, frutos e sementes do tucumã (A. aculeatum)
no estado do Acre, em uma área de pastagem, Nascimento et al. (2007) reportaram uma menor variação no
peso do cacho e no número de frutos total (coeficientes de variação de 36% e 34%, respectivamente). Ainda
na Tabela 2 é possível observar a massa fresca de 100 frutos, a qual obteve peso médio de 6,05kg. Essa
amostra apresentou limites de 3,3kg (mínimo) e 10,42kg (máximo). Já para a massa fresca do fruto, registrou-
se uma média de 59,72 g (variação de 31,3 a 98,7g). Esses caracteres, apresentam coeficiente de variação
de 22,83% e 23,53%, respectivamente, demostrando variação na massa dos frutos, e consequentemente nos
tamanhos dos frutos. Valores inferiores a este foi apresentado por Leitão (2008) em uma área de floresta
secundária em regeneração na região do Amazonas, o qual verificou para massa fresca de fruto um peso
médio de 47,44g, com valor máximo de 72,46, no entanto, para esta característica relatou um maior
coeficiente (30,96). De encontro a este, Schroth et al. (2004) registraram massa média de 52,6 g, com um
valor mínimo de 18,6 g e máximo de 90,1g, em uma população de floresta secundária na região do
Amazonas. Infere-se que, estas diferenças para massa fresca dos frutos, são decorrentes da variabilidade
genética presente nas diferentes populações, bem como as condições edofoclimáticas dos locais e a época
de colheita, tendo em vista que são populações oriundas de diferentes locais e ecossistemas.

Para a característica comprimento do cacho (Figura 2, A), 57,14% das palmeiras apresentaram comprimento
de cachos inferior à média (< 95,42cm), e 20 palmeiras exibiram comprimento superior, dentre estas, 17
obtiveram cachos maiores que 100 cm.

Já para número de frutos por cachos, a maior concentração de palmeiras com número de frutos está na
classe de 124 a 215 unidades/cacho. No entanto, 40,82% dos indivíduos da população obtiveram cachos com
mais de 307 frutos (Figura 2, B). O kg de massa fresca sem frutos obteve-se o valor de 69,7 kg.

A massa fresca dos cachos de tucumã avaliados possui uma variação de 27,9kg (Tabela 2). Em virtude de
esta ser uma das características importante economicamente, busca-se a seleção de palmeiras com altos
valores para esse caráter. Diante desse contexto, observa-se que, 15 palmeiras (Figura 2, C) apresentam
cachos com massa fresca favorável a seleção, os quais exibem peso maior que 20kg, sendo superior á média
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(16,71kg) da população. A amostra de 100 frutos avaliados de cada cacho obteve massa variando entre 5,37
a 7,42kg para maioria (63,26%) (Figura 2, D) dos tucumanzeiro avaliados.

Para a característica massa fresca do fruto, 19 palmeiras apresentaram peso (50,58 a 60,21g) próximo à
média, 11 obtiveram frutos com massa inferior (31,3 a 50,57g) a esta, e 19 apresentaram valores superiores
(60,22 a 98,77g) (Figura 2, E), sendo esta última promissora a seleção, devido aos seus altos valores de peso
do fruto. A massa média dos frutos é uma característica importante, uma vez que, em geral, os frutos de
maior massa são também os de maior tamanho, sendo assim, mais atrativos e preferidos pelo consumidor
(LEITÃO, 2008).

Figura 2. Frequência dos indivíduos da população natural de A. aculeatum para os caracteres agronômicos.

CONCLUSÕES

A população estudada apresenta porte baixo, favorável para a colheita, e indivíduos em diferentes estádios
reprodutivos, sendo indicativo de ser uma espécie que pode produzir o ano todo. Dessa forma, os valores
médios, máximos e mínimos para número de frutos por cacho, massa fresca total dos frutos, massa de 100
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frutos e massa do fruto, demonstram a grande variabilidade existente para essa espécie para tamanho e peso
de fruto. A população em estudo apresenta variabilidade para todos os caracteres analisados indicando ser
promissora para estudos de melhoramento genético.
Diante disso, este trabalho apresentou dados consideráveis, que podem auxiliar no melhor conhecimento da
morfometria do tucumã-do-Amazonas. Assim, espera-se que estas informações sejam uma ferramenta para
novas pesquisas, especialmente nas áreas de melhoramento genético e de manejo da espécie.
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INTRODUÇÃO

Na região norte do país, o rebanho bovino tem crescimento médio de 6% ao ano, consequentemente, a
demanda por pastagem aumenta na mesma proporção (DIAS-FILHO, 2011, BENDAHAN, 2015, SILVA et al.,
2016). O capim Brachiaria brizantha está entre os capins mais utilizados nas pastagens do Brasil, na região
norte cerca de 65% dos pastos são cultivados com essa gramínea (DIAS-FILHO, 2011). Entretanto, a
expansão de pastagens com manejo inadequado, acaba por gerar degradação das mesmas, esse é o
principal problema pelo qual está passando a pecuária brasileira (DEUS et al., 2017) e que se repete em
Roraima (BENDAHAN, 2015).

Dentre os fatores incluídos na gestão da pastagem, após o manejo dessas, o ataque de pragas se constitui
em um dos principais fatores de degradação. Dentre as principais pragas encontradas no Estado de Roraima,
se destaca a lagarta curuquerê-dos-capinzais (Mocis latipes) e a Spodoptera fugiperda, que causam danos
severos ao ecossistema forrageiro regional (SILVA, 2018, TEIXEIRA et al., 2019).

A detecção, na fase inicial das infestações, das pastagens, por esses insetos, é crucial para que medidas de
manejo e combate sejam tomadas para evitar grandes perdas de pasto e prejuízos econômicos.
Tradicionalmente, doenças e pragas são detectadas por meio de observação visual quando a pastagem já foi
atacada e as lagartas estão finalizando seu ciclo de vida, tarde demais, pois uma grande área já pode ter sido
completamente consumida por esses insetos devido ao aparecimento em surtos populacionais (TEIXEIRA et
al., 2019).

Nos últimos anos, as tecnologias embarcadas em drones têm expandido o seu uso em aplicações de
sensoriamento remoto (HAN et al., 2019). Na agricultura, os drones têm tido um importante papel na
obtenção de imagens aéreas para detecção e classificação de pragas em plantações como pode ser visto nos
trabalhos para detecção de doenças em vinhedos (KERKECH et al., 2018) e para o mapeamento de áreas de
cafezal infectados por nematóides (ABREU-JÚNIOR et al., 2018). Apesar dos avanços, ainda continua
desafiador a detecção precoce de pragas em plantações a partir de imagens aéreas (KERKECH et al., 2018).

Atualmente, a forma mais eficiente na detecção precoce de pragas em plantações, desde doenças a insetos é
feita com dados de reflectância espectral e aprendizagem de máquina (GOLHANI et al., 2018). Esses dados
são obtidos a partir de satélites, espectroradiômetros e câmeras multiespectrais.

Os sensores hiperespectrais são extremamente caros, são sensores usados para embarcar em satélites. As
câmeras multiespectrais são de melhor custo-benefício, obtendo bons resultados em suas aplicações como
visto nos trabalhos de TAILANIÁN et al. (2015) e CUI et al. (2009), mas, ainda assim, possuem o preço na
casa dos milhares de dólares. Por outro lado, câmeras com sensores RGB, com custos muito mais baixos,
são mais limitadas na captação dos dados de reflectância espectral, porém, alguns trabalhos obtiveram bons
resultados, como os obtidos por KERKECH et al. (2018) e ABREU-JÚNIOR et al. (2018), tudo depende, do
problema a ser abordado para que imagens deste tipo de câmera obtenham resultados satisfatórios.

Espera-se criar um sistema de alerta de baixo custo de detecção precoce de infestação de lagartas, a partir
de imagens de sensores RGB portados por drones, dessa maneira, o objetivo deste trabalho é avaliar os
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resultados do processo de aprendizagem de máquina utilizando três índices de vegetação para detecção de
danos no capim Brachiaria brizantha CV. Marandu causados por lagartas.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia está dividida em cinco etapas. A primeira diz respeito a aquisição das imagens, a segunda diz
respeito ao recorte das imagens retirando as bordas, a terceira é a divisão das imagens em pequenas partes,
a quarta se refere ao cálculo dos índices de vegetação para a criação do dataset e a quinta e última é o
treinamento e classificação com algoritmo de aprendizagem de máquina.

As amostras utilizadas para o trabalho foram da forrageira Brachiaria brizantha CV. Marandu, cultivada em
estufa. As plantas foram semeadas em 16 bandejas plásticas de tamanho 7 cm de altura, 29,5 cm de largura
e 43 cm de comprimento, oito para o tratamento com lagartas e oito para o tratamento sem lagartas. No
momento da aquisição, a planta forrageira estava com 30 dias de germinada e 15 dias após o primeiro corte,
realizado à 10cm de altura. A aquisição das imagens foi realizada pelo sensor foi CMOS RGB FC6310, de 20
megapixel embarcado no drone da marca DJI modelo Phanthom 4 Advanced (DJI, 2020).

Para captação das imagens, as bandejas foram levadas para fora da estufa em local de pleno sol. As
bandejas, de cada tratamento, foram agrupadas formando um único dossel com tamanho total de 118 x 86
cm (Figura 1). Foram captadas 25 imagens de cada tratamento na altura de 7m, entre 10h e 11h.

Figura 1: Dossel formado por 08 bandejas com Brachiaria brizantha CV. Marandu sadias utilizadas para captar as
imagens.

No primeiro dia de coleta das imagens, as primeiras fotografias dos dois blocos foram realizadas antes da
colocação das lagartas no tratamento com lagartas. Após isto, cada uma das bandejas do tratamento com
lagartas, foram inseridos 10 destes insetos que estavam no primeiro instar, e durante os sete dias
consequentes, foram colocadas mais 2 lagartas por bandeja a cada dia, como medida de reposição de
eventuais perdas por morte.

Das cinquenta imagens captadas no 10º dia de experimento, foram selecionadas três imagens do bloco de
bandejas de capins infestados com lagarta e outras três imagens do bloco que continham apenas capins
saudáveis. Passou-se, em seguida, para o corte das bordas das imagens, com tamanho de 10 x 10 cm,
dessa maneira, a área útil de cada dossel ficou em 98 x 66 cm. Esse procedimento foi realizado manualmente
em software editor de imagem.
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Em seguida, a metodologia proposta por KERKECH et al. (2018) foi aplicada para este experimento. As
imagens foram fragmentadas em blocos menores de tamanho 32x32 pixels para que cada um destes
fragmentos pudesse ser classificado independentemente do restante da imagem, com objetivo de indicar
pequenos focos dos ataques das lagartas e obter quantidade suficiente de amostras para o treinamento do
algoritmo de aprendizagem de máquina.

Após esses procedimentos, foram realizados, os cálculos dos índices de vegetação.

Os índices utilizados foram: i) Excessive Green(ExG); ii) Excessive Red(ExR); iii) e a combinação dos dois:
que gerou o índice chamado de Excess Green-Red (ExGR) (FREIRE-SILVA et al., 2019).

Na etapa posterior, de criação do dataset, foram utilizados ao todo 4000 fragmentos de imagens, 2000 de
fragmentos de capins infestados com lagarta e outros 2000 fragmentos de capins saudáveis.

Na última etapa, utilizando o algoritmo de aprendizagem de máquina Support Vector Machine(SVM)
(MAVROFORAKIS; THEODORIDIS, 2006) foram realizados os treinamentos e testes de acurácia. Para o
treinamento foram utilizados 3200 fragmentos e para o teste de acurácia 800 fragmentos. Após a
classificação, a imagem de tamanho original é devidamente reconstruída a partir destas pequenas partes.

Para avaliar os resultados obtidos, com esta metodologia, foi observado a acurácia de classificação. Para
medir a confiabilidade da classificação utilizou-se o índice Kappa que verifica a concordância entre a real
classificação das imagens e a classificação dada pelo SVM. O índice Kappa, tem valores entre 0 e 1, quanto
mais próximo de 1, mais confiável são os resultados da classificação (ABREU-JÚNIOR et al., 2018).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 2a observa-se a imagem do dossel antes do corte das bordaduras e na Figura 2b depois do corte.

a b

Figura 2: Ilustração da área útil utilizada para o processamento e da área de bordadura não utilizada no processamento.

O resultado da fragmentação das imagens pode ser visto na Figura 3, onde aparecem 09 dos 1598 blocos de
32 x 32 pixels, resultado do processo de fragmentação da imagem utilizada na etapa de treinamento.

Figura 3: Fragmentos em blocos de 32 x 32 pixels.

Os resultados obtidos com a utilização dos dados gerados pelos índices ExR, ExG e ExGR para o
treinamento e testes do SVM foram, respectivamente, de 55%, 61% e 60%, de acurácia na classificação entre
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fragmentos saudáveis e infestados por lagartas. O índice Kappa obtido para a classificação com o ExR, ExG
e ExGR foram, respectivamente, 0,11, 0,24 e 0,21.

Esses resultados sugerem que houve problemas na condução da metodologia, e que podem estar ligados à: i)
contaminação dos dois tratamentos, com e sem lagartas, por outros insetos dentro da estufa; ii) quantidade
de lagartas utilizadas insuficiente para inferir rapidamente os efeitos em todo o dossel; iii) prazo largo, de 10
dias, para que os sintomas do ataque das lagartas se fizessem presentes, pode ter sido mascarado pelo
crescimento da planta forrageira, que na fase que estava é acelerado; e iv) utilização de dossel cortado
apenas 15 dias antes do começo do experimento.

Finalmente, a reconstrução da imagem a partir dos fragmentos formaram a imagem completa e devidamente
classificada, os blocos contornados em vermelho foram classificados como atacados pelas lagartas e os sem
o contorno vermelho a parte sadia das plantas forrageiras (Figura 4).

Figura 4: Imagem reconstruída após a classificação utilizando o índice de vegetação ExGR.

CONCLUSÕES

O índice de vegetação com melhor performance para a classificação foi o ExG e o algoritmo de aprendizagem
de máquina SVM se mostrou adequado para o problema, visto que obteve uma acurácia acima dos 50%
mesmo com problemas durante a condução dos experimentos com as plantas e lagartas.

O baixo índice de confiabilidade da predição obtido, sugere que há necessidade de refazer os experimentos
observando, mudanças de três pontos: i) garantir que as plantas não sejam atacadas por outros insetos; ii)
triplicar a quantidade de lagartas no primeiro dia e que estas estejam no quinto e sexto instars; e iii) fazer
testes com as plantas com quinze dias de germinação e sem corte antes da captura das imagens.
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INTRODUÇÃO

A pandemia causada pelo coronavírus afetou os sistemas educacionais em todo o mundo. Mais de 1,5 bilhão
de estudantes e jovens em todo o planeta vêm sofrendo os impactos dessa interrupção educacional súbita,
sem precedentes (UNESCO, 2020). Educadores e famílias inteiras tiveram que lidar com a imprevisibilidade e,
em benefício da vida, (re)aprender a trabalhar, ensinar e interagir com as formas digitais (CUNHA, 2020).

Em decorrência deste cenário pandêmico, aliado a autorização do Ministério da Educação em substituir as
aulas presenciais por aulas em meios digitais (BRASIL, 2020), bem como o avanço de casos confirmados de
coronavírus (COVID-19) no Estado de Roraima, uma série de medidas foram adotadas pelo executivo
estadual, dentre elas, a antecipação do recesso escolar de julho para o período de 17 a 31 de março, mesmo
diante do recente início do ano letivo de 2020 em 28 de janeiro (RORAIMA, 2020a). Assim, após o recesso
antecipado, em 06 de abril, as escolas da rede pública estadual retomaram suas atividades na modalidade
não presencial, com a utilização de metodologias e ferramentas digitais diversas, acompanhadas de
apostilado, de forma que possibilitasse a continuidade do calendário escolar (RORAIMA, 2020b).

Paralelamente, registros na literatura recente apontam inúmeras dificuldades na escolarização em tempos de
pandemia, dentre as quais destacam-se: a falta de recursos como o acesso à internet e a equipamentos
eletrônicos como celular e/ou computador; capacitação e formação apenas por parte dos professores para o
ensino remoto; não adaptação ao ensino remoto emergencial por parte de alunos e docentes em virtude da
necessidade de maior organização, dedicação e planejamento; risco de contágio com troca de materiais,
apostilas e livros; ausência de um espaço apropriado para o estudo em casa; a falta de maturidade das
crianças e jovens para lidar com a pressão de uma rotina pesada de estudos, uma vez que, o que antes era
um ambiente de descanso e lazer familiar, passou a ser também ambiente de estudo; dificuldade de contato e
localização dos responsáveis dos discentes; indiferença dos pais e responsáveis pela continuidade dos
estudos; instabilidade emocional dos discentes em virtude do medo e da incerteza sobre o futuro; dentre
outros (CUNHA, 2020; SAE DIGITAL, 2020; TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020; WELLE, 2020).

Considerando os adolescentes que estão em fase final de conclusão do ensino médio, acredita-se que as
dificuldades e desafios possam ser ainda maiores neste período, não só devido as dificuldades acima
elencadas, mas em virtude da reconhecida cobrança pessoal, familiar e social ao qual estão submetidos para
a obtenção de um bom desempenho no vestibular e Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). É importante
considerar ainda a ansiedade gerada pela indefinição do calendário escolar e de datas dos referidos exames.

Diante dessa realidade, surgiu como inquietação de pesquisa a necessidade de elucidar as principais
dificuldades e desafios do ensino remoto durante a pandemia do COVID-19 na perspectiva de alunos
formandos. O presente trabalho tem como propósito analisar, sob a ótica de discentes que estão em fase final
de conclusão do ensino médio, as principais implicações do ensino remoto durante a pandemia do COVID-19
frente a expectativa de vestibulares e ENEM.

MATERIAL E MÉTODOS

Os procedimentos adotados foram de pesquisa aplicada quanto a sua natureza, objetivos de pesquisa
explicativa de caráter bibliográfico e abordagem qualitativa (Lakatos e Marconi, 2010), utilizando o método
hermenêutico e a técnica de interpretação para análise dos dados. Aplicou-se o instrumento-questionário com
característica mista, contendo 12(doze) questões fechadas e 1(uma) questão aberta, para que os envolvidos
pudessem relatar maiores dificuldades.
Ao longo do trabalho não se descartou a utilização de medida percentual para descrever a frequência dos
resultados, mesmo que não sendo de precedência da abordagem qualitativa, medir numericamente os
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fenômenos ou pessoas, sendo que nestes casos, valeu-se da preocupação com a subjetividade e a tentativa
de detalhar os significados e características situacionais (RICHARDSON, 2008).
O universo investigado contemplou199(cento e noventa e nove) discentes matriculados em uma escola
pública Estadual, localizada na zona leste da cidade de Boa Vista/RR, entretanto, apenas 197(cento e
noventa e sete) alunos do 3º ano do ensino médio, demonstraram interesse em participar da pesquisa.
Contudo, apenas 89(oitenta e nove) de amostragem de alunos retornaram com o envio do instrumento da
pesquisa.
O instrumento de coleta de dados foi desenvolvido de forma de questionário eletrônico misto, contemplando
12 questões fechadas e 1 questão aberta, o qual foi gerado por meio de ferramenta gratuita oferecida pelo
Google (Google Forms) e divulgado via link para 6 (seis) turmas de whatsapp do 3° ano, durante o período de
06 a 12 de setembro de 2020, no endereço da web a seguir:
https://docs.google.com/forms/d/1We_hAtNfy_5JR4Hk8d0ekv53ERAw55y44kStMWIwXTc/edit. Conforme
mencionado, as 6(seis) turmas do 3º ano do ensino médio foram selecionadas para participar desta pesquisa,
totalizando 199 alunos matriculados regularmente.

Nesta etapa, no envio do questionário eletrônico, não exigiu-se identificação dos participantes, a fim de não
prejudicar as interpretações e considerações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O link do questionário virtual foi disponibilizado a 197 discentes do 3º ano do ensino médio da escola sob
estudo. Desse total, 89 alunos (45,2%) participaram da pesquisa. Foi permitido somente o preenchimento de
um questionário por endereço de IP (Internet Protocol), a fim de impedir a duplicidade de questionários
respondidos por um mesmo participante. Não houve ausência de respostas nas questões fechadas.

A idade dos participantes envolvidos variou entre 16 e 18 anos, em que 58,4%, 37,1% e 4,5% dos alunos
participantes afirmaram possuir 17, 18 e 16 anos, respectivamente.

Com a finalidade de conhecer as dificuldades relacionadas a internet, perguntou-se sobre à conecção de
internet e suas respectivas estabildades com a rede. Os resultados revelaram que 97,7% dos alunos
possuem acesso à internet em casa, apesar da eventual lentidão relatada pela grande maioria (68,5%).

Nota-se um pequeno percentual de discentes sem acesso a internet residencial (2,3%), os quais,
possivelmente, conseguem acesso a rede em outros locais, como vizinhança, casa de parentes, ou outros
espaços. Estes dados foram inferiores a média nacional divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF, 2020), ao qual revelou que 17% das crianças e adolescentes no Brasil, na faixa de 9 a 17
anos, não têm acesso à internet em casa. No entanto, uma comparação é complexa em virtude do tamanho
da amostra e das desigualdades regionais e de renda existentes.

Em relação ao processo ensino-aprendizagem das aulas não presenciais, 51,7% dos discentes afirmaram ter
dificuldades e 37,1% disseram ter problemas em parte. Os motivos que dificultam esse processo, na opinião
desses alunos, foram: professores exigentes que não davam suporte (42%); dificuldades com as atividades
(21%); grande quantidade de atividades para entrega, em curto prazo (18,5%); dificuldades com internet
(9,9%); e dificuldades com professores que não explicam (8,6%).
O ensino remoto demanda uma dedicação ainda maior do discente visto que há uma necessidade de maior
concentração, maior autonomia e autorregulação, maior disciplina e responsabilidade diante da possibilidade
de procrastinar, bem como diversas competências ainda em desenvolvimento no ensino básico (OLIVEIRA E
OLIVEIRA, 2020). No entanto, estas dificuldades seriam menores se existisse um plano de contingência
educacional ou administrativo para casos emergenciais, onde hovesse um preparo tecnológico e teórico com
todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem (RABELLO, 2020).
A geração atual está sendo “cobaia” dessa interrupção educacional sem precedentes em virtude do cenário
inédito, sem o preparo devido e sem a análise das estratégias adotadas nesse período, visto que estas
medidas planejadas, auxiliariam na ordenação de ações futuras bem mais assertivas entre os órgãos que
atuam direta ou indiretamente com a Educação Básica, bem como na elaboração de um plano adaptado de
contingência educacional para situações específicas de crise considerando a contextualização local.
Apesar da maioria dos estudantes ter relatado dificuldades com o ensino remoto, 11,2% responderam não ter
tido problemas com o ensino e com a aprendizagem nesse período de pandemia, revelando a capacidade de
adaptação e o suporte necessário, em todos os aspectos para essa modalidade de ensino. Segundo Libâneo
(2007), a respeito das adversidades de dificuldades no ensino, o aluno é quem adquire as condições de
modificar gradualmente seu processo de ensino-aprendizagem, sua prática autônoma, sua responsabilidade
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intelectual, seu pensamento crítico-analítico, ao se deparar com os desafios profissionais no mercado de
trabalho.
Quando se questionou sobre o acompanhamento das atividades em tempo hábil, 67,4% dos discentes
afirmaram acompanhar em parte, pois depende da disciplina; 27% afirmaram acompanhar todas as diciplinas
em tempo hábil; 5,6% disseram não concluir as atividades propostas no prazo estabelecido pelo professor.
Assim, alguns relatos destas dificuldades são apresentados:

[...] Eu trabalho. Fica difícil entregar as atividades sem atraso, e também faço curso on-line, que é em
conjunto com meu trabalho; Tenho a obrigação de desempemhar meu trabalho, senão é descontado do
meu salário. Dificil cumprir; [...]Além dos problemas de saúde que a minha família está enfrentando, fica
muito difícil pensar em escola num momento desses; [...] Quase não tenho tempo, e quando tenho, não
tenho cabeça e emocional pra realizar as atividades [...]; A única dificuldade é uma professora que manda
uma cacetada de atividade para fazer em um mês, diferente dos outros professores que são mais
agradáveis; [...] Sem tempo.

Na questão subsequente, analisando os motivos pelos quais estavam com dificuldade no acompanhamento
e/ou término das atividades, 44,9% responderam estar desmotivados; 39,3% afirmaram possuir muitas
atividades sem orientação adequada; 13,5% afirmam ter enfrentado enfermidade na família ou pessoal; e
2,2% disseram não ter incentivo dos pais e professores.

Relativo à questão emocional dos alunos e como os mesmos se sentiam até este momento, 39,3% dos
participantes responderam que se sentem desmotivados; 37,1% responderam que não aprenderam de forma
satisfatória com as aulas remotas; 21% não souberam dizer; e apenas 2,2% se sentem motivados.

Sabe-se que muitos outros motivos dificultam o processo ensino e aprendizagem remoto (CUNHA, 2020; SAE
DIGITAL, 2020; TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020; WELLE, 2020) e dentre eles, a saúde emocional tem
recebido maior atenção em virtude da ansiedade, medo, exaustão e frustração geradas nesse momento de
incertezas. Os resultados dos impactos a saúde emocional descritos pelos discentes sob estudo neste
período de pandemia corroboram com os dados da literatura de discentes de diversos outros locais (TODOS
PELA EDUCAÇÃO, 2020; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2020). No entanto, quando se trata de alunos que estão
submetidos a cobrança pessoal, familiar e social para a obtenção de um bom desempenho no vestibular e
ENEM, a saúde emocional se abalada ainda mais por ter um efeito sinérgico negativo sobre o processo de
ensino e aprendizagem. Alguns relatos sobre as dificuldades nesse períodos são apresentadas:

[...] Ansiedade, medo de não conseguir aprender nada e não conseguir passar em uma faculdade; [...] O
fator emocional pesou bastante. Muita desmotivação e atividades sem suporte; Só estou simplesmente
desmotivado com tudo; Estou sem Desmotivação; O Emocional pesou; [...] A principal dificuldade é a
desmotivação para fazer as atividades. Mas, também tive um período de enfermidade que fiquei sem
condições de estudar; Não tenho nenhum problema em relação as aulas online; [...] Os professores estão
mandando atividades e interagindo, minha dificuldade é emocinal; Tenho desmotivação e procrastino
muito; Sem acompanhamento dos professores é difícil ter disciplina, ainda mais nesse momento, pois fica
misturado com os afazeres de casa[...]; Saúde mental. Já deixei de fazer atividades por conta desse fator
específico; É tragédia atrás de tragédia e atividade atrás de atividades, além da vida escolar, também
tenho problemas pessoas e de saúde; Enfrentar tudo isso junto a uma pandemia e com atividades em
excesso, desgasta o aluno[...].

Como forma de minimizar os impactos do período de pandemia nos discentes, é importante a compreensão e
apoio da família, bem como a adoção de estratégias de apoio psicológico dentro das instituições através de
um esforço intersetorial e multidisciplinar, envolvendo especialmente, as áreas da Educação, da Saúde e da
Assistência Social para lidar com os desafios dessa realidade de distanciamento e isolamento social durante
as aulas remotas, bem como após a pandemia, com o retorno das aulas presenciais (TODOS PELA
EDUCAÇÃO, 2020).

Quanto ao ambiente de estudo dos discentes, 47,2% responderam que o ambiente em casa não era
satisfatório e preferiam a escola; 32,6% afirmaram que o ambiente de casa é tranquilo; 18% descreveram que
o ambiente adequado para fazer atividades em casa depende do horário; e 2,2% responderam que depende
dos membros da familia.

Sobre a satisfação com as aulas remotas, notou-se que a grande maioria dos discententes afirmaram que
aprendiam melhor presencialmente na escola (62,9%); alguns não souberam responder (19,1%); 10,1%
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responderam que as aulas remotas são mais interessantes que as aulas presenciais; e 7,9% afirmaram achar
as aulas remotas difíceis:

Em relação as expectativas dos alunos formandos quando ao vestibular, 69,7% dos discentes tem a intenção
de cursar uma graduação em uma instituição pública federal; 14,6% mostraram interesse em prestar
vestibular em instituição privada; 10,1% não desejam fazer cursar ensino superior; e 5,6% pretendem entrar
para uma instituição pública estadual.

Quando questionados sobre as condições para obtenção de uma boa pontuação no ENEM, 61,8% dos alunos
participantes afirmaram ser necessário empenho e responsabilidade, tanto do aluno quanto do professor;
38,2% afirmaram que a responsabilidade é somente do aluno, pois é ele quem deve se interessar; o restante
não souberam responder.

No que se refere ao desejo de adiamento das provas do ENEM, 73,5% dos participantes gostariam que as
provas fossem adiadas, pois acreditam que esse ano foi perdido; 9% foram indiferentes quanto a essa
questão; 7,9% responderam que estão preparados para o exame e, portanto, na opinião destes discentes,
não há necessidade em adiar o exame; 4,5% desejaram o adiamento por não terem estudado o suficiente em
virtude de doença; 3,4% desejam o adiamento em virtude de problemas de saúde na família. Caso não
obtenha êxito no ENEM, a maioria dos discentes pretende continuar os estudos conciliando estudos com um
trabalho (50,6%); 42,7% deseja continuar apenas os estudos, pois pretendem se formar; 4,5% dos alunos
responderam que não sabem o que farão posterior à conclusão de ensino médio; e apenas 2,2 % pretendem
apenas trabalhar.

Nesse cenário, acredita-se que as dificuldades demostradas pelos alunos participantes vão de encontro à
garantia à educação como direto constituional, fator atribuido ao direito de todos de acesso, entendendo
como dever do Estado e da família, o incentivo escolar, colaborando e promovendo no aspectos de ensino e
aprendizagem, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, preparando o indivíduo para o exercício da
cidadania e da qualificação profissional para o trabalho (BRASIL, 1988).

De modo geral, os resultados desta pesquisa revelam que as principais dificuldades enfrentadas pelos
discentes estão relacionadas a instabilidade da internet, professores exigentes que pouco oferecem suporte e
dificuldades em acompanhar as aulas em algumas disciplinas, ocasionando desmotivação. Compreende-se
que este fator estaja relacionado ao despreparo de muitas escolas, professores, alunos e pais para o ensino
remoto emergencial em virtude da ausência de um plano de contingência educacional contribuíram
enormemente para esse quadro.

CONCLUSÕES

A fim de possibilitar a continuidade do calendário escolar, as instituições escolares, gestores e professores
tiveram que replanejar as aulas, adaptando as metodologias para atender de forma remota e por apostilado, o
processo ensino e aprendizagem. No entanto, as estratégias emergenciais adotadas durante o período de
pandemia, na perspectiva de alunos concluintes do ensino médio de uma escola pública estadual da zona
leste da cidade de Boa Vista/RR, ainda se mostram deficientes.

Os resultados desta pesquisa revelam que as principais dificuldades enfrentadas pelos discentes estão
relacionadas: a instabilidade de internet; alguns professores exigentes e pouco suporte; dificuldades em
acompanhar as aulas em algumas disciplinas; e desmotivação. Acredita-se que, tais dificuldades poderiam
ser mitigadas com a formação teórica e tecnológica de docentes e discentes para o desenvolvimento do
processo ensino e aprendizagem por meio de aulas em meios digitais, bem como, com a adoção de um
plano de contingência educacional previamente elaborado para a realidade escolar, a fim de ser usado em
momentos de crise, como é o presente caso da pandemia por COVID-19.

Ainda, dentre as dificuldades apontadas, considera-se que a saúde emocional merece maior atenção, não só
pela frequência de relatos dos discentes em relação aos sentimentos de desmotivação, ansiedade, medo e a
atitudes de procrastinação, mas também pelas dificuldades para manter um ritmo de estudos regrados e
diários em casa. Outro fator a destacar, se refere as cobrança pessoais, familiar e social que estavam
submetidos como alunos concluintes do ensino médio, uma vez que, experiência de países e regiões que já
passaram por situações similares, apontaram múltiplos impactos emocionais, físicos e cognitivos em virtude
da crise nos estudantes, fator agravante por serem discentes concluintes, com vista ao futuro profissional.
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De modo geral, espera-se um plano de contingência educacional contextualizado do poder público na
Educação para mitigar situações futuras de crises, bem como a adoção emergencial de estratégias de apoio
emocional dentro das instituições escolares para lidar com os efeitos adversos do distanciamento e
isolamento social.

____________________
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INTRODUÇÃO

A Amazônia Legal possui uma superfície aproximada de 5.015.067,749 km², correspondente a 58,9% do
território brasileiro (IBGE, 2016). Os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá,
Tocantins, Mato Grosso, e alguns municípios do Maranhão fazem parte da Amazônia Legal, cuja delimitação
tem, como objetivo, o planejamento e a promoção do desenvolvimento social e econômico dos estados (IBGE,
2019).

O conhecimento do uso e cobertura da terra, que tem relação com as transformações na paisagem pela ação
antrópica, é de extrema importância para estratégia política e questões sociais dos territórios amazônicos.
Consequentemente, as alterações que ocorrem na natureza apresentam fatores de impacto, que se
relacionam com os ciclos biogeoquímicos. Portanto, a ocupação e a transformação do espaço amazônico
mantêm-se, até os dias de hoje, condicionadas por um cenário de extremo conflito de interesses, envolvendo
atores, articulações e conjunturas locais, nacionais e globais (COUTINHO et al., 2013)

O projeto PRODES (Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite) realiza
o monitoramento por satélites do desmatamento por corte raso na Amazônia Legal. Esse levantamento
sistemático é realizado anualmente desde 1988 e só identifica polígonos de desmatamento por corte raso
(remoção completa da cobertura florestal primária) cuja área seja superior a 6,25 ha. No estado de Roraima,
as taxas PRODES tiveram um aumento de 90% no período de 2004 a 2019, sendo que no último ano (2018-
2019), esse aumento foi de 203% (INPE, 2019). O conjunto dos dados TERRACLASS (Mapeamento do uso e
cobertura da terra das áreas desflorestadas na Amazônia Brasileira), principal ferramenta dessa pesquisa, é
baseado na qualificação do mapeamento PRODES. Para analisar a dinâmica do uso e cobertura da terra em
um município/estado, analisa-se não apenas os dados relativos ao desflorestamento, mas também os dados
relativos às classes de cobertura da terra (floresta, não floresta, hidrografia), nuvens e áreas não observadas
para cada ano de interesse, pois a área de algumas dessas classes pode variar ao longo dos anos devido à
presença de nuvens (INPE, 2019). Segundo Almeida et al.(2016), o TERRACLASS representa um importante
avanço no mapeamento de padrões temporais de uso e cobertura da terra em áreas de fisionomias florestais.
Os dados possibilitam monitorar a região e traçar trajetórias de mudanças de uso e cobertura da terra para as
áreas florestadas da Amazônia.

O Projeto Conhecimento Compartilhado para Gestão Territorial Local na Amazônia (TERRAMZ), executado
pela Embrapa Roraima, com recursos do Fundo Amazônia (BNDES), vem contribuindo com a Gestão
Territorial Local (GTL) em áreas-piloto prioritárias na Amazônia. Um dos focos do TERRAMZ é analisar a
dinâmica de uso e cobertura da terra a partir de dados existentes, tendo a perspectiva de disseminação e
discussão junto aos territórios. Dessa forma, o objetivo geral do presente trabalho foi analisar a dinâmica de
uso e cobertura da terra no sul do Estado de Roraima, através dos dados TERRACLASS (2004 a 2014), por
meio do agrupamento e cálculo das principais classes de uso e cobertura da terra mapeadas pelo
TERRACLASS (vegetação primária, vegetação secundária, pastagem e outros).

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados analisados são referentes aos municípios de Caracaraí, Caroebe, Rorainópolis, São João da Baliza
e São Luiz, que estão localizados no sul do Estado de Roraima. São municípios em que o acesso ocorre por
meio das rodovias BR-174 e BR-210. A área florestada do Sul de Roraima é de 71.345,6 km2, que representa
47% da área florestada do estado. O desmatamento na região até 2019 foi de 4.903,7 km2, correspondendo a
43% do desflorestamento total de Roraima, de acordo com os dados do PRODES (2019).
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Para investigar o uso e cobertura de terra utilizou-se os dados TERRACLASS (INPE/EMBRAPA), cujas
informações foram consultadas através da plataforma WebGIS, que é um sistema de geoinformações criado
para dar acesso e visualização de dados do uso e cobertura de terra, que anteriormente foram identificados
pelo PRODES como áreas desmatadas da Amazônia Legal. Mediante a esse programa, é possível a
visualização, sobreposição e a manipulação dos mapeamentos históricos do TERRACLASS, de forma rápida
e gratuita.

As classes analisadas foram: (1) vegetação primária correspondendo a área florestada; (2) vegetação
secundária; (3) pastagens arbustiva e herbácea, que foram classificadas como pasto sujo e pasto limpo
respectivamente; e (4) outros, englobando as classes urbanizada, culturas agrícolas, não observado e
desflorestamento ano.

Foram analisadas as áreas das classes de uso da terra (vegetação secundária e pastagens), assim como as
classes de pastagens nos anos de 2004, 2008, 2010, 2012 e 2014 para cada município do sul de Roraima.
Das matrizes de transição no WebGIS, foram extraídos valores em área, resultados da comparação entre os
anos de 2004 e 2014 (último levantamento), sendo posteriormente transportados para o EXCEL e analisados
em relação à área e à percentagem de cada classe. Após o reconhecimento das informações, estas foram
expressas de forma simplificada por meio de esquemas sobre a vegetação e pastagens de cada município, e
os histogramas dos municípios ao longo dos anos analisados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Dados das classes de uso da terra (vegetação secundária e pastagens)
Os levantamentos sobre o uso de terra realizados nos municípios do sul do Estado de Roraima
demonstram diferentes variações nas áreas de vegetação secundária e pastagens durante os anos
mapeados pelo TERRACLASS (2004, 2008, 2010, 2012 e 2014), conforme mostra a Figura 1. As
análises dessas classes permitem acompanhar o uso e a cobertura das áreas desmatadas nos
municípios e inferir sobre as atividades agropecuárias desenvolvidas.
O padrão de alteração de área, analisado em todos os municípios em 2004, apresenta uma região
consideravelmente menor para vegetação secundária e maior para pastos (em média 400 km2).
Outro fator importante analisado no ano de 2012 foi que os municípios de Caroebe, São João da
Baliza, e Rorainópolis apontam um decréscimo na área de pasto e consequentemente um aumento
na vegetação secundária, o que é o oposto dos municípios de Caracaraí e São Luiz que mantém o
padrão de variação de área dos anos anteriores.
O município de Caracaraí expõe um padrão de crescimento da área no ano de 2004, onde a
diferença entre os pastos e a vegetação secundária é de aproximadamente 270 km2, porém no
decorrer dos anos essa divergência tende a diminuir até o ano de 2014 cujo valor é próximo de 40
km2.
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A vegetação secundária no município de Caracaraí apresenta um aumento progressivo ao longo do
período estudado, e simultaneamente houve o aumento das áreas de pastos, fatores indicativos
para o aumento expressivo do desmatamento no período (aproximadamente 210 km2).

Figura 1- Áreas representativas das classes do uso da terra (vegetação secundária e pastos) nos
municípios ao sul do estado de Roraima. Fonte: A autora.

As classes de vegetação secundária e pastos em Rorainópolis exibem áreas inversas entre 2004 e
2010, com a diferença de 450 e 130 km2, respectivamente, contudo no ano de 2012 a vegetação
secundária prevaleceu sobre as áreas de pastos (100 km2). Nos municípios de São Luiz e São João
da Baliza, os dados das áreas entre as duas classes são similares, sendo caracterizados por altos
valores de pastos em 2004 e abaixo de 100 km2 para a vegetação secundária. Além disso, a
diferença entre as classes tende a diminuir no decorrer dos anos, sendo que em São João da Baliza,
em 2012, há uma inversão dos valores entre pastos e vegetação secundária, onde os pastos
diminuem cerca de 120 km2 apenas nesse levantamento e prevalecem as áreas de vegetação
secundária.
Segundo Coutinho et al. (2013), as áreas de vegetação secundária dos dados TERRACLASS podem
representar processos avançados de regeneração da vegetação arbustiva e/ou arbórea, ou áreas que foram
utilizadas para a prática da silvicultura (plantio de árvores) ou agricultura permanente com o uso de espécies
nativas ou exóticas. Observa-se na região sul que as áreas de vegetação secundária podem englobar, em
parte, cultivos perenes e semi-perenes, como por exemplo, os cultivos de banana, laranja e dendê, realizados
pela agricultura familiar, que predominavam na região nesse período (XAUD; EPIPHANIO, 2015).

 Dados das classes de pastagens.
As classes de pastagens são divididas em pastagem cultivada herbácea e pastagem cultivada
arbustiva, conforme legenda do TerraClass WebGis, o que corresponde a pastos limpo e sujo
respectivamente na presente análise.
Todos os municípios apresentam uma queda brusca na área do pasto sujo durante o ano de 2012,
sendo os municípios de Caracaraí e Rorainópolis os que exibem as principais diferenças de áreas
entre as pastagens nesse ano. Os municípios de Caracaraí, Rorainópolis, São Luiz e São João da
Baliza em 2004 expressam as mesmas relações entre os pastos limpo e sujo, sendo que o segundo
atinge a menor área de 120 km2 em São João da Baliza nesse ano. Porém, no decorrer dos anos até
2010, Rorainópolis, São Luiz e São João da Baliza decaem os valores de pasto limpo e
consequentemente a área de pasto sujo ultrapassa os 400 km2 em Rorainópolis. Em Caracaraí, a
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área de pasto sujo aumenta até 2010, mas não excede 240 km2. As áreas de pastos limpo
inicialmente prevalecem apenas no município de Caracaraí, contudo, partir de 2012 ocorrem em
todos os municípios o que pode significar o desenvolvimento de grandes areas com pecuária sobre
pastagens plantadas (Pasto limpo). O município de Caroebe tem inicialmente em 2004, a área de
pasto limpo menor que pasto sujo, no qual exibe uma variação de 180 km2. À medida que a área de
pasto limpo tende a aumentar gradualmente durante os 10 anos, o pasto sujo tem áreas oscilatórias
durante esse período, o que pode está correlacionado a um aumento significativo nas atividades
pecuárias em 2014 (Figura 2).

Figura 2- Áreas representativas das classes de pastagens ao sul do estado de Roraima. Fonte: A autora.

Analisando as transições entre as classes de pastagem, verificou-se que grande parte dessas áreas
se mantiveram constantes (pasto limpo) no município de Caracaraí durante os anos de 2004 a 2014,
o que pode indicar um manejo adequado da atividade pecuária. As áreas de pasto sujo nos
municipios de São João da Baliza, Rorainópolis, Caroebe e São Luiz, que nos anos de 2004 a 2010
tiveram aumento na área, ou seja, pastagem com a presença de invasoras, indicam falta de
manutenção do pasto, ou um estágio inicial de uma pastagem ao ser abandonada. A partir do ano
de 2012 prevalece o pasto limpo em todos os municípios, o que pode indicar uma implantação de
pastagem plantada para o suporte da pecuária (ANTUNES et al., 2019, SHINZATO, et al.,2000,
OLIVEIRA et al., 2015).

 Dinâmica do uso e cobertura de terra.
A dinâmica do uso e cobertura de terra foi observada no período de 2004-2014 (Figura 3) em
relação as classes de vegetação secundária e pastagens. Esse levantamento foi esquematizado
para cada município do sul de Roraima.
As análises expõem valores absolutos das áreas de pastagens e vegetação secundária no município
de Caracaraí durante o ano de 2014 e calcula os valores das transições entre classes em relação ao
levantamento de 2004. Do total de pastagens de 2014 (496,32 km2), 69,72% já eram pastagens em
2004, 16,10% era floresta (representando novas aberturas) e 6,8% era vegetação secundária. Já a
classe de vegetação secundária em 2014 teve um total levantado de 460 km2, onde apenas 37,5 %
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era da mesma classe (172,5 km2), 23,7% era pastagem (109 km2) e 29% era floresta em 2004, ou
seja, foram áreas abertas nesse período de 10 anos e devido ao crescimento da vegetação
secundária que se forma na área desflorestada, essas áreas muitas vezes são utilizadas para
atividades agropecuárias e quando perdem sua produtividade são abandonadas ou em estão regime
de pousio (ALMEIDA et al., 2010).
No município de Rorainópolis as áreas de pastagens de 2014 (589,7 km2) já eram pastagens em
2004 na proporção de 72,8% (429,9 km2), 15,5% era floresta e 8,15% eram áreas em vegetação
secundária enquanto a vegetação secundária de 2014 (470 km2) mantém-se um percentual de 35%
nessa classe no ano de 2004, 38% vem de áreas de pastagens e 28% de áreas florestais.
No município de São João da Baliza, as áreas de pastagens de 2014 (288,9 km2) correspondente a
72% na mesma classe em 2004 e 17,4% e 6,8% vindo de áreas florestais nativas e áreas em
regeneração (vegetação secundária), respectivamente. Enquanto isso, a vegetação secundária de
2014 (228,6 km2) tem um percentual de 40% vindo de pastagens e 32% vindo de florestas nativas
em 2004, mantendo apenas 25% em regeneração no período estudado (10 anos). No município de
São Luiz, as áreas de pastagens de 2014 (311,4 km2) correspondem a 76% na mesma classe em
2004, sendo 13,3% e 6,3% vindo de áreas florestais nativas e áreas em regeneração (vegetação
secundária), respectivamente. Grande parte da vegetação secundária de 2014 (total de 216,2 km2)
foi pastagens em 2004 (cerca de 46%), 28% era área de floresta, enquanto que 21,4% permaneceu
como áreas em regeneração no levantamento de 2004.

Figura 3- Diagramas esquemáticos do uso e cobertura de terra nos municípios do sul do estado de Roraima.
Fonte: Autora.

A classe de pastagens no ano de 2014 para o município de Caroebe representou 511 km2, sendo
que mais de 20% era floresta nativa, apenas 7,25% era área em regeneração e aproximadamente
68% já era pasto em 2004. A vegetação secundária de 2014 foi de 430 km2, das quais 38% eram
pastagens em 2004 e o mesmo percentual (38%) eram florestas.
Nos esquemas acima pode-se observar, em um período de 10 anos, que as áreas de vegetação secundária
apresentaram baixos valores de conversões para as áreas de pastagens (6,3 a 8,15%) em relação às
conversões vindas de áreas florestais (13,3 a 20,3%). Tal comportamento indica que a expansão das áreas
direcionadas à pecuária extensiva decorre preferencialmente de desmatamento de áreas nativas ao invés do
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aproveitamento de áreas já anteriormente desmatadas. Ao longo do período estudado, pode constatar que
estão ocorrendo investimentos no manejo da pastagem e na manutenção da mesma, considerando que as
maiores conversões estão ocorrendo para a classe “pasto limpo”.

São Luiz e São João da Baliza são os municípios onde o percentual de conversão das pastagens para
vegetação secundária são expressivas, ultrapassando os 40%. De acordo com Massoca et al. (2013), o uso
intensivo dos solos, com manejo inadequado, acarreta a degradação dessas áreas e consequências não
somente ao potencial produtivo, que decai rapidamente antes de ser abandonada, como também para a
vegetação secundária que se estabelece a partir de então nesses ambientes.

CONCLUSÕES

As análises realizadas com os dados TERRACLASS no presente estudo mostraram características distintas
entre os municípios do sul de Roraima. Na análise das principais classes de uso de terra presentes
(vegetação secundária e pastagens) observou-se similaridades entre os municipios de Caracaraí e São Luiz,
onde os pastos prevalecem sobre a vegetação secundária durante todos os anos analisados. Na análise das
classes de pastagens, observou-se que todos os municípios apresentaram queda nos valores de pasto sujo
no levantamento de 2012, porém observa-se alta proporção de áreas não observadas, em função da
cobertura de nuvens. A dependência e relação do levantamento TERRACLASS com dados PRODES são
fatores que precisam ser observados e ponderados nos estudos de dinâmica do uso e cobertura da terra.

Por fim, os dados provenientes do TERRACLASS atendem a demanda do Governo Federal relacionada à
qualificação dos desmatamentos na região da Amazônia Legal e podem ser trabalhados pelo Projeto
TERRAMZ visando o compartilhamento nos territórios, juntamente com os dados PRODES. Os cinco
levantamentos até então existentes (2004-2008-2010-2012-2014) precisam de atualização pois oferecem
subsídios para definição de ações governamentais nos níveis municipal, estadual e federal, referentes ao
desenvolvimento da produção agrícola nacional, à preservação da biodiversidade nacional e à manutenção
da qualidade dos serviços ambientais.
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INTRODUÇÃO

O tambaqui (Colossoma macropomum) é a espécie mais produzida em Roraima, representando mais de 90%
da atividade aquícola do Estado (SEBRAE, 2009). Diversos grupos taxonômicos podem utilizar o tambaqui
como espécie hospedeira, porém nos ultimo anos a espécie Neoechinorhynchus buttnerae, pertencente ao
filo Acanthocephala têm emergido como principal agente parasitário que impacta a criação comercial do
tambaqui na região centro-norte e nordeste do Brasil. Esta espécie é altamente específica do tambaqui e
seus híbridos, representando uma ameaça aos peixes parasitados, pois interfere diretamente na estrutura
responsável pela absorção de nutrientes (Thatcher, 2006).

A infestação por este parasita pode causar entre outras alterações, a depreciação na conformação dos
animais. Peixes altamente parasitados frequentemente apresentam queda significativa em seu crescimento,
além do emagrecimento progressivo, apresentando achatamento da região dorsal anterior do corpo e cor
mais pálida (Malta et al. 2001). Além disso, Tavares-Dias et al. (2001a) e Tavares-Dias et al. (2001b)
ressaltam que em piscicultura as doenças parasitárias podem ser fatores limitantes à produção, podendo
acarretar perdas econômicas ou mesmo gastos excessivos com tratamentos quimioterápicos.

A ocorrência do N. buttnerae é uma realidade em pisciculturas de Roraima (Pereira e Morey 2018; Jesus
2017), e em pisciculturas com finalidade comercial é difícil determinar a fonte principal de infestação. Jesus,
Aquino-Pereira e Feltran (2017) relatam que o transporte de alevinos entre as pisciculturas, tanto de um
estado para outro no Brasil quanto o o que ocorre dentro dos municípios de Roraima, podem contribuir para o
aumento de casos no estado, já que não são realizadas medidas preventivas e ainda há pouco conhecimento
sobre as doenças que podem acometer os peixes. Outro modo é por meio dos hospedeiros intermediários
e/ou paratênicos que podem estar presentes na água utilizada no transporte e que são despejados
diretamente no tanque ao chegar à propriedade ou mesmo o fato dos tanques serem interligados, facilitando
a propagação do parasito na produção.

As condições para produção do tambaqui em cativeiro são favoráveis no estado, porém, o acompanhamento
técnico especializado para todos os municípios é insuficiente ou mesmo o desconhecimento sobre as
doenças e a falta das BPM (Boas praticas de manejo tanto na translocação de peixes quanto nas atividades
diárias dentro das pisciculturas podem desencadear danos na produção do tambaqui. Diante disso, o objetivo
deste trabalho foi investigar a ocorrência do acantocéfalo em pisciculturas comercias, bem como investigar
uma possível rota de distribuição do parasito nas criações do Estado de Roraima.

MATERIAL E MÉTODOS

Para elaboração deste trabalho houve um levantamento de informações via Fundação Estadual do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima - FEMARH, na Divisão de Outorga de Uso de Recursos Hídricos,
no qual os dados foram cedido e então feito análise das informações por município e área total de criação de
cada Outorga de Uso de Recursos Hídricos. Foi estabelecido como pisciculturas comerciais no Estado de
Roraima aquelas que possuem a partir de 15 ha de lâmina de água em atividade, produção a partir de 60 ton.
ano-1 e rendimentos de pelo menos R$360.000,00ano-1 (descaracterização do PRONAF). Feito isso, fazendo
uso dos dados disponibilizados pela FEMARH, nos quais, constava número de telefone dos outorgados, foi
feito contato telefônico e após anuência dos piscicultores na predisposição em participar da pesquisa, foi
possível definir o cronograma de análise e coletas em campo.
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Cabe destacar que no contato telefônico, procurou-se saber se houve compra de alevinos e quais as fontes
de origem. Assim, oito municípios enquadravam-se dentro da pesquisa: Boa Vista, Amajarí, Alto Alegre,
Cantá, Bonfim, Mucajaí, Caracaraí e Caroebe, conforme Tabela 1.

Nos municípios selecionados, foram realizadas visitas entre os meses de abril a setembro de 2019 para
análise e verificação da existência de peixes infectados. Conforme disponibilizado pelo proprietário, os
exemplares de tambaqui de cada propriedade foram capturados aleatoriamente utilizando rede tipo tarrafa
e/ou linha de pesca com anzol. Após coleta, os peixes foram submetidos ao processo de insensibilização por
termonarcose e as análises parasitológicas realizadas in loco. Para cada local visitado, uma ficha de
necropsia foi elaborada, constando dados referentes ao peso (g), comprimento total e padrão (cm), local
investigado, bem como, a quantidade de parasitos encontrados no peixe.

Tabela 1. Quantidades de pisciculturas enquadradas na pesquisa e percentual analisado.

Município Qtdd Pisciculturas
Enquadradas

1Pisciculturas
efetivas

Pisciculturas
Pesquisadas

Resultado

Delineamento

Boa Vista 20 8 0 0,0%

Alto Alegre 11 9 5 55,5%

Amajarí 14 7 3 42,8%

Bonfim 6 2 1 50,0%

Cantá 13 9 4 44,4%

Caracaraí 3 1 1 100,0%

Caroebe 2 1 1 100,0%

Mucajaí 12 8 3 37,5%

1São aquelas que no momento da pesquisa estão com pelo menos 15ha de lâmina de água em produção.

Para necropsia e análise parasitológica, a cavidade celomática foi aberta, utilizando tesoura de ponta fina,
iniciando a perfuração atrás da região urogenital e cortando até a região das nadadeiras peitorais. Com a
cavidade celomática exporta, as vísceras foram retiradas e separadas dos demais órgãos. O intestino foi
avaliado observando anomalias, inchaços, lesões, descolorações e outros sinais patológicos.

O intestino de cada exemplar foi dissecado com auxílio de uma tesoura Metzenbaum 12 cm e pinça de
relojoeiro, cuidadosamente aberta e verificada a presença de parasitas e, quando positiva, foi realizada
identificação preliminar a partir da observação de probóscide retrátil equipada de ganchos, compatível com as
estruturas morfológicas do filo Acanthocephala. Quando identificada a presença de acantocéfalos, foi
realizada remoção dos helmintos, em seguida foram colocados em recipientes com água gelada e mantidos
em refrigeração por aproximadamente 24 horas para que a probóscide ficasse totalmente evaginada. Foi
realizada a contagem e os helmintos conservados em etanol 70° GL (Amato et al. 1991). E por fim, foram
determinados os índices parasitários conforme Bush et al. (1997), sendo calculada a taxa de prevalência (P);
Intensidade (I); Intensidade média de infestação (IM) e abundância média (AM).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os municípios enquadrados, Boa Vista foi o único local que não foi possível analisar peixes das
pisciculturas. Foram analisados 166 tambaquis dos sete municípios restantes, sendo que em cada
piscicultura visitada, a análise dos peixes ocorreu conforme a instrução do piscicultor e do lote indicado para a
investigação. Foram citadas sete fontes de origem dos alevinos, sendo que destas, cinco são originárias do
Estado de Roraima e duas do Amazonas, que foram identificadas pelas letras A, B, C, D, E, F e G (Tabela 2).
Os peixes amostrados estavam em diferentes fases de crescimento, havendo exemplares de tambaqui
oriundos de fornecedores distintos na mesma piscicultura analisada.

Foram visitadas 17 pisciculturas distribuídas entre os sete municípios. O município do Caracaraí foi a primeira
região visitada, os tambaquis apresentaram peso médio de 466,5±122,79g, comprimento total médio de
29,06±2,11cm, total de 2.358 acantocéfalos coletado. Neste município foi identificado três fontes de alevinos:



162

A, B e F. No município do Amajarí, três propriedades foram visitadas e em cada uma, dez exemplares de
tambaquis foram disponibilizados. Na primeira coleta, os peixes apresentaram peso médio 880±191,76g,
comprimento total médio de 36,68±2,76cm, num total de 1575 acantocéfalos coletados. Na segunda coleta os
peixes apresentaram peso médio 445,0±60,78g, comprimento médio total de 30±1,35 de um total de 9.002
acantocéfalos coletados. Já na terceira propriedade os peixes apresentaram peso médio de 507±145,76g,
comprimento total médio de 30,5±2,75cm, tendo um total de 3.253 parasitos coletados. Neste município, para
as três propriedades, uma única fonte de origem dos peixes analisados foi citada: A.

No município do Cantá, foi citado quatro fontes diferentes de origem dos peixes analisados: A, B, D e G, para
as quatro pisciculturas visitadas, sendo que somente a primeira propriedade houve confirmação de N.
buttnerae (Tabela 2). Na primeira coleta, duas fontes de alevinos de Roraima foram citadas para os dez
tambaquis verificados. Destes, sete estavam parasitados, com um total de 291 parasitos coletados. O peso
total médio dos tambaquis foi de 962,5±1.019,05g e comprimento total médio de 31,65±17,51cm. Na segunda
coleta foram disponibilizados nove peixes provenientes de uma única fonte de alevinos estadual (Tabela 2).
Os peixes apresentaram peso total médio 357,8±152,95g e comprimento total médio de 31,22±1,77cm. Na
terceira piscicultura, a origem dos alevinos foi a mesma citada na segunda propriedade para os dez peixes
analisados. Os tambaquis estavam com peso total médio de 102±42,64g e comprimento total médio de
17,45±2,51cm. Na quarta propriedade foi relatada uma fonte diferente das demais como origem dos peixes.
Os dez peixes analisados apresentaram peso total médio de 755±192,83g e comprimento total médio de
35,3±2,75cm.

No município de Alto alegre, três fornecedores de alevinos foram citados para as quatro propriedades
visitadas, sendo que, na primeira piscicultura as três fontes foram citadas: A, C e G, e foi o único local onde
houve confirmação de N. buttnerae. Na primeira coleta, dos dez tambaquis analisados, apenas um exemplar
encontrava-se parasitado com apenas um parasito. O peso total médio dos peixes foi de 662 ±131,30g e
comprimento total médio de 35,25±2,67cm. Na segunda propriedade visitada, apenas seis exemplares foram
disponibilizados para investigação. Estes apresentaram peso total médio de 128,3±25,63g e comprimento
total médio de 19,83±0,93cm. Na terceira propriedade, os seis peixes analisados apresentaram peso total
médio de 103,3±35,02g e comprimento total médio de 18,12±1,42cm. Já na quarta propriedade 14
exemplares de tambaqui foram analisados com peso total médio de 106±47,33g e comprimento total médio
de 19,53±4,12cm. Para estas três últimas propriedades, foi citado o fornecedor de alevinos identificado pela
letra G.

Nos municípios de Caroebe, Mucajaí e Bonfim nenhum exemplar apresentou acantocéfalo no momento da
pesquisa, sendo que em Caroebe os peixes tinham peso médio de 1.367±127,02g e comprimento total médio
41,21±1,73cm e para a origem dos peixes foi citado o fornecedor indicado pela letra C; em Mucajaí três
pisciculturas foram visitadas. Na primeira propriedade, o fornecedor citado foi o identificado pela letra E para
os dez exemplares de tambaqui analisados. Os peixes apresentaram peso total médio 66,0±18,38g e
comprimento total médio de 16,55±1,23cm. Na segunda piscicultura, o peso total médio foi de 109±25,58g e
comprimento total médio de 17,7±1,12, provenientes do fornecedor F. Na terceira propriedade, 11 tambaquis
foram analisados e apresentaram peso total médio 371,8±91,72g e comprimento total médio de 27,32±2,46,
tendo como origem dos peixes a fonte identificada pela letra G.

Na região do Bonfim os peixes apresentaram peso médio de 406,0±419,71g e comprimento total médio de
26,81±7,79cm, sendo citado como origem dos alevinos a fonte B para os dez tambaquis analisados. Não
houve registro do acantocéfalo nos municípios de Caroebe, Mucajaí e Bonfim dos diferentes fornecedores
citados no momento da pesquisa. Todos os índices parasitários de prevalência, intensidade e a média
parasitária e abundância média de todos os locais onde houve as análises estão apresentados na Tabela 2.



163

Tabela 2. Índices morfométricos e parasitários de tambaquis de cada piscicultura visitada pelo município para
confirmação da espécie N. buttnerae. OA: origem dos alevinos. Resultados expressos com média aritmética ±
desvio padrão.

Dentre as origens de alevinos citadas, a fonte A foi citada nos quatro municípios onde houve a confirmação
do parasito. As outras fontes foram citadas aleatoriamente nas propriedades visitadas. Em Roraima, há
poucos trabalhos relacionados a existência do acantocéfalo no estado. O primeiro registro foi feito por Pereira
e Morey (2018), que analisaram 50 C. macropomum, com média de 23,6 ± 4,9 cm de comprimento padrão e
média de 360   ± 59,8 g de peso, coletados de uma piscicultura localizada no município de Caracaraí. A
prevalência foi de 100%, com intensidade e abundância média de 269,5, intensidade variando de 188 a 388
parasitas por peixe, tendo total 13.474 indivíduos de N. buttnerae coletados, dessa maneira ampliando a
distribuição geográfica deste parasita no Brasil.

Outro trabalho em que relata ocorrência do acantocéfalo no estado foi realizado por Jesus (2017), que avaliou
59 tambaquis que se encontravam nas fases de alevinagem (16,3±2,5cm e 76±30g), recria (31,3±1,4cm e
658,8±126,6g) e engorda final (47,5±1,8cm e 2.443,8±416,8g). Total de 2.889 parasitas foram coletados,
sendo 529 na alevinagem, 534 na recria e 1.144 na engorda. Nas fases de recria e engorda, todos os peixes

Municípios
Investigados Coletas Quantidade

de peixes

Parâmetros

Peso Total

Médio (g)

Comprimento
Total Médio

(cm)

Prevalência
(%)

Intensidade
Mínima

Intensidade
Máxima

Intensidade
Média

Abundância
Média OA

Caracaraí 1 10 466,5±122,79 29,06±2,11 100 44 734 235,8±222,
58 235,8 A-B-F

Amajarí

1 10 880,0±191,76 36,68±2,72 100 2 880 95,3±115,5
3 95,3 A

2 10 445,0±60,78 30±1,35 100 389 1.635 900,2±408,
72 900,2 A

3 10 507,0±145,76 30,5±2,75 100 4 626 325,3±231,
08 325,3 A

Cantá

1 10 962,5±1.019,0
5 31,65±17,51 70 0 179 41,57±55,6

9 29,1 A-D

2 9 357,8±152,95 31,22±1,77 0 0 0 0 0 G

3 10 102±42,64 17,45±2,51 0 0 0 0 0 G

4 10 755±192,83 35,3±2,75 0 0 0 0 0 B

Alto Alegre

1 10 662,0±131,3 35,25±2,67 10 0 1 1±0,32 0,1 A-C-G

2 6 128,3±25,63 19,83±0,93 0 0 0 0 0 G

3 6 103,3±35,02 18,12±1,42 0 0 0 0 0 G

4 14 106±47,33 19,53±4,12 0 0 0 0 0 G

Caroebe 1 10 1.367,0±127,0
2 41,21±1,73 0 0 0 0 0 C

Mucajaí

1 10 66,0±18,38 16,55±1,23 0 0 0 0 0 E

2 10 109±25,58 17,7±1,12 0 0 0 0 0 F

3 11 371,8±91,72 27,32±2,46 0 0 0 0 0 G

Bonfim 1 10 406,0±419,71 26,81±7,79 0 0 0 0 0 B

Municípios com confirmação do parasita 57,14%
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estavam parasitados, enquanto que na fase de alevinagem apenas 10 peixes estavam parasitados. Assim,
nas fases de recria e engorda a prevalência foi de 100%; enquanto que na alevinagem foi de 71,4%.

Na região norte, diversas pesquisas já foram realizadas para identificar a ocorrência do N. buttnerae em
pisciculturas de criação do tambaqui. Uma alta taxa de infecção em C. macropomum causada por este
parasito em ambiente limitado foi observado por Malta et al. (2001) no município de Itacoatiara no Amazonas,
sendo o primerio registro no ambiente de criação. Após cinco meses, os tambaquis pararam de aceitar
alimento e começaram a morrer, a partir desse evento, foram então necropsiados para que se pudesse
avaliar a causa das mortes e as condições de saúde dos exemplares. Após analisados foi observada alta
infestação intestinal por acantocéfalos, com uma prevalência de 100%, intensidade variando de 30 a 406
parasitos e a intensidade média e abundância de 125,6 parasitos peixe encontrados em 72 peixes
examinados.

A ocorrência do acantocéfalo prejudica o desenvolvimento do peixe, pois a fixação no intestino pode
ocasionar a oclusão parcial ou total do trato intestinal, prejudicando a capacidade de absorção do alimento
pelo hospedeiro definitivo (Jerônimo et al. 2017). Silva-Gomes et al. (2017) relatam ainda que pode ocorrer
impacto maior que 200% no crescimento dos peixes quando infestações maciças são registradas,
influenciando diretamente na receita bruta e nos custos de produção. Além disso, os representantes do Filo
Acanthocephala não apresentam sistema digestório, fato que ocasionou o desenvolvimento de epiderme
altamente especializada para absorção de nutrientes (Taraschewski 2000).

Em relação aos possívei meios de dispersão do parasito no estado, foi observado que em muitas pisciculturas
possuem os tanques interligados, facilitando o processo de contaminação de tanques que não estão
apresentando o acantocéfalo. Aquino-Pereira et al. (2017) relatam que o transporte de alevinos que ocorre
tanto interestadual como intermunicipal entre as pisciculturas pode favorecer dispersão dos acantocéfalos,
motivo pelo qual torna-se importante a prática da quarentena quando adquiridos lotes novos, para evitar a
transferência de parasitos entre pisciculturas, pois muitas vezes hospedeiros intermediários e/ou paratênicos
podem estar presentes na água utilizada no transporte e que são transferidos diretamente no tanque ao
chegar à propriedade.

Outro fato observado nas visitas é a total ausência de sistemas com finalidade de afugentar as aves
aquáticas ou invasores (répteis, lontras, capivaras, gado, entre outros), todos, dispersores de patógenos. Do
mesmo modo, nos causou grande surpresa o compartilhamento de apetrechos de despesca como redes de
arrasto, cordas, caixas plásticas (caçapas) e outros, sem nenhuma profilaxia quando utilizada de um tanque
para outro, entre os piscicultores que comercializam para distribuidores de tambaquis no momento da retirada
dos peixes. Dentre os sete fornecedores de alevinos citados na pesquisa, nenhum possui Certificação
Sanitária, fato que possivelmente pode contribuir na propagação do acantocéfalo no Estado.

Ressalta-se também que boas práticas de manejo e monitoramento sanitário sejam realizadas dentro da
piscicultura como medida obrigatória e preventiva no combate as doenças. Além disso, é necessária maior
capacitação técnica e profissionalizante dos piscicultores e colaboradores dessa área, pois, pode facilitar a
correta identificação dos parasitos e as doenças que podem ocorrer no local. Este setor produtivo carece de
políticas públicas voltadas a esta atividade no estado, sendo necessária maior organização e estruturação de
pessoal e tecnologia disponível para atender a real dificuldade dos piscicultores. Fato que foi comprovado
pela busca de dados referente as pisciculturas existentes em Roraima, onde na maioria dos órgãos
responsáveis não existe dados que demonstrem a atual situação desta atividade no estado e nem
acompanhamento técnico aos produtores, principalmente relacionado a inspeções sanitárias dos peixes.

CONCLUSÕES

Este é primeiro trabalho investigativo realizado no Estado de Roraima sobre a ocorrência do acantocéfalo em
pisciculturas instaladas em diferentes municípios. Dos sete municípios visitados, houve o registro de N.
buttnerae em quatro deles, sendo observada a ocorrência desta verminose em peixes de diferentes fases de
crescimento e de diferentes fornecedores de alevinos do Estado de Roraima e do Estado do Amazonas,
confirmando uma possível rota de distribuição do parasito nas pisciculturas. Pelos dados coletadas e
analisados da presente pesquisa, podemos afirmar que 57,14% das pisciculturas comerciais analisadas no
Estado de Roraima tem a ocorrência de N. buttnerae.
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Considerando os resultados obtidos, destaca-se a necessidade de ampliar o universo amostral objetivando a
verificação e reconhecimento dos caminhos da infestação parasitária no estado. Ressalta-se a importância de
campanhas para informação e sensibilização dos piscicultores, visitas técnicas nas propriedades pelos
órgãos fiscalizadores e de pesquisa para que medidas sanitárias possam ser difundidas, incentivadas e
implementadas.
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INTRODUÇÃO

A Região Amazônica possui uma floresta tropical de onde se extraem grandes quantidades de madeira,
contribuindo significativamente com a economia local. A Extração Seletiva de Madeira – ESM, quando
praticada de modo sustentável, tem menor impacto na perda da biodiversidade, mantendo em parte as
funções dos ecossistemas florestais (CUNHA et al., 2009). Por outro lado, quando é praticada de forma
desregrada, põem em risco de extinção local muitas espécies de valor comercial (SILVEIRA et al., 2013). Em
Roraima a ESM também possui grande influência na economia e essa influência vem crescendo com o
passar dos anos. Isso se deve, principalmente, ao crescimento populacional nesta região e a forte pressão
exercida pelos mercados nacionais e internacionais de madeiras. Esses recursos são bastante explorados,
chegando a serem extraídos de modo legal um volume com cerca de 28,3 milhões de metros cúbicos de
madeira em tora por ano, sendo que esses valores representam somente um terço da madeira extraída na
região, a restante é oriunda de extrações ilegais (PEREIRA et al., 2010).

O município de Caroebe sofreu intenso processo de desmatamento na década de 1980, início de colonização
dos municípios pertencentes à região sudeste de Roraima, através da abertura de Projetos de Assentamento
PA’s para pequenos agricultores e áreas de fazendas localizados ao longo da BR-210 (Perimetral norte)
(BARNI et al., 2012; MOURÃO, 2011). A ESM foi praticada juntamente com esse processo inicial de abertura
dos lotes dos agricultores e fazendeiros, formando-se um polo madeireiro naquela região (BARBOSA, 1990).
Atualmente, o principal polo madeireiro está localizado no município de Rorainópolis, extremo sul de Roraima,
consequência da decadência da exploração florestal na região sudeste. Mas, a abertura de uma estrada
oferecendo acesso a um imenso bloco de florestas inexploradas ao norte do lago formado pela hidrelétrica de
Jatapú, ameaça a reedição do processo de desmatamento acompanhado da ESM desordenada na região e
consequente aumento da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) para a atmosfera. Diante desse contexto
o estudo teve por objetivo analisar a ESM praticada em uma área localizada no km 23 da estrada de acesso a
esse imenso bloco de florestas inexploradas.

MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo se encontra no município de Caroebe, Sudeste do Estado de Roraima, a uma distância de
aproximadamente 76 km da sede municipal, sendo 26 km na BR-210 e 50 km entrando pela estrada chamada
Vicinal 011, margem esquerda da rodovia no sentido da vila Entre Rios. Contados a partir do final da Vicinal
011, a área estudada localiza-se no km 23 da estrada de acesso aos blocos intactos de florestas e
aproximadamente a 500 m depois de atravessar a ponte sobre o principal rio formador do lago da Usina
Hidrelétrica de Jatapú, sob as coordenadas geográficas de 1º 9’ 33.437’’ de latitude norte (N) e -59º 19’
6.974’’ de longitude oeste (O) (Figura 1). A floresta é Ombrófila Densa (BARNI et al., 2016) e o clima é de
monção (Am) (BARNI et al., 2020). A área estudada faz parte de um projeto de Manejo Florestal licenciado
pela Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – FEMARH.
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Figura 1. Área de estudo (circulo vermelho) em Caroebe. Pontos em verde (GPS) indicam o trajeto da sede municipal de
Caroebe até a área estudada. Mosaico de cenas RGB dos sensores Landsat-8 e Sentinel-2. Fonte: USGS, (2020).

Os procedimentos de aquisição dos dados na área de estudo foram realizados por medições do Diâmetro de
Tocos (DT: cm) das árvores exploradas pela ESM, a identificação botânica conforme o sistema Angiosperm
Phylogeny Group - APG-III (2009). Para a caracterização de carreadores, pátios e clareira das árvores
exploradas utilizou-se a abertura de dossel (percentual de luminosidade solar que chega até ao solo) com a
utilização de um aplicativo para smartfone que simula uma câmera fotográfica com objetiva “olho de peixe”
(TICHÝ, 2015). Foram registradas as coordenadas geográficas em todos os locais de coleta das informações.
Para essa atividade utilizou-se um aparelho GPS (Sistema de Posicionamento Global) de marca Garmin e
modelo 62sc. Como o estudo foi de caráter preliminar e com o intuito de se obter melhor compreensão dos
dados levantados, os resultados encontrados foram comparados com os resultados de um estudo semelhante
realizado pelos autores em Vila Nova Colina, município de Rorainópolis, no ano de 2018 (SANTOS & BARNI,
2019). A análise de dados e os procedimentos estatísticos foram realizados em laboratório.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As espécies nativas mais exploradas foram Maçaranduba (Sapotaceae; Manilkara bidentata) e o Angelim
(Leguminosae Dinizia excelsa Ducke). Comparando os dados de Caroebe (este estudo) e considerando 114
ha, com os dados observados em Roraiópolis (172 ha), a Maçaranduba apresentou a maior frequência de
exploração entre as demais espécies com 33,9% e o Angelim 21,4%. Na área localizada em Rorainópolis, as
maiores ocorrências também foram a Maçaranduba com 39,4% e o Angelim com 23,5% de ocorrência
(Tabela 1). A análise estatística demonstrou que não houve diferença significativa na média de exploração
dessas espécies entre os dois locais de ESM (t crítico = 2,1788; p-valor = 0,7631).



168

Tabela 1. Frequência de espécies e os parâmetros números de indivíduos (N° Ind), diâmetro (D (cm)), percentual de
indivíduos (%) e percentual de individuos por hectares (%Ind/ha), observados em Caroebe e em Rorainópolis.

Caroebe (114 ha) Rorainópolis (172 ha)

NOME VULGAR N° Ind D (cm) % %Ind/ha N° Ind D (cm) % %Ind/ha

Maçaranduba (Manilkara bidentata) 19 63,3 33,9 0,16 35 85,0 39,4 0,20

Angelim (Dinizia excelsa Ducke) 12 84,7 21,4 0,10 14 100,4 23,5 0,08

Cupiuba (Goupia glabra) 12 82,7 21,4 0,10 16 73,2 13,9 0,09

NÃO ID. - - - - 6 60,8 6,2 0,03

Matá-Matá (Eschweilera coriácea) - - - - 10 79,3 5,9 0,05

Tuturubá (Pouteria macrophylla) 5 89,4 8,9 0,04 2 104 3,1 0,01

Mirindiba (Lafoensia glyptocarpa) - - - - 5 59,6 3,0 0,02

louro gamela (Nectandra rubra) 5 78,1 8,9 0,04 2 85,1 2,2 0,01

Piquiá (Caryocar brasiliense) - - - - 3 61,7 1,9 0,17

Estopeiro (Couratari guianensis) 3 73,9 5,4 0,02 1 95,2 1,3 0,01

TOTAL 56 78,7 100 94 80,4 100

Ao contrário do observado na área de ESM de Rorainópolis, não foram registradas a exploração de indivíduos
das espécies Matá-Matá (Eschweilera coriácea), Mirindiba (Lafoensia glyptocarpa) e Piquiá (Caryocar
brasiliense) na área de ESM de Caroebe. Há pelo menos duas hipóteses para explicar a não ocorrência
dessas espécies na lista de madeiras exploradas em Caroebe: 1. Há uma baixa ocorrência natural dessas
espécies no local; 2. Estas espécies têm menor valor comercial quando comparadas com a maçaranduba e o
angelim, por exemplo. Nesse caso a distância do pátio até a serraria (~100 km) aumentou o custo de
exploração e o baixo valor comercial dessas espécies não compensava o gasto extra.

Devido a área em Caroebe ser recentemente explorada e o projeto ainda não ter avançado muito para dentro
da floresta as toras foram armazenadas nas laterais da estrada de acesso. Nesse caso as toras das árvores
abatidas foram puxadas por máquinas pesadas (tratores de arraste), através dos carreadores até as margens
da estrada principal, de onde é realizado o carregamento dos caminhões que transportam a madeira até as
serrarias. Isso só é possível porque esta área ainda está com poucas explorações, e as árvores abatidas
estão próximas da estrada, não sendo necessário ainda o uso de pátios para a estocagem (Figura 2).

Após a retirada das árvores de maior valor, normalmente, o proprietário faz o corte raso (desmatamento) da
floresta, para que seja semeado o capim ou o plantio de roças após a vegetação morta e seca serem “limpas”
através da queima (BARNI et al., 2012; 2015). Mas, o corte raso não é o único impacto causado após o
processo de ESM. Segundo Peres (2002) e Peres et al., (2006), os carreadores formados pela ESM, geram o
aumento descontrolado do acesso de pessoas, como caçadores, que podem provocar a diminuição da
densidade populacional da fauna, com impactos em cascata na cadeia alimentar da floresta.



169

Figura 2. Estoque de toras às margens da estrada de acesso (Caroebe). Fonte: os autores.

A análise estatística comparando a abertura de dossel das árvores exploradas e abertura de dossel de
carreadores demonstrou que não houve diferença significativa (t crítico = 2,2281; p-valor = 0,9649) entre as
duas áreas (Tabela 2). Estes resultados sugerem que, tanto em Rorainópolis como em Caroebe, a exploração
madeireira é praticada de forma semelhante. Ou seja, pode-se afirmar que as técnicas de exploração
utilizadas nas duas áreas são as mesmas ou altamente compatíveis entre si.

Tabela 2. Abertura de dossel das árvores e carreadores. Obs.: DT.MED= Diâmetro médio do toco; AB-DOSS%=
Abertura de dossel (%).

Caroebe Rorainópolis

DT.MED AB-DOSS% DT.MED AB-DOSS%

Maçaranduba (Manilkara
bidentata) 63,3 42,1 83,3 37,3

Cupiuba (Goupia glabra) 78,3 37,9 90,6 37,9

Angelim (Dinizia excelsa
Ducke) 82,85 45,65 80,4 47,4

Estopeiro (Couratari
guianensis) 70,8 26,4 70,8 26,4

Cedroarana (Cedrelinga
cateniformis) 78,8 53,95 85,1 50,5

Carreadores - 35,1 - 40,2
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CONCLUSÕES

A atividade de ESM se apresenta em crescimento na região sudeste de Roraima caracterizado pela
abertura de novas áreas de exploração florestal no município de Caroebe.

A exploração florestal nesta área (Caroebe) não se diferenciou da exploração florestal realizada em outra
parte da região sul do Estado de Roraima (Rorainópolis). Em ambas as áreas a ESM é praticada
impactando as mesmas espécies madeireiras de maior valor comercial como a Maçaranduba (Manilkara
bidentata) e o Angelim (Dinizia excelsa Ducke).

A atual forma de exploração da floresta coloca em risco de extinção local as espécies madeireiras de maior
valor comercial.
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INTRODUÇÃO

No estado de Roraima, a atividade exploratória das florestas acompanha o que acontece em outras partes da
Amazônia, importante atividade degradante vinda da ação de madeireiros favorecidos pela facilidade de
obtenção de terras na região ou mesmo por meio de projetos de assentamento agrário (RODRIGUES et al.,
2009; BARNI et al., 2012;). Por essa razão, a degradação seletiva das espécies arbóreas de maior valor
comercial tem se intensificado, associado à fiscalização ineficiente do poder público (BARBOSA, 1990;
CRIVELLI et al., 2017).

A região norte da Amazônia brasileira, em particular o sul do estado de Roraima, é considerada como uma
das regiões de alta biodiversidade e baixo conhecimento botânico (HOPKINS, 2007). Como implicação dessa
realidade, observa-se o aumento de grandes áreas desmatadas na região, o que pode comprometer até
mesmo a existência de algumas espécies florestais. Segundo Cascante et al. (2002), as características
específicas reprodutivas e padrões demográficos das espécies arbóreas tropicais sofrem fortemente aos
efeitos da fragmentação resultado do desmatamento na região. Isto porque, muitas espécies florestais
realizam polinização cruzada necessitando de uma grande população em uma área específica de floresta
(MARTINS; GRIBEL 2007; FIGUEIREDO et al., 2009). Assim, percebe-se que o desmatamento na região
com a retirada de espécie de grande valor econômico pode vir a comprometer a própria existência da espécie
explorada. Dessa forma, o levantamento de informações da fenologia de matrizes porta sementes de
espécies florestais comerciais, considerando que a formação de mudas é um dos principais pontos de
estrangulamento em programas de reflorestamento, reposição florestal e até mesmo na recuperação de áreas
degradadas, segundo Pinã-Rodrigues et al. (1997), pode ser de importante contribuição para o setor florestal,
na região sul de Roraima.

Fenologia, segundo Schwartz (2013), refere-se a fases recorrentes de ciclo de vida de plantas e animais, tais
como folhagem, floração, frutificação de plantas, emergência de insetos e migração de pássaros. É também o
estudo desses eventos recorrentes, especialmente no tempo e as relações com o tempo e o clima. Neste
sentido, devido a região sul do estado de Roraima ser um importante pólo madeireiro não possuir um acervo
de sementes de árvores nativas da região, propôs-se verificar as características fenológicas de espécies
arbóreas comercias de maior valor econômico.

Este trabalho tem como objetivo avaliar a fenologia de espécies florestais comerciais em dois diferentes
estratos florestais, com intuito de obter informações acerca do comportamento fenofásico e reprodutivo das
espécies e, dessa forma, poder corroborar com ações de tratamentos florestais na região.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em uma área de floresta ombrófila densa (mata nativa) localizada na vicinal 1, km
3 (01°01’38”N e 060°28’54”W), município de Rorainópolis, Roraima. O clima da região é Af, segundo a
classificação de Köppen, com temperatura média anual cerca de 27ºC e precipitação média anual em torno
de 1800 mm (ALVARES et al., 2014). A área de pesquisa foi delimitada em um raio de 10 km a partir do ponto
base, onde foi feita escolha de, a priori,10 espécies florestais de maior valor econômico do estrato arbóreo de
dossel e 10 espécies florestais do estrato arbóreo de sub-bosque, comumente encontradas em floresta
ombrófila densa na região amazônica (OLIVEIRA; AMARAL, 2005; CONDÉ; TONINI, 2013).Três árvores por
espécies foram selecionadas, obedecendo as seguintes características morfológicas: forma do fuste,
conformação da copa, altura comercial e diâmetro à altura do peito (DAP), bem como, aspectos fitossanitários
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e distância mínima de 150 metros entre indivíduos da mesma espécie (SILVA e LOPES, 1984). As espécies
florestais foram identificadas com placas de metal enumeradas e mapeadas em coordenadas geográficas
com uso de GPS.
As observações sobre a fenologia das espécies foram feitas mensalmente com o auxílio de binóculos. Foi
considerada floração em conjunto, desde o aparecimento dos botões florais até o seu término; também a
frutificação foi considerada de igual modo, desde o aparecimento de frutos até a disseminação de frutos e
sementes no solo. Quanto à mudança foliar, consideraram-se três fases: árvore com pouca folha ou
desfolhada, árvore com folhas novas e árvore com folhas velhas, de acordo com Alencar et al. (1979).

A temperatura (°C), umidade relativa (%), luminosidade (lux) foram determinadas mensalmente, sempre que
foi feito o levantamento das informações fenológicas. As determinações aconteceram com o uso de um
termo-higrômetro-luxímetro digital (modelo LM8000, AKSO).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No dossel, foram selecionadas as 10 seguintes espécies: Manilkara huberi (Ducke) Standl (Maçaranduba),
Eschweilera coriacea (DC.) S. A. (Mata-mata), Pouteria caimito (Abil), Virola surinamensis (rol) Warb (Virola),
Goupia glabra Aubl. (Copiúba), Bertholletia excelsa Bonpl. (Castanheira), Couratari oblongifolia Ducke & R.
Knuth. (Tauarí), Simarouba amara Aubl. (Marupá), Parkia multijuga Benth. (Faveira), Coutarea hexandra
Schum. (Quina-quina). Já no Sub-bosque apenas a Xylopia brasiliensis Spreng. (Xilopia) foi acompanhada.
Foram feitas visitas mensais (setembro de 2019 a agosto de 2020), coletando as informações microclimáticas
de cada espécie estudada como temperatura (ºC), umidade relativa (%) e luminosidade (LUX), bem como as
fases fenológicas que a espécies apresentaram nesse período de tempo.

A partir das coletas, foi possível observar algumas mudanças fenológicas apresentadas nas tabelas como:
mudança foliar (Tabela 1), a presença de flor (Tabela 2), fruto verde (Tabela 3) e fruto maduro (Tabela4).

Tabela 1. Mudança foliar de espécies arbóreas do dossel e sub-bosque de uma floresta ombrófila no
município de Rorainópolis. 1-presente e 0-ausente

Espécies Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abri Mai Jun Jul Agos

Manilkara huberi 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Eschweilera coriacea 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

Pouteria caimito 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Virola surinamensis 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0

Goupia glabra 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

Bertholletia excelsa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Couratario blongifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Simarouba amara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parkia multijuga 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coutarea hexandra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Xylopia. brasiliensis 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0

Tabela 2. Presença de flor de espécies arbóreas do dossel e sub-bosque de uma floresta ombrófila no
munícipio de Rorainópolis. 1-presente e 0-ausente.

Espécies Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abri Mai Jun Jul Agos

Manilkara huberi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eschweilera coriacea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pouteria caimito 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Virola surinamensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goupia glabra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bertholletia excelsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Couratario blongifolia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Simarouba amara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parkia multijuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coutarea hexandra 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Xylopia brasiliensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela 3. Presença de fruto verde nas espécies arbóreas do dossel e sub-bosque de uma floresta ombrófila
no munícipio de Rorainópolis. 1-presente e 0-ausente.

Espécies Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abri Mai Jun Jul Agos

Manilkara huberi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eschweilera coriacea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Pouteria caimito 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

Virola surinamensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goupia glabra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bertholletia excelsa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Couratario blongifolia 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Simarouba amara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parkia multijuga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Coutarea hexandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Xylopia brasiliensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela 4. Presença de fruto maduro nas espécies arbóreas do dossel e sub-bosque de uma floresta ombrófila
no munícipio de Rorainópolis, 1-presente e 0-ausente.

Espécies Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abri Mai Jun Jul Agos

Manilkara huberi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eschweilera coriacea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pouteria caimito 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Virola surinamensis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Goupia glabra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bertholletia excelsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Couratario blongifolia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Simarouba amara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parkia multijuga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coutarea hexandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Xylopia brasiliensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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No mês de março em uma das áreas da pesquisa, ocorreram queimadas, que porventura afetou a espécie X.
brasiliensis, onde os indivíduos perderam suas folhas, onde nesse mesmo mês apresentou umas das médias
mais altas de temperaturas registrada durante os meses de estudo. Num estudo de Fenologia na Floresta
Nacional do Tapajós, toda a vegetação foi queimada, e esse evento interferiu visivelmente, no
desenvolvimento das fenofases queda de folhas e brotamento (MIRANDA, 1995). Na Figura 1 observa-se a
área que foi queimada e a presença de frutos maduros de V. surinamensis respectivamente.

Figura 1- A: Área queimada. Fonte: Autores (2020); B- No mesmo mês notou-se a presença do fruto de V. surinamensis.
Fonte: Autores (2020).

Durante os meses de pesquisa, ocorreram perdas de indivíduos como o caso da espécie B. excelsa (morte
natural), M. huberi (serrada), C. hexandra (queda) no entanto algumas espécies não apresentaram nenhuma
mudança de floração ou frutificação como a M. huberi que em comparação a pesquisa de Leão et. al. (1999)
estudando a fenologia por 12 anos em 25 espécies arbóreas da Amazônia, observou que a frequência de
eventos reprodutivos de M. huberi é de 4 a 5 anos.

Foi observado durante as coletas de Julho e Agosto de 2020 que as cascas de quina quina C. hexandra
foram extraídas como mostra a Figura 2. Perante a situação atual de Pandemia, muitas informações foram
divulgadas sobre remédios que curam o Covid-19, dentre elas o uso medicinal do chá de casca de quina
quina, no entanto até o momento não há nenhuma comprovação científica para embasamento deste fato.

Figura 2: Fuste de quina quina. Fonte: Autores (2020).
As variáveis microclimáticas foram monitoradas juntamente com os dados fenológicos assim observados na
Figura 3.
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Figura 3: Umidade relativa, luminosidade e temperatura das áreas próximos das árvores
acompanhadas.
Com os dados microclimáticos não foi possível constatar de fato uma relação com a fenologia das espécies
estudadas. No estudo de Alencar (1996) formulou-se a hipótese de que os padrões fenológicos seriam mais
afetados pelas condições endógenas das espécies (fisiológicas, nutricionais, edáficas, genéticas, modo de
reprodução) e pelos vetores ecológicos (polinização, predação, competição) do que somente pela influência
das variáveis climáticas. Ou seja, é muito mais complexo relacionar fatores climáticos com as fenofases das
espécies, pois existe n variáveis que se precisa investigar. Alencar (1996) no seu trabalho de Fenologia na
Reserva Ducke em Manaus-AM, afirma que encontrar correlações entre as variáveis climáticas e fenológicas
é importante e pode ajudar a compreender esses fenômenos, mas não explica tudo.

CONCLUSÕES

Durante os meses de pesquisa foi possível observar mudanças fenológicas em determinadas espécies, como
por exemplo mudança foliar, floração e frutificação. Porém com altura e adensamento entre as árvores
tornou-se complicado a captura de imagens dessas estruturas morfológicas. Ainda assim, foi possível
observá-las com o auxílio de binóculos para coleta de dados, gerando informações fenológicas. Devido à
dificuldade na identificação de espécies de valor econômico em um dos estratos, não foi possível a coleta de
informações fenológicas de algumas árvores no Sub-bosque.

Considerando os resultados obtidos neste estudo, muitas espécies não apresentaram mudanças fenológicas,
ressaltando-se a necessidade de ampliar o tempo de investigação. Além disso, incluir outros fatores para
tornar a investigação mais robusta.
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Militarizado Pedro Elias Albuquerque Pereira,
no município de Boa Vista, Roraima, o estudo se deu de maneira descritiva in loco, com o objetivo geral de
vivenciar a importância do estágio supervisionado na formação do professor de Geografia. Dessa forma,
procurou-se analisar o entorno da escola campo para melhor entender o contexto no qual a instituição está
inserida, assim como, a estrutura física do colégio, realizou-se regências de aulas em turmas do oitavo e
nono ano do ensino fundamental, observou-se também a regência da professora colaboradora nas aulas de
Geografia, parte esta da pesquisa de suma importância para o alcance da finalidade do atual estudo. A
experiência da regência agregou muitos conhecimentos tendo em vista que a prática em sala de aula
possibilita o contato com a realidade da futura profissão.

MATERIAL E MÉTODOS

Em relação a localização da área de estudo, vale destacar que esse trabalho fora desenvolvido no
Colégio Estadual Militarizado Pedro Elias Albuquerque Pereira, que localiza-se geograficamente na Rua
Ametista, número 631, no bairro Jóquei Clube, na zona oeste do município de Boa Vista, Roraima, (Mapa 01).

Nesse contexto, o estudo se desenvolveu de forma descritiva, que para Gil (2007, p. 42), “tem como
objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então,
estabelecimento de relações entre variáveis”. Assim, o objetivo do estudo foi vivenciar a importância do
estágio supervisionado na formação do professor de Geografia. Dessa maneira, a referida pesquisa foi
efetivada no período do ano letivo de 2019.2.

Mapa 01 – Localização da escola campo.

Fonte: Google Earth, elaborada por Silva, 2019.

Partindo deste princípio, a metodologia utilizada foi observar o entorno da escola campo para melhor
entender o contexto no qual a escola se insere, assim como, a estrutura física da instituição, observou-se a
professora colaboradora ministrando suas aulas. Executou-se também algumas regências de aulas em duas
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turmas do oitavo ano e uma do nono do ensino fundamental onde foi possível aprender com as práticas
utilizadas no processo de ensino-aprendizagem.

Portanto, dentro deste contexto a prática de estágio supervisionado tem que ser parte integrada na
formação de qualquer profissional, e para a formação docente o estágio supervisionado tem ainda maior
relevância por se tratar de uma atividade pedagógica que objetiva formar novos cidadãos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Colégio Estadual Militarizado Pedro Elias Albuquerque Pereira, fora militarizado mediante o
decreto n 24.851-E, publicado pelo Diário Oficial do Estado de Roraima em 05 de Marco de 2018, assinado
pela então governadora Suely Campos. O mencionado colégio trabalha somente no período diurno, só com o
ensino fundamental e atende a alunos do próprio bairro como também a discentes de bairros adjacentes.

No que tange a estrutura física do colégio em estudo, o terreno é todo murado, o telhado dos prédios
que formam o corpo estrutural da instituição é de barro, excetuando o da quadra poliesportiva, e a escola está
pintada nas cores que identificam os colégios militarizados sendo estas azul, vermelho e branco. É importante
destacar que as salas de aulas, assim como, toda a estrutura física da escola está em aceitáveis condições
de uso, com os ambientes climatizados com centrais de ar e bem iluminados, com os móveis (cadeiras e
mesas de sala de aula) em boas condições, bem como, paredes sem pichações ou outras depredações.
Ainda na área do pátio tem a cozinha ou copa, há também uma sala depósito, bebedouros e uma grande
caixa de água que fica suspensa, assim como, lixeiras para descartes dos resíduos sólidos.

Dessa forma, notou-se que as dependências internas do colégio estão conservadas, apesar de haver
condições de melhoria, sendo no atual contexto o espaço escolar está enquadrado a oferecer o mínimo
recomendado para a sua finalidade quanto instituição educacional.

Partindo destas premissas, a formação de professores devidamente preparados para o exercício da
função de forma satisfatória tem que ser uma preocupação latente em qualquer sociedade, nesse sentido a
Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996; Brasil, 1996), enfatiza “A formação
docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas”,
posteriormente foi acrescido mais um terço (1̸3) na carga horaria estipulada”, como destaca (BRASIL, 2001, p.
05).

Partindo deste pressuposto, o estágio supervisionado é uma importante ferramenta nos cursos de
licenciaturas que constituem estes profissionais no Brasil, como corrobora a Lei n°. 11.788, de 25 de
setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio de discentes, ‟o estágio é ato educativo escolar supervisionado,
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos [...]”
(BRASIL, 2008, p. 01).

Partindo destes pressupostos, relato que fui bem recebido no colégio campo, desde o primeiro
contato na sondagem de disponibilidade de vaga pra estágio. O primeiro contato se deu com o gestor
(coronel), depois com a coordenadora pedagógica, que se mostraram sensíveis com a questão,
posteriormente, a professora colaboradora também de forma gentil concordou em ser uma parceira nessa
nova experiência em minha jornada estudantil.

No que tange a regência, destacarei algumas em específico, como a realizada na turma do oitavo
ano C, no terceiro bimestre onde abordei o assunto sobre as regiões do Brasil e seus problemas sociais:
região norte, ocupação e organização do espaço pós 1964. Nesta aula foi falado dos projetos realizados a
partir da chegada dos militares no poder, frisando a construção de rodovias e assentamentos agrícolas nas
margens destas para incentivar a ocupação da região, bem como, os projetos econômicos como a SUDAM e
SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus) e ampliação do projeto Calha Norte. A aula foi
executada com uso de data show, notebook e quadro branco, onde posterior a explanação do assunto foi
passado um trabalho aos alunos, para pesquisarem na internet usando celulares e computadores as
consequências das ações do governo neste período histórico em cada estado da região norte.

Na turma do nono ano D, também no terceiro bimestre, abordando o assunto deste período do ano
letivo, a aula foi sobre explosão urbana e organização do espaço. Nesta oportunidade destaquei o
crescimento desordenado das zonas urbanas mostrando as configurações dicotômicas nas edificações
(moradias e comerciais), nas ruas e nos bairros, procurando mostrar que esses fatores também refletem as
diferenças sociais e econômicas de uma dada cidade. Na metodologia expositiva utilizei data show, notebook
e quadro branco, a atividade proposta foi para a partir da aula observarem e descreverem sobre as diferenças
econômicas e sociais visíveis e perceptíveis nas comunidades onde residem.

Dentro deste contexto, corroboro a primordial colaboração da professora colaboradora que me
deixou à vontade para trabalhar a metodologia que eu achasse adequada para a aprendizagem dos alunos.
Destaco também a importância do arcabouço teórico adquirido na universidade, anterior a esta experiência na
escola, pois dessa forma adentramos no estágio com mais segurança e conhecimentos para compartilhar
com os discentes alvos.
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Portanto, entende-se que o estágio supervisionado é uma necessária etapa na formação do
licenciando em Geografia, pois viabiliza ao mesmo conhecer e desenvolver novos saberes que mais à frente
poderá ser utilizada quando este estiver de maneira titular na sala de aula.

CONCLUSÕES

A experiência adquirida através do estágio supervisionado até o momento, levando em conta desde
as observações do entorno da escola, da estrutura física, da regência de aulas e a prática regencial nos leva
a refletir e compreender sobre a importância dessa fase na vida acadêmica de um discente na busca da
formação de docente.

Partindo desse entendimento, o universitário passa a assimilar sobre as demandas que essa
profissão exige do professor, que está na sala de aula como formador de opinião é algo bem maior do que
dizer simplesmente que é professor.

Por fim, através dessa rica experiência prática entende-se a relevância do estágio supervisionado no
percurso do licenciando, pois somente mediante a vivencia de seu futuro lugar de atuação a formação de
docente poderá ser completa de maneira satisfatória.
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INTRODUÇÃO

O vírus Dengue (DENV) pertence ao gênero Flavivirus, família Flaviviridae, e contém quatro sorotipos
antigenicamente distintos (DENV1 a DENV4). A dengue é comum em regiões tropicais e está presente em
mais de 128 países, com aproximadamente 4 bilhões de pessoas suscetíveis à infecção (ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE, 2020). Em 2019, nas Américas, houve aumento no número de casos em relação a
2017e 2018, estimando-se que a cada ano 500 mil pessoas com dengue grave sejam hospitalizadas.
Estimativas sobre infecções aparentes, inclusive aquelas não notificadas, referem a existência de 50 milhões
a 200 milhões de pessoas acometidas pelo DENV (STANAWAY et al., 2016). No Brasil, foram notificados
1.489.457 casos prováveis, com 683 óbitos. Roraima é considerado um Estado brasileiro hiperendêmico para
a doença e faz fronteiras internacionais com a Guiana Inglesa e Venezuela, estabelecendo assim uma ligação
com o Caribe, onde o Dengue é endêmico e apresenta a circulação dos quatro sorotipos. Estudou-se os
sorotipos circulantes do vírus Dengue no Estado de Roraima durante o período de 2018-2020, com utilização
de técnicas moleculares para detecção e identificação de sorotipos e genótipos. Posteriormente analisar os
resultados obtidos para a verificação de possível prevalência de sorotipos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram obtidas amostras de soro de pacientes de 2018 a 2020 notificados como casos suspeitos de DENV e
que apresentaram resultado positivo para dengue por meio de detecção da proteína NS1 ou IgM para dengue,
realizados no Laboratório Central do Estado (LACEN/RR), foram utilizadas na pesquisa. Estes pacientes
pertencem ao fluxo normal de vigilância virológica do vírus Dengue, desenvolvido pela Secretaria Estadual de
Saúde. As amostras foram estocadas em freezer a -80°C até serem processadas. O projeto consta com o
parecer consubstanciado do COEP – UFRR (Número do Parecer: 2.881.239 de 09/09/2018). Extrações foram
realizadas de RNA. Foram utilizadas amostras consideradas suspeitas para DENV referentes ao ano de 2018
e 2019, o RNA foi extraído com uso dos Kits de extração QIAamp Viral RNA e BIOGENE de acordo com o
protocolo do fabricante. Posteriormente foram aplicadas técnicas de Transcriptase Reversa (RT) seguida de
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em duas etapas, a primeira para obtenção do fragmento de 511
pares de bases a partir da utilização de primers D1 e D2 que delimitam a região genômica característica para
o DENV, a segunda etapa da PCR (Hemi-Nested-PCR) para a detecção de sorotipos de DENV (DENV-1 ao
DENV-4) com o uso dos primers D1 e TS1 a TS4, iniciadores estes com tamanhos de fragmentos específicos
para cada sorotipo, todos desenhados por Lanciotti et al. (1992). Para visualização dos resultados de
amplificações dos fragmentos de RNA viral após RT-PCR, as amostras foram submetidas à eletroforese em
gel de agarose 1,5% (p/v), em seguida, documentadas pelo equipamento Fotodocumentador MiniBis Pro
(DNR Bio-Imaging Systems, Jerusalém, Israel). Na identificação do vírus Dengue e seus sorotipos foram
sequenciados os segmentos detectados nas PCRs, utilizando os primers do gênero flavivírus. Para realizar
essa etapa do projeto foi utilizado o sequenciador 3500xl Series Genetic Analyzer (Applied Biosystems®),
onde foram sequenciadas as amostras com o uso do kit de sequenciamento BigDye Terminator versão 3.1
(Applied Biosystems®) segundo o protocolo do fabricante. As sequências de nucleotídeos obtidas foram
submetidas a uma pesquisa pela ferramenta BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov) para confirmação do gênero e
identificação do sorotipo do vírus Dengue.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em Roraima, nos anos 2017-18 foi observado uma diminuição nos casos notificados para DENV, o que foi
associado ao aparecimento de outros vírus como CHIKV e ZIKV desde 2014, Influenza, Sarampo ( desde
2017) e mais recentemente, a pandemia do coronavirus, que apresentou uma grande queda no notificações
dos casos e dengue, principalmente por apresentar alguns sintomas semelhantes, o que pode causar
confusão no momento do diagnóstico, tornando o indivíduo suscetível a doenças provenientes de outros
veículos de transmissão. No período do estudo foi observado o ressurgir de casos notificados para o DENV a
partir de 2018, principalmente o DENV1.

Segundo informações do último Boletim Epidemiológico de 2020, da Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde, no Brasil foram notificados 928.282 casos até o mês de setembro. Esses dados de 2020
demonstram uma crescente no número de casos de dengue, com alta incidência (números de casos/100 mil
hab.) relativamente maior para a dengue comparado as outras arboviroses, com incidências de 441,7 para
DENV, 33,2 para CHIKV e 3,0 para ZIKV. Em 2019 foram 1.527.119 notificações e 2018 foram 247.393 casos.

Segundo informações do Ministério da Saúde, em 2020, houve crescimento significativo de casos
notificados até a semana epidemiológica 11, com ultrapassagem no número de casos do mesmo período
para o ano de 2019, entretanto, foi observado a diminuição de casos prováveis a partir da semana
epidemiológica 12 (Figura 1). Essa redução foi atribuída a mobilização de equipes de vigilância
epidemiológica estaduais, pelo enfrentamento da pandemia do Covid-19, visto que os primeiros casos no
Brasil aconteceram em março de 2020, consequentemente houve atraso no diagnóstico molecular ou
subnotificações de casos de arboviroses.

Figura 1- Curva epidêmica dos casos prováveis de dengue, por semana epidemiológica de início de sintomas,
Brasil, 2019 e 2020*

Fonte: Sinan Online (banco de dados atualizado em 08/09/2020).

*Dados referentes a semana 36.

Em relação a quantidade de óbitos em 2020, foram confirmados 484, sendo 394 (81,4%) por critério
laboratorial e 90 (18,6%) por clínico-epidemiológico. Também houve confirmação de 756 casos de dengue
grave (DG) e 8.679 casos de dengue com sinais de alarme (DSA).

No Estado de Roraima ocorreram 568 casos prováveis com incidência (/100 mil hab.) de 93,8 de dengue até
o mês de setembro (semana 36). Em 2019 foram 1.522 casos prováveis e incidência (/100 mil hab.) de 251,3
de dengue até dezembro. Ao comparar os anos de 2019 com 2020, mostrou diminuição no número de
notificações para o DENV devido ao agravamento do Covid-19. Essas informações propõem a possibilidade
de subnotificações de casos de DENV, visto que havia crescimento das notificações até a décima primeira
semana de 2020, coincidindo com o surgimento do Covid -19 no mês de março, e posterior diminuição das
notificações em detrimento a alta de casos de coronavírus.
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Dados de 2018, 2019 e 2020 da Secretaria de Estado da Saúde de Roraima, demonstraram a retomada da
prevalência do DENV no Estado de Roraima. Os números reforçaram os fatos, onde em 2020, até o mês de
setembro ocorreram 2.028 notificações para o DENV, com confirmação de 557 casos, enquanto que para o
CHIKV foram 119 notificações e 6 casos confirmados, menor ainda para o ZIKV que ocorreram 69
notificações e 3 confirmações.
Em relação ao estudo molecular, teve-se acesso a 47, sendo 29 apresentaram resultados positivos para
DENV (16 DENV1; 12 DENV2; 1 DENV4 e sem registro do DENV3). As 18 amostras restantes foram
negativas. As mesmas foram direcionadas para testes moleculares para outras arboviroses. Quando
analisamos por período de tempo, no ano de 2018 encontramos 90% dos sototipos detectados como DENV1
e 10% DENV2, 2019 (50%DENV1; 37,5% DENV2 e 12,5% DENV4) e 2020 (27,2% DENV1 e 72,7% DENV2).
Vale ressaltar que algumas amostras detectadas com DENV haviam sido notificadas inicialmente para CHIKV
segundo as características sintomáticas dos pacientes infectados. 23 mostras passaram pela etapa de
sequenciamento para identificação após a técnica de RT-PCR convencional (etapa de detecção), sendo que
13 amostras foram identificadas por sequenciamento. Nessas amostras utilizou-se a sequência consenso na
ferramenta Blast, e o resultado foi satisfatório. Das amostras sequenciadas: 3 amostras 2018 (100% DENV1),
1 amostra 2019 (DENV1) e 9 amostras 2020 (33,4% DENV1 e 66,6% DENV2). Dentre as amostras de 2020
obteve-se de 89,74% a 99,95% de identidade para DENV2 e outras, 96,16% a 99,31% para identidade
DENV1. As outras 10 amostras testadas tiveram sequências de baixa qualidade com muitos ruídos,
possivelmente pela pouca quantidade de fragmentos de DNA importantes na detecção e leitura do
sequenciador.

CONCLUSÕES
Em Roraima, nos anos anteriores observamos uma diminuição nos casos notificados para DENV, o que
estava associado ao aparecimento de outros vírus como CHIKV e ZIKV desde 2014, lembramos que esses
vírus competem pelo mesmo vetor de transmissão (mosquitos do gênero Aedes). No entanto, nesse período
do estudo observamos o ressurgir de casos notificados para o DENV a partir de 2018, principalmente o
DENV1.
A população de Roraima possivelmente se tornou sensibilizada, a maioria das arboviroses, mas o DENV por
apresentar 4 sorotipos antigenicamente distintos, apresenta a possibilidade de casos de infecção secundária,
o que pode até agravar os casos da doença. Também há competição por outras doenças como a Vírus
Influenza e Sarampo que podem apresentar sintomas semelhantes o que pode causar confusão no momento
do diagnóstico, tornando o indivíduo suscetível a doenças provenientes de outros veículos de transmissão.
Importante ressaltar a crescente notificação para o coronavírus desde março de 2020, e direcionou os
profissionais de saúde para o enfrentamento da pandemia. Em contrapartida ocorre a subnotificação ou
atraso no diagnóstico molecular das arboviroses. Desta forma, ressaltamos a importância da vigilância da
fronteira com a manutenção dos estudos de sorotipos ou genótipos circulantes assim como melhorar o
diagnóstico das doenças, com aplicação de técnicas mais sensíveis como PCR convencional ou em Tempo
Real, e gerados resultados confiáveis para possíveis tratamento e monitoramento da doença pela rede de
saúde do Estado de Roraima.
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INTRODUÇÃO

A floresta amazônica sofre com a exploração madeireira, um recurso extraído, muitas vezes, de forma ilegal e
sem planejamento que vise a recuperação da mesma. Notadamente a prática da Extração Seletiva de
Madeira – ESM é o primeiro passo para a entrada do desmatamento desordenado na região. Esse processo,
altamente danoso, causa grandes perdas de biomassa e, na sua queima, emitem milhões de toneladas de
CO2 para a atmosfera todos os anos (BARNI et al., 2015). O Roraima e os Estados da região norte do Brasil
sofrem com o excessivo uso dos recursos madeireiros. Considerando a região sul de Roraima, atual polo
madeireiro, a situação é agravada pela ocorrência de grandes incêndios florestais de sub-bosque. No El Niño
2015/16 cerca de 2.000 km2 de florestas se incendiaram na região, causados principalmente, pelo
combustível vegetal depositado no solo da floresta e pela abertura do dossel, favorecendo a entrada de maior
fluxo de radiação solar e ventos dessecantes durante as atividades de ESM (BARNI et al. 2017). O presente
estudo busca entender a dinâmica da ESM no Sul de Roraima e, a partir desse entendimento, gerar
conhecimentos básicos para a criação de políticas públicas que promovam a conservação dos imensos
estoques de carbono florestal da região.

MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo localiza-se na região Sul do Estado de Roraima e é restrita a área de abrangência de duas
imagens / cenas do satélite SENTINEL-2: 20NQG e 20NQF (Figura 1). Toda essa área, medindo 23.038,2
km2, foi utilizada para visualizações e coleta de dados em imagens multitemporais do satélite Landsat 5, 7 e 8
e imagens do sensor Sentinel-2, para verificação de atividades de ESM de 2007 a 2019. A cobertura vegetal
original dessa imensa região é formada por Floresta Ombrófila densa, Ecótono (floresta de contato) entre
floresta ombrófila / Campinarana / Campina e por Campinarana (BARNI et al., 2016). O clima predominante
da região, de acordo com a classificação de Koppen, é Am (clima de monção) e Af (clima equatorial de
floresta) com pequeno período de seca; precipitação média variando entre 1.900–2.200 mm (BARBOSA,
1997; BARNI et al., 2020a) e a temperatura média anual varia em torno de 27°C. A região foi atingida por
incêndios florestais de sub-bosque de grandes proporções no final do ano de 2015 (dezembro) e início de
2016 (janeiro e fevereiro) (BARNI et al. 2017).

mailto:anelycia1129@gmail.com


184

Figura 1. Área de estudo. Em (A) mapa do estado de Roraima com imagens de desmatamento acumulado do
ano de 2017 com destaque para a área de estudo (retângulo amarelo). Em (B) imagem ampliada da área de
estudo (1: 750.000), nas cenas analisadas. Fonte: Projeto PRODES, Brasil, INPE, (2020).

Banco de dados:

• Imagens multianuais LANDSAT 5 e 8 (RGB), de 30 m de resolução espacial (USGS, 2020);

• Imagens multianuais SENTINEL-2 (RGB), de 10 m de resolução espacial (USGS, 2020);

• Mapa de localização (pontos) de projetos de corte raso liberado pela FEMARH;

• Grade de cenas 20NQG E 20NQF do sensor SENTINEL-2;

• Imagens sintéticas de NDVI (índice de vegetação).

Métodos

As imagens foram processadas e tratadas no Laboratório de Geoprocessamento e Sistemas de Informações
Geográficas da Universidade Estadual de Roraima (LABGEO-SIG/UERR) utilizando o software livre QGIS
2.18.

Mapeamento das áreas de ESM

A demarcação de áreas de ESM foi realizada de acordo com Barni et al. (2015). Nessa coleta de dados
utilizou-se de imagens RGB e imagens sintéticas NDVI (Sigla em inglês para Índice de Vegetação da
Diferença Normalizada). Nesse caso foi realizada uma “varredura” sistemática ao longo das imagens
utilizando uma janela de 1:40.000. Ao identificar o padrão característico da ESM (píxeis representando
clareiras de pátios e estradas de acesso à área de ESM), traçava-se uma linha circundando a área de
extração, delimitando-se a área e isolando-a da vizinhança (Figura 2). Esse procedimento foi realizado em
todas as imagens das duas cenas abrangendo o período do estudo e para cada ano foi criado um respectivo
arquivo vetorial das áreas de ESM.

A B

20 NQG

20 NQF
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Figura 2. Exemplo de detecção e mapeamento da ESM em imagens NDVI. Em (A) detecção do padrão de
assinatura espectral da ESM e; em (B) mapeamento do padrão em um polígono (linha branca). Fonte: Os
autores, (2020).

Análise estatística

Para verificar a hipótese de diferenciação entre as dinâmicas de ESM observadas nas duas áreas no período
da análise foi utilizado o teste t de médias para variâncias desproporcionais ou desiguais. Essa análise foi
executada no software Microsoft Excel no nível de 95% de confiança estatística (α=0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mapeamento da ESM

No período da análise foram mapeados 40.987,2 ha de área de ESM na cena 20NQG, com média anual de
3.152,9 ha. O ano de menor atividade foi 2010, registrando 794,1 ha e o ano de maior atividade foi 2016,
alcançando 21.130,9 ha de área de ESM mapeada (Figura 3A). Considerando a cena 20NQF, foram
mapeados 38.045,8 ha de área de ESM, com média anual de 2.926,6 ha. O ano de menor atividade foi 2011
registrando 351,6 ha e, semelhante à cena 20NQG, o ano de maior atividade foi 2016, alcançando 7.977,5 ha
de área de ESM mapeada (Figura 3B).
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Figura 3. Mapeamento da ESM no período da análise. A- mapeamento na cena 20NQG e B- mapeamento na
cena 20NQF. Fonte: Os autores, (2020).

Não foi possível obter imagens dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2018 para a cena 20NQG e 2012 e 2019
para a cena 20NQF. A grande cobertura de nuvens observada anualmente na área de estudo é um problema
recorrente para a obtenção de imagens (BARNI et al., 2015). Por exemplo, considerando a imagem Landsat 8
de 2015 na cena 20NQG, a grande cobertura de nuvens, provavelmente, contribuiu para o baixo registro da
atividade madeireira naquele ano. Ou seja, as nuvens podem ter “mascarado” o registro de ocorrência de
ESM em 2015. Em contra partida, no ano de 2016 a imagem Landsat 8 utilizada apresentou pouca cobertura
de nuvens sobre a área estudada, facilitando a visualização e o mapeamento das áreas de ESM e ajudou no
aumento do registro de áreas de ESM, muitas delas, provavelmente, ocorreram em 2015. Por outro lado, o
aumento de 2,3 vezes maior de área de ESM na cena 20NQG em relação à cena 20NQF no ano de 2016
pode ser explicado pelo crescimento da atividade madeireira na cena 20NQG, representado pela abertura de
um projeto de assentamento com lotes de terra medindo de 400 a 1.000 ha, destinado a empresários
residentes na sede Municipal de Rorainópolis (BARNI et al., 2020b). Enquanto que na cena 20NQF, embora o
aumento em relação ao ano anterior (2015) fosse significativo, a atividade madeireira em 2016 pode ter sido
limitada pelas poucas áreas disponíveis para extração madeireira. A relativa baixa atividade de ESM nos anos
posteriores a 2016 nas duas cenas pode-se atribuir à forte pressão representada pelo aumento da
fiscalização. A partir de 2016 houve várias operações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio,
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resultando na apreensão de grande quantidade de madeira (G1 2018; NUNES, 2018) e fechamento das
serrarias em todo Sul do Estado.

Figura 4. Atividade madeireira nas cenas 20NQG e 20NQF do sensor Sentinel-2 para o intervalo 2007 - 2019.
Fonte: Os autores, (2020).

Comparação entre as duas cenas

A análise estatística demonstrou que não houve diferença significativa entre as áreas médias exploradas
anualmente nas duas cenas (t = 2.1098; p-valor = 0.8986) (Figura 5). Isto pode significar homogeneidade nas
operações de ESM, que é caracterizada, geralmente, por forte pressão em poucas espécies de valor
comercial e aplicação de baixo padrão no manejo florestal (GIMENEZ et al., 2015).

Figura 5. Teste t de Student. Fonte: Os autores, (2020).

CONCLUSÕES

O presente estudo se caracteriza como uma ferramenta de grande importância para a criação de politicas
públicas que podem nortear o futuro da ESM no sul do Estado de Roraima, praticada, muitas vezes, de forma
ilegal e predatória. A dinâmica de ESM mapeada no período da nossa análise pode ter contribuído
significativamente com o grande espalhamento do fogo no El Niño de 2015/2016 ocorrido na região. O
produto resultante do mapeamento das áreas de ESM na área estudada serviu como variável de entrada em
um modelo de uso da terra para modelar o grande incêndio ocorrido em 2015/2016 e que será publicado em
uma revista internacional.



188

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Universidade Estadual de Roraima – UERR, pela oportunidade e apoio logístico e ao
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBIC, na forma de bolsa de estudo
voluntária, o que proporcionou a ACMR excelente aprendizado formal e técnico.

____________________

BARBOSA, R.I. Distribuição das chuvas em Roraima, p. 325-335. In: Barbosa, R.I.; Ferreira, E.F.G.; Castellon, E.G. (Eds.). Homem, Ambiente e
Ecologia no Estado de Roraima. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Manaus, Amazonas, Brazil, 1997.

BARNI, P.E.; SILVA, E.B.R.; SILVA, F.C.F. Incêndios florestais de sub-bosque na zona de florestas 596 úmidas do sul de Roraima: área atingida e
biomassa morta. In: Anais do Simpósio Brasileiro de 597 Sensoriamento Remoto, 2017. Anais eletrônicos... Campinas, GALOÁ, 2017. pp. 6280-
6287. 2017.

BARNI, P.E.; Pereira, V.B.; Manzi, A.O.; Barbosa, R.I. Deforestation and forest fires in Roraima and their relationship with phytoclimatic
regions in the Northern Brazilian Amazon. Environmental Management. 55, 1124–1138. 2015.

BARNI, P. E.; MANZI, A. O.; CONDÉ, T. M.; BARBOSA, R. I.; FEARNSIDE, P. M. Spatial Distribution of Forest Biomass in Brazil’s State
of Roraima, northern Amazonia. Forest Ecology and Management, v. 377, p. 170–181. 2016. Disponível em: <
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.07.010>. Acesso em: 10 de nov. de 2017.

BARNI, P. E.; BARBOSA, R. I.; XAUD, H. A. M.; XAUD, M. R.; FEARNSIDE, P. M. Precipitação no extremo norte da Amazônia: distribuição
espacial no estado de Roraima, Brasil. Sociedade & Natureza, v. 32, p. 439-456. 2020a. Disponível em: <
http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza/article/view/52769>. Acesso em: 11 de ago. de 2020.

BARNI, P.E.; BARBOSA, R.I.; MANZI, A.O.; FEARNSIDE, P.M. Simulated deforestation versus satellite data in Roraima, Northern Amazonia,
Brazil. Sustentabilidade Em Debate, 11(2), 81-94. 2020b. Disponível em: < https://periodicos.unb.br/index.php/sust/article/view/27493>. Acesso em:
20 de set. de 2020.

BRASIL, INPE. 2020. Projeto PRODES – Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélite. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),
São José dos Campos, São Paulo, Brazil. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/prodes/index.html>. Acesso em: 10 de jun. de 2020.

G1. Ibama apreende 7 mil toras de madeira extraídas ilegalmente da terra indígena pirititi. G1 Roraima, Boa Vista, 30, abril 2018. Seção. Disponível
em: < https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/ibama-apreende-madeira-suficiente-para-carregar-mil-caminhoes-em-terra-indigena-de-
roraima.ghtml>. Acesso em: 12, maio 2018.

GIMENEZ, B.O.; DANIELLI, F.E.; OLIVEIRA, C.K.A.; SANTOS, J.; HIGUCHI, N. Equações volumétricas para espécies comerciais madeireiras
do sul do estado de Roraima. Scientia Forestales, v. 43, n. 106, pp. 291-301. 2015.

NUNES, J.C. Ibama apreende 7 mil toras de madeira extraídas ilegalmente da Terra Indígena Pirititi. 2018. Disponível em:
<http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/ 2018-05/ibama-apreende-7-mil-toras-de-madeira-extraidas-ilegalmente-da-terra-indigena >.
Acesso em: 12/05/2018.

UNITED STATE GEOLOGICAL SURVE (USGS). Department of the Interior U.S. Geological Survey. Disponível em:
<http://earthexplorer.usgs.gov/>. Acesso em: 09 de jul de 2020. 2020.



189

MAPEAMENTO DO CRIME DE FURTO DE HIDRÔMETRO EM BOA VISTA – RR DE 2017 A 2019
ANDRADE1*, Gilmara Pinheiro de; FRANÇA2*, Carlos Joel Lima; SOUSA JÚNIOR3*, Edi Severino de;
MICHETTI4*,Jean Pierre; FRANÇA5* ,Thayana Lima; BARNI6 ,Paulo Eduardo.

1*Mestrandos do Programa de Pós-graduação a nível de Mestrado Profissional em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania
da Universidade Estadual de Roraima – UERR (gilmarapinheiro22@gmail.com)
6Professor do Curso de Engenharia Florestal da UERR (paulinpa2007@gmail.com)

Palavras Chave: Crime, Furto, Hidrômetro, SIG.

INTRODUÇÃO

O Hidrômetro ou como popularmente é conhecido contador de água, é um instrumento utilizado pelas
empresas de saneamento básico para a medição volumétrica de água, ou seja, este aparelho é usado para
medir o consumo de água, além de facilitar na emissão das contas, contribuindo para a redução do
desperdício, conscientizando os consumidores da utilização da água.

A empresa responsável pela instalação e controle desses equipamentos no Estado de Roraima é a
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (CAER), os hidrômetros estão instalados em vários bairros do
município de Boa Vista, porém de 2017 até o primeiro semestre de 2019, houve um aumento significativo nos
furtos de hidrômetros, a ação ocorre devido à possibilidade de comercialização do composto de cobre
existente no equipamento.

Segundo dados do site G1 Roraima, em 2019 a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, registrou, de
janeiro a julho deste ano, 398 furtos de hidrômetros em Boa Vista. O número é 37% maior que todo o ano de
2018, quando foram registrados 290 furtos do equipamento, e no ano de 2017, o prejuízo foi de quase R$ 21
mil. Com intuito de combater o crime, a CAER acionou a Delegacia de Repressão à Crimes contra
Administração Pública, para atuar na investigação dos casos.

De acordo com a Folha de Boa Vista, que também noticiou os casos de furtos de hidrômetros, os bairros com
os maiores índices são: Aparecida, Centenário, Cinturão verde, Pintolândia, Caimbé, Mecejana, Senador
Hélio Campos, e 13 de setembro. Portanto, o objetivo geral desta pesquisa é evidenciar o quantitativo de
furtos de hidrômetros ocorridos entre o período de janeiro de 2017 a agosto de 2019 no bairro 13 de setembro,
no município de Boa Vista, Estado de Roraima.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, que buscou observar, analisar e registrar os dados sobre os índices
de furtos de hidrômetros no período compreendido entre janeiro de 2017 a agosto de 2019 no bairro 13 de
setembro, por meio de quadros, gráficos e mapas com intuito de verificar se houve um aumento dessa prática
delituosa nesse período.

Para a condução desse estudo, adotou-se a variável referente ao número de furtos de hidrômetro. Os dados
foram fornecidos por meio de fontes primárias pela CAER, e secundárias, os jornais Folha de Boa Vista e G1
Roraima (fontes estas pelas quais foram divulgadas informações sobre as ocorrências de furtos de
hidrômetro).

Além disso, houve a análise dos dados por meio de software Microsoft Excel, Google Earth e aplicativo QGis
sendo estes resultados apresentados em forma de quadros, gráficos, mapas e levantamento das
coordenadas geográficas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente pesquisa tem como base de dados, os disponibilizados pela CAER na tabulação de informações
geradas com o devido boletim de ocorrência das delegacias do Estado de Roraima, especificamente de furtos
de hidrômetro no bairro 13 de setembro.
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Com o uso de informações geradas pelos endereços citados nas ocorrências policiais foram retirados a
latitude e a longitude dos dados do programa Google Maps, haja vista que esses mesmos dados
geoespaciais são essenciais para as aplicações de SIG.

Um sistema de informação geográfica (SIG) é um sistema de informação que é concebido para
trabalhar com dados referenciados por coordenadas geográficas ou espaciais. Em outras
palavras, um SIG é um sistema de bases de dados com capacidades específicas para lidar
com dados espacialmente referenciados, bem como um conjunto de operações para trabalhar
com dados (STAR et al. 1990 apud MÁXIMO, 2004, p.24).

Portanto o SIG trata-se deste conjunto de programas (softwares), equipamentos (hardware), metodologias
(procedimentos), dados e pessoas (usuário), que são integrados de modo que se torne possível a coleta, o
armazenamento, o processamento e a análise de dados georreferenciados, bem como a produção de
informações derivadas de sua aplicação (TEIXEIRA,1995). Na figura 1, é apresentada uma imagem coletada
por meio do Google Earth, de um condomínio no bairro 13 de setembro em que foram furtados hidrômetros,
conforme os boletins de ocorrência registrados pelos moradores do local.

Figura 1: Hidrômetros no bairro 13 de setembro, em Boa Vista/RR

Fonte: Google Earth, (2019).

Em um primeiro momento, para a realização desta pesquisa foi realizado o levantamento das ocorrências
registradas neste bairro, que apresentou um (01) ponto de ocorrência no ano de 2017, seguido de três (03)
ocorrências no ano de 2018, finalizando o presente estudo com 24 ocorrências em 2019. Os dados foram
salvos em formato CRV, utilizando o QGIS para inserção de pontos, como também transformação em formato
de shapefile para o estudo no Google Earth, Bing, Wikimedia, e elaboração do mapa de crescimento do crime.

Quadro 1: Quantitativo de furtos de hidrômetros no bairro 13 de setembro

Ano Ocorrências

2017 1

2018 3

2019 24

Fonte: Elaborado a partir da base de dados da CAER (2019).

Utilizando-se da tabulação desses dados em uma planilha do Microsoft Excel, com as devidas latitude e
longitude dos pontos de endereço das ocorrências para serem inseridas no programa QGIS, foram
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devidamente encaixadas nas coordenadas x e y, juntamente com o SIRGAS 200 para formação de pontos
georreferenciados para formação de representação geográfica no bairro 13 de setembro. Conforme os
endereços do locais em que houveram furtos no bairro pesquisado.

Quadro 2: Levantamento das Coordenadas Geográficas

Ponto Latitude Longitude Descrição do Local

1 2,796351 -60,682 Rua Macunaima 204

2 2,798734 -60,6794 Rua Santa Rosa 188

3 2,797081 -60,6903 Av. General Sampaio 933

4 2,800126 -60,6829 Rua Uiramuta 232

5 2,800585 -60,6823 Rua Uiramuta 153/3

6 2,798009 -60,6785 Rua Rio Branco 168 A

7 2,799857 -60,6831 Rua Uiramuta 272

8 2,798049 -60,6876 Rua Brigadeiro Oliveira 434

9 2,800098 -60,6843 Rua Caracarai 281

10 2,801668 -60,6852 Rua Santa Maria 026/3

11 2,801556 -60,6873 Rua Uaila 166

12 2,799741 -60,6851 Rua Bem-Querer 385/01

13 2,799741 -60,6851 Rua Bem-Querer 385/02

14 2,799741 -60,6851 Rua Bem-Querer 385/04

15 2,80251 -60,6882 Rua Central 505/04

16 2,80251 -60,6882 Rua Central 505/15

17 2,803071 -60,6843 Av. Das Guianas 931

18 2,799185 -60,6885 Av. Gal Sampaio 621

19 2,800585 -60,6823 Rua Uiramuta 153/3

20 2,80012 -60,6815 Av. Eldorado 201

21 2,801158 -60,6845 Rua Raul Pereira 04

22 2,798823 -60,6868 Rua Brigadeiro Oliveira

23 2,801996 -60,6831 Rua Bem-Querer 57

24 2,797051 -60,6856 Rua Antonio Cabral 593

25 2,800054 -60,6866 Rua Santa Maria 442

26 2,797367 -60,6879 Rua Brigadeiro Oliveira 511

27 2,799172 -60,688 Rua Antonio Cabral 957

28 2,800669 -60,6848 Rua Caracarai 357

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

O QGIS é um software livre, com um ambiente amigável, integrante do Open Source Geospatial Fundation
(OSGeo), como um projeto oficial. Mostra-se em constante desenvolvimento, com listas de discussão ativas,
atendendo diversas necessidades de seus usuários. Suportando diversos formatos de dados: vetoriais,



192

matriciais (imagem), banco de dados e suas funcionalidades. Permite realizar consultas espaciais e por
atributo (semânticas). Permite editar dados na estrutura vetorial, em formato Shapefile, PostgreSQL, entre
outros. Deste modo, tais ferramentas possibilitaram gerar os pontos apresentados nas figuras que seguem:

Figura 2: Pontos gerados pelo QGIS Figura 3: Pontos gerados pelo QGIS

Fonte: Bing Mapas, (2019). Fonte: Wikimedia, (2019).

Destacando-se que na imagem feita pelo programa QGIS, os pontos de maior circunferência são aqueles
com um número maior de ocorrências registradas nas delegacias, em virtude de serem apartamentos como
os pontos 12,13,14 onde ocorreu o furto de hidrômetros no ano de 2019, ou mesmo residências como 05/19 e
15/16 onde foram registrados furtos no mesmo endereço. A plotação desses pontos gerados pelo QGIS na
forma do arquivo Shapefile, foram feitos tanto no Google Earth, Bing e Wikimedia para representação gráfica
por meio de mapas, apresentados a seguir.

Mapa 1: Pontos do QGIS plotados no mapa do Google Earth Mapa 2: Exemplo de um ponto com duas ocorrências 19 e 05

Fonte: Google Earth, (2019). Fonte: Google Earth, (2019).

Legenda:

• Ponto Verde: 01 ocorrência em

2017
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Nos gráficos que seguem, é possível visualizar a elevação dos índices de furtos de hidrômetros no bairro 13
de setembro entre os anos de 2017 a agosto de 2019, conforme dados do “Relatório de Ocorrência de Furto
de Hidrômetros” disponibilizados pela CAER. O número de furtos em oito meses do ano de 2019, foram sete
vezes maiores que os registrados em 2018.

Gráfico 1: Elevação dos furtos de hidrômetros de 2017 a 2019 Gráfico 2: Percentual de aumento do crime de furto de hidrômetro

Fonte: Elaborado a partir da base de dados da CAER (2019). Fonte: Elaborado a partir da base de dados da CAER (2019).

Assim, de acordo com os gráficos, houve uma escalada expressiva deste tipo de crime em apenas um dos
bairros da cidade de Boa Vista, o qual foi delimitado para estudo das ocorrências. Em números percentuais, a
incidência criminal de furtos dos hidrômetros no bairro 13 de setembro, cresceram de 3% em 2017, para 86%
de janeiro a agosto de 2019.

Ainda, de acordo com a CAER os prejuízos financeiros gerados por esta prática delituosa nos três anos,
aumentaram na cidade de Boa Vista, somando um total de R$136.039,64, conforme o quadro seguinte,
elaborado com os dados obtidos por meio dos registros de atendimento pelo órgão.

Quadro 3: Prejuízo anual com o furto de hidrômetros

ANO QUANTIDADE PREJUÍZO

(Valor de 01 instalação R$150,82),

Conforme tabela de serviços de 02/12/2017

2017 137 20.662,34

2018 290 43.737,80

2019 475 (janeiro a agosto) 71.639,50

Fonte: Elaborado a partir da base de dados da CAER (2019).

As figuras 4 e 5 mostram modelos de hidrômetros disponíveis no mercado. O hidrômetro da figura 4 é
fabricado com material em cobre (este o alvo dos furtos), e da figura 5, o material utilizado na fabricação é o
plástico. Uma das medidas apontadas para a possível resolução destes furtos seria a troca dos hidrômetros
fabricados em cobre, por aqueles de plástico. De acordo com a CAER, foi estudada esta possibilidade,
todavia sua utilização não foi aconselhada, além de seu tempo de vida útil ser menor que os fabricados de
cobre, ao terem sido utilizados a um tempo atrás, não foram aceitos pelos órgãos de fiscalização.



194

Figura 4: Hidrômetro de cobre Figura 5: Hidrômetro de plástico

Fonte: Silva, (2018). Fonte: Ferreira, (2020).

Deste modo, outras medidas podem ser tomadas, como a utilização de gradeados, ou outros meios que
dificultem o acesso aos hidrômetros sem que prejudiquem a sua leitura. E ainda, o registro do Boletim de
Ocorrência na delegacia, pela população que sofrer o dano, tendo em vista a taxa que é cobrada para a
reposição de um novo hidrômetro.

CONCLUSÕES

É evidente que o ambiente propiciado pelo QGIS se mostra adequado tanto à finalidade acadêmica (estudos,
projetos) quanto à produção de dados geoespaciais, com o acesso ao uso de informações espaciais pela
segurança pública, na elaboração dos mapas de crimes na cidade de Boa Vista, bem como em todo o Estado
de Roraima.

Entretanto, o que visualizamos nessas mudanças tecnológicas, é um certo descaso pelos órgãos de
segurança na utilização destas ferramentas de georreferenciamento, e em consequência, a falta de cursos de
aperfeiçoamento e habilitação dos servidores desses órgãos, para atuar com inteligência na utilização de
recursos materiais e humanos para combater esse tipo de crime, que em um primeiro momento parece
simples, no entanto, é demonstrado graficamente um crescimento exacerbado desse ilícito, juntamente com
prejuízos econômicos para a vítima, e toda a sociedade, frente a quantidade de água perdida durante o ato
criminoso.

A mudança na perspectiva da vítima de registrar esse boletim de ocorrência, com dados corretos, faz desse
dado um benefício para a sociedade como um todo, auxiliando no desenvolvimento de uma ferramenta QGIS,
com possíveis melhorias e usabilidades dos órgãos de segurança para a intervenção por meio de políticas
públicas de segurança nos bairros da cidade de Boa Vista, para o combate ao furto de hidrômetro, e
identificação dos possíveis receptadores do mercado paralelo de cobre, composto rico desse leitor de volume
de água.
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INTRODUÇÃO

A degradação das pastagens tem sido apontada como um dos principais problemas das atividades pecuárias
na Amazônia, trazendo consequência prejudiciais ao meio ambiente e a economicidade das atividades (DIAS-
FILHO, 2011).

Um dos principais motivos dessa degradação é o manejo inadequado das pastagens (BENDAHAN, 2015;
DIAS_FILHO, 2017). Dentro do manejo, a altura do pasto, para entrada e saída dos animais, é o ponto chave
ao sucesso de um manejo adequado (COSTA; QUEIROZ, 2013).

Se de um lado, sabe-se que as pesquisas já estabeleceram essas alturas para as mais diversas forrageiras
utilizadas na região amazônica, de outro lado, observa-se a pouca adesão dessa tecnologia pelos produtores.

Nas atividades de seu dia-a-dia, os produtores, usam réguas marcadas (COSTA; QUEIROZ, 2013) com as
alturas de entrada e saída dos animais e percorrem, periodicamente, os pastos para essa verificação, o que
pode ser um dos muitos motivos para a pouca adesão dessa ferramenta.

Com o avanço das tecnologias informáticas e o aumento do uso de drones no setor agropecuário, uma nova
perspectiva se abre para que a altura dos pastos seja mais utilizado por pecuaristas como indicador de
manejo.

Nesse contexto, esse trabalho teve o objetivo de testar um algoritmo que por meio de imagens captadas por
sensor portado por um drone consiga medir a altura do pasto de maneira automática.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia foi dividida em 6 etapas. A primeira foi a coleta das imagens, a segunda foi o tratamento da
imagem para a identificação da barra, a terceira foi a de identificação das bordas da barra, a quarta a
identificação dos pontos extremos das retas de largura e altura, na quinta etapa foi do cálculo da altura e
largura da barra e na etapa final foi a de testes.

Na primeira etapa, de coleta das imagens, utilizou-se o drone multirotor da marca DJI modelo Phanthom 4
Advanced, equipado com sensor CMOS RGB FC6310, 8.8, 5472x3648 de 20 megapixel, acoplado a um
gimbal de três eixos para estabilização (DJI, 2020). Nessa etapa utilizou-se uma barra de ferro, pintada de
vermelho, fincada ao chão com altura de 1,5 m e largura de 6,2 cm. A imagem foi tirada a uma distância cerca
de 5 m e altura entre 1,5 e 2 m. Na imagem utilizada neste trabalho, colocou-se uma caixa de cor cinza de 30
cm de altura, para se obter a medida exata da parte da barra que a imagem captou (Figura 1).
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Figura 1: Exemplo de imagem para teste.

Nas etapas 2 a 6 todos os procedimentos foram realizados utilizando as funções do OpenCV descritas em
cada etapa abaixo (INTEL, 2020).

Na segunda etapa, de tratamento da imagem, que teve o objetivo de facilitar a identificação da barra,
converteu-se a imagem original para o sistema de cores HSV (Hue, Saturation e Value) (SURTI, 2020) e
utilizando o intervalo de tons vermelhos em HSV, criou-se um filtro mostrando apenas os pixels que possuem
a cor dentro deste intervalo, sendo aplicado na imagem original e destacando a barra vermelha.

Na etapa três, de identificação das bordas da barra, a imagem foi convertida para tons de cinza (Grayscale) e
levemente borrada (BLUR) dilatando os pixels com o objetivo remover ruídos na imagem. Em seguida foi
aplicado o detector de bordas Canny Edge Detector, criando uma imagem apenas das bordas. Após, foi
aplicado o detector de contornos findContours, que encontra formas na imagem e guarda em uma lista os
pixels que formam o contorno dessa forma. Os pixels do contorno foram novamente marcados na imagem
drawContours (ROSEBROCK, 2016). Esses dois processos foram executados duas vezes seguidas.

Na etapa quatro, primeiramente definiu-se os limites das barras marcando os quatros vértices (Pontos
amarelos da Figura 2). Passou-se, em seguida, ao cálculo dos quatro pontos médios entre os pontos
localizados nos vértices (Pontos cinza da Figura 2). Após a marcação dos pontos médios acima descrito,
calculou-se os pontos médios entre os pontos limites e o pontos médios calculados anteriormente (Pontos
azuis da Figura 2). Finalizando essa etapa, construiu-se o algoritmo de rasterização de linha de Bresenham,
na linguagem Python (FOUNDATION, 2020), para traçar linhas ligando os pontos médios, obtendo-se três
linhas horizontais e três verticais ligando as bordas, direita e esquerda e superior e inferior, respectivamente.
(Figura 2). No momento em que o algoritmo traça as retas, ele verifica se o novo ponto da reta faz parte da
borda, dessa maneira os pontos da borda (Pontos pretos da Figura 2) ficam mais justos, melhorando a
precisão das medidas.
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Figura 2: Ilustração com os pontos marcando os vértices (amarelos), os pontos médios (cinza), Processo de
escolha do pontos

Na etapa seguinte, calculando a distância euclidiana entre os novos pontos da borda, obteve-se as medidas
das três larguras e das três altura, em seguida foi calculada as médias das larguras e das alturas, chamadas
largura em pixels (Lpx) e altura em pixels (Apx), respectivamente.

Figura 3: Ilustração da medição da largura e altura em pixels

Utilizando regra de três simples, calculou-se a proporção entre pixels e centímetros das medidas utilizando a
fórmula da figura abaixo.

Figura 4: Equação utilizada para estimar as medidas.

Onde:

Lpx: Largura em pixels;

Lcm: Largura em centímetros;

Apx: Altura em pixels;
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Acm: Altura em centímetros.

A etapa final foi de teste, utilizou-se uma barra vermelha de 6,2 cm de largura e o seu topo está a 150 cm de
altura em relação ao solo, na frente da barra, há uma caixa com 30 cm de altura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 5, observa-se o resultado do tratamento da imagem quando foi aplicado o filtro de tons vermelhos
na imagem, resultando em uma nova apenas com os pixels vermelhos destacando a barra.

Figura 5: Imagem apenas com os pixels vermelhos.

Resultado com a definição das bordas após a conversão para tons cinza e utilização do detector de bordas
Canny Edge Detector e marcando-as com drawContours (Figura 6).

Figura 6: Contornos da barra marcados
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Os resultados dos testes, após a aplicação da metodologia, podem ser observados na Figura 7 a e b,
respectivamente, para o teste 1 e Teste 2.

Figura 7: Resultados do teste 1 (a) e teste 2 (b).

Os pontos brancos mostram o resultado de marcação do contorno da barra. As linhas verdes mostram o
resultado dos processos de identificação da barra. As linhas rosas mostram a largura e altura calculada da
barra.

No primeiro teste (Figura 7a) obteve-se a altura de 121,82 cm da altura correspondente a distância entre o
topo de barra e o topo da caixa e no teste 2 (Figura 7b), essa medida foi de 117 cm. Em relação à altura da
caixa, no teste 1 a altura foi de 28,18 (Figura 7a) e no teste 2 foi de 33 cm (Figura 7b). As medidas reais da
altura da barra foram de 120 cm e da altura da caixa foi 30 cm, medidas intermediárias às calculadas nos dois
testes.

CONCLUSÕES

Os testes do algoritmo obtiveram resultados próximos das medidas reais dos objetos, com as medidas da
caixa variando entre 2 a 4 cm para mais ou para menos. Foi observado que as variáveis iluminação,
distância e ângulo de captura da imagem podem estar influenciando na precisão das estimativas das medidas
de altura. Há necessidade de aprimoramento do algoritmo e aprofundar os testes com o objetivo de
estabelecer um protocolo de captura de imagens a fim de minimizar o efeito das variáveis iluminação,
distância e ângulo de captura, na precisão das estimativas das medidas de altura.

Contudo, a metodologia de medição apresentada demonstra ter potencial para que uma aplicação seja
disponibilizada para auxiliar produtores rurais no processo de manejo de pastagens.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta os resultados do processo construtivo da pesquisa ação básica e aplicada
desenvolvido através do projeto intitulada como Medicina Tradicional: Xarope para doenças respiratória e
experimento com a pedra preta realizada pelos estudantes do 1º ano do ensino médio da Escola Estadual
Indígena Júlio Pereira, comunidade Indígena Uiramutã no município Uiramutã. O referido projeto científico foi
apresentado inicialmente em outubro de 2019 na I feira científica de ciências do município de Uiramutã e
posteriormente na XXVII Feira Estadual de Ciências de Roraima – XXVII FECIRR, IX Mostra de Química da
Amazônia Setentrional e X Torneio Estadual de Robótica Educacional. Mediante a pandemia do covid-19 e as
atividades em andamento, apresentamos uma segunda edição do projeto voltado a Ação de Enfrentamento
ao Covid-19 na Escola Estadual Indígena Júlio Pereira – EEIJP, nesta escola o projeto laboratórios
socionaturais vivos como instrumento de melhorias pedagógicas nas escolas indígenas vem apoiando a
implementação da horta de plantas medicinais e da produção de Xarope para doenças respiratórias como
projetos pedagógicos a partir da concepção dos laboratórios socionaturais vivos. Nesse processo um dos
objetivos é desenvolver um diálogo intercientífico entre os conhecimentos escolares e os tradicionais
indígenas, de forma que a escola possa levantar uma reflexão crítica sobre a necessidade de articulação
intercultural entre os mesmos, como forma de contribuir para a melhoria dos processos educativos na escola.

Estas duas ações visam enfrentar os problemas de saúde que aparecem nas comunidades indígenas no
período do fim do verão e no início do inverno, quando as primeiras chuvas trazem doenças como a gripe e
resfriados, inclusive bronquites e pneumonia. Nas últimas décadas têm havido um abuso de antibióticos, o
que pode trazer efeitos colaterais e provocar outras consequências na saúde das pessoas. Nesse sentido
valorizamos as práticas sociais relacionadas ao uso de remédios caseiros e uma conscientização sobre os
cuidados com os remédios farmacêuticos. Estas ações são desenvolvidas em parceria entre a escola e o
posto de saúde, contando com a colaboração ativa de professores, estudantes e Agentes Indígenas de
Saúde.

MATERIAL E MÉTODOS

Para realizar e implementar o projeto científico de pesquisa ação destacamos a realização de três etapas
principais: a) implantação da horta de medicina tradicional (laboratório socionatural vivo); b) a preparação de
uma estrutura física para manipulação de plantas e produção dos medicamentos tradicionais (laboratório de
produção); c) a produção em massa do xarope. Contudo, em decorrência pandemia do COVID-19, o projeto
inicial foi reconfigurado conforme as orientações de distanciamento social e o processo de produção foi
acelerada utilizando os recursos disponíveis em escala local com orientações entre os membros
pesquisadores (estudantes) e mentores (profissionais) por meio da ferramenta de comunicação celular
utilizando o aplicativo do WhatzApp enquanto perdurar a pandemia. Os materiais utilizados: plantas
medicinais, materiais de insumo, EPIs (Equipamentos de Proteção individual), materiais permanente e de
tecnologia (computadores, Celular, pendrive, impressora, papel A4, canetas), materiais de limpeza (enxada,
pá, etc) e recursos físicos funcionais, cozinha.



203

Fotos; Márcio Pereira da Silva, 2019. Oficina de medicina tradicional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados evidenciam que o uso da medicina tradicional reduziu os impactos da COVID-19 em pessoas
infectadas e a produção do xarope anti-inflamatório formulado a partir da associação de entrecascas de
plantas nativas e folhas de plantas medicinais domesticadas apresentam também resultados significativos no
tratamento de pessoas com sequelas após infecção do corona vírus. Em 2019, as primeiras ações realizadas
dentro do projeto foi a oficina de pesquisa científica básica e aplicada estudando as plantas utilizadas para
produção de xarope para tratamento e prevenção de doenças respiratórias. A ação realizada envolveu
estudantes do 1º ano do ensino médio com participação de mentores na elaboração e produção da medicina
tradicional. Ao realizar as oficinas pedagógicas e estudos associados ao conhecimento tradicional e científico
levou os estudantes a produzir a pedra preta (objeto utilizado no tratamento de pessoas picadas por bichos
peçonhentos) e xarope para doenças respiratórias apresentada em exposições locais e apresentado em
feiras científicas. Na segunda etapa do projeto foi implementada a construção de uma horta (20x15 metros)
para o cultivo de plantas medicinais (laboratórios socionaturais vivos). A ação envolveu pais, professores e
estudantes do ensino fundamental dos anos finais e do ensino médio. Com a chegada da pandemia do o
corona vírus (COVID-19) nas comunidades indígenas, e a necessidade da comunidade em buscar
alternativas para prevenção e tratamento dos sintomas como: febre, dor de cabeça, tosse, cansaço, perda de
olfato, perda de paladar, diarreia e vomito aceleramos o processo de produção de xaropes anti-inflamatórios.
Nesse sentido, além de reforçar as recomendações da Organização Mundial Saúde (OMS) e proporcionar um
isolamento social mais saudável, estimulou-se uma campanha sobre a importância do uso de máscaras, o
uso do álcool em gel, e lavar as mão frequentemente, foi criado um grupo no WatzApp como veículo de
informação e de troca de experiências onde foram disponibilizadas fontes seguras de artigos, cartilhas,
reportagens e também orientações de como produzir e utilizar corretamente a medicina tradicional. Para isso
buscamos com todas as precauções possíveis o contato com os Agentes Indígenas de Saúde mentores na

manipulação de plantas e com experiência de produção de remédios tradicionais caseiros.

Fotos: Márcio, 2020. Produção de medicina tradicional e orientações de combate a COVID-19 na comunidade Indígena Uiramutã-RR.
Mentores: Rosiane (AIS), Leodora (AIS), Cosmo (AIS), Miller (AISAN), Daiza (Coord da Medicina Tradiocional) e Iolanda (membro).

CONCLUSÕES

Apoiados pelo projeto de Pesquisa Laboratórios Socionaturais Vivos Como Instrumento de Melhoria
Pedagógica nos Anos Finais do Ensino Fundamental na Educação Escolar Indígena realizada através da
Fundação Universidade Federal de Roraima em parceria com o Banco Itaú Social e a fundação Carlos
Chagas através do edital de pesquisa Anos Finais do Ensino Fundamental, e o envolvimento das
comunidades adjacentes, constatou-se com efetividade que o processo de ensino e aprendizagem no
aprofundamento da pesquisa ação básica para uma pesquisa ação aplicada do projeto de Medicina
tradicional, sem dúvida, trouxe novas experiências e superou as expectativas contribuindo significativamente
para o enriquecimento do conhecimento individual e coletivo da comunidade escolar o que proporcionou uma
construção histórica no enfrentamento da pandemia do covid-19. Em suma, a realização das atividades de
estudo ao longo da pesquisa e das oficinas de produções realizadas em isolamento social, pontuam-se os
trabalhos dos estudantes e membros da comunidade na coleta de plantas e sua manipulação até a produção
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final do xarope anti-inflamatório. As parcerias da secretaria municipal de saúde do município de Uiramutã e o
DSEI leste que em respostas aos oficios e projetos encaminhados, disponibilizaram materiais de insumos e
materiais permanentes para auxiliar no processo produtivo destes medicamentos tradicionais. Hoje com
praticamente 99,9% da população local já infectada pelo covid-19 e um alto índice de recuperação, os
tratamentos e prevenção com o uso da medicina tradicional continua intensamente de forma que não são
excluídas em hipótese alguma a consulta médica e a utilização dos medicamentos farmacêuticos, afinal hoje
não é mais possível viver sem o uso da medicina tradicional e muito menos sem o uso da medicina
farmacêutica científica, pois quando associados apresentam melhores resultados. Por fim, esperamos ainda
consolidar e implementar qualitativamente e quantitativamente a construção de um laboratório socionatural
vivo de ensino (horta x casa da medicina tradicional x produção) e pesquisa que estimule os estudantes a
desenvolver-se em seus potenciais como cidadãos participativos, criativos, recreativos e conscientes das
suas ações e das transformações do mundo em que vive.
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INTRODUÇÃO

No contexto dos principais problemas ambientais atuais que acometem a Amazônia Legal Brasileira estão a
ocupação desordenada do solo, desmatamento, degradação florestal por extração madeireira de alto impacto,
incêndios florestais, aquecimento global com intensificação de extremos climáticos, dentre outros (Martins et
al., 2012; Xaud et al., 2013). Visando acelerar o alcance de possíveis soluções, com base em alternativas
exequíveis, o Projeto Conhecimento Compartilhado para Gestão Territorial Local na Amazônia (TERRAMZ),
executado pela Embrapa Roraima, fomenta a construção de uma ponte entre as escalas locais, municipais e
regionais de monitoramento, tomada de decisão e implementação de ações privadas e públicas para o uso
sustentável do território.

Assim, estão previstas atividades relacionadas aos problemas com queimadas e incêndios florestais na
Amazônia, com foco nos territórios, municípios e localidades prioritárias para o Fundo Amazônia. Em Roraima,
foram contemplados os municípios formadores do Território Sul da Cidadania (Caracaraí, Rorainópolis, São
Luiz, São João da Baliza e Caroebe) que abrange uma área de 99.325,70 km². A população total do território
é de 64.310 habitantes (IBGE, 2010), dos quais 48% vivem na área rural. Possui 5.055 agricultores familiares,
8.792 famílias assentadas e 5 terras indígenas. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio é 0,69
(Bilynkievycz, 2017).

O território engloba parte significativa dos assentamentos do Estado, com taxas crescentes de desmatamento,
queimadas e incêndios florestais. De acordo com Barni et al. (2017) os incêndios florestais na região são
causados pela frequência de eventos de secas prolongadas dirigidas pelo El Niño, por mudanças de uso e
cobertura da terra e por extração seletiva de madeira (ESM) predatória, provocados pela prática do uso do
fogo por pequenos agricultores e fazendeiros, se alastrando para o sub-bosque da floresta devido à forte seca
prolongada dos biênios 2014/2015 e 2015/2016.

Em função do aumento das queimadas e incêndios florestais na região nos últimos anos, observa-se maior
susceptibilidade de alteração nas condições microclimáticas das áreas limítrofes às áreas desmatadas,
influenciando a umidade da serapilheira no período seco e consequentemente a susceptibilidade da
ocorrência de incêndios florestais. Quando a umidade do material atinge níveis muito baixos (em geral sob
umidade do ar reduzida e temperaturas elevadas), surgem condições favoráveis à ignição e à propagação do
fogo de superfície no ecossistema florestal. As labaredas varrem o solo da floresta e possibilitam a entrada
em combustão do material combustível de maior volume (troncos e grandes galhos mortos), que amplia a
ação do fogo, especialmente em clareiras (Barbosa et al., 2003).

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo monitorar a umidade do material da serapilheira em
áreas florestais no município de Rorainópolis/RR Sul do Estado, e verificar se os parâmetros monitorados
(umidade relativa do ar, temperatura do ar e umidade da serapilheira) se diferenciam em função do histórico
de fogo nos pontos de coletas, durante o período seco na região.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram desenvolvidas práticas de prevenção de queimadas agrícolas juntamente com os agricultores do
município de Rorainópolis, com foco no monitoramento da umidade presente no material combustível de
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dentro das áreas florestais em cinco propriedades rurais do Projeto de Assentamento Dirigido (PAD) Anauá
(Figura 01; Tabela 1).

Tabela 1. Coordenadas geográficas das propriedades destinadas a coleta de dados da serapilheira.

Figura 01. Área de estudo no município de Rorainópolis/RR, sul do Estado, destaque
para as propriedades monitoradas.

As coletas da serapilheira foram realizadas com periodicidade quinzenal, sendo três (3) pontos de coleta em
cada propriedade, localizados nas áreas de reserva legal das mesmas, com distância de no mínimo 50
metros das bordas das aberturas e entre um ponto e outro no interior da floresta. Com o uso de um gabarito
(25x25 cm², com área total de 625 cm²) foi feito o lançamento aleatório em cada ponto, sendo três repetições
por ponto, totalizando nove (9) repetições (coletas) nos três pontos da propriedade (Figura 02). As amostras
coletadas foram pesadas em campo com o uso de uma balança de precisão com capacidade de pesagem de
300g e precisão de 0,2g, para determinação do peso úmido das amostras. Com o uso do aparelho
termohigrômetro, foram medidos os valores de umidade relativa do ar e temperatura ambiente para cada
ponto. Esses dados e outras informações complementares relativas às condições de umidade do solo e do
clima foram anotados em planilhas de campo. O material (amostras) coletado em campo foi levado para
laboratório (UERR, Campus Rorainópolis) e colocado em sacos de papel para posteriormente serem
alocados para uma estufa de circulação forçada com temperatura programada de 65ºC, durante um período
de 3 a 5 dias, até que o material não apresentasse mais umidade.
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Figura 02. (A) Propriedade com área de estudo
determinada e pontos de coleta com no mínimo 50
metros de distância; (B) aspecto do interior da área de
pesquisa; (C) aspecto do gabarito

Dados de precipitação

A análise e estimativa de precipitação foram realizadas utilizando-se os dados de imagens derivadas do
satélite Tropical Rainfall Measure Mission (TRMM), através do Sistema Agritempo (Bambini et al., 2015).

Análise estatística

Para a execução da análise estatística dividiu-se o banco de dados em dois tratamentos: 1. Propriedades
com histórico de fogo florestal e; 2. Propriedades sem histórico de fogo florestal. Dessa forma testou-se a
hipótese de nulidade (H0). Ou seja, da não diferenciação dos valores dos parâmetros medidos em campo
(Umidade do ar, temperatura e umidade da serapilheira) entre os tratamentos. Para isso os dados foram
submetidos a análise de variância (Kruskal Wallys) no software Bioestat
(https://www.mamiraua.org.br/downloads/programas/). Os testes foram realizados no nível de 95% de
confiança (α=0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Monitoramento da umidade da serapilheira

Através do monitoramento dos parâmetros de umidade da serapilheira, umidade do ar e temperatura do ar no
local de estudo durante as coletas de campo e do levantamento da estimativa dos dados de precipitação
acumulada pelas imagens TRMM, foi possível observar que houve influência relativa da precipitação
acumulada na umidade do ar e maior influência da precipitação acumulada na umidade da serapilheira nas
oito coletas quinzenais. Os dados acumulados de precipitação (sete dias anteriores aos dias de coleta)
expressam essa influência no comportamento das curvas de umidade do ar e da serapilheira (Figura 03).

https://www.mamiraua.org.br/downloads/programas/
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Figura 03: Variação dos parâmetros de umidade do ar, temperatura do ar, umidade da serapilheira e precipitação de 7 dias anteriores
a coleta de campo, durante a estação seca de 2018/2019.

Influência do histórico de fogo nas propriedades

Nas cinco (5) propriedades monitoradas, três (3) delas, relataram os históricos de queimadas durante anos
anteriores como os grandes incêndios de 2015/2016, ocasionados pelo fenômeno El Niño em épocas de
estiagem, onde o fogo de sub-bosque também passou a ocorrer com grande rigor na região sul e sudeste de
Roraima, se tornando um grande transtorno para as florestas ombrófilas densas dessa região (Barni et al.,
2018). Esses distúrbios ocasionados pelo fogo provocam mudanças na composição das florestas, interferindo
no conteúdo de biomassa (Martins et al., 2012; Xaud et al., 2013). Nas outras duas (2) propriedades, não
houve relatos de históricos de queimadas, as áreas de reserva legal das propriedades encontravam-se
preservadas.

A análise de variância foi realizada para as oito coletas quinzenais de todo o período analisado, os dados
foram considerados não paramétricos (Kruskal Wallys), demonstrando que não houve significância entre os
parâmetros analisados nos dois tratamentos considerados, pois (P_Valor > 0,05) foi maior para todas as
análises quando comparadas entre si os dados de umidade do AR, de temperatura do AR e de umidade da
serapilheira nas propriedades com e sem histórico de fogo no período de 2018 e 2019 (Tabela 2). As
propriedades com e sem histórico de fogo não apresentaram diferenças significativas nas variáveis de
temperatura do ar, umidade do ar e umidade da serapilheira, quando comparadas entre si. Para todas as
análises os resultados foram semelhantes não havendo significância.

Tabela 2. Resultado da análise de variância (Kruskal Wallys) entre os dois tratamentos. Observação: Foram realizados
está analise de acordo com as oito datas quinzenais de coletas.
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CONCLUSÕES

Os resultados das análises realizadas indicam que as susceptibilidades ao fogo das florestas nas bordas dos
desmatamentos, em propriedades rurais do PAD Anauá, não apresentaram diferenças entre propriedades
que já tinham sofrido degradação por incêndios florestais em anos anteriores e propriedades que não
sofreram degradação. A distribuição irregular das precipitações no período seco aumenta consideravelmente
os riscos de incêndios nestas florestas. Novas análises têm sido realizadas pelo Projeto TERRAMZ,
ampliando o número de pontos e diminuindo o tempo entre as coletas, visando melhor entendimento do
comportamento do material combustível presente dentro das áreas florestais no sul de Roraima.
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INTRODUÇÃO

Novas formas para o processo de ensino e aprendizagem surgem e se propagam em salas de aula, sendo
que outros espaços são cada vez mais usados e ditos como educativos e suas condições são repensadas
para um número maior de participantes (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2019). O espaço não formal de educação
possibilita ao estudante aprendizagem de forma prática, facilitando a aquisição de conceitos e oportunizando
o contato direto com fenômeno. A compreensão de determinados eventos naturais necessitam de propostas
didáticas e metodológicas que possam sistematizar conceitos (SOUSA FILHO, 2014).

No ensino de Ciências os espaços educativos vêm ganhando destaque, inclusive como recurso de
desenvolvimento cognitivo para crianças. No entanto, o espaço não formal de educação é considerado uma
tendência própria da educação não formal, destinados às aulas para o Ensino de Ciências e outras áreas de
estudo, propondo espaços próximos à realidade dos estudantes como áreas naturais, espaços urbanos,
dentre outras (SANTOS; TERÁN, 2013).

O potencial para diversos estudos em espaço da Amazônia, algumas vezes, específicos do campo de
Ciências, desempenha um papel para auxiliar em diversos assuntos científicos. Devido a sua grande
diversidade florísticas e espécies nativas, pode funcionar como laboratório para o desenvolvimento de
pesquisas e de ensino (ARAUJO; SOUZA; SILVA, 2011). Por isso a relevância de trazer a temática animais
silvestres, além de formar conceitos aos estudantes, sensibilizá-los desde cedo do respeito aos animais.

A “selvinha amazônica” situada em uma praça localizada no centro da cidade de Boa Vista, dispõe de uma
coleção de réplicas dos animais amazônicos feitos de blocos grandes de cimento, tais como: tucano, tracajá,
jandaia-sol, papagaio, iguana, onça pintada, sucuri, jacaré-tinga e tamanduá. A praça é um espaço de lazer
pela comunidade local, ambiente que além de disponibiliza as réplicas da selvinha, os quais são utilizadas
como brinquedo pelas crianças possui espaço verde e área de lazer com brinquedos.

A pesquisa objetivou avaliar o processo da formação de conceitos sobre animais silvestres da Amazônia no
espaço educativo “selvinha amazônica” com estudantes do 2º ano do ensino fundamental de uma escola
municipal de Boa Vista/RR. Foi desenvolvida uma sequência didática pautada nos três momentos
pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) que objetivou promover a construção de conceitos
em Ciências e avaliar as contribuições do espaço educativo “selvinha amazônica” no processo construção de
conceitos dos alunos no Ensino de Ciências.

PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa apresenta caráter qualitativa, descritiva e observação participante. Em relação, a abordagem
qualitativa não constitui de instrumento estatístico de análise de informações e o tipo tem condições teórico-
empíricos que corresponde a uma cientificidade (ZANELLA, 2013).

mailto:sandra@uerr.edu.br
mailto:patriciacastro@uerr.edu.br
mailto:lefioretti@hotmail.com
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Os participantes da pesquisa foram 29 alunos, com faixa etária entre 7 e 8 anos, de uma turma do 2º ano do
Ensino Fundamental de uma Escola Municipal, localizada na zona oeste da cidade de Boa Vista/RR no
período de três semanas.

A pesquisa foi desenvolvida em quatro aulas com aplicação de sequência didática baseada nos três
Momentos Pedagógicos (MP) de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) utilizada no ensino de Ciências,
como proposta didática que aproxima o aluno dos problemas relacionados ao universo cultural (GAIÓSKI,
2019). A Sequência Didática seguiu as seguintes etapas tendo por base os três MP:

1º momento: Problematização inicial (PI), pré-teste, em roda de conversa para diagnosticar os conhecimentos
prévios dos estudantes sobre os animais com duas questões diagnósticas sobre os animais silvestres.

2º momento: - Organização do conhecimento (OC) onde os alunos estudaram o conhecimento definido pelo
professor (animais silvestres). Foram executadas duas aulas, sendo: aula expositiva sobre os animais da
Amazônia, após confecção de máscaras sobre os animais silvestres da Amazônia, exibição de vídeo e
dinâmica de imitação dos sons e hábitos desses animais. Na aula no espaço educativo “selvinha amazônica”
foi abordado sobre a estrutura corporal, coloração, hábitat e características específicas desses animais. Além
disso, foram desenvolvidas atividades como dinâmica de contação de história “os nossos amigos animais” de
autores Marisa da Rosa e Miguel Ribeiro, e por fim, atividade de brincar e interagir livremente com as réplicas
dos animais amazônicos, com os colegas e brinquedos presentes na praça.

3º momento: Aplicação do conhecimento (AC) no pós-teste é a sistematização do conhecimento adquirido
pelos alunos e a produção de desenhos. Neste momento foi será analisado a percepção dos estudantes com
relação aos animais silvestres (construção de conceitos), que foi apresentado durante a sequência didática.

O ESPAÇO EDUCATIVO “SELVINHA AMAZÔNICA” NA CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS

Tendo por base os três MP desenvolvidos na pesquisa para a formação de conceito dos estudantes
passamos a descrever os resultados obtidos em cada momento, sendo:

1ºMP – nessa etapa são apresentados os resultados das questões diagnósticas (1 e 2) e suas respectivas
análises.

No primeiro momento foi perguntado aos estudantes: “Os animais são racionais ou irracionais?” Percebeu-se
que 59% não responderam, pois ainda não tinham conhecimento sobre o conceito “racional e irracional”. 34%
declararam que os animais são racionais, um deles associou aos animais que “rastejam pelo chão ou cobras”
e apenas 7% responderam como sendo “irracionais”, nesta última notamos que a pergunta apresentava duas
opções e estes estudantes escolheram de forma aleatória optando por resposta, isto não representa que
conheciam o conceito, pois quando foi perguntado o por quê? nenhum deles responderam.

Percebe-se que tem alguns estudantes se confundem nas respostas, podemos verificar a falta de
conhecimento prévio dos estudantes, pois os estudantes estudaram pela primeira vez o conteúdo.

Ao analisar as respostas sobre a questão 2 se buscou verificar o que entendiam sobre animais silvestres?
Verificou-se que 31% mencionaram cachorro, 17% responderam girafa, 28% citaram dinossauros, 24%
apontaram outros animais como gato, borboleta, tatu e jabuti.

Nas respostas dos estudantes percebe-se que não apresentam o domínio dos conceitos, ao citarem animais
que fazem parte do seu convívio diário, inclusive animais domésticos, também observamos que ficaram
confusos em conceituar para poder diferenciar animais silvestres e animais domésticos, animais que não
pertencem a fauna brasileira e outros animais que fazem parte do seu universo simbólico como o dinossauro.
Conforme afirmações dos autores Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011, p.199), “[...] é para problematizá-
lo que o professor deve aprender o conhecimento já construído pelo aluno [...]”.

2º MP nessa etapa são apresentados os resultados referentes a aula explicativa com exibição de slides
abordando características dos animais silvestres conforme a BNCC/2017. Foram trabalhadas características,
como: coloração, cobertura corporal, fase do desenvolvimento da vida e alimentação dos animais silvestres.
O animal que mais despertou a curiosidade foi a onça-pintada, em seguida foi realizada a confecção de
máscaras em que cada aluno pintou e cortou sua máscara. Nessa etapa foi trabalhada junto aos estudantes a
conscientização ambiental sobre a importância em manter os animais silvestres em seu hábitat natural e a
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preservação desses biomas para assegurar a manutenção das espécies nativas. Os espaços educativos
despertam a curiosidade dos alunos e possibilitam a construção de conceitos científicos de forma lúdica, e
seu envolvimento no processo de ensino-aprendizagem

Durante a aula na “selvinha amazônica” seguiu um roteiro de atividades: inicialmente a trilha educativa, onde
os alunos passaram por cada animal, onde foram feitas algumas abordagens acerca da estrutura corporal,
coloração, hábitat e características específicas de cada animal. Durante a trilha, por meio das narrativas orais
dos alunos, foi possível verificar a aprendizagem dos conceitos trabalhados em sala e as características dos
animais. Em outros momentos ocorreram a contação de história “os nossos amigos animais”, e por fim,
atividade de brincar e interagir livremente com as réplicas dos animais amazônicos, com os colegas e
brinquedos presentes na praça, de acordo com estudos de Sousa Filho (2014) quando os estudantes e suas
atividades passam no processo progressivamente e consiste em fases transitórias, onde ele apresenta sua
atividade através de sua própria prática com fenômenos, desenvolve os conceitos.

Foi observado que no espaço educativo “selvinha amazônica” os estudantes mais participativos e estavam
entusiasmados para realizar as atividades propostas. De acordo com a análise de observação descritiva,
Jacobucci (2008) aponta que o espaço não formal de educação é utilizado por pesquisadores e professores
de diversas áreas abordando a divulgação científica para apresentar lugares e desenvolver práticas
educativas como ocorridas na “selvinha amazônica”, possibilitando a construção de conceitos em Ciências.

3º MP: Análises dos desenhos como pós-teste.

O objetivo desta atividade foi avaliar a contribuição do espaço educativo “selvinha amazônica” na percepção
dos estudantes sobre animais silvestres. Foi trabalhado junto aos estudantes que os animais da “selvinha
amazônica” são alguns exemplos de animais silvestres que ocorrem na Amazônia, mas não são os únicos.
Tendo por base a análise da produção de desenhos dos estudantes, percebemos que a atividade no espaço
educativo “selvinha amazônica” proporcionou um incentivo as habilidades, capacidade de desenvolver o
exercício da memória, representadas por meio dos desenhos identificados na figura 3, onde representaram
somente os animais silvestres atuais do bioma Amazônia, não sendo mais observado animais de outros
biomas ou que estão presentes no seu imaginário como os dinossauros.

Figura 3: Percepção dos estudantes por meio de desenhos.

Fonte: Autoras, 2019
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No Quadro 1 percebe-se que o desenho que mais foi representado pelos estudantes foi a onça-pintada (n=
22), justificaram que foi o que mais gostaram, o segundo desenho mais representado foi o jacaré (n= 19), esta
foi a réplica dos animais que mais brincaram, sendo seguida pela sucurí (n= 15) e o tracajá (n= 9).

Para a produção do desenho foi pedido 4 animais silvestres que aprenderam no decorrer das aulas:

Quadro 1: Animais silvestres que foram mais desenhados pelos estudantes.

Fonte: Autoras, 2019

Com base na citação de Gaióski (2019) a capacidade de contextualizar os conhecimentos às situações reais,
distinguindo a relevância dos conceitos e teorias. Durante a produção de desenhos, registraram-se as
seguintes falas:

Estudantes 1 “a cobertura da sucuri é lisa, ela se alimenta de carne é carnívora, come outros animais”.

Estudantes 2 “A onça tem pele amarela com pintas pretas e ela é carnívora”

Estudantes 3 “O tucano é lindo, ele tem um bico grande e tem penas, a alimentação é de frutas e
minhocas”

Nos relatos dos estudantes 1, 2 e 3 percebe-se que ocorreu uma evolução dos conceitos, em relação às
características e a aquisição de novos conceitos como carnívoro.

Com base nos relatos diagnosticados realizados durante a sequência dos 3MP, percebemos que foi a
primeira vez que os alunos tiveram contato com a temática sobre os animais silvestres. No primeiro momento
foram observadas as narrativas dos estudantes conceitos ainda confusas, apresentando dúvidas e se
utilizando do imaginário, como dinossauro. Após a aplicação dos 3MP verifica-se mudança nos conceitos de
animais domésticos e silvestres, ampliando a compreensão com relação as características próprias de cada
grupo de animais e com a preservação dos biomas para manutenção das espécies de animais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O espaço educativo “selvinha amazônica” possibilitou trabalhar a construção de conceitos em relação aos
animais silvestres amazônicos, mesmo que sejam réplicas de filhotes da fauna, pois despertam a atenção dos
estudantes devido ao seu tamanho, colorido, e ainda podem tocar e brincar. Em virtude disso, a “selvinha
amazônica” apresenta potencial para o processo de ensino-aprendizagem em Ciências oportunizando que os
estudantes possam vivenciar, interagir e aprender de forma lúdica e prática os conceitos em Ciências.
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INTRODUÇÃO
A pandemia do COVID 19, ocorrido desde o início do ano de 2020 trouxe diversos prejuízos e
mudanças na vida da população mundial, e no Brasil não foi diferente. Desde o mês de abril a OMS
alertou sobre a situação da saúde mundial e orientou os países para o isolamento social. No Brasil
essa orientação ocasionou o fechamento diversos setores, e as escolas públicas e privadas não
ficaram fora dessa decisão. Com isso, bruscamente tiveram que adaptar a sua realidade para as
aulas remotas, buscando dessa forma, atender a milhões de alunos. No estado de Roraima essa
situação trouxe inúmeros desafios para as escolas da capital e dos municípios, principalmente em
locais isolados e sem acesso a internet.
Diante desse cenário foi necessário que os professores repensassem, junto à coordenação
pedagógica, suas metodologias e planejamentos, trazendo com isso o problema que originou essa
discussão: de que forma as reuniões e orientações pedagógica auxiliaram os professores para
planejarem suas aulas remotas com o uso de tecnologias a fim de atender e motivar os alunos?
Essa problemática foi estudada e analisada por meio de observações realizadas durante as reuniões
pedagógicas da escola Estadual Fernando Grangeiro de Menezes. Para a realização desse estudo
contou-se com o seguinte objetivo: analisar de que forma as orientações e metodologias utilizadas
durante as reuniões pedagógicas auxiliaram os professores para a elaboração do planejamento das
aulas remotas. Os recursos utilizados para o levantamento de dados foram as reuniões (via Google
Meet) realizadas pela coordenação da escola junto com os professores.
A Escola Estadual Fernando Grangeiro de Menezes, desde março de 2020, assim como a demais
escolas públicas, tem buscado meios e estratégias de fazer a escola chegar dentro da casa dos
alunos, prestando seus serviços e garantindo a aprendizagem mínima mesmo que por meio de aulas
remotas. As aulas remotas das escolas estão amparadas pelas portarias publicadas pelo MEC nº
345 de 19/03/2020 nº 356 de 20/03/2020, Decreto Estadual nº 28.587-E de 16 de março de 2020.
Decreto Estadual nº 28635-E. Decreto Estadual nº 28712-E de 16 de abril de 2020 e Parecer nº
12/2020CEER/RR aprovado em 09/06/2020, logo as aulas não contam com frequência e nem com
atividades avaliativas.
Dessa forma, as aulas remotas chegaram como um fenômeno emergencial para solucionar a
continuidade do atendimento aos alunos das redes pública e privadas, no entanto, conta ainda com
poucas referencias teórica e/ou experiências compartilhadas, pois é uma realidade que pegou todos
de surpresa, ocasionando uma pressão produtiva e mudança de rotina desses profissionais, que na
maioria, não estavam familiarizados com toda essa gama de tecnologias digitais.
Diante desse contexto a escola buscou preparar os professores para o atendimento aos alunos por
meio das aulas remotas, para isso foi preciso compreender que a elaboração de um bom plano de
aula é indispensável para alcançar o sucesso no processo de ensino-aprendizagem.
MATERIAL E MÉTODOS
Essa é uma pesquisa exploratória, pois segundo Gil (2012) esse tipo de pesquisa tem como objetivo
conhecer, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais
preciso. Contou com a abordagem qualitativa, logo que é um tipo de investigação voltado para as
características qualitativas do fenômeno estudado, considerando a parte subjetiva do problema.
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Para a coleta de dados foi realizada a observação participante, pois segundo Gil (2012) caracteriza-
se pela interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. Nesse tipo de técnica
o pesquisador participa ativamente dentro da comunidade estudada, incorporando-se a ela. Nessa
técnica o observador utiliza os seus sentidos: ele vê, ouve e observa para obter informações sobre a
realidade analisada. Para Gil (2012, p. 100), “A observação nada mais é que o uso dos sentidos com
vistas a adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano”.
O local da pesquisa foi a Escola Estadual Fernando Grangeiro de Menezes. É uma escola que
atende o nível Fundamental II e o Ensino Médio. A escola está situada na cidade de Boa Vista e
atende os alunos nos turnos matutino e vespertino. A escola apresenta uma estrutura física boa e
conta com 10 salas de aula, além dos espaços de aprendizagem específicos como: Biblioteca, sala
de leitura, laboratório de informática e sala de recursos multifuncional, que atende os alunos nas
suas mais diversificadas particularidades.
Os participantes da pesquisa foram 1 coordenadora pedagógica e um grupo de aproximadamente 40
professores que atuam na escola ministrando aula nas diversas áreas do conhecimento. Os
professores que atuam na escola e que participaram dessa pesquisa são todos formados nas suas
especificas áreas de conhecimento, e atuam em sala de aula com uma vasta experiência e tempo de
serviço.
As observações foram realizadas durante as reuniões pedagógicas que ocorriam a cada 15 dias,
com a equipe pedagógica e os professores da escola. As reuniões eram realizadas por meio do
Google Meet e tinha duração de aproximadamente 3 horas de duração. Vale ressaltar que antes das
reuniões era feito uma pauta com os assuntos a serem tratados durante a reunião, essa pauta era
apresentada para toda equipe por meio do grupo de WhatsApp, antes do dia marcado para a
reunião. Na data agendada era passado o link de convite e todos podiam participar.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados discutidos nesse estudo surgiram da análise das reuniões realizadas entre a equipe
escolar, e organizada pela coordenação pedagógica a fim de alinhar as ações voltadas para o
desenvolvimento das aulas remotas e atendimento aos alunos em todas as suas particularidades.
Para isso era realizada reuniões via Google Meet, conforme a figura 1.
Figura 1: Captura de tela do celular da reunião pedagógica para discutir estratégias de melhorias no

atendimento das aulas online

Fonte: arquivo pessoal dos professores

Para organizar o processo das aulas remotas e se preparar para o retorno das aulas pós-pandemia, as
equipes de trabalho da escola em conjunto com os professores realizaram ações de planejamento
envolvendo o uso de três softwares muito prático e de fácil acesso a todos, que garantisse os registros,
acompanhamento da aprendizagem e permitisse a interação entre os alunos e professores. Os softwares
usados foram: WhatsApp, Google Meet e Google Classroom, com atendimento paralelo por meio de apostilas
aos que não tinham acesso à internet.
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Após a estruturação e implantação da plataforma Google Classroom foi necessário fazer reuniões
pedagógicas para aprender a usar as ferramentas e postar as atividades. Nesse momento, observou-se
durante e após as reuniões que os professores, em colaboração mútua com a coordenação, trocaram vídeos
tutoriais, explicações, experiências e sugestões antes dos planejamentos das atividades síncronas e
assíncronas, em uma curva de aprendizagem curta diante de tantos desafios.

O planejamento pode ser compreendido como um processo que procura apontar as
ações que deverão ser adotadas ao longo do tempo para que se atinjam alguns
objetivos previamente estabelecidos. Dessa forma, por meio do exercício de análise
dos aspetos contextuais envolvidos e dos objetivos que se queira atingir, reflexão
sobre as melhores práticas a serem adotadas e previsão das atividades pedagógicas a
serem desencadeadas, o professor pode fazer com que a aprendizagem dos
estudantes ocorra com maior eficiência e qualidade (BES, 2017, texto digital).

Diante da importância do planejamento as reuniões com os professores tinham o objetivo de orientar e alinhar
os planejamentos a partir de uma abordagem com atividades híbridas, de acordo com os seus recursos
tecnológicos, softwares combinados, e priorização das habilidades mais relevantes, contemplados no plano
de ensino 2020, integrando os modelos de:

• Atividades assíncronas - planejadas para serem disponibilizada aos alunos na plataforma
em PDF, Word, Google formulário, vídeos aulas gravadas ou não pelo professor, slide,
games ou apostilas, construídos conforme as habilidades e objetos de conhecimento do
plano de ensino, com todas as orientações possíveis tanto para a família, quanto para os
alunos, de maneira que esses pudessem resolver em seu tempo, com prazo de
devolutiva sem precisar estarem conectados ao mesmo tempo com o professor.

• Atividades síncronas - planejadas com horários marcados em que os alunos e
professores estiveram conectados ao mesmo tempo, proporcionando a interação para
que o aluno tirasse as dúvidas, contribuísse, produzisse e colaborasse com a aula ao
invés de só receber. Algumas das ferramentas digitais utilizadas nessas aulas foram:
Google Meet; Google Documento; Chat e fórum da Google Classroom.

Qualquer atividade sistemática, para ter sucesso, necessita ser planejada. O
planejamento é uma espécie de garantia dos resultados. E sendo a educação,
especialmente a educação escolar, uma atividade sistemática, uma organização de
situação de aprendizagem, ela necessita, evidentemente, de planejamento muito sério.
Não se pode improvisar a educação, seja qual for seu nível. (SCHMITZ, 1980, p. 94).

Nessa perspectiva alguns professores, em momentos de aulas online (figura 2) apresentavam a vantagem de
sistematizar o planejamento para garantir o resultado das atividades e garantir os resultados esperados,
contemplados em seus planejamentos. Nessas aulas também os professores sempre proporcionavam a
interação buscando manter a motivação, empatia e resiliência dos alunos diante da mudança.

Figura 2: professores e alunos nas aulas online

Fonte: arquivo pessoal dos professores
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Segundo Piletti (2010, p. 73) o planejamento é um documento que prevê tudo o que vai ser desenvolvido em
um dia letivo. Ele faz a sistematização de todas as atividades que podem ser desenvolvidas em um
determinado período de tempo a partir de uma dinâmica de ensino e aprendizagem entre professor e aluno.
Nesse contexto, percebemos durante as reuniões que o planejamento tinha a função de acompanhar os
avanços e dificuldades dos alunos, além de contribuir para reflexão sobre o replanejamento dos professores,
com utilização de diversos instrumentos, como: imagens das tarefas realizadas, provas, produção textual,
produção de vídeos, Quiz com perguntas fechadas (Google formulário), participação nas aulas online, chat,
fórum na plataforma ou apostilas.
Esses instrumentos proporcionavam possíveis feedback com os alunos e ainda a elaboração de planilhas
com o relatório dos resultados de participação, que também eram compartilhadas nos grupos de WhatsApp
dos pais para que estes pudessem verificar e acompanhar a participação de seus filhos.
Um dos grandes desafios das aulas remotas foi manter o fluxo de comunicação com os alunos no ambiente
virtual e desenvolver autonomia do aluno nas atividades assíncronas. Os alunos não tiveram oportunidade
anterior para desenvolver a autonomia para realizar as atividades a distancias que eles precisam agora. Eles
recebem as atividades, mas não sabem por onde começar, gerenciar o tempo, as atividades e entregar no
prazo determinado apesar de todas as orientações e tutoriais que ficam a sua disposição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa permitiu compreender que quanto mais organizados as escolas e professores estiverem nesse
momento, melhor será o retorno das aulas. Reforçou a reflexão sobre a necessidade de capacitação dos
professores de sala de aula, e da importância do espaço dos laboratórios de informáticas e seus recursos
tecnológicos, para auxiliar os professores com dificuldades.
Nesse sentido o planejamento escolar é uma ação fundamental para o alcance dos objetivos pedagógicos.
Assim, deve-se compreender as atribuições e contribuições da coordenação escolar no sentido de organizar
e ajustar o processo quando necessário, reconhecendo as dificuldades e estratégias trazidas pelos
professores. Todos os professores, independentemente da tendência pedagógica com a qual se identificam
(liberal ou progressista), devem planejar, e esse planejamento precisa ser alinhado aos objetivos e metas do
plano de ação da escola.
Diante desses desafios cabe a necessidade de repensar o papel da coordenação pedagógica quanto a sua
contribuição para auxiliar e acompanhar os professores durante o planejamento das aulas e ainda buscar
soluções estratégicas que fortaleça o vínculo e proporcione o alinhamento das ações pedagógicas
desenvolvidas pela escola.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo é resultado da organização do minicurso intitulado “Perspectiva de aprendizagem no
Ensino de Ciências nos espaços não formais”, realizado pelas acadêmicas do Mestrado Profissional em
Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima - UERR evento realizado na Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia - SNCT no ano de 2019. Com o intuito de investigar as contribuições do minicurso para
a ampliação de conhecimentos acerca dos espaços não formais no Ensino de Ciências para a formação
docente. A pesquisa é de cunho qualitativo, possui abordagem metodológica bibliográfica e de campo.

Atualmente pode-se afirmar que há um consenso entre a comunidade científica, quanto à urgente
necessidade de uma Educação Científica para todos os indivíduos, processo pelo qual deva acontecer e
iniciar desde a infância e para toda a vida. Nesse contexto, os espaços não formais surgem como
mecanismos em potencial para possibilitar aprendizagens de ciências para os indivíduos, promovendo um
ensino para além dos muros da escola, de modo motivador e significativo com todos os envolvidos. Assim, o
interesse acerca da temática, surgiu da necessidade de contribuir com a formação docente e o
desenvolvimento de práticas mais dinâmicas do contexto escolar, utilizando os espaços não formais, visto
que esses espaços guiam para o planejamento de um ensino pautado no desenvolvimento e construção de
benefícios práticos para os indivíduos, a sociedade e o meio ambiente, que poderá acontecer em parceria
com os diversos espaços educativos, no qual se utiliza da educação formal, não formal e informal. Assim,
pode-se destacar, que a relação espaços não formais e escola, tem se configurado como forte aliada, para
colaborar numa perspectiva de aprendizagem significativa no Ensino de Ciências, com o sujeito participando
de atividades que aperfeiçoam as habilidades de observação, experimentação, comunicação e a discussão
de fatos e ideias.

Nesse contexto, para além dos muros e grades da escola, existe uma série de espaços educativos, que
podem auxiliar na complexa tarefa de alfabetizar cientificamente. Logo, faz-se indispensável, a ação conjunta
de diferentes atores sociais e instituições no sentido de fomentar esse processo na comunidade escolar.
Nessa trajetória, os estudos propostos pelos acadêmicos do Mestrado Profissional do Ensino de Ciências –
PPGEC de Boa Vista-RR têm contribuído para a expansão desses conhecimentos na capital roraimense,
sendo esses estudos temas fundamentais que embasaram o minicurso intitulado “Perspectiva de
aprendizagem no Ensino de Ciências nos espaços não formais”, realizado pelas acadêmicas do Mestrado
Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima – UERR. As pesquisas como as de
Chaves (2017), sobre as potencialidades do Parque Germano Augusto Sampaio; Souza Filho (2014)
utilizando o espaço Mini Zoo do 7º Bis; Magalhães (2015), tecendo um amplo estudo do Igarapé Mirandinha e
a investigação do meio de Tratamento de Água da CAER; o Bosque dos Papagaios investigado por Lau
(2014); Rodriguês (2014) com estudos levantados no Museu Integrado de Roraima; Cardoso (2019) e a Feira
do Produtor; entre outras propostas, tem colaborado significativamente para um ensino de Ciências mais
dinâmico, sólido e significativo para os estudantes.

Portanto, o presente artigo descreverá os resultados e discussões fomentados no minicurso proposta na
SNCT-RR, para o público de acadêmicos dos cursos de licenciatura e comunidade em geral interessados,
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como possibilidade de ampliação da prática docente, de modo significativo, bem como corroborar para os
conhecimentos referentes ao processo de Alfabetização Científica no Ensino de Ciências.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo descreve acerca das contribuições do minicurso intitulado na formação docente. Possui
abordagem qualitativa, sendo utilizado para coleta de dados aplicação de um questionário com 10
participantes dos cursos de licenciatura da UERR, evento que foi organizado na SNCT que aconteceu nos
dias 21 á 27 de outubro de 2019. Os participantes alvos do estudo foram: 6 acadêmicos do curso de Biologia,
3 acadêmicos do curso de Geografia e 1 acadêmico do curso de Química da UERR.

O minicurso teve duração de 4 horas, com o intuito de buscar informações diretamente com a população
pesquisada acerca da utilização dos espaços não formais no contexto escolar, bem como, ampliar e apontar
novas possibilidades de utilização de espaços existentes em Boa Vista-RR que podem colaborar com uma
prática educativa mais dinâmica no Ensino de Ciências.

O roteiro de ações realizadas durante o minicurso, contou com as seguintes atividades: organização e
apresentação de um infográfico, que serviu como ferramenta metodológica para evidenciar o potencial dos
espaços não formais da capital roraimense a partir de uma linguagem clara e bastante ilustrativo; depois foi
realizada uma abordagem sobre as contribuições dos espaços não formais para o Ensino de Ciências; roda
de conversas com os participantes sobre a temática; apresentação de uma sequência didática organização
pelos participantes do minicurso, e ao final foi aplicado um questionário para diagnosticar a ampliação e
contribuições da abordagem.

Figura 1: Infográfico, autoras 2019.

De acordo com Módolo e Gouveia Junior (2007).

[...] um infográfico não deve ser considerado apenas um conjunto de tabelas, cores,
desenhos e/ou fotos com o intuito de deixar a informação mais bonita, mas sim como
um instrumento que visa facilitar a compreensão da informação e oferecer uma noção
mais rápida e clara dos sujeitos, do tempo e do espaço dessa informação. (p.296).

Nessa perspectiva o infográfico organizado para a oficina, constitui ferramenta indispensável para
contribuir com a formação docente dos participantes. Pois este recurso é empregado para veicular informação
que exigem mais detalhamentos. [...] “Assim, atingem mais leitores, pois se encaixam adequadamente ao seu
estilo de vida, proporcionando, inclusive, mais agilidade ao processo de recepção textual.” (CALEGARI,
PERFEITO, 2013, p. 297).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mediante as atividades propostas, observou-se que a realização do curso, serviu como ferramenta
motivadora para a busca por conhecimentos da temática como potencial para desenvolver habilidades
cognitivas dos estudantes, bem como ampliar os conhecimentos acerca desses espaços como possibilidade
para a promoção da Alfabetização Científica na formação docente. As atividades sugeridas ao longo do
minicurso tiveram papel relevante no esclarecimento acerca da temática, e contribuiu para ampliar as
discussões e interações entre os participantes. Inicialmente, notou-se o pouco no envolvimento dos
participantes, porém à medida que a abordagem da temática foi sendo gradativamente contextualizados,
concomitantemente os participantes interagiram e participaram ativamente das ações proposta.

Analisando a atividade realizada em grupo, que buscou fomentar a organização de uma sequência didática
utilizando os espaços não formais, as duas equipes, foram unânimes em relatar que “que a utilização dos
espaços não formais, colabora para uma aprendizagem mais dinâmica, pois aproxima os alunos de outros
ambientes, saindo da rotina monótona e repetitiva de sala de aula; ainda relataram que em nossa cidade
existem inúmeros espaços que podem contribuir para uma ação educativa; outro participante apontou que
ainda se observa que os espaços dentro do contexto escolar ainda são pouco utilizados”.

Apresentação da Sequência Didática, utilizando os espaços não formais no Ensino de Ciências.

Figura 2: Exposição dos Trabalhos, autoras, 2019.

Referente aos dados levantados a partir da aplicação de um questionário, contendo cinco perguntas abertas,
obteve-se os seguintes resultados. Quando perguntados qual a concepção de espaços não formais? Os
resultados apontaram que 10 (dez) dos participantes reconhecem o que seria um espaço não formal, - ENF
como se percebe nas respostas: “os espaços não formais são aqueles espaços fora da escola que
organizamos as aulas, eles podem ser praças, zoológicos, entorno da escola, uma horta”; outro participante
respondeu que: “é planejar e fazer uma aula dinâmica utilizando outros espaços que não seja a sala de aula”;
e outro participante descreveu que “é levar os alunos para um espaço fora dos muros da escola, com um
planejamento bem organizado para que possa contribuir com o processo de aprendizagem dos alunos”.

Quando perguntados se conseguem diferenciar um ENF de um espaço formal EF? Todos os participantes
conseguiram diferenciar, estabelecendo que os espaços formais são as instituições de educação como escola,
e que os espaços não formais são espaços para além dos muros da escola que orientam para uma prática
educativa. Isso pode ser resultado da ampliação de discussões e desenvolvimentos de atividades que esses
espaços têm obtidos dentro do contexto escolar. Como apontam os estudos propostos por Chaves e Rizzatti
(2019), que estabelecem: “que as concepções sobre espaço não formal, vem rompendo paradigmas no que
se refere ao ensino ofertado para a sala de aula”, as autoras também reforçam que a utilização desses
espaços contribui para “a formação ou instrução de indivíduos” (CHAVES E RIZZATTI, 2019, p. 150).

Quando perguntados sobre: Você possui alguma experiência de utilização dos ENF e quais espaços
existentes em Boa Vista podem ser considerados como ENF? Obtivemos as seguintes respostas. 8 (oito)
participantes apontaram não possuir nenhuma experiência, o que provavelmente pode ser constatado, em
virtude dos participantes não possuírem experiência na prática doente, e apenas 2 (dois) relataram já possuir
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experiência em espaços não formais, isso porque esses dois participantes são professores, onde relataram já
“terem participado de projetos escolares, e por iniciativa da escola suas turmas foram a excursões em
espaços fora da escola, como: o zoológico da cidade, e o bosque dos papagaios”, porém como os próprios
relatos destacam, as visitas a esses espaços serviu apenas como uma aula passeio, tanto para o professor
quanto para os alunos. Nessa perspectiva Marandino (2009), orienta que faz-se necessário a busca de
metodologias e estratégias específicas que viabilizem não repetir a escola em outros espaços, fazendo-se
necessário a superação da visão de espaços não formais como complemento da escola. Estes espaços
possuem seu potencial próprio para aprimorar o processo de ensino e aprendizagem.

Ao solicitar que os participantes citassem os ENF conhecidos, no início do minicurso, através de uma roda
de conversas, os participantes citaram apenas 4 (quatro): praça, museu, zoológico e parque. Após o
desenvolvimento do minicurso os participantes ampliaram este número e citaram 10 (dez) novos espaços
diferentes, sendo eles: Embrapa – Embrapa & Escola; Centro de Triagem de Animais Silvestres/Cetas;
Companhia de Tratamento de Água e Esgoto de Roraima; Selvinha Amazônica; Aterro Sanitário; APP da
Barreirinha – Igarapé Grande; Cooperativa Terra Viva; Feira do Produtor Rural; Lago dos Americanos e Orla
Taumanã.

E por fim, quanto indagados sobre de que forma os ENF poderiam contribuir para o Ensino de Ciências, 7
(sete) alunos apontam que contribuem com aulas diferenciadas, dinâmicas, para além da sala de aula,
possibilitando ao aluno ampliar seus conhecimentos e interagir com aspectos ambientais e que fazem parte
de sua realidade; 3 (três) participantes descreveram que a utilização dos espaços traz melhorias
significativas entre prática e teoria, segundo eles é possível que o professor aborde na teoria dentro de sala
os conteúdos de ciências, e a partir dos espaços não formais, contribua para realizar o desenvolvimento dos
contextos abordados na prática, para que estes conteúdos possam trazer mais significado no processo de
ensino e aprendizagem.

CONCLUSÕES

Os resultados apontaram que a abordagem da temática do minicurso ampliou os conhecimentos dos
participantes, colaborando na formação reflexiva e crítica dos futuros docentes, para que sejam capazes de
romper paradigmas e colaborar para a transformação de um ensino conceitual e livresco. Fomentando a
utilização de ENF em seus planejamentos. Vale destacar que a utilização desses espaços necessita de
planejamento, organização e aprofundamento teórico, para colaborar com o processo de Alfabetização
Científica, visto que requer dos indivíduos a inserção em uma cultura científica, bem como o desenvolvimento
de pensamento científico, crítico e reflexivo, das situações no qual estão inseridos.

Assim, para que haja um ensino significativo dos estudantes, é fundamental o planejamento e organização de
atividades que desperte e incentive o interesse pelos conteúdos trabalhados, e possibilite novas
oportunidades de aprendizagens. E nesse novo cenário a ênfase é para um ensino planejado e organizado,
que motive e faça o estudante estabelecer novas interações e relações com os espaços não formais constitui
requisito fundamental.

Ressalta-se ainda, que é de suma relevância que durante as ações de práticas educativas, o professor das
disciplinas de ciências, assume o compromisso de promover oportunidades para que o estudante seja o
protagonista de sua aprendizagem, e não mero expectador, e para isso, faz-se indispensável o
desenvolvimento coletivo dos estudantes para ir à busca de novos conhecimentos, como a utilização dos ENF.

Portanto, dentro do contexto do Ensino de Ciências, a relação de ensino-aprendizagem, não pode ser um
processo mecânico e isolado, onde prevalece a transmissão de conceitos, mas deve ser um processo
dinâmico de integração dos saberes necessários para o desenvolvimento intelectual dos indivíduos, por meio
do diálogo constante, para que o estudante seja capaz de construir o seu pensamento para a tomada decisão
exitosa na sociedade. Nesse viés, pode-se concluir que os espaços não formais constituem ações que
quando bem elaborados e planejados, resultam em espaços potenciais como recursos didáticos no ensino
complementar de Ciências, em específico por sua diversidade biológica e recursos naturais, podendo
mediante sua estrutura física, conferir recursos didáticos para uma aprendizagem mais sólida.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo é relevante porque, além de proporcionar um enriquecimento significativo rumo a
(re)construção de novos conceitos, conhecimentos e significados sobre a temática proposta, também propicia
traçar um panorama das relações de trabalho que se desenvolvem por meio da prática do táxi lotação no
município de Boa Vista/RR, avaliando, entre outros aspectos: o transporte público como conector de
equipamentos urbanos, como determinante para a expansão das áreas habitacionais e como fator
indispensável ao deslocamento; a importância dos meios de transporte público existentes para o
desenvolvimento social, econômico e cultural local; o conhecimento das diferentes modalidades de transporte
público do qual faz parte os táxis lotação, um serviço alternativo em crescimento.

Esta pesquisa justifica-se enquanto importante fonte de conhecimento (pessoal, social, acadêmico,
profissional e científica), pois está fundamentada em diferentes autores, dentre os quais podem ser citados,
Brasil (2008), Silva (2011), Soares (2014), que evidenciam, entre outros aspectos, sobre o processo de
formação das cidades, fundamentados na concentração espacial da população, associado à dependência
múltipla dos bens necessários a vida e a manutenção dos padrões de consumo, destacando-se, neste
contexto, a importância do transporte público urbano e as suas diferentes modalidades, como é o caso do táxi
lotação, um serviço alternativo que tem contribuído para o desenvolvimento social, econômico e cultural do
município de Boa Vista/RR.

É fato que a expansão desordenada, provocada principalmente pelo aumento significativo da concentração
demográfica que associada ao padrão de circulação urbana estabelecido com o passar dos anos, tem
induzido a deteorização da qualidade de vida nas cidades, entendida neste trabalho como sendo estruturas
formadas por sistemas urbanos complexos, que para desenvolver-se de forma sustentável requer a
realização de um planejamento urbano que leve em consideração todos os elementos deste sistema, como é
o caso, por exemplo, da estrutura, da mobilidade espacial, do transporte, entre outros aspectos de igual
relevância neste contexto (BRASIL, 2008).

Diante disso, Silva (2011) afirma que ao analisar o conceito de mobilidade espacial relacionado ao contexto
urbano, tem-se a oportunidade de verificar que seu significado não está atrelado apenas a transporte urbano,
público ou privado, coletivo, individual, e/ou alternativo. É muito mais amplo do que se imagina e envolve
desde o conjunto de serviços, bens e meios necessários à vida da população até os recursos relativos ao
deslocamento de pessoas e bens, assim como o planejamento urbano visando o desenvolvimento
sustentável de um determinado lugar (cidade, estado, município).

A estruturação urbana das cidades é foco de estudo em virtude de se evidenciar o quanto seu processo de
formação e desenvolvimento interfere na vida das pessoas de forma geral e específica, principalmente porque
elas necessitam estar em constantemente movimento “para realizarem as mais diversas funções e atividades,
e para adquirir bens e serviços, os quais se encontram dispersos nesse espaço e são necessários à
reprodução da vida” (PARENTE; GONÇALVES; SILVA, 2015, p. 01).

As cidades, inicialmente, em sua maioria, apresentavam características comuns, mas que com o passar dos
anos, devido ao desenvolvimento urbano, ao crescimento populacional e a distribuição do capital, as
diferenças socioespaciais passaram a estarem mais presentes no espaço urbano, fazendo com que ele se
tornasse cada vez mais compartimentado e segregado. Com isso, foram surgindo novos espaços, cada vez
mais periféricos, voltados para a necessidade de consumo de mercadorias, bens e serviços, que exigiram a
reorganização espacial para que assim fosse capaz de dar conta da fragmentação urbana evidenciada
(SOARES, 2014).
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Tudo isso, de acordo com Parente, Gonçalves e Silva (2015), mostra o quanto os meios de transporte podem
interferir direta, positiva e/ou negativamente não apenas no meio ambiente, mas também na vida das pessoas,
na produção de bens e serviços, na qualidade de seus deslocamentos no espaço, pois são estes constantes
problemas os responsáveis por, por exemplo, acidentes de trânsito, pela perda de produtividade, por poluição
ambiental e sonora, entre outros.

Em se tratando especificamente do transporte urbano público, coletivo e alternativo, Soares (2014, p. 14) o
classifica como sendo “um meio utilizado para deslocar cidadãos de um ponto a outro de determinada
localidade”, e, como tal, caracteriza-se pelas rotas pré-estabelecidas e pelo atendimento não individualizado,
mesmo que por este serviço seja cobrado uma taxa específica equivalente ao serviço prestado à população.

Há que se destacar, portanto, que a prestação desse serviço de forma organizada e atendendo a demanda
da população, é obrigação do Estado, ou do município, dependendo da localidade e da área de abrangência,
podendo tanto ser fornecida diretamente pela administração pública quanto ser concedida por meio de
outorga ou delegação das empresas privadas, via processo licitatório.

Neste sentido, há que se destacar ainda que “o transporte urbano se refere estritamente aos serviços e
modos de transportes utilizados nos deslocamentos dentro do espaço urbano” (BERGMAN; RABI, 2005, p.
11). Sendo assim, a construção de um sistema que promova à população em geral, o acesso ao
desenvolvimento socioeconômico, ao espaço, a evolução tecnológica e ao transporte urbano, público, coletivo
e alternativo, é de grande importância, pois visam, entre outros aspectos, promover soluções para os
inúmeros problemas evidenciados nas cidades, e melhorar a qualidade de vida das pessoas que também
depende do seu deslocamento diário no espaço urbano.

Cita-se os táxis como um meio de transporte público coletivo e alternativo em virtude de se conceber,
baseada em Camelo (2016, p. 23), que eles representam “um sistema de transporte que permite ao
passageiro a livre escolha do local de embarque e desembarque e a personalização do destino”,
principalmente no contexto atual em que o crescimento populacional e geográfico das cidades, e a falta de
planejamento urbano, tem emergido a necessidade urgente de ampliação das alternativas de transporte
público.

Logo, o táxi, ao lado da frota de ônibus coletivo, apresenta-se como nova opção de atendimento a
necessidades específicas da população, pois além de acessível, em nível de condução e forma de
pagamento, permite que seja utilizado por todas as pessoas independentemente da classe social, de acordo
com o local em que estejam dentro da cidade, e segundo um horário fixado (SOARES, 2014).

A partir de 2004, como parte do Plano Diretor implementado pela Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR
(PMBV/RR), as ações estiveram voltadas principalmente para a área do transporte urbano público, coletivo e
alternativo, que havia ficado deficitário antes disso. Para tanto, uma das principais metas foi padronizar o
sistema de táxi lotação, que já se apresentava como um importante sistema de transporte alternativo. Ele
possuía rota para todos os bairros da cidade e, portanto, se configurava numa alternativa de circulação
imprescindível, “pois, além de gerar renda e emprego, supria, mesmo que em parte, a deficiência do
transporte coletivo na cidade” (VERAS, 2009, p. 177).

Com o crescimento acelerado do município de Boa Vista/RR, a administração pública passou a se preocupar
com tal crescimento, e, na tentativa de acompanhá-lo, resolveu, como parte de seu planejamento na
infraestrutura viária, regulamentar o sistema de táxi lotação, com o intuito de promover, de maneira continua a
eficiência no transporte público.

A proposta de regulamentar o sistema de táxi lotação pela administração pública, teve como objetivo principal,
facilitar o deslocamento da população em geral. Para tanto, buscou oferecer, além do sistema de ônibus
urbano, público e coletivo, um serviço de transporte que tivesse qualidade, com tarifas acessíveis.

Com base nos motivos apresentados que contribuíram para a escolha deste tema de pesquisa, a realização
deste estudo oportunizou também a busca de resposta para à seguinte problemática de pesquisa: “Qual a
percepção dos co-pilotos de táxi lotação no município de Boa Vista/RR com relação ao trabalho e à realidade
socioeconômica?”.

Diante da problemática evidenciada, esta pesquisa teve como objetivo identificar a percepção dos co-pilotos
de táxi lotação no município de Boa Vista/RR, a partir do seu perfil socioeconômico, das relações de trabalho
vivenciadas e desenvolvidas e da sua realidade.
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MATERIAL E MÉTODOS

Os procedimentos metodológicos utilizados caracterizaram este estudo como sendo uma pesquisa de campo
em virtude de permitir, de acordo com Martins Junior (2014, 49) “a aplicação de instrumentos padronizados
de coleta de dados, diretamente no universo e população do estudo, segundo a amostragem selecionada”,
visando comprovar as hipóteses previamente formuladas e compará-las junto aos teóricos que abordam
sobre a temática analisada, de modo a conseguir o maior número de informações possíveis sobre o objeto de
estudo, além de permitir um contato mais próximo da realidade observada, uma vez que o estudo foi
realizado no local principal de trabalho do público alvo, que neste caso foi o Terminal Central.

A abordagem foi quali-quantitativa. De um lado ela foi qualitativa em virtude de se buscar “compreender um
problema de caráter humano ou social, por meio da elaboração de um desenho complexo construído sobre
palavras e desenvolvido num contexto natural” (GONZÁLEZ; FERNÁNDEZ; CAMARGO, 2014, p. 54). De
outro lado, foi empregada a abordagem quantitativa porque buscou-se também, reunir, de forma criteriosa,
“técnicas e a confecção de instrumentos adequados de registro e leitura dos dados colhidos em campo”
(CHIZZOTTI, 2013, p. 51).

A abordagem da pesquisa foi qualitativa porque, utilizando-se de um contexto social e cotidiano, foram
coletadas informações, significados, conceitos, necessários a solução do problema de pesquisa, de modo a
promover um confronto entre os dados empíricos coletados em campo, e o conhecimento cientifico expresso
pelos teóricos que tratam da temática proposta. Já a quantitativa foi importante por que teve a finalidade de
prever a mensuração de variáveis pré-estabelecidas, de forma a verificar e explicar sua influência sobre
outras variáveis, utilizando-se para isso, da análise da frequência de incidência e de correlação estatística.

Quanto aos objetivos a pesquisa foi do tipo descritivo, onde segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 52)
“permite ao pesquisador registras e descrever os fatos observados sem interferir neles. Visa, portanto,
descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis (...)”. No caso deste estudo, permitiu a observação, o registro e a ordenação dos dados necessários
à resolução do problema de pesquisa, mas sem qualquer tipo de interferência, de modo a descobrir a
ocorrência do fato pesquisado, bem como suas causas, características e particularidades.

Teve como instrumento de coleta de dados um questionário estruturado “constituído por uma série ordenada
de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador, mediante a
existência de uma nota, carta ou termo de consentimento livre e esclarecido explicando a natureza da
pesquisa” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 200). E, como o intuito era a caracterização do perfil
socioeconômico dos Co-pilotos, esta etapa da pesquisa esteve composta de nove (9) questões do tipo aberta,
semiaberta e fechada.

O questionário estruturado foi direcionado a uma mostra de 12% do total geral de co-pilotos de táxi lotação
existentes e regulamentados pela Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Município de Boa
Vista (EMHUR), o que correspondeu a 51 motoristas deste tipo de transporte de um universo de 411
profissionais habilitados para tal, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).

Após a devida coleta dos dados, ocorreu a transcrição, tabulação e análise dos resultados que foram
apresentados de forma analítico-interpretativa, baseando-se para isso, na opinião de autores que abordam
sobre o assunto proposto. O tratamento e a comparação dos dados coletados, bem como dos resultados
obtidos, foi feita mediante a análise correspondente em consonância com os objetivos estabelecidos neste
estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com relação à caracterização dos sujeitos da pesquisa, a primeira questão buscou saber qual era o sexo dos
participantes do estudo, os resultados obtidos demonstraram que 96% eram do sexo masculino e apenas 4%
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era do sexo feminino. Apesar de ser esta uma profissão quase, exclusivamente, masculina, a pesquisa
apontou uma presença mínima de mulheres neste campo de trabalho, justificada por Camelo (2016, p. 30)
como sendo resultado “da luta feminina por mais espaço no mercado de trabalho e reconhecimento de seus
direitos”.

Com relação à faixa etária dos participantes do estudo, a pesquisa demonstrou que 2% tinham entre 18 e 25
anos de idade; 57% possuíam 26 a 35 anos de idade; 27% tinham 36 a 45 anos de idade; e, 14% possuíam
acima de 46 anos de idade. Este resultado não diferente muito do demonstrado no estudo de Soares (2014)
que apontou como faixa etária de idade predominante, nos motoristas de táxi lotação na época de sua
pesquisa, dos 27 aos 35 anos de idade, além do sexo predominante ser o masculino.

Em se tratando do nível de escolaridade, os dados da pesquisa evidenciaram que 10% possui o Ensino
Fundamental incompleto; 2% tem o Ensino Fundamental completo; 7% possui o Ensino Médio incompleto;
73% tem o Ensino Médio completo; 4% possui o Ensino Superior incompleto; e, 4% tem o Ensino Superior
completo. Observando os resultados é possível visualizar que tal resultado é semelhante ao estudo realizado
por Soares (2014, p. 31) que evidenciou, na época da pesquisa, que “todos os motoristas de táxi lotação
existentes no município de Boa Vista possuem o Ensino Médio completo”.

No que se refere ao estado civil dos respondentes, a pesquisa realizada apontou que 53% são casados; 37%
solteiros; 6% união estável; e, 4% outros (separados, divorciados, namorando). Em estudo realizado por
Camelo (2016), o estado civil predominante também foi estado de casado, apontou ainda que os sujeitos da
pesquisa são casados em virtude de possuírem uma vida estabilizada economicamente.

No que diz respeito à existência ou não de filhos e sua respectiva quantidade, os dados da pesquisa
evidenciaram que 14% não possui filhos; 32% possui 1 filho; 20% tem 2 filhos; 12% possui 3 filhos; 14% tem
4 filhos; 4% possui 5 filhos; 2% tem 12 filhos; e, 2% possui 13 filhos. Nota-se que a quantidade varia de
nenhum a 13 filhos. Diferente do resultado apresentado, a pesquisa realizada por Soares (2014, p. 31)
apontou que “a quantidade predominante de filhos apresentada pelos motoristas de táxi existente neste
período variava de nenhum a três filhos”.

Sobre o rendimento mensal, a pesquisa realizada pode ser classificada em três grupos distintos: 6% possuem
renda abaixo de 1 salário mínimo; 45% acima de 1 salário mínimo; e, 49% de 2 a 5 salários mínimos.
Analisando-se os dados apresentados, Camelo (2016) evidencia que a renda mensal dos motoristas de táxi
lotação varia entre R$ 2.700,00 e R$ 3.500,00, mesmo alguns deles dirigindo carros alugados e gastando
com combustível.

Em relação ao tipo de residência, os dados da pesquisa demonstraram majoritariamente que 61% dos
trabalhadores possui casa própria; 22% mora em casa alugada; 15% vive em casa cedida. Os dados
evidenciados apontam que, mesmo havendo destaque para os tipos de moradia alugada e cedida, as
residências próprias foram as predominantes com 61%, fato este mencionado por Soares (2014, p. 31) em
sua pesquisa ao destacar que “66,6% dos motoristas de táxi lotação residem em casa própria e 33,3% em
apartamento alugado, mas todos na região periférica de Boa Vista/RR”, mais conhecida como Zona Oeste.

Com relação ao tempo de atuação como motorista de táxi lotação, os dados coletados foram classificados em
quatro grupos distintos: 31% menos de 1 ano; 25% de 2 a 5 anos; 24% de 6 a 10 anos; e, 20% atua acima de
11 anos. Como se pode observar, p tempo de atuação dos entrevistados varia de menos de 1 ano a acima de
11 anos. Em pesquisa realizada por Camelo (2016), os dados evidenciaram que o tempo de atuação variou
dos 6 aos 13 anos, sendo a prevalência de13 anos como o maior tempo na profissão.

Para finalizar, sobre a jornada de trabalho, dois itens foram observados. O primeiro foi os dias da semana
trabalhados e o segundo foi à carga horária cumprida. Assim, com relação aos dias da semana, a pesquisa
revela três agrupamentos: 4% cumprem 5 dias de trabalho; 59% tem uma jornada de 6 dias de trabalho; e,
37% cumprem 7 dias de trabalho. Sobre a jornada de trabalho, apesar de verificar a existência de uma
legislação específica que trata dos dias de trabalho a serem cumpridos, assim como horários fixados, é
evidente que os motoristas de táxi lotação trabalham de 5 a 7 dias por semana. No que se refere à carga de
trabalho semanal, Camelo (2016) apenas menciona que os homens trabalham bem mais dias na semana que
as mulheres por diversos motivos, enquanto Soares (2014) afirma que essa carga de trabalho semanal é
cumprida de acordo com as normas especificadas.
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Em se tratando da carga horária cumprida, segundo item de análise no quesito jornada de trabalho, os dados
tiveram de ser agrupados em maior quantidade de faixas de classificação para poder dar conta da realidade
investigada, cujos dados apontaram que: 2% cumprem uma carga horária de 6hrs; 18% trabalham durante
8hrs; 25% cumprem 10hrs; 6% trabalham 11hrs; 39% cumprem 12hrs; e, 10% trabalham 13hrs. Como se
pode observar, a carga horária de trabalho varia entre 6 a 13hs diárias, mas a predominância é de 12hs
diárias cumpridas por 39% dos motoristas de táxi lotação. Tanto Soares (2014) quanto Camelo (2016), ao
abordarem a caracterização dos sujeitos pesquisados, apenas evidenciam que estes profissionais acabam,
na maioria das vezes excedendo carga horária de trabalho permitida por lei e, que por isso, acabam estando
mais propensos aos diversos problemas decorrentes desta profissão, como é o caso, por exemplo, do
estresse ao qual são submetidos.

CONCLUSÕES

A pesquisa realizada permitiu conhecer a percepção dos co-pilotos de táxi lotação no município de Boa
Vista/RR com relação ao trabalho e à realidade socioeconômica, na medida em que conseguiu-se,
primeiramente, por meio da revisão de literatura, contextualizar sobre os dilemas vivenciados pela mobilidade
espacial na formação do espaço urbano, abordando, para isso, sobre a importância do transporte urbano
público, coletivo e alternativo, como é o caso dos táxis lotação.
Diante disso, é importante destacar que os resultados obtidos permitiram, de acordo com a perspectiva do
estudo que foi evidenciar o táxi lotação como oportunidade de trabalho em Boa Vista/RR, caracterizar o
público alvo, que neste caso, ficou demonstrado que os entrevistados são, em sua maioria, do sexo
masculino, com idade entre 26 e 35 anos, com Ensino Médio completo, casados, tendo apenas 01 filho, com
rendimento mensal de 02 a 05 salários mínimos, com residência própria, atuando como motoristas de táxi há
menos de 01 ano, com jornada de trabalho de 06 dias na semana e carga horária de 12 horas de trabalho
diárias.

No entanto, visando ter uma dimensão maior desta importância, sugere-se como possibilidade de
continuidade deste trabalho, aumentar a amostra para e obter um maior resultado e real conhecimento do
campo de estudo, assim como se recomenda a ampliação do foco de pesquisa, por exemplo. Pode-se aplicar
a pesquisa junto ao público usuário deste meio de transporte para saber a sua satisfação com relação à
qualidade do serviço ofertado.
A proposta é que não se esgote aqui os conhecimentos a serem alcançados, sejam eles empíricos ou
científicos, pois grande é o campo de investigação oferecida pela temática apresentada neste trabalho, e
maior ainda são os resultados que podem ser alcançados, principalmente quando se tem constatado que este
tipo de transportes, com o passar do tempo, tem se tornado tão fundamental para o desenvolvimento
econômico e social do município de Boa Vista/RR.
Além disso, é favorável a continuidade do táxi lotação, a contínua e crescente ampliação urbana e o
crescimento de inúmeras atividades econômicas que atendem a demanda populacional. Logo, não restam
dúvidas de que estes transportes são uma das mais relevantes alternativas de locomoção existente para
grande parte das pessoas que necessitam diariamente deste serviço para locomover-se, trabalhar, levar os
filhos para a escola, entre outros aspectos de igual importância.
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INTRODUÇÃO
Levando em conta a constante evolução na educação
pública brasileira, o incentivo ao estudo é essencial para
manutenção do ensino superior, deste modo, projetos
e/ou programas que visam agir em prol do estudo e do
acolhimento estudantil aos recém-chegados nas
universidades são importantes para inserção dos
mesmos à comunidade acadêmica, acreditamos como
Ferreira (2017), que parte das principais dificuldades
para a constituição da identidade de estudante
está relacionada à precariedade da própria
universidade na integração destes indivíduos em seu
espaço. Desse modo, pretendendo possibilitar um maior
apoio por parte da universidade aos ingressantes, o
projeto de extensão, intitulado como: “Universidade e
Comunidade: do acesso a permanência” desenvolvido
pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) -
Campus Itaqui possui como objetivos principais atuar
com ações de acolhimento e desenvolvimento de
atividades de ensino dentro do ambiente sala de aula, de
forma que propicie melhor entendimento da importância
como um todo do estudo enfatizado no ensino superior
para que assim se tornem indivíduos mais capacitados a
contribuir para com a sociedade e com a comunidade
onde se inserem da melhor maneira possível.
MATERIAL E MÉTODOS
Agimos através de incursões dentro do espaço sala de
aula e eventos de cunho acadêmico, assim como
diálogos corriqueiros com os estudantes com foco no
incentivo à permanência dos mesmos na instituição de
ensino superior, vale ressaltar que questionamos os
estudantes com diversas perguntas para melhor
entendimento de suas realidades no aprendizado, tais
como seu tempo de estudo, etc., posteriormente
organizando tudo em um documento base para novas
atividades futuras. Tendo início nossas atividades do
projeto no primeiro semestre de 2019 na UNIPAMPA -
Campus Itaqui com diálogos e discussões com os novos
ingressantes referente ao ambiente universitário, assim
como questões que envolvem os cursos de graduação, o
mercado de trabalho e suas possibilidades futuras em
pós-graduação/mestrado; fazendo isto inclusive diversas
vezes individualmente nos eventuais encontros com os
mesmos dentro das imediações da universidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando como foco principal ingressantes, além de
também veteranos que ainda não se acostumaram
totalmente ao ambiente universitário, estes os quais são
discentes pertencentes principalmente ao curso de
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia
(BIC&T) dos turnos integral e noturno. Destaca-se que a
implementação do BIC&T trouxe consigo diferentes

perspectivas de ensino junto com seus novos docentes,
assim como uma metodologia revolucionária, propiciando
uma nova perspectiva na formação do pensamento dos
estudantes de maneira que buscassem ampliar seus
horizontes no âmbito acadêmico. Lembrando que as
constantes transformações em nossa sociedade fazem
crescer uma demanda por ações que visam o
fortalecimento da aprendizagem em ambientes de ensino
de forma mais dinâmica, possibilitando que, não diminua
o quantitativo de desistências, o que afetaria
beneficamente na criação de mais jovens capacitados à
sociedade. As atividades desenvolvidas pelo projeto,
tiveram o apoio da coordenação do curso do BIC&T de
maneira que se tornaram mais participativas e relevantes,
isto porque objetivaram relatar a magnitude da instituição
como um todo nas regiões onde se encontram e na vida
das comunidades da mesma localidade. Acreditamos
que é possível discutir quão eficaz são as ações das
universidades na realidade dos discentes envolvidos,
para assim aperfeiçoar seus interesses no aprendizado
constante, visando uma melhora no desenvolver de
vossas regiões.
CONCLUSÕES
É correto concluir que tais atividades desenvolvidas
mesmo que pouco auxiliem no melhoramento do
ambiente acadêmico, são importantes na articulação das
ideias dos estudantes, de forma que oportunizam uma
maior vontade no aprendizado e como são bem
recebidas entre os mesmos podem ocasionar uma
sensação de acolhimento, assim como de
companheirismo entre os envolvidos, calouros e
veteranos do mesmo curso de graduação, os quais
melhor entendem as problemáticas de adaptação dos
ingressantes. Podemos afirmar também, que quanto
mais ações para com o acolhimento estudantil aos
estudantes forem sendo desenvolvidas por
projetos/programas de instituições de ensino superior,
maior será o conhecimento repassado entre os membros
de uma mesma comunidade acadêmica, a qual irá se
beneficiar com os indivíduos que tentaram repassar seus
aprendizados e saberão trabalhar melhor em conjunto
com outros.
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INTRODUÇÃO

O resumo tem como objetivo demonstrar o uso de ferramentas como podcast através do aplicativo Spotify
para divulgação e valorização do turismo de Roraima. A proposta surgiu na disciplina de Geografia do
Turismo estudada em formato remoto durante o período da pandemia COVID-19 que proporcionou o
isolamento social e levou o ensino a buscar alternativas metodológicas através da uma reinvenção do modo
de ministrar aulas e das atividades avaliativas através do uso de ferramentas que estão disponíveis na
internet. A metodologia envolveu revisão bibliográfica, escolha do tema, ferramenta e convidados. Os
resultados demonstram que o turismo do estado de Roraima, pode se utilizar de diversas ferramentas para
divulgação das potencialidades e da diversidade de atividades que podem ser aproveitadas pelos turistas ao
visitarem o Estado e o podcast pode ser uma das ferramentas e ainda demonstra que o ensino em sala de
aula ou em formato remoto, pode se reinventar proporcionando não apenas a aprendizagem, mas também o
protagonismo do acadêmico.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia se caracteriza por ser do tipo qualitativa, exploratória pois proporciona ao pesquisador a
familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou ainda levar a constrição de hipóteses (GIL,
2008). Foram realizados levantamentos bibliográficos sobre a temática, após essa fase, foram realizadas
entrevistas/gravações com profissionais docentes de instituições públicas como: Universidade Federal de
Roraima (UFRR), Universidade Estadual de Roraima (UERR) e do Centro Federal de Educação Tecnológica
Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) que com a expertise proporcionaram a compreensão sobre a temática
(Geoturismo do Murupu e Turismo em Terras Indígenas) para o ouvinte Os convidados abordam questões
como as caraterísticas da geologia e geomorfologia local, impactos ambientais, a importância das
comunidades indígena no protagonismo para pensar no turismo, com destaque ao respeito aos ritos, mitos,
gastronomia e outros. O aplicativo utilizado foi o Spotify que foi idealizado em 2006 por Daniel Ek e Martin
Lorentzon, na cidade Estocolmo, e surgiu com o propósito de proporcionar uma nova forma de ouvir música e
hoje fornece conteúdo através da transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo por meio de redes,
serviço conhecido como streaming que é uma forma de distribuição digital online a um catálogo “ilimitado” de
músicas gravadas, instantaneamente, em qualquer hora e local (FIGUEIREDO, 2019; MOSCHETTA; VIEIRA,
2018). Após a fase de gravação o podcast foi socializado na rede Spotify e apresentado como nota final da
disciplina Geografia do Turismo. Foi gerado o QR-CODE através da link https://www.qr-code-generator.com/
que serviu para gerar o QR-CODE e ter o acesso mais rápido através da câmera do celular.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa teve como resultados a criação de dois podcast. O primeiro trata da temática Geodiversidade no
Rio Murupu (Figura 1a) com destaque para o ambiente natural para o geoturismo e trouxe como convidados
os professores: Dr. Lúcio Keury Almeida Galdino (UERR) que falou sobre os aspectos gerais do Estado,
etimologia do nome Roraima, limites territoriais e presença de 32 terras indígenas com destaque para: São
Marcos, Yanomami e Raposa Serra do Sol; Dr. Stélio Tavares Soares Júnior (UFRR) que fez uma
caraterização da paisagem através da geologia, geomorfologia e pedologia da região, aspectos importantes
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para o entendimento da geodiversidade local e MSc. Marcelo Santos Silva (UERR) destacou a vegetação
local, savana regionalmente conhecida como lavrado, destacou ainda os impactos que vem ocorrendo na
região. Foi destacado ainda o potencial turístico do rio Murupu chamado atenção que além da geodiversidade
(geológica-geomorfológica), a biodiversidade de plantas e animais (Figura 1b).

Figura 1:a): QR-CODE de acesso ao podcast; b) página do Spotify

Já o segundo podcast foi dividido em três episódios sobre o Turismo em Terras Indígenas (Figura 2a), o
primeiro podcast contou com a presença do prof. Doutorando Nadson Nei da Silva de Souza (CEFET/RJ) que
trouxe informações sobre o avanço de visitação turísticas na comunidade Yanomami destacando o turismo
indígena partindo do protagonismo indígena, com a experiência do turismo desenvolvido em outros países da
América Latina como: Peru e Bolívia. O entrevistado destacou o respeito a cosmovisão dos povos indígenas,
destacando a perspectiva filosófica e reflexiva, pensar o turismo para quê e para quem?. O segundo episódio
trouxe uma reflexão sobre o turismo a partir do primeiro plano de turismo desenvolvido no estado de Roraima,
o da Comunidade Raposa em Normandia, bem como a gastronomia indígena tais como: damorida, beiju e
paçoca e imersão que o turista pode vivenciar em Roraima, destaca-se o papel da sustentabilidade (social,
econômica e ambiental) para o desenvolvimento do turismo de forma responsável e também teve a
participação do prof. Nadson. O terceiro episódio do podcast trouxe um relato de experiência vivenciado pela
acadêmica Islaíara em uma comunidade indígena que proporcionou experiências tais como: conhecer os ritos
e gastronomia como o caxiri (bebida fermentada típica dos indígenas), que trouxe diversos aprendizados e
conhecimentos sobre os indígenas e resultou ainda em duas fotografias que se destacaram, uma que
estampou capa de livro e a outra que participou de uma exposição do Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - IPHAN (Figura 2b).

Figura 2:a) QR-CODE de acesso ao podcast; b) página do Spotify
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Os temas abordados nos podcast's foram temas livres, mas considerando o conhecimento prévio dos
acadêmicos, a temática geodiversidade foi trabalhada como parte da ementa da disciplina Geografia de
Roraima, que proporcionou o entendimento sobre o potencial da paisagem através da geologia e
geomorfologia de Roraima, que são paisagens que se destacam no cenário Amazônico, fruto da dinâmica
tectônica e da oscilações paloeclimáticas, que poderá através do geoturismo possibilitar ao turista
compreender e adquirir conhecimentos sobre sítios geológico e geomorfológico, ao invés de uma simples
observação estética, levando também um sentimento de pertencimento.

Com relação ao turismo em terras indígenas é uma temática que não se esgota no curso, sendo sempre
abordada nas aulas por diversos professores, pois conforme Frank e Cirino (2010) o estado de Roraima
possui 46,4% dos seus pouco mais de 220 mil km2 reservados ao usufruto exclusivo de índios. Destaca-se
que os povos indígenas buscam alternativas sustentáveis para o desenvolvimento que desejam e o turismo,
ou etnoturismo é uma delas.

CONCLUSÕES

Conclui-se que a ferramenta utilizada, o podcast, trouxe uma nova forma de divulgar o turismo roraimense, é
uma ferramenta de fácil acesso e pode ser ouvida em qualquer lugar e em qualquer hora, e atualmente com a
pandemia o turismo vem buscando formas de se recuperar, com destaque que é uma atividade de grande
importância para a economia local, e buscar outras formas de divulgação, torna-se importante. Destacamos
ainda, que o uso da ferramenta na disciplina de Geografia do Turismo trouxe uma nova forma de pensar
alternativas de aprendizagem com o uso de tecnologia que vieram para ficar e estão proporcionando uma
nova visão do processo educativo. Nesse sentido, sugere-se o uso do aplicativo para outras temáticas que
possam propiciar debates, reflexões e discussões.

_____________________
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INTRODUÇÃO

O projeto foi realizado a partir de um estudo realizado com alunos(as) do ensino Fundamental I e II e do Ensino Médio
das escolas da área urbana do município de Alto Alegre, crianças essas que possuíam qualquer deficiência intelectual
nos seus mais variados estágios de desenvolvimento. Foi observado que nas escolas pesquisadas a grande maioria dos
instrumentos lúdicos pedagógicos foram produzidos e/ou fabricados por grandes empresas do setor de educação e que
pouco ou quase nada se notou em meio a esses materiais lúdicos pedagógicos, alguns que tivessem sidos produzidos
de maneira artesanal e mais ainda, que tivesse sido usado materiais reciclados e coletados em coleta seletiva e que
além disso possuíssem a mesma qualidade de segurança e com teor culturalmente aceitável e intelectual semelhante
aos seus similares fabricados industrialmente. Após as pesquisas constatou-se a possibilidade de se confeccionar com
materiais reciclados coletados nas mais variadas marcenarias e/ou comércios de Alto Alegre/RR alguns materiais
lúdicos pedagógicos para serem utilizados pelos professores nas mais varias escolas do município. Esta trabalho visa
atender a uma população de alunos portadores de deficiência intelectual com materiais lúdicos pedagógicos produzidos
com materiais reciclados em coleta seletiva.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa aborda o trabalho de alguns professores de alguma escolas do município de Alto Alegre/RR que trabalham
na coordenação pedagógica direcionada a alunos com D.I. utilizando em sua maioria materiais lúdicos pedagógicos
industrializados recomendados e enviados as escolas pelas Secretária de Educação do Município e do Estado e que
são utilizados nas salas de estudos multifuncionais para alunos com D.I. Levando-se em consideração o que é dito por
(SILVA e RIBEIRO, 2009) que o processo de ensino e aprendizagem é um caso soberano de conhecimento. Para

isso, alguns materiais de aprendizagem precisam existir. Pesquisas foram realizadas nos variados sites, revistas
e outras publicações com especialidades em vendas e/ou produção de materiais lúdicos pedagógicos e varificou-se a
possibilidades de se fabricar artesanalmente alguns materiais lúdicos pedagógicos com qualidade e segurança
adequadas para que alunos pudessem, juntos com os mesmo materiais fabricados artesanalmente, aprenderem
brincando ao mesmo nível de qualidade. Alguns artesões locais que trabalhavam com madeira foram envolvidos no
projeto e ficaram a disposição em algumas escola para observarem a maneira como alguns alunos manipulavam
alguns dos materiais lúdicos pedagógicos para que com essas observações pudessem ser produzidos alguns dos
brinquedos pedagógicos adequados para a manipulações de crianças e jovens com D.I.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a entrega nas escolas de alguns dos materiais lúdicos pedagógicos fabricados com materiais reciclados coletados
seletivamente em algumas das marcenarias e comércios do município observou-se uma certa resistência de alguns
alunos pelo fato de serem uma novidade ou algo diferente porém, com o passar do tempo alguns dos alunos foram se
acostumando com o novo e os mesmo foram sendo acrescentado ao dia a dia dos alunos e ao mesmo tempo aceito pela
comunidade de alunos com D.I. Com isso constatou-se a importância desses materiais lúdicos pedagógicos no
aprendizado cognitivo de alguns alunos. A partir daí, vislumbrou-se a possibilidade e a ideia de se confeccionar de
maneira artesanal e por artesões locais, residentes no município algumas peças de matérias lúdicos pedagógicos com
qualidade e segurança adequadas as crianças com D.I. das escolas do município local. Além de propiciar renda para
alguns artesões locais, contribuiria ecologicamente ao meio ambiente evitando assim o descarte de rejeitos de madeira
o que é socialmente justo e ambientalmente eficiente (RIBEIRO e BEZEN, 2007)
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CONCLUSÕES

Podemos com isso concluir que alguns materiais lúdicos pedagógicos que podem ser utilizados em algumas escolas
podem ser produzidos com matéria reciclados coletados seletivamente em comércios e algumas marcenarias e terem
qualidades compatíveis aos fabricados industrialmente por grandes empresas do setor da área educacional ou mesmo
de brinquedos. . Além de que os materiais que foram produzidos por alguns artesãos estavam dentro das perspectivas
do projeto e tiveram um alcance viável durante os testes realizados nas escolas possibilitando assim a continuidade da
confecção de outros protótipos para poderem serem utilizados pelas escolas
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INTRODUÇÃO

O processo de ensino-aprendizagem sempre foi mediado pelas tecnologias disponíveis em cada
momento da história, quando falamos isso lembramos que a escrita, o livro, o rádio etc. também foram
tecnologias desenvolvidas em determinadas épocas e na atualidade as tecnologias digitais estão viabilizando
outras oportunidades para o ensino, uma vez que sua presença nas escolas tem se intensificado nos últimos
anos. O emprego desses recursos em sala de aula fundamenta-se em uma nova perspectiva pedagógica de
acesso a informação e a comunicação para um avanço significativo do conhecimento, tanto pelos alunos
quanto pelos docentes.

Para o ensino, em especial o de Geografia, podemos nos valer destas tecnologias denominadas de
TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) sob a ótica de uma série de possibilidades não permitidas
dentro do contexto das tecnologias tradicionais, como o giz, o quadro negro, o livro didático etc. O poder de
processamento de computadores, tablets e smartphones permite que sejam executadas simulações,
estabelecidas interações em tempo real dentro de sala de aula, além de se constituírem em mecanismos de
discussão através de fóruns ou eventos virtuais que podem ser criados pelos docentes. Do mesmo modo, é
possível proporcionar aos alunos processos intensivos de interação, de integração e mesmo a imersão total
em um ambiente de realidade virtual – princípios estes, que estão correlacionados com as propostas da
Geografia para entender o espaço geográfico.

Dentre essas tecnologias digitais, que podem ser utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, se
destacam os aplicativos que de realidade aumentada (RA), visto que permitem a visualização e interação com
cenários de ficção e reais, a partir de objetos estáticos ou em movimento, além de possibilitar a reprodução
de ambientes reais (KIRNER; TORI, 2006). Desse modo, a realidade aumenta propicia que professor e
alunos interajam com conteúdos no ensino de Geografia para analisarem, por meio dos conceitos dessa
ciência, as diversas situações estudadas.

Essas possibilidades do uso da realidade aumentada no ensino suscitam algumas questões que
motivam este estudo. Diante disso, a problemática que guia a reflexão que será realizada é: Como a
realidade aumentada pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de Geografia?

Assim, o objetivo deste trabalho é discutir as potencialidades das tecnologias digitais, e de modo
específico da realidade aumentada, no ensino de Geografia para a promoção e desenvolvimento do raciocínio
geográfico.

MATERIAL E MÉTODOS

Quanto aos procedimentos de enfoque desta pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa
fundamentada nos princípios de Lüdke e André (1986). A escolha partiu do pressuposto de termos como
objetivo, a obtenção de análise de dados descritivos, e não a quantificação do mesmo (LÜDKE e ANDRÉ,
1986, p. 13).

No que diz respeito aos objetivos da pesquisa, esta permeia-se pelo campo da modalidade
exploratória, da qual possibilita compreender a temática pesquisada, a partir de investigações escritas e como
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salienta Gil (2008) permite a cobertura de uma gama mais ampla do contexto do qual os elementos
analisados estão inseridos.

No que tange a estrutura do artigo, três momentos foram considerados, sendo o primeiro: breve
reflexão bibliográfica sobre os aportes teóricos sobre o ensino de Geografia, o uso das tecnologias no ensino,
e de modo mais específico a contextualização da realidade aumenta; segundo momento: reflexões sobre o
emprego da realidade aumentada no processo de ensino-aprendizagem de Geografia, e por fim, terceiro
momento: abordagem do o uso do aplicativo HoloGLOBE, com o intuito de exemplificar o uso de ferramentas
de realidade aumenta em sala de aula e suas potencialidades.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A educação geográfica

A Geografia, enquanto disciplina escolar, tem por finalidade formar no discente, modos de pensar
geográficos, dessa forma, ensinar Geografia é ensinar um modo específico de pensar (CAVALCANTI, 2019).
Assim, almeja-se atingir uma educação geográfica, que trabalhe com os conteúdos da disciplina em uma
dimensão que busca tornar mais atrativos os temas do currículo, para que o aluno visualize seu papel na
sociedade e pense sobre o espaço em que vive em escala tanto local quanto global. É nesse sentido que
Callai (2011) advoga que “[...] pode-se acreditar que a educação geográfica se apresenta hoje como a
possibilidade de tornar significativo o ensino de uma disciplina presente na educação básica, que traz em seu
conteúdo a possibilidade do debate a respeito das questões do mundo da vida”.

Nessa perspectiva, é possível que o aluno, mediado pelo docente, construa conceitos e princípios
próprios dessa disciplina e crie um olhar geográfico sobre o mundo, percebendo, por meio da educação
geográfica, as relações existentes no espaço em que vive. O aluno precisa aprender a manipular e analisar
informações e isso pode ser o ponto central da educação geográfica que se deseja: ensinar para a vida, para
saber e entender o que acontece nos lugares em que ele vive que é parte de um mundo globalizado, da
mesma forma que as guerras, as lutas, os embates que acontecem mundo afora, mesmo que distantes.
Assim, a Geografia será percebida, pelos discentes, como parte de suas vidas, presente em suas ações e
nas ações que permeiam seu cotidiano (CALLAI, 2011).

Para atingir esses objetivos, o professor instrumentaliza teoricamente os alunos para ler o mundo,
manipular e analisar informações que o possibilitarão construir uma consciência cidadã sobre o espaço em
que vivem. Devemos, assim, pensar a função do docente ao desenvolver métodos didáticos e criar um
“ambiente” que permita e potencialize esse avanço no pensamento do aluno, função essa que, como
sustentam Lopes e Pontuschka (2011, p. 97), “[...] exige que o professor domine, simultânea e
integradamente, seus temas e conteúdos, sua significância social, seu sentido pedagógico e as formas mais
adequadas de, em um determinado contexto, representá-los aos alunos”.

O professor de Geografia exerce o papel de mediador do conhecimento, fornecendo aos alunos,
através de suas práticas, conceitos que permitem ao discente interpretar o mundo a partir de uma perspectiva
geográfica e desenvolver um pensamento crítico. Desse modo, cabe ao professor, levando em conta todo o
sistema educacional no qual está inserido, desenvolver e utilizar instrumentos que resultam na realização de
atividades significativas e contextualizadas. É necessário que o docente tenha uma gama de saberes para
atingir seus objetivos, pois o domínio do conhecimento didático permite o estabelecimento de práticas
docentes articuladas e dinâmicas que favoreçam o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

O conhecimento alcançado pelo professor cria condições para que ocorra de fato uma aprendizagem
significativa, que considere os interesses do aluno e suas vivências e que permite a este desenvolver um
olhar crítico e consciente sobre o viver social. Como aponta Castellar (2010, p. 47) “[...] a aprendizagem será
significativa quando a referência do conteúdo estiver presente no cotidiano da sala de aula, quando se
considerar o conhecimento que a criança traz consigo, a partir da sua vivência.”.

Desta forma, defende-se que a utilização de novas linguagens é importante para o pleno
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem de modo geral e, mais especificamente, considerando as
preocupações particulares do ensino de Geografia, para que os alunos possam compreender crítica e
profundamente, as atuais transformações do espaço geográfico fazendo leituras, comparações, relações e
análises de informações. É nesse cenário, de busca por novas alternativas metodológicas, para a
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concretização de uma educação geográfica significativa, que surgem as propostas de uso das TICs no
processo de ensino-aprendizagem, temática que será abordada a seguir.

As tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem

Diante das possibilidades de utilização das tecnologias digitais em sala de aula, é necessário destacar
que o uso dessas ferramentas, nesse momento tecnológico, proporciona uma ampliação de possibilidades de
comunicação e informação. A interação com outras pessoas pode ser feita através da rede, com indivíduos
do mundo todo, uma vez que as barreiras geográficas para a comunicação não existem mais. Essas
tecnologias fazem parte das vidas dos indivíduos, de distintas maneiras, e conforme Kenski (2003, p. 49)
“Estamos vivendo um novo momento tecnológico. A ampliação das possibilidades de comunicação e de
informação, por meio de equipamentos como o telefone, a televisão e o computador, altera a nossa forma de
viver e de aprender na atualidade.”

À vista dessa ampla inserção das tecnologias digitais na sociedade é necessário utilizar a tecnologia
no processo de ensino-aprendizagem e emprega-la como recurso didático, visto que, como afirma Kenski
(2003, p. 50) “Na atualidade, as tecnologias digitais oferecem novos desafios. As novas possibilidades de
acesso à informação, interação e de comunicação, proporcionadas pelos computadores (e todos os seus
periféricos, as redes virtuais e todas as mídias), dão origem a novas formas de aprendizagem”. Dessa
maneira, as novas tecnologias possibilitam novas formas de aprendizagem, elas trazem possibilidades de
aproximação de pessoas distantes e permitem o diálogo entre diferentes culturas, ampliando, dessa forma o
horizonte de conhecimentos dos estudantes.

Entretanto, destaca-se que incluir as tecnologias digitais na escola constitui não apenas ensinar
competências essenciais de informática ou empregar o computador em sala de aula. Fundamenta-se em uma
nova perspectiva pedagógica de acesso a informação e a comunicação para um avanço significativo do
conhecimento, tanto pelos alunos quanto pelos docentes. Assim, as possibilidades ofertadas pelas
tecnologias acabam por exigir estratégias pedagógicas distintas que sejam capazes de potencializar a
educação, o que afeta a maneira como os docentes ensinam.

As novas tecnologias oferecem aos educadores modelos mais dinâmicos para atingir diferentes tipos
de alunos, aos quais se permite obter, analisar, sintetizar, avaliar e compreender informações por intermédio
de vários meios, de modo a construir novos conhecimentos. Criam um ambiente mais dinâmico na sala de
aula, viabilizando que os alunos mudem seus hábitos, assumindo atitudes e desempenhando um papel ativo
sobre seu aprendizado, contribuindo para mobilizar nos discentes os motivos para aprender. E ainda,
possibilita a construção do conhecimento através da troca de experiências, dos aprendizados e do acesso
mais amplo às informações disponibilizadas. Contudo, para que possam atingir todas essas potencialidades
devem ser utilizadas com objetivos definidos e de forma consciente.

Diante disso, compreende-se que o emprego desses recursos nas aulas de Geografia pode ser
realizado em diferentes momentos e é necessário que o docente selecione o melhor recurso que de modo
mais adequado representará o conteúdo a ser trabalhado, considerando as expectativas e experiências dos
alunos, para atingir seus objetivos, de acordo com sua disponibilidade. Nessa perspectiva, Lopes e Pimenta
(2017, p. 58) sustentam que “[...] a utilização de novas estratégias de ensino é fundamental para a motivação
e a interação do aluno com o meio em que vive, porque lhe permite vivenciar novas experiências de
aprendizagem, oportunizando melhores resultados na construção do seu conhecimento.”

Dentre as possíveis ferramentas tecnológicas digitais que estão a disposição do professor, destaca-se
o smartphone (celular), que pode ser empregado tanto como recurso, quanto como suporte para outras
ferramentas. Os celulares facilitam a comunicação, possibilitado realizar diversas funções, com desempenhos
cada vez melhores, além de permitindo ao usuário estar continuamente conectado por meio de várias redes e
aplicativos. Além desses recursos essas tecnologias podem oferecer ferramentas de estudos e atividades
pedagógicas, assim há uma crescente utilização dos celulares a favor da educação (LOPES; PIMENTA 2017).

Neste contexto, há uma disseminação crescente e acelerada do uso de aparelhos móveis, e
inevitavelmente esse uso começa a ocorrer com mais frequência na escola, proporcionando uma ampliação
na acessibilidade, na autonomia dos alunos e também na interação com os colegas e com os conteúdos. No
entanto, esse uso dos celulares no contexto educacional divide opiniões, principalmente quando utilizados em
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sala de aula, pois como firma Lopes e Pimenta (2017, p. 55) “[...] o uso do celular ainda está fortemente
associado à generalizações e preconceitos, sobretudo em relação ao efeito de possível distração dos alunos”.

Através dos smartphones é possível, dentre outras funções, acessar aplicativos que podem ser
utilizados no processo de ensino-aprendizagem, para estimular os alunos a buscar conhecimento, imergir em
uma realidade virtual e, dentre outras alternativas visualizar cenários reais e virtuais que auxiliam na
aprendizagem de determinados conteúdos, como os aplicativos de realidade aumentada (RA).

O uso da realidade aumentada no ensino de Geografia

A RA segundo Kirner e Tori (2006, p. 22) “[...] usa técnicas computacionais que geram, posicionam e

mostram objetos virtuais integrados ao cenário real.” Os autores salientam que essa tecnologia impactará a
vida das pessoas, uma vez que favorece e amplia a formalização das ideias através de novas formas de
visualizar e interagir. Nessa perspectiva os pesquisadores destacam que, embora todas as áreas sejam
impactadas com o uso da RA, de modo específico, o ensino passará por uma grande evolução propiciada
pela visualização do real nesse ambiente virtual.

Considerando as reflexões até aqui apresentadas, uma possibilidade de utilização de realidade
aumentada no ensino de Geografia é o aplicativo HoloGLOBE. Este aplicativo foi desenvolvido pela empresa
Merge Labs, utilizando imagens de satélite e simulações de dados para proporcionar a visualização da Terra
e alguns de seus sistemas. Dentre as possibilidades de uso com esse aplicativo está a observação das
placas tectônicas, como na figura 1, e das correntes marítimas (figura 2).

Sobre esses conteúdos, placas tectônicas e correntes marítimas, ressalta-se que há uma dificuldade
na representação dessas temáticas, uma vez que o aluno pode não conseguir imaginar esses processos na
escala em que ocorrem, além de serem abrangentes dinâmicos e diversificados (FURLAN, 2018). Essas
dificuldades podem ser minimizadas com o uso do aplicativo, e de modo direto com o emprego da realidade
aumenta.

Figura 1: Correntes marítimas. Figura 2: Placas tectônicas.

Fonte: HoloGLOBE Fonte: HoloGLOBE

O aplicativo possibilita ainda, a observação das órbitas de satélites específicos, as linhas de latitude e
longitude, como na figura 3, além proporcionar a observação, em tempo real, de focos de incêndio,
temperatura dos continentes e dos oceanos, terremotos, incidência de nuvens, chuvas e neve. Oportunizando,
assim, o aluno a refletir sobre esses fenômenos, analisar a conexão desses e sua relação com as ações
humanas.
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Figura 3: Latitude e Longitude.

Fonte: HoloGLOBE

Diante dessas possibilidades, observa-se a potencialidade do aplicativo, e de modo direto a realidade
aumenta, em mobilizar nos alunos princípios como escala, localização, distribuição, observação e
comparação, na medida em que proporciona a visualização da realidade no ambiente virtual. Incide ainda, na
aplicação prática das discussões teóricas realizadas em sala de aula. Além disso, estimula nos alunos a
vontade de aprender por proporcionar a interação com o conteúdo. Dessa maneira a realidade aumentada,
poderá proporcionar aos alunos se apropriarem de conhecimentos, modos de pensar e de fazer, específicos
da Geografia.

Partindo da observação de que os alunos estão ansiando cada vez mais por novos desafios em sala
de aulas, desejam propostas que estimulem seu raciocínio e a construção do conhecimento de forma criativa,
divertida, pode-se inferir que as diversas tecnologias disponíveis atualmente permitem que esse ambiente
descontraído, real e competitivo (competição saudável) seja criado e chame atenção dos discentes, tornando-
os mais participativos na aula. Diante disso, entende-se que o aplicativo exposto, assim como outros que
utilizam a tecnologia da realidade aumenta permite dinamizar a aprendizagem.

Todos os recursos visuais, de realidade aumentada, proporcionados pelo HoloGLOBE, tem a
potencialidade de auxiliar professores e alunos nas aulas de Geografia, uma vez que é possível mobilizar nos
alunos o desejo por aprender, ampliar sua interação, bem como, desenvolver e exercitar o raciocínio pela
apropriação de conceitos e princípios próprios dessa ciência. Assim, o uso dessa ferramenta pode propiciar
condições para que os discentes mobilizem, desenvolvam e utilizem as ferramentas da Geografia para,
consequentemente, raciocinar geograficamente.

CONCLUSÕES

Este trabalho, de caráter exploratório teve por objetivo discutir as potencialidades das tecnologias
digitais, e de modo específico da realidade aumentada, no ensino de Geografia para a promoção e
desenvolvimento do raciocínio geográfico. Para tanto foram consultados aportes teóricos que discutissem as
temáticas abordadas.

Diante das reflexões apresentadas foi possível identificar que as tecnologias empregadas em sala de
aula como recurso didático revelam-se significativas no processo de ensino-aprendizagem de Geografia e
para a formação de sujeitos críticos, conscientes e questionadores, permitindo que os alunos se arrisquem a
propor soluções para problemas. Dessa maneira, as tecnologias digitais criam um ambiente mais dinâmico na
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sala de aula, viabilizando que os alunos mudem seus hábitos, assumindo atitudes e desempenhando um
papel ativo sobre seu aprendizado.

Infere-se ainda, que os aplicativos de realidade aumentada, assim como outras tecnologias digitais,
podem ser empregados no processo de ensino-aprendizagem de Geografia, contribuindo para a visualização
de diversas temáticas abordada em sala de aula, bem como, de conceitos que ampliam a aprendizagem dos
alunos. Por fim, espera-se com essa reflexão suscitar novas pesquisas que possam explorar e discutir de
modo mais profundo o uso do celular e da realidade aumentada em sala de aula.

____________________
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Palavras Chave: organizador prévio, aprendizagem significativa, anos iniciais do ensino fundamental, calor.

INTRODUÇÃO

A aprendizagem significativa resulta de um processo cognitivo em que a pessoa adquiri significado a partir da
interação entre conhecimentos estabelecidos na estrutura cognitiva (subsunçores), e o novo conteúdo que
tenha um potencial significativo capaz de se ancorar no conhecimento prévio. Possibilita ao sujeito adquirir
maior compreensão, capacidade de transferência, de explicação e possibilidades de descrever novas
experiências. Nesse sentido, o que mais influencia o processo de aprendizagem dos estudantes é aquilo que
já possuem de ideias ou conhecimentos em sua estrutura cognitiva sobre determinado conteúdo (AUSUBEL;
NOVAK; HANESIAN, 1978; AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2011).

Entretanto, caso o professor verifique que os estudantes não possuam subsunçores sobre determinado
conhecimento é necessário fazer uso de organizadores prévios. Estes organizadores prévios foram propostos
por Ausubel (1978) como estratégia pedagógica cuja principal função é servir como ponte cognitiva entre o
que o aluno já sabe e o novo conteúdo que será aprendido. Por esta razão, o uso deles se justifica pela
necessidade de conhecimentos prévios na estrutura cognitiva dos alunos, pela introdução de conhecimentos
mais amplos e inclusivos pela possibilidade de por meio deles identificar também que conhecimentos serão
necessários para continuação do ensino (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1978; NOVAK; GOWIN, 1999;
AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2011).

Neste artigo, buscamos descrever a aplicação de um organizador prévio fundamentado na Teoria da
Aprendizagem Significativa de Ausubel que teve como finalidade levar os estudantes de uma turma do 3º ano
do ensino fundamental a um novo significado de calor em relação ao sol, e se propôs discutir como a
atividade interna do sol produz energia e como ela se propaga pelo universo na forma de luz e calor, para
construir as primeiras noções de energia.

A utilização desse organizador deu-se em virtude de que pudessem relacionar a ideia prévia deles, no qual a
maioria apontava o sol com o que iriam aprender, relacionado ao efeito da radiação solar em diferentes tipos
de material e substâncias. Criar um vínculo entre a perspectiva dos sujeitos com o conteúdo que iriam estudar,
ou seja, que pudessem ter uma ideia estável e com capacidade inclusiva sobre conceitos relacionados a calor
e temperatura a partir do estudo das características do sol.

O organizador prévio foi construído após investigar os conhecimentos prévios dos estudantes para o estudo
do conceito de calor e temperatura. Nesse diagnóstico percebeu-se que, os participantes possuíam
explicações sobre os fenômenos da natureza, em especial sobre calor e temperatura, fundamentados nas
vivências e experiências pessoais relacionadas as sensações térmicas do cotidiano, características da
formação conceitual em crianças menores. Apresentaram calor como sendo o sol ou o fogo, alguns disseram
que o sol é a fonte de calor, entre outros aspectos. Os dados coletados apontaram características
semelhantes encontrados em outros estudos em que se discute os conhecimentos prévios de crianças, que
indicam a dificuldade para (1) distinguir os conceitos de calor e temperatura; (2) o calor como uma substância
que se acumula nos materiais; (3) o calor como algo quente, ou que vem de algo que é quente; (4) a
temperatura como a medida da quantidade de calor, (5) e a temperatura como calor ou frio ou que pode
altera-se a depender do recebimento ou retirada do calor (ERICKSON, 1978; CAÑAL, GARCÍA-CARMONA e
GUZMÁN, 2016).

mailto:arthurphilipe@yahoo.com.br
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Em virtude desses resultados e na possibilidade de ajuda-los a relacioná-los com a estrutura
conceitual da matéria de ensino e com as implicações teóricas, construiu-se uma sequência de unidades
didáticas que foi estruturada e organizada de maneira não aleatória, mas considerando os conhecimentos
prévios, a maturidade cognitiva e a linguagem científica adequada aos estudantes dos anos iniciais. Por fim,
cabe destacar que se percebeu a necessidade de que, ao estudar conceitos de calor e temperatura, seria
necessário a utilização de um organizador prévio com a finalidade de apresentar ideias mais gerais do
conteúdo, relacionado com os elementos que se destacaram no instrumento diagnóstico. Nesse sentido, o
planejamento considerou partir da ideia principal deles a respeito do calor.

Pozo e Crespo (1998) leva-nos a refletir e considerar a necessidade de ajudá-los a avançar de uma
percepção mais concreta da realidade para um pensamento mais formal, ciente de que, um dos aspectos
relevantes a serem considerados é que os alunos já possuem ou sabem algo considerando uma perspectiva
infantil, como: o “calor” derrete, e “seca” deixa as coisas quentes. Contudo, não sabem descrever ou explicar
com palavras ou termos mais científicos de como tais fenômenos ocorrem.

Há necessidade ainda de discutir a respeito dos fatores pelos quais esses fenômenos ocorrem, bem
como, levá-los a uma tomada de consciência do próprio conhecimento e refletirem sobre as ideias que
possuem e como elas são utilizadas para explicar os referidos fenômenos, pois as crianças já possuem certa
capacidade de previsão e destaca a necessidade de levar os estudantes a responder o porquê que esses
fenômenos acontecem (POZO; CRESPO, 1998).

MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, com objetivo descritivo e adotou-se como
procedimento o estudo de caso por se dar com um grupo específico, único e pelo uso de múltiplas formas de
produção de dados que nos permite uma análise multidimensional de forma aprofundada do contexto
particular (SAMPIERI, 2006; MOREIRA, 2011). Foi realizada com 25 estudantes do 3º ano, com faixa etária
entre 08 a 12 anos do ensino fundamental de uma escola da rede municipal de Boa Vista-RR/Brasil, e foram
codificados por E1 a E25.

O organizador prévio foi aplicado em quatro encontros, no período de duas semanas. A coleta de
dados realizou-se por meio de (1) ilustrações; (2) gravação dos diálogos ocorridos na aula e (3) caderno de
campo dos alunos e do professor. A análise dos dados deu-se considerando cada etapa da proposta de
estudo. Para cada momento, buscou-se nos instrumentos de coleta, aqueles necessários a descrição da
proposta considerando as produções dos alunos, dos significados compartilhados e das mediações
realizadas e das observações registradas pelo pesquisador.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na aula 1 discutimos os seguintes questionamentos: O que percebemos ao observamos o sol no dia a
dia? Qual a importância do sol para nosso planeta? Após o levantamento inicial das perspectivas dos
participantes, exibimos um vídeo da TV Escola, da série “De onde vem?” com o tema: “De onde vem o dia e à
noite?1”. O vídeo trata dos movimentos da terra e sua relação com o sol, que foi uma das perguntas
suscitadas pelos estudantes. Em seguida, discutimos, a partir do vídeo, as seguintes questões: Quais os
movimentos que a Terra executa? Em que partes do planeta há maior incidência de luz e calor do sol?

Em grupo, os alunos apresentaram suas ideias iniciais aos colegas e as que puderam perceber após o
vídeo e, em seguida, produziram uma ilustração. Pôde-se perceber que com a discussão e o recurso
audiovisual os alunos tiraram suas dúvidas em relação aos movimentos, inclusive o que havia feito a pergunta
que gerou a discussão. Porém, percebi ainda a dificuldade em associar os movimentos e sua relação com o
dia e a noite e com as estações do ano. Isso significou que novas intervenções fossem necessárias para que
eles pudessem efetivamente progredir na ideia acerca dos movimentos que a terra executa.

No estudo 2 dividiu-se os estudantes em grupo para discutirem os seguintes questionamentos: “O que
é o sol? Qual a temperatura do sol? Qual a importância do sol para o planeta? Se o sol apagasse o que
aconteceria com o planeta?”.

1 Vídeo disponível em: https://tvescola.org.br/tve/video/de-onde-vem-de-onde-vem-o-dia-e-a-noite
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O grupo 1 (E2, E4, E1, E15 e E10) disse que o sol é “fonte de energia que reflete ao nosso planeta”. O
grupo 2 (E9, E6, E7 e E16): explicou que o sol “transmite luz para o nosso planeta”. O grupo 3 (E3, E5, E11,
E17 e E12) falou que “o sol é uma estrela” e o grupo (E8, E14, E18, E13) disse que é “fonte de energia que
vem por meio dos raios solares”.

Quando essas informações foram apresentadas o que mais me chamou atenção foi que alguns
estudantes não compreendiam o sol como uma estrela. Além disso, quando indaguei os alunos perguntando
o que é energia e que tipo de energia se propaga do sol os estudantes não souberam responder. Então,
perguntei que tipos de energia existem, e embora dissessem que existem vários, só se referiram a energia
solar e energia elétrica que são as mais comuns ao contexto em que vivem. Depois, os alunos apresentaram
suas respostas por meio de uma ilustração.

Continuou-se s a aula, utilizando o livro didático, pois havia uma lição específica sobre o sol que os
alunos deveriam estudar naquele bimestre letivo. Ademais, pode-se revisar algumas informações e ampliar as
discussões a respeito do sol.

Ao retornar a discussão sobre o que aconteceria com o planeta caso o sol apagasse, três alunos
pediram para responder. E6 disse que nosso planeta ficaria escuro, pois não haveria luz. E13 disse que o
planeta ficaria congelado e a E2 disse que as plantas morreriam. Ao perguntar por que as plantas morreriam
a aluna disse que o sol era importante para “secar as plantas”. Ao explicar melhor disse que se não houvesse
luz as plantas morreriam e os animais que se alimentam de plantas também assim como os animais que se
alimentam destes também morreriam. Foi interessante a discussão levantada pela estudante, pois lembrou do
que estudou no bimestre anterior fazendo relação com este estudo. Ao final, perceberam que sem a luz e
calor seria impossível a vida na terra. Finalizou-se a aula elaborando um texto coletivo e um mapa conceitual
do que foi estudado.

No estudo 3, buscou-se ampliar a ideia dos estudantes acerca do sol e introduzir a ideia dele como
fonte de energia (calor) natural para que depois pudessem diferenciar de uma fonte artificial de calor.

Para tanto, exibiu-se um vídeo da TV Escola de uma série chamada “ABC da Astronomia2” com a
finalidade de apresentar uma ideia mais geral e palavras do contexto científico até então não exploradas. No
documentário são abordadas as características do sol e novas palavras foram exploradas, como: estrela,
energia, irradiação/radiação, energia luminosa, energia térmica, hidrogênio, hélio, elemento, fotossíntese,
equilíbrio, luz, temperatura. Após as discussões, elaboramos um texto coletivo e um mapa de ideias do vídeo.

Após este estudo fizemos uma roda de conversa para dialogarmos sobre alguns conceitos estudados.

Pesquisador: Os dois vídeos que assistimos na aula anterior tratam sobre o que?

Alunos: Sobre o sol.

Pesquisador: Eles apresentaram várias informações novas que não conhecíamos.
Então, vou perguntar para um de vocês o que não sabiam e que ao assistirem o vídeo
vocês tomaram conhecimento. Vamos começar pelo Estudante 5.

Estudante 5: Eu não sabia que o sol era uma estrela.

Pesquisador: Você não sabia que o sol era uma estrela. Estudante 14 diga para os
colegas o que você não sabia.

Estudante 14: Eu também não sabia que o sol era uma estrela.

Estudante 2: Professor, eu não sabia que as estrelas morriam.

Pesquisador: O que mais ocorre com as estrelas? Elas somente morrem?

Estudante 4: Elas morrem, mas também nascem, vivem e morrem.

Estudante 8: Eu não sabia que o sol tinha energia.

2 Vídeo disponível em: https://tvescola.org.br/tve/videoteca/serie/abc-da-astronomia

https://tvescola.org.br/tve/videoteca/serie/abc-da-astronomia
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Estudante 9: eu não sabia que ele tem energia própria.

Pesquisador: Ele produz essa energia no seu interior. O que acontece com essa
energia?

Estudante 2: Ela ilumina os planetas. E tem mais uma coisa.

Pesquisador: E você, Estudante 12?

Estudante 12: Eu não sabia que o sol é um fogo.

Pesquisador: Mas, o sol é um fogo?

Alunos: Não.

Pesquisador: Muitas pessoas, às vezes, né E12, dizem que o sol é como uma bola de
fogo. Está correto falar desta maneira?

Alunos: Não.

Pesquisador: Por quê?

Estudante 6: É tipo larva.

Pesquisador: É um outro estado da matéria?

Estudante 9: Eu também não sabia que o sol vivi 10 bilhões de anos.

Estudante 15: eu não sabia que o sol vivia 5 bilhões de anos.

Pesquisador: E você, Estudante E4?

Estudante 4: eu vi que o sol é importante para nós.

Pesquisador: saberia explicar por que o sol é importante para nós?

Estudante 4: Não.

Pesquisador: E essa energia que é produzida no sol é liberada de duas maneiras?
Vocês lembram quais são elas?

Estudante 3: ela ilumina.

Estudante 4: O sol irradia luz.

Pesquisador: Falando em luz, o vídeo fala que a luz é importante para quem no
planeta. No vídeo fala que a luz é importante para...

Estudante 2: para as plantas

Pesquisador: Por que as plantas precisam da luz?

Estudante 2: por causa da fotossíntese... A luz é importante para as plantas
realizarem a fotossíntese. Vimos isso quando estudamos sobre as plantas.

Pesquisador: Saberia explicar o que é a fotossíntese?

Estudante 2: não lembro.

Pesquisador: O que a planta produz que os outros animais não produzem?

Estudante 8: Os animais que se alimentam das frutas.

Pesquisador: Bom, voltando a pergunta, além da luz, o que sol libera?

Alunos: O calor!
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O trecho da aula apresenta uma conversa em roda realizada com os participantes a respeito do vídeo
que assistimos. Pode-se perceber que os estudantes não tinham informações adicionais a respeito do sol.
Nas falas pode-se verificar que muitos ainda não compreendiam o sol como uma estrela, além de outras
características que são atribuídas a ele. Com essa discussão foi possível ajudá-los a mobilizar as ideias
prévias de forma que pudessem relacionar com as ideias apresentadas no vídeo.

No estudo 4 iniciou-se uma discussão para explorar os seguintes questionamentos: “Em que lugares
do planeta temos maior incidência de luz e calor do Sol?”. Eles apresentaram várias respostas, porém,
percebi que eles não compreenderam a pergunta ou pensaram que se tratava da distância do sol em relação
aos planetas e que quanto mais afastado menos calor recebe um planeta.

A ideia da aula foi discutir uma das perguntas levantadas pelos estudantes na roda de conversa,
período de diagnóstico, e ajudá-los a entender o porquê da região em que vivemos ser tão quente e nunca
termos épocas de frio ou mesmo neve.

Então, optou-se por revisamos os movimentos que nosso planeta executa. Em seguida, fez-se a
leitura de um texto sobre o tema e finalizamos com uma simulação da irradiação do sol para nosso planeta.
Utilizamos como material o globo terrestre e uma lanterna e os próprios estudantes fizeram a atividade que foi
muito motivadora tendo em vista que envolveu muitos conhecimentos dos quais os alunos queriam saber e
pela manipulação de objetos.

Para finalizar os estudos do organizador prévio, realizou-se uma visita a um Planetário Digital para
revisar conceitos estudados sobre o sol. O documentário exibido apresentou um passeio pelo sistema solar
mostrando o sol como produtor de energia e como essa energia é irradiada pelo espaço por meio da luz e do
calor. Durante a aula pode-se perceber a expressão de espanto dos estudantes ao visualizarem uma série de
fenômenos, como: o sol, outras estrelas, planetas, constelações, nebulosas, entre outros. Sempre que o guia
mudava de imagem ocorria sons que expressava o impacto que a imagem do espaço proporcionou.

Todos demonstraram motivação e curiosidade, porém a participante E3 que antes da ida a exposição
disse que havia passado o final de semana pesquisando sobre o sol e o universo fez diversas perguntas a
respeito do universo. À medida que o guia ia explicando a estudante sempre intervia dizendo: “Moço, com
licença, o senhor poderia me explicar isso”. Um aspecto que se pode evidenciar com os estudantes após a
aula é que existem muitas informações sobre os fenômenos da natureza, seja em nosso planeta ou no
universo que desconheciam. E que é por meio da ciência que podemos desvendar muitos desses fenômenos
que ainda não temos conhecimento.

É nesse sentido que Moreira (2010, 2011b) e Moreira e Masoni, (2016) destacam a necessidade de
utilização de diversas estratégias e recursos que possam favorecer a aprendizagem dos estudantes, além de
perceberem a multiplicidade de formas que podemos utilizar para encontrar uma resposta. As atividades
desenvolvidas com múltiplas estratégias descentralizaram o uso do livro didático, o que promoveu maior
interação, participação e compreensão conceitual no qual os estudantes puderam falar o que compreenderam,
sem a necessidade de apresentarem uma resposta pronta e decorada.

Cabe ressaltar que, a aprendizagem significativa depende em muito das possibilidades de se gerar no
contexto educativo condições para que os participantes tenham armazenados na estrutura cognitiva uma rede
de potenciais significados de forma que possam sempre relacionar as ideias que iram aprender, pois quanto
maior for os conhecimentos disponíveis maior será a possibilidade de aprendizagem. Para Ausubel o fator
que mais influencia a aprendizagem dos estudantes é aquilo que ele já sabe, ou seja, aquilo que possui de
conhecimento em sua estrutura cognitiva sobre determinado assunto. Nesse sentido, cabe aos docentes
assegurar que se tenham fundamentos para que os estudantes possam aprender em ocasiões futuras
(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1978; AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2011b).

Para uma aprendizagem significativa é preciso considerar que as pessoas pensam, sentem e agem
(NOVAK; GOWIN, 1999). Mas, é preciso compreender que isso envolve integração entre os sentimentos,
pensamentos e ações na aquisição compreensiva a medida em que adquiri, retém, aplica e transfere de
forma clara a outros contextos aquilo que aprende (Moreira e Masini – aprendizagem significativa na escola).
Cabe ressaltar ainda que num evento educativo a relação entre professor e estudante possibilita a troca de
significados e sentimentos entre ambos (NOVAK; GOWIN,1999; MOREIRA, 2020, 2011b).
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CONCLUSÕES

Este trabalho possibilitou descrever uma proposta de ensino do efeito do calor para a ocorrência do
fenômeno da vaporização. Observou-se que a proposta didática delineada possibilitou, a partir da
metodologia investigativa, uma nova relação dos participantes com os fenômenos da natureza afim de
construir ideias a partir de uma perspectiva mais científica fazendo uso de habilidades e atitudes
fundamentais a fazer da ciência. Considerando os resultados, as evidências nos permitem considerar que: (1)
os estudantes participaram ativamente das aulas; (2) fizeram uso de vários recursos; (3) desenvolveram
atividades em grupo com orientação do docente, embora houvesse necessidade de intervenção para que
pudessem organizar as falas, respeitar o momento de cada um, expressar oralmente; (4) Muitos estudantes
com dificuldades de expressar sua compreensão do assunto; (5) alguns estudantes apresentaram melhores
condições quanto a ideia do sol como produtor de energia e que essa energia se propaga na forma de luz e
calor.

Ademais, buscou-se com esta sequência de aulas fazer a (1) Introdução da ideia mais geral a respeito
de energia e do calor; (2) familiarizá-los com novas palavras do contexto científico; (3) explorar e discutir
perguntas elaboradas pelos estudantes; (4) utilizar diversos recursos para execução das aulas; (5) promover
maior participação dos estudantes; e (6) motivá-los a participarem ativamente dos estudos.
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INTRODUÇAO

Em 1946 Organização Mundial de Saúde (WHO) criou, a Saúde Pública Veterinária, que definia novas áreas
de atuação nessa nova ciência, a ciência médica veterinária. Assim, surgiu o conceito de Medicina
Veterinária do Coletivo, uma área em ascensão no Brasil. Práticas da medicina veterinária direcionadas à
coletividade e ainda ações preventivas, auxiliaram o processo de implantação de medidas, tais como a
quarentena, o sacrifício de animais enfermos, controle e erradicação de doenças infectocontagiosas, higiene
e inspeção de alimentos de origem animal, além do trabalho educacional junto aos respectivos tutores, tudo
isso visando a prevenção de enfermidades em humanos, fazendo do profissional Médico Veterinário um
profissional importante na saúde pública (WHO, 2002)

Assim a ciência veterinária viu que a Epidemiologia revelar-se-ia como uma estratégia para o controle de
enfermidades zoonóticas, já que ela poderia fornecer uma análise detalhada sobre a ocorrência destas
doenças na sociedade. Assim, na década de 60 a Epidemiologia foi considerada base da Saúde Pública, e
reconhecida como um campo de atuação do Médico Veterinário sendo então, reconhecido como um
profissional apto a trabalhar com saúde populacional. Aos poucos, o conteúdo curricular dos cursos de
medicina veterinária começou a contemplar práticas direcionadas à coletividade e ainda ações preventivas
entre o elo que envolve o homem e os animais (COSTA, 2011; PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA,
2018).

Segundo Brites Neto (2006), são algumas funções do Médico Veterinário em saúde pública: a) relacionadas
exclusivamente com a saúde animal; b) de caráter eminentemente biomédico; c) de administrador em saúde
pública; d) no papel de clínico de pequenos animais.

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Constituição Federal de 1988 e a regulamentação
pela Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), proporcionou a descentralização das ações de saúde pública
como um todo com a municipalização da Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Ambiental. Porém,
a inclusão da Medicina Veterinária no organograma das esferas municipais por meio dos Núcleos de Apoio a
Saúde da Família (NASF) que teve origem a partir da resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS)
287/98 do Ministério da Saúde e a composição das equipes do NASF é definida pelos gestores municipais
seguindo os critérios de prioridade, identificados a partir dos dados epidemiológicos e das necessidades
locais e das equipes de saúde que eram apoiadas. Assim, os municípios que não possuíam profissionais do
quadro necessitam contratar Médicos Veterinários, seja por meio de concursos, processos seletivos ou
contratos temporários.

Atualmente, a importância do Médico Veterinário na saúde pública pode ser vista por meio da grande
representatividade nas doenças zoonóticas, que representam 75% das doenças infectocontagiosas que
surgem no mundo, como exemplo citamos a COVID-19. Sessenta por cento dos patógenos humanos são
zoonóticos e 80% dos patógenos que podem ser usados em bioterrorismo são de origem animal
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

Com todo exposto acima pode-se inferir a importância do profissional Médico Veterinário na sociedade, no
entanto, essa mesma sociedade desconhece essa importância ainda carregando com si, a ideia que o Médico
Veterinário atua apenas de forma direta na saúde animal na clínica ou cirurgia de animais, e essa percepção
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inclui agentes políticos atuais que vêm em manifestação pública preconceituosa, menosprezar o Médico
Veterinário como profissional de saúde humana.

Baseado e amparado em todo o referencial citado acima, o objetivo desse trabalho foi identificar a percepção
de atividades no âmbito da medicina veterinária preventiva e saúde pública dentro de uma parcela da
população da cidade de Boa Vista, Roraima, Brasil, no período pandêmico de um agente de importante
potencial zoonótico.

MATERIAL E MÉTODOS

Devido ao período de pandemia, que segue desde março/2020 e a impossibilidade de coleta de dados de
forma tradicional por meio de questionário, os autores a criaram uma forma digital para a coleta de dados da
pesquisa, que foi enviada por meio de um questionário eletrônico pela plataforma Google Forms.

A coleta de dados foi feita no período entre os meses de junho a agosto de 2020, sendo enviado para alunos
da última série do ensino médio de duas escolas (uma da rede privada e outra da rede pública de ensino) da
capital do estado de Roraima, Boa Vista e, para grupos de associações de bairros da capital e de outras
cidades do interior do Estado.

O questionário visou identificar o que a população do estado, conhece no que cerne aos conceitos de saúde
única e as áreas de atuação do Médico Veterinário dentro da sociedade. Para tal, as perguntas traziam
questionamentos sobre as práticas dos pesquisados no que cerne ao manejo, posse e responsabilidade
sobre seus animais, uso dos serviços públicos de saúde em sua comunidade, bairro e cidade e como o
profissional Médico Veterinário atua dentro desses serviços. A ideia era extrair dos entrevistados informações
sobre a atuação do Médico Veterinário dentro dos serviços de saúde e dentro da atenção básica.

O questionário foi composto por 41 questões divididas entre múltipla escolha, caixa de seleção e resposta
curta. Para a análise das respostas obtidas no questionário, optou-se pela realização de análise quantitativa
de freqüência relativa e absoluta utilizando-se o software Excel. Ainda, alguns resultados obtidos por meio de
tal programa foram organizados em tabela.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Gil (1999) o questionário, é visto como uma ferramenta de investigação composta por um número
de questões apresentadas às pessoas, com objetivo de coletar o conhecimento de opiniões, crenças,
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas do questionado. Desta forma, nas questões de
caráter empírico, é o questionário uma técnica de coleta de dados das informações da realidade, referentes a
um determinado questionamento do pesquisador.

Foram entrevistadas 260 pessoas com idade entre 11 a 68 anos (média de 25,9 anos de idade), dentre esses,
68,1% (n = 177) do público declarou-se feminino, 86,5% (n = 83). Muitos (86,5%; n= 225) declararam residir
na capital do estado da pesquisa, Boa Vista, mesmo assim, constatou-se que 23 pesquisados eram de outros
municípios da federação. 227 indivíduos (87,3%) possuem algum tipo de animal, ou tem responsabilidade
sobre um animal de companhia ou, declarou ter posse sobre algum animal de produção. Os entrevistados da
capital (56,5%; n= 147), disseram estar preparados para fazer o manejo correto desse animal e todos os
residentes do interior do estado (100%; n= 12) fizeram essa afirmação. Uma porcentagem baixa de
entrevistados (9,5%, n = 25) disse gostar de uma determinada raça ou espécie, o que pode estar associado
ao fato de não existir preferência de espécie ou raça na população pesquisada.

Ainda, referente ao perfil do pesquisado, uma das perguntas deixou bem claro que os tutores ou responsáveis
pelos animais de produção divergem muito em suas respostas. A pergunta era: - Em um eventual acidente
com esse animal, onde ele e/ou você viesse a se machucar, saberia qual atitude tomar para se proteger?
As respostas deixaram claro a seguinte condições: todos os que responderam de forma afirmativa eram
pessoas que residiam no do interior, fora da capital, isso denota o que já sabido dentro da veterinária, que
pessoas que tem um contato maior com animais, acabam por contato diário fazendo um manejo e até
mesmo tendo capacidade de prestar primeiros socorros ao paciente ferido até chegar ao Médico Veterinário.
Quando analisamos a pergunta relacionada a percepção dos entrevistados de que os veterinários, cuidam
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apenas dos animais, 52,3% (n= 136) afirmaram que sim e outros responderam que o veterinário poderia
estar relacionado a outras áreas 47.4% (n=124), desses, no entanto, a grande maioria não souberam
responder onde seria essa outra atuação (81,2%; n=100).

No que diz respeito ao conhecimento sobre saúde única, tema no qual as perguntas estavam relacionadas
ao meio ambiente e animais sinantrópicos, pedimos que os entrevistados descrevessem qual desses
animais se encaixavam nesse conceito. A grande maioria (75%; n = 195) disse conhecer o termo e o animal
mais citado foi o rato, com 61,9% de repetições, seguido de mosca (38,5%) e pombo (45,4%). Nitidamente
esses animais podem ser também entendidos como animais que trazem doença, assim, infere-se que o
conceito de sinantrópico foi confundido com animal que possa trazer alguma doença zoonótica (SILVA et al,
1975). Animais quem tem a caraterística sinantrópica em centros urbanos foram menos citados, como
escorpiões (Tityus serrulatus) e mucura (Didelphis marsupialis) com 38,8% e 28,5%, nas respostas
respectivamente.

Quando questionados se os animais podem trazer riscos à saúde humana, enfaticamente foi encontrado
total confluência entre as perguntas, referentes a essas condições zoonóticas ou por toxidade, onde as três
perguntas que se referem a esse tema, registraram mais de 95% (n=249) de certeza em suas respostas.

Os pesquisados aparentaram não conhecer o conceito de saúde única, no entanto todos (100%, n=260)
afirmam que cuidar do meio ambiente é uma forma de prevenir doenças, 99,2% (n=258) conseguem
perceber uma relação entre meio ambiente, animal, humano e patógenos e 92,7% (n=241) da população
pesquisada, sabe o significado da sigla SUS. Apenas 85% (n= 221) crê que fez uso dos serviços do SUS, e
os outros 15% (n=39) creem que não fizeram o uso do serviço o que tecnicamente é impossível, pois o
aparato estatal que o serve, não é apenas ambulatorial, hospital ou clínico, o SUS, atua em diversas áreas,
desde a epidemiologia até fiscalização de produtos de origem animal. Essa mesma parcela classificou a
qualidade do serviço ofertado ruim (50,8%; n=132). Muitos dos entrevistados (86,5%; n=225) afirmaram ter
posto de saúde em seu bairro, no entanto, não sabem que uma unidade de saúde pode alcançar até mais
de um bairro (princípio da universalidade do SUS) como disserta BRASIL, 1990. Verificou-se que, referente
a pergunta: Você acha que o Médico Veterinário poderia ser um profissional útil no sistema de saúde
público de sua cidade? As mesmas pessoas que responderam não, ou seja, que o Médico Veterinário não
seria útil na atenção básica, também responderam não a pergunta seguinte, ou seja, não fizeram uso do
serviço Médico Veterinário. Enquanto 6,2% (n=16) acreditam na ineficácia desse profissional no serviço
público de saúde, diferentes das outras pessoas que responderam suas respostas em sim (93,8%, n=244).
A percepção da população em relação a atuação do Médico Veterinário no SUS e na vigilância de
alimentos pode ser vista na tabela 1.

Tabela 1. Frequência absoluta e relativa da percepção dos entrevistados em relação a atuação do Médico
Veterinário na saúde pública e na vigilância de alimentos, Roraima, Brasil.

Pergunta do questionário

Resposta

Sim Não Talvez

Você acredita que o Médico Veterinário pode ser um
profissional útil no sistema de saúde público da sua cidade?

244
(93.8%)

16
(6.2%)

-

Já fez uso de algum produto ou serviço ofertado pelo Médico
Veterinário em algum momento da sua vida?

152
(58.5%)

108
(41.4%)

-

Você sabia que o Médico Veterinário é responsável pela
aferição da qualidade dos gêneros alimentícios?

84
(32.3)

176
(67.7%)

-

Você consegue entender onde e como um Médico Veterinário
pode atuar em atividades da saúde coletiva humana?

112
(43,1%)

75
(28,8%)

73
(28,1%)

Você tem conhecimento de algum profissional Médico
Veterinário que atuasse fora da clínica médica veterinária
usual?

211
(81.2%)

49
(18,8%) -
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Apesar da maioria dos entrevistados dizer que conheciam a utilidade do veterinário fora da clínica e da
cirurgia animal, quando questionados qual serviço ou produtos veterinários fizeram uso, muitos fizeram a
menção a seus pets, tratamento, consulta, protocolo vacinal e castração. Poucas respostas, mencionava algo
relacionado à saúde humana, como observado na figura 1.

Figura 1. Percepção dos entrevistados em relação a área de atuação do Médico Veterinário em outras áreas
em Roraima

Quando questionados se tinham conhecimento de algum profissional Médico Veterinário que atuasse fora da
clínica médica veterinária usual, 81,2% (n = 211) responderam que sim, mas quando indagados se poderiam
dizer em que áreas as respostas variaram a maioria citava órgãos de defesa ambiental (18,8%; n=49), tais
como IBAMA, ICMBIO, FEMARH, MAPA entre outros órgãos que atuam de forma direta ou indireta com
animais. Ao final, ao serem questionados se poderiam citar alguma atuação do Médico Veterinário dentro dos
órgãos de saúde humana, diretamente, tais como hospitais e postos de saúde, houveram três respostas
(34,5%), de um total de 46 (100%) onde as três respostas positivas foram diferentes, sendo elas: NASF,
posto de saúde e laboratório de análises clínicas (figura 1).

CONCLUSÕES

Por meio dos resultados pode-se inferir que as informações fornecidas são contraditórias quanto ao uso do
serviço do Médico Veterinário, quando usuários do SUS, afirmam que fazem uso do sistema, sem perceber o
trabalho do profissional Médico Veterinário que estava ali, mesmo que de forma indireta. É possível afirmar
que a população não conhece a extensão da atuação do profissional de medicina veterinária na sua
totalidade. Foi possível ainda diagnosticar que basicamente a população estudada enxerga o Médico
Veterinário como responsável apenas pela saúde animal, ou seja, pelo manejo clinico e cirúrgico de animais
desconhecendo as faces da veterinária na epidemiologia, fiscalização de produtos de origem animal,
pesquisa cientifica, atenção básica e até mesmo na educação em saúde, haja vista que dentro da saúde
básica, a prática de promoção de saúde e prevenção de doenças pode ser gerida por estes profissionais
dentro do município de Boa vista produzindo palestras sobre boas práticas na alimentação e produção de
alimentos seguros, identificação de possíveis doenças zoonóticas e seus vetores.

Vale ressaltar que existe uma necessidade desse profissional ser mais prestigiado na mídia afim de que seu
serviço possa ser conhecido pela população e ou que os gestores públicos procurem fazer uso de seus
serviços como determina a legislação vigente no país, delegando a eles a atuação na linha de frente em seus
mais diversos aspectos afim de que a população conheça a sua atuação e por consequência e possa gerar
mais conhecimento à sociedade sobre o tema, incluindo a inserção de disciplinas que envolvam a saúde
pública veterinária a acadêmicos de outros cursos da área da saúde humana.
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INTRODUÇÃO

A Educação Ambiental (EA) na universidade tem uma importante estratégia na formação de lideranças e de
cidadãos comprometidos com os desafios ambientais, capazes de estimular outros cidadãos. Não se trata da
EA formalmente presente em currículos escolares e que tem se mostrado pouco eficaz no que se refere à
transformação real de valores (SILVEIRA; AFONSO; ARRUDA, 2008).

Nessa perspectiva a temática “Meio Ambiente” e sua percepção integra o foco de discussões e preocupações
da sociedade contemporânea. A universidade, articuladora, promotora e responsável pelo processo de
síntese do conhecimento, além de formadora de valores deve também assumir seu papel e responsabilidade
socioambiental, servindo como interlocutora desse dialogo ambiental (SILVA et. al., 2011).

De acordo com o Projeto Político do Curso (PPC) do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual
de Roraima –UERR, no tópico das competências e habilidades a formação profissional do discente deve
proporcionar o desenvolvimento da aptidão para “portar-se como educador consciente de seu papel na
formação de cidadãos, inclusive na perspectiva socioambiental” (PPC, 2017, p. 10).

No Brasil, a constituição de 1988 em seu artigo 225 determina a necessidade de promover a Educação
Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do Meio Ambiente
(BRASIL, 1988). Todavia, somente em 1999, com a lei 9.795 é instituída a Política Nacional de Educação
Ambiental (PNEA), estabelecendo-se que a “dimensão ambiental” deva constar dos currículos de formação
de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas (BRASIL, 1999).

A pergunta que originou esse trabalho foi: qual a percepção ambiental dos acadêmicos de Ciências
Biológicas da UERR? Ressaltando que a Educação não é neutra, mas reflete a visão de mundo de quem
com ela trabalha. Ainda mais quando se trata de professores, esse discernimento reflete diretamente na
prática pedagógica. Partindo desse pressuposto, foi vista a necessidade de realizar estudo de caso sobre a
Percepção ambiental e sua relação com a Educação ambiental no curso de formação de professores em
Ciências Biológicas da UERR. A pesquisa teve como objetivo geral, analisar a percepção ambiental e suas
relações com a Educação Ambiental na formação dos acadêmicos de Ciências Biológicas.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa caracterizou-se como quali-quantitativa, foi desenvolvida em dois campus da Universidade
Estadual de Roraima - UERR, campus Canarinho e campus de Excelência em Boa Vista – RR. O curso de
licenciatura em Ciências Biológicas funciona nos respectivos: turnos matutino, vespertino e noturno. A UERR
conta com quatro turmas de Ciências Biológicas, 2°, 4°, 6° e 9° semestre. Foram escolhidos, aleatoriamente,
10 acadêmicos de cada semestre, entre os alunos iniciantes, intermediários e concluinte para responderem o
questionário semiestruturado, totalizando 30 indivíduos.

O instrumento de pesquisa adotado foi o questionário semiestruturado, com 20 questões, quinze (15)
objetivas e cinco (5) descritivas. Adotou-se um estudo comparativo entre os semestres. “Em estudos
comparativos, não se observar o caso como o todo, nem em toda a sua complexidade; em vez disso,
observa-se a multiplicidade de casos relacionados a determinados excertos” (FLICK, 2009, p. 132).

Entretanto, quando for proposto e adotado, a criação de grupos de comparação para investigação qualitativa
de determinado assunto, devem ser feitos os esclarecimentos em que nível irá ser realizado, como foi
descrito a seguir: grupos de 10 alunos de 3 turmas distintas em seus respectivos semestres.
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Após a aprovação do comitê de ética da UERR com número do CAAE (19063619.2.0000.5621) os
graduandos receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Para análise da categoria 1: percepção ambiental, os dados das 12 questões objetivas, foi aplicado o teste
qui-quadrado (X²) com significância (α) de 0,05 ou 5% para verificar duas variáveis qualitativas, de acordo
com Vieira (2016), usando o aplicativo Bioestat 5. Sendo a variável independente: “os períodos do curso”, que
foi dividido em três categorias: segundo, sexto e nono semestre e a dependente: “respostas dos acadêmicos”
sobre as atitudes ambientais. Estabelecendo dessa maneira as hipóteses em teste e o nível significância, a
saber, a hipótese nula (o efeito não existe, ou seja, as atitudes ambientais são as mesmas ao longo dos
semestres do curso) e a hipótese alternativa (o efeito existe, ou seja, as atitudes ambientais mudam ao longo
dos semestres do curso).

A hipótese nula (H0): A experiência formativa proporcionada pela graduação interfere na percepção ambiental
dos acadêmicos, mas não nas suas atitudes no Meio Ambiente.

A hipótese alternativa (H1): A experiência formativa proporcionada pela graduação interfere na percepção
ambiental dos acadêmicos e nas suas atitudes no Meio Ambiente.

Em relação às 5 questões descritivas do questionário, foi feita a analise do conteúdo das respostas,
destacando as palavras chave mais citadas. Para a compreensão da concepção ambiental, utilizamos a
matriz de Sauvé (1997) e Sato (2002), que identifica sete representações sobre MA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para saber se experiência formativa proporcionada na graduação interferiu na percepção ambiental dos
acadêmicos e nas suas relações com o MA, foi aplicada um teste qui-quadrado (ϰ²). O resultado mostrou que
a proporção dos itens abordados pelos alunos na categoria 1° (percepção ambiental) não foram
estatisticamente diferentes, com relação aos três semestres (ϰ²=5, 76; p = 0, 99), corroborando a hipótese
nula (H0) que afirma categoricamente que a experiência formativa proporcionada pela graduação interfere na
percepção ambiental dos acadêmicos, mas não nas suas atitudes no Meio Ambiente, conforme veremos na
(figura 1), logo abaixo.

Figura 1: Relação das variáveis utilizadas para análise da percepção ambiental e suas relações com a EA
durante a experiência formativa dos alunos de Ciências Biológicas – UERR.
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As abreviações verticais na (figura 1) representam as perguntas objetivas de “sim ou não” encontradas no
questionário aplicado aos alunos no apêndice A, como veremos a seguir em ordem crescente: 1. Causa
danos ao Meio Ambiente?; 2. Já praticou algum tipo de coleta seletiva na sua casa e /ou na Universidade?;
3. Faz algum tipo de reciclagem?; 4. Pratica o reuso de algum material ou objeto?; 5. Você se considera
ecologicamente correto?; 6. Acredita que a natureza deve ser preservada?; 7. Pagaria mais por produtos e
serviços ecologicamente corretos?; 8. Trocaria veiculo por transporte público ou bicicleta pelo menos nas
férias?; 9. Reduziria o consumo de água?; 10. Reduziria o consumo de energia elétrica?; 11. Reduziria a
aquisição de bens de consumo?; 12. Você se interessa por assuntos relacionados ao Meio Ambiente?

Cada um circulo de cor azul na posição horizontal (figura 1) é uma representação estatística do número de
vezes que os acadêmicos disseram “sim” quando responderam as perguntas do questionário nos respectivos
semestres onde foi aplicado, ou seja, os círculos são uma representação numérica do que foi respondido
pelos acadêmicos. Conforme já foi dito, por mais que ocorreram diferenças sutis nos resultados,
proporcionalmente, não houve uma diferença significativa entre os três semestres nas questões objetivas, ou
seja, o comportamento dos acadêmicos referente às atitudes ambientais, não é afetada ao longo do processo
formativo nos diferentes semestre do curso, derrubando assim a hipótese (H1) que dizia que a experiência
formativa proporcionada pela graduação interfere na percepção Ambiental dos acadêmicos e nas suas
atitudes no Meio Ambiente.

Quadro 1: Concepções do que é ser ecologicamente correto na visão dos alunos de Ciências Biológicas da
UERR.

Tipos de respostas

Períodos do curso

Segundo Sexto Nono

RESULTADO DAS RESPOSTAS

Conservar o MA 42, 8% 85, 8% 66, 7%

Práticas de Atividade
Ambientais

28, 6% 0% 22,2%

Preservação do MA 28, 6% 14,2% 11,1%

No PPC (2017) do curso de Ciências Biológicas – UERR o contato com a disciplina de EA acontece só no 8°
semestre com carga horaria de 45h apenas, sendo um dos possíveis fatores que contribuem para o resultado
pouco satisfatório no quesito atitudes no MA entre os alunos da instituição, conforme vemos no resultado do
teste qui-quadrado (ϰ²=5, 76; p = 0, 99), que contou as frequências dos dados das variáveis categóricas nos
três níveis (segundo, sexto e nono), mostrando que o conhecimento adquirido ao longo dos semestres não
causa efeito de mudanças nas atitudes ambientais, não importa o semestre, as ações no meio ambiente são
similares.

Quadro 2: Concepções de Meio Ambiente na visão dos acadêmicos de Ciências Biológicas da UERR.

TIPOLOGIA DAS
REPRESENTAÇÕES
AMBIENTAIS, SEGUNDO
SATO (2002).

PERÍODOS DO CURSO

Segundo Sexto Nono

RESULTADO DAS RESPOSTAS

Como natureza 40% 28,6% 20%

Como sistema 20% 42,8% 50%

Como meio de vida 40% 28, 6% 20%

Como Biosfera 0% 0% 10%

Analisando as respostas contidas no (quadro 2) entre os respectivos semestres, podemos observar que no 2°
semestre há um predomínio das concepções de MA “como natureza e como meio de vida”, o problema
identificado é que o ser humano sente-se dissociado da natureza, é um mero observador, que usa os
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recursos naturais para sua sobrevivência. No 6° e no 9° semestre há um predomino da concepção de MA
“como sistema”. Como podemos notar ocorreram mudanças nas demais visões vista no início do curso. O
problema identificado é que o ser humano enxerga o sistema de forma fragmentada, negligenciando uma
visão global, uma das estratégias que a EA pode adotar é a busca pelo pensamento sistêmico para tomadas
de decisões, no qual ver o sistema não mais fragmentado, mas como um grande ambiente (SATO, 2002).

Quadro 3: Concepções de EA na visão dos acadêmicos de Ciências Biológicas da UERR.

CATEGORIZAÇÃO DAS
CONCEPÇÕES DE EA,
SEGUNDO FERNANDES et
al (2002).

PERÍODOS DO CURSO

Segundo Sexto Nono

RESULTADO DAS RESPOSTAS

Tradicional 80% 80% 30%

Resolução de Problemas 0% 20% 60%

Integradora 0% 0% 10%

Não Elucidativa 20% 0% 0%

No (quadro 3) a concepção predominante do segundo ao sexto semestre é a visão Tradicional. Essa
concepção está alinhada com uma visão Antropocêntrica de MA e não obstante os resultados foram
semelhante entre as turmas. Podemos citar como exemplos as descrições de dois alunos: - Acadêmico 2
semestre: “É conscientização da importância da preservação ambiental”. –Acadêmico 6° semestre: “Meios
educativos para preservar o ambiente”. No 9° semestre a concepção predominante é a visão de Resoluções
de Problemas, que trata os aspectos ambientais de forma racional, buscando um desenvolvimento
sustentável em conjunto com uma gestão ambiental de qualidade, porém os problemas ambientais são
tratados de forma rasa uma vez que não consideram todos os aspectos envolvidos e principalmente a relação
do ser humano como parte da natureza. Podemos observar que ao longo do processo formativo a visão
Tradicional vem sendo substituída pela visão de Resoluções de Problemas, podemos citar como exemplo as
descrições de dois alunos do nono semestre:- Descrição 1: EA é a “ação que promove a sustentabilidade do
planeta”; - Descrição 2: EA “é um processo de educação responsável por formar indivíduos preocupados com
os problemas ambientais”.

Quadro 7: Percepção dos acadêmicos 2°, 6° e 9° semestre de como deve ser a contribuição da UERR no
ensino da EA e na formação das competências ambientais.

Percepção do 2° semestre

 Deveria ter mais ações da UERR no incentivo à preservação ambiental e mais
palestras sobre EA (38%)

 Deveria ter mais incentivo e ensino de práticas de EA (25%);
 Deveria ter uma maior interação entre acadêmico e os docentes envolvendo EA

na instituição (25%);
 Deveria ter mais projetos envolvendo EA (12%).

Percepção do 6° semestre

 Deveria ter mais ações da UERR no incentivo à preservação ambiental e mais
palestras sobre EA (38%);

 Deveria ter projetos e ações que visem à sustentabilidade e a reedução
ambiental dos alunos (25%);

 Deveria ter deveria ter mais ações que abordem a EA (13%);
 Deveria ser efetivado definitivamente o projeto UERR sustentável (12%);
 Deveria ter mais projetos ambientais e mais incentivos aos acadêmicos (12%).

Percepção do 9° semestre
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 Foi solicitado que UERR organize mais palestras, ações e debates sobre EA
(39%);

 Os professores já falam bastante do tema (13%);
 Foi solicitado a criação de projetos de EA que envolvam mais os acadêmicos

em geral (12%);
 Deveria ter mais projetos que vise à preservação do Meio Ambiente, (12%);
 A instituição deve buscar formar acadêmicos e cidadãos conscientes

ambientalmente (12%);
 Deveria ser feitas visitas em unidades conservação (UC) (12%).

No questionário aplicado, especificamente na categoria 3: “atividade voltadas a EA na UERR” foram feitos
alguns questionamentos sobre as atividades referentes a EA feitas na instituição até o presente momento da
graduação. No 2° semestre (40% de 10 acadêmicos) disseram já ter participado de ações e/ou projetos
voltados a EA na intuição ou no curso. Sendo que (60% de 10 acadêmicos) disseram que houve incentivo dos
docentes em relação ao tema, apenas (10% de 10 acadêmicos) disseram que estiveram presentes em
atividades que visaram disseminar e debater questões que levem a conscientização/sensibilização e
formação do profissional socialmente responsável pelo MA, o que consideramos normal, por ser início de
curso.

No 6° semestre (90% de 10 acadêmicos) disseram ter se envolvido em ações e/ou projetos voltados a EA na

intuição ou no curso. Sendo que (100 % de 10 acadêmicos) disseram que houve incentivo dos docentes em

relação ao tema, transmitido à sensação de se sentirem motivados pelos professores. Nesse semestre (70%

de 10 acadêmicos) disseram que participaram de atividades que visaram disseminar e debater questões que

levem a conscientização/sensibilização e formação do profissional socialmente responsável pelo MA.

No 9° semestre (70% de 10 acadêmicos) disseram que ao longo do curso participaram de ações ou projetos

voltados a EA na intuição, de modo, que (60% de 10 acadêmicos) disseram que participaram no curso desses

projetos ou ações. Sendo que (50% de 10 acadêmicos) disseram que houve incentivo dos docentes em

relação ao tema. Nesse mesmo semestre (70% de 10 acadêmicos) disseram que participaram de atividades

que visaram disseminar e debater questões que levem a conscientização/sensibilização e formação do

profissional socialmente responsável pelo MA.

Podemos observar que ao longo do curso, a maioria dos alunos disseram que participaram ações ou projetos

voltados a EA na instituição ou no curso, e que se sentem incentivados pelos professores, participando

também debates que levem a conscientização/sensibilização do profissional socialmente responsável pelo

MA.

Na formação dos acadêmicos de Ciências Biológicas deve acontecer a superação da EA conservacionistas,

que possui características das primeiras atividades de EA no Brasil (REIS et. al., 2013) as quais se

configuravam como “um instrumento técnico-científico voltado para a resolução de problemas ambientais por

meio da transmissão de conhecimentos ecológicos e da sensibilização” (LOUREIRO, 2012, p. 82).

Uma das alternativas é a EA critica, que busca superar a visão conservacionista. De acordo com Loureiro

(2012), a EA crítica visa à promoção simultânea da (o): participação ativa das pessoas e grupos na melhoria

do ambiente; autonomia dos grupos sociais na construção de alternativas sustentáveis; amplo direito à

informação como condição para a tomada de decisão; mudança de atitudes; aquisição de habilidades

específicas; problematização da realidade ambiental.

CONCLUSÕES

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, não houve diferença significativa entre a frequência das
repostas dos três semestres nas questões objetivas respondidas pelos acadêmicos, em relação a mudanças
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de comportamento no ambiente em que vivem. A relação do indivíduo nas questões de atitudes ambientais,
não é afetada nos diferentes semestres do curso, conforme foi visto no desenredo feito pelo teste qui-
quadrado, que através do resultado obtido, por meio da comparação das duas variáveis qualitativas, a saber,
“período do curso” e “respostas acadêmicos” mostrou que não ocorreram mudanças atitudes
comportamentais positivas nas perspectivas ambientais, não importa o semestre, as ações no meio ambiente
são parecidas.

Nas questões abertas do questionário sobre as concepções do que é ser ecologicamente correto e das
definições de MA e EA, realizado por meio de uma análise qualitativa, houve diferenças de percepção
ambiental entre os acadêmicos dos diferentes semestres, isso resulta dizer que possivelmente durante o
processo formativo, há certa influência proporcionada pela graduação na concepção de EA dos alunos de
Ciências Biológicas, mas que não é convertida em atitudes concretas no MA.

No âmbito institucional os acadêmicos disseram que se sentem motivados pelos docentes do curso, também
dizem ter participado alguma vez de projetos que visem à preservação e/ou a conservação na UERR ou no
curso, afirmam também ter participado de debates sobre EA e MA, mas nas suas sugestões pedem mais
ações ambientais da instituição, o que implica dizer, que esses projetos foram realizados dentro do curso.

Após as analises feitas, foi nítido que todas as concepções são muito semelhantes em cada período do curso
e ações no MA não sofre influencia ao longo da graduação. Estes fatos possibilitaram constatar que a EA
ainda não é realizada de maneira suficientemente interdisciplinar, levando em consideração na maioria das
vezes apenas os aspectos biológicos.

Na categoria das memórias de maior impacto ambientais a nível Municipal, Estadual e Nacional, as
lembranças dos acadêmicos de Ciências Biológicas são de fatos ocorridos recentemente, divulgado
amplamente pelos canais de comunicação. Desta maneira, podemos perceber que os meios de comunicação
têm forte influencia na opinião pública, e que muitas das vezes os alunos e a sociedade só consegue
enxergar os danos ambientais, caso haja uma intensa divulgação por esses meios, entretanto, existe a
possibilidade de acabar ocorrendo certo restringimento dessas informações, que acabam limitando-se apenas
aos danos ambientais sofridos pela fauna e a flora, excluindo o meio social.
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INTRODUÇÃO

A inserção da Educação Física no Brasil deu-se na primeira metade do século XX através da influência dos
militares franceses, com o objetivo de preparação física para os cidadãos que iriam servir a pátria.
Concomitante com a militarização da Educação Física, precisou-se de uma solução para problemas advindos
da crescente industrialização e urbanização do país, a solução encontrada pelos médicos para tais problemas
foi o exercício físico, caracterizando a concepção Higienista da Educação Física (CASTRO, 1997; OLIVEIRA,
2004). Em Roraima, no ano de 1995, foi ofertado pela Escola Técnica Federal de Roraima (ETFRR) o curso
de Magistério em Educação Física (uma das duas únicas experiências no país na formação de professores
de Educação Física em nível médio) com a formação de três turmas. Legalmente não poderia ser ofertada tal
habilitação, então o curso passou a ser denominado de recreação e lazer, com a formação de uma única
turma. Com a reorganização do ensino técnico e tecnológico no país, e consequente transformação da
ETFRR em Instituto Federal de Roraima (IFRR) houve em 2004 a criação do Curso de Licenciatura em
Educação Física. A Universidade Estadual foi criada em 2005, a partir da Fundação de Educação Superior de
Roraima (FESUR) que sucedeu o CEFAM, e em julho de 2006 foi realizado o primeiro vestibular para o curso
de Licenciatura em Educação Física. Com a Resolução CNE/CES n° 7/2004, foram instituídas as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Graduação em Educação Física, regulamentando consequentemente, a
formação do graduado Na perspectiva do Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em
Educação Física da UERR, o objetivo do curso é formar profissionais que exerçam à docência em Educação
Física, de forma inovadora, mudando o contexto que o estado encontra-se inserido, com fins de intervenção
na realidade de Roraima, desta forma, o objetivo desta pesquisa foi traçar o atual perfil de carreira do egresso,
características da atuação, área de atuação constante no PPC e os motivos que o levaram a cursar
Licenciatura em Educação Física na UERR.

MATERIAL E MÉTODOS

É uma pesquisa caracterizada como um estudo transversal, descritivo de dados primários, observacional,
exploratório, retrospectivo e não-aleatório. Contou com a participação de 68 egressos das turmas dos cursos
de licenciatura em Educação Física da UERR, no período de 2010 à 2015. Aplicou-se um questionário, em
escala do tipo likert, contendo 41 questões de caráter quantitativo e qualitativo, sendo nesse trabalho utilizado
apenas a questões correspondentes a composição da amostra e atuação profissional. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UERR (CEP-UERR) com CAAE n°
58070616.2.0000.5621, e todos os participantes receberam o Termo de Confidencialidade e assinaram
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O contato com os egressos participantes deu-se via celular e e-
mail. Os questionários foram entregues pessoalmente, sendo estabelecido um prazo de 7 dias para o retorno
do mesmo respondido, com 3 tentativas para o retorno, após o prazo vencido, o mesmo seria considerado
como perda. Para análise e discussão do resultados, os dados obtidos foram tabulados no Excel® e feitas
análises percentuais. Da população de 68 egressos, foram contatados 37 concluintes do período de 2010 a
2015, destes retornaram 19 questionários respondidos. O período da coleta de dados foi de setembro a
novembro de 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA
Sobre a composição da amostra, ao observar a Tabela 1, percebe-se que a turma que teve maior percentual
de respondentes, 57,89%, foi a dos com ingresso em 2009.2, totalizando 11 entrevistados, logo após, o da
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turma de 2006.1 com 6 (31,58%), e de 2007.1 com 2 egressos (10,53%). Não houve respondentes das
turmas de 2011.1 e 2011.2. A amostra representou 27,94% dos egressos do curso.

Tabela 1 - Distribuição dos participantes em função do ano de ingresso e percentuais relativos à composição da
amostra e representatividade ao total de egressos de cada turma do curso de Licenciatura em Educação Física da
Universidade Estadual de Roraima no período de 2010-15.

Ano de Ingresso Total de egressos Participantes
Percentual

Turma Amostra

2006.2 15 6 40,00 31,58

2007.1 20 2 10,00 10,53

2009.2 21 11 52,38 57,89

2011.1 6 0 0 0

2011.2 6 0 0 0

Total geral 68 19 27,94 100

Ao analisar a Tabela 1, constata-se que a turma que obteve o maior percentual de participantes foi a turma de
2009.2, sendo também a de maior número de egressos no período analisado. No vestibular são ofertadas 40
vagas para o curso de educação física da UERR e o índice de egressos é relativamente baixo comparado ao
quantitativo de vagas. Em um universo de 200 vagas, apenas 34% concluíram o curso. Esse baixo índice de
egressos dá-se pela evasão, que tem se tornado muito grande no cenário universitário, não só do presente
curso de Educação Física como também em demais cursos. Segundo Silva Filho et al. (2007), a evasão tem
sido um dos problemas que afligem as instituições de ensino superior, devido a vários fatores como ter que
optar em trabalhar ou estudar, não se identificar com o curso e falta de motivação aos estudos.
A maior porcentagem dos egressos que participaram da pesquisa foi do gênero feminino. Na Tabela 2, pode-
se perceber uma maior frequência de mulheres com percentual de quase o dobro do masculino.
Tabela 2 - Distribuição da amostra em função do gênero de egressos do curso de Licenciatura em Educação Física
da Universidade Estadual de Roraima no período de 2010-15.

Gênero
Participantes

Frequência Percentual

Masculino 7 22,58%

Feminino 12 77,42%

Total 19 100,00%

Nos dias atuais as mulheres vêm conquistando seu espaço dentro da sociedade, o mercado está cada vez
mais sendo procurado por mulheres que buscam sua independência e quebrar o tabu da mulher tradicional
dona do lar. A mulher no cenário da Educação Física deve-se as evoluções que vem ocorrendo dentro do
conhecimento cientifico, através da conscientização das capacidades femininas (OLIVEIRA, 2006).
A licenciatura tornou-se um campo de maior atuação por parte feminina, isso ocorreu na primeira metade do
século XX, quando os homens deixaram de se interessar pela docência e a demanda para professores do
ensino primário aumentou devido aos processos de industrialização que se intensificaram nesta época (DIAS;
DIAS; CHAMON, 2012), e de acordo com a UNESCO (2004), através de pesquisa com 5.000 professores dos
27 estados brasileiros para traçar o perfil profissional dos docentes, 81,3% eram do gênero feminino.

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
No que se refere ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), implantado na
Educação Física da UERR em 2011, apenas 42,13% dos participantes tiveram acesso ao programa (tabela
3), em função da composição da amostra, apenas os ingressos em 2009.2 tiveram essa oportunidade, assim
sendo, se interpretado por esta premissa (figura 1) dos 8 participantes do programa a maioria atua na
licenciatura.
Tabela 3 - Participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) dos egressos do curso
de Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual de Roraima no período de 2010-15.
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Participação no PIBID
Participantes

Frequência Percentual

Não participaram 11 57,89

Menos de 1 semestre 2 10,53

De 1 à 2 semestres 6 31,58

Total geral 19 100

Com relação à área de atuação profissional, observou-se que todos os participantes atuam na área, porém
pouco mais de um quarto associa essa atuação com outras atividades não relacionadas à Educação Física
(tabela 4).

Tabela 4 - Distribuição da amostra em função da atuação profissional na área da Educação Física dos egressos do
curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual de Roraima no período de 2010-15.

Atuação na área da Educação Física
Participantes

Frequência Percentual

Sim, exclusivamente 14 73,68

Sim, em conjunto com outra atividade profissional não
relacionada à Educação Física. 5 26,32

Total geral 19 100

Ainda em relação à atuação profissional, apesar de todos atuarem na área de Educação Física, um em cada
cinco não atua na licenciatura e menos da metade atua exclusivamente na escola (tabela 5).

Tabela 5 - Distribuição da amostra em função da atuação profissional na área de licenciatura Educação Física dos
egressos do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual de Roraima no período de 2010-15.

Atuação na área de licenciatura em Educação Física
Participantes

Frequência Percentual

Sim, Exclusivamente 8 42,11

Sim, em conjunto com outra atividade não escolar 7 36,84

Não atua na área de licenciatura 4 21,15
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Total geral 19 100

Como dito anteriormente, o PIBID foi implantado na Educação Física da UERR em 2011, nessa perspectiva,
apenas 11 dos egressos respondentes poderiam ter participado do programa, destes, 8 participaram e 6
atuam diretamente na Educação Básica.

As experiências dentro do contexto do projeto induzem o graduando a buscas constantes de inovação, novos
métodos para tornar as aulas mais dinâmicas, em contato direto com um professor, adquirindo
amadurecimento e experiência profissional, aprendendo a como reagir e agir em situações imprevistas que
possam ocorrer durante as aulas, formando assim profissionais integrais (INDALÉCIO et al. 2015),
evidenciando assim a influência que este programa tem sobre os graduandos no que se trata de carreira
profissional.

Ao trabalhar exclusivamente na área da Educação Física, os profissionais necessitam ter vários locais (tabela
9) para perceber uma renda mensal mediana, que supra seus gastos e necessidades. Devido a oferta de
profissionais no mercado ser grande, a demanda tende a reduzir, levando muitos profissionais a se sujeitarem
a uma menor remuneração por hora/aula (figura 1). Desta forma, para complementar a renda acaba também,
atuando em outras atividades não relacionada à Educação Física, sua área de formação (LEITE, 2009).

CONCLUSÕES

Os resultados da presente pesquisa permitem concluir que o perfil do egresso do curso de licenciatura em
Educação Física da UERR caracteriza-se por maior percentual do gênero feminino, atuantes na área de
formação, porém menos da metade atua exclusivamente na Educação Básica e pouco mais de um quarto
atuam em conjunto com outra atividade não relacionada à Educação Física.
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INTRODUÇÃO

Segundo José Henrique (2016), pode-se destacar, no processo da construção civil, como um dos primeiros
estágios de uma boa obra, o projeto, que se torna primordial na obtenção de uma construção com qualidade.
Assim, para atingir esse propósito de forma competente, o projeto terá sua criação conforme os anseios do
contratante, além de seguir de forma rigorosa as Normas regulamentadoras vigentes, assegurando que cada
etapa construtiva seja executada corretamente e de acordo com o escopo idealizado. Nesse cenário, o
projeto elétrico tem sua parcela de contribuição, antecipando sua comunicação com os outros projetos, os
quais formam a Edificação.

Conforme Glicéria (2013), a energia elétrica transformou-se nos últimos anos indispensável para o cotidiano
da sociedade. É notório o aumento da utilização de equipamentos elétricos ligados à rede elétrica. Logo se
tornou uma preocupação a correta execução de dimensionamentos elétricos.

Segundo Fernando José (2014), além dessa afirmação, vivemos atualmente em uma era de ascensão digital,
tudo o que produzimos e vivenciamos no dia de hoje, amanhã, estará modificado. Logo, a atualização deve
ser constante. Os usuários de informação estão a todo o momento conectados e ansiosos de novas
informações. Assim, o tempo é profundamente inestimável, a inevitabilidade de exatidão e rapidez em cada
atribuição de um profissional é uma obrigação. Nesse cenário o responsável pelo projeto de instalações
elétricas deve conseguir novos métodos que o ajudem em suas atribuições, tornando-as mais imediatas, mais
aprimoradas e assim mais eficazes.

De acordo com Jean Soares (2008), na execução do projeto de instalações elétricas o projetista tem a
obrigação de consultar diversas tabelas, e normas, no intuito do correto dimensionamento elétrico. Logo muito
tempo é perdido em tal obrigação. Tal situação vem dificultando a vida de diversos profissionais, que
necessitam de uma ferramenta que os auxilie nessa tarefa.

Conforme Jean Soares (2008), os cálculos de projeto elétrico tendem a serem muito trabalhosos e envolvem
cálculos que se baseiam nas normas de instalações elétricas e a checagem de valores em tabelas e
parágrafos das normas. Atualmente no mercado não há muita variedade de softwares que ajudem o projetista
nesses cálculos e os que existem, tendem a ter uma licença paga.

Portanto buscando assessorar esse profissional o objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de uma
planilha automatizada utilizando o Microsoft Excel, com a linguagem de programação VBA capaz de
dimensionar potência calculada, número de pontos, potência unitária e potência total de iluminação, potência
calculada, número de pontos, potência unitária e potência total de tomadas de uso geral (TUG’s), potência
total de tomadas de uso específico (TUE’s), potência instalada e tipo de fornecimento, seguindo tudo o que
preconiza as normas vigentes.

MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa foi elaborada seguindo percursos distintos. O primeiro percurso define-se com a pesquisa
bibliográfica, em periódicos, livros e normas, no intuito da correta execução do dimensionamento das
instalações elétricas, principalmente a norma NBR5410, que trata das instalações elétricas de baixa tensão.
Posteriormente ao percurso bibliográfico, na segunda etapa, a fim de alcançar um racionamento econômico
de tempo ao se projetar, foi realizado o uso de uma ferramenta de automação de planilhas em EXCEL,
chamado de VBA (Visual Basic for Applications), o qual nos permite solucionar adversidades de forma mais
rápida e otimizada. Tal ferramenta é de grande valia, pois em seu sistema operacional, existem ferramentas
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que nos permitem gravar ações, essas ferramentas são chamadas de MACROS. Quando se tem tarefas de
formas repetidas, como em um dimensionamento elétrico, podem-se gravar essas tarefas em uma MACRO,
assim automatizando essa tarefa e utilizando-a quantas vezes necessitar. As MACROS são confeccionadas a
partir da função DESENVOLVEDOR, no Microsoft EXCEL, tal função permite automatizar a planilha escolhida.

Para a criação da MACRO Seleciona -se a função DESENVOLVEDOR, na aba superior, após, seleciona a
opção GRAVAR MACRO, executa-se o que deseja que seja repetido e, por fim, seleciona a opção PARAR
GRAVAÇÃO. O acesso á MACRO pode ser por meio da opção MACROS ou pode-se criar um botão, no
intuito do acionamento da MACRO.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como proposto, a planilha automatizada irá economizar bastante tempo no dimensionamento de um projeto
elétrico em vez do dimensionamento elétrico de forma manual. No intuito de ser didático, optou-se por um
projeto elétrico residencial e assim foram feitos todos os dimensionamentos e consultas às Normas vigentes
aferindo o tempo exigido no executar de todas as suas etapas. As ações de dimensionamento de área e
perímetro, evidentemente, não foram consideradas na medição de tempo, pois nos dois casos são
executadas e forma análoga.

A rapidez de como o dimensionamento pela planilha automatizada ocorre é muito distinta ao
dimensionamento de forma manual, pois as etapas, em sua maioria, ocorrem em um acionamento de botão,
como dimensionamento da potência calculada, número de pontos, potência unitária e potência total de
iluminação, potência calculada, número de pontos, potência unitária e potência total de tomadas de uso geral
(TUG’s), potência total de tomadas de uso específico (TUE’s), potência instalada e tipo de fornecimento, além
de todos os resultados serem conforme o que preconiza as normas vigentes. Já a planilha manual, suas
etapas como, dimensionamento de potência calculada, número de pontos, potência unitária e potência total
de iluminação, potência calculada, número de pontos, potência unitária e potência total de tomadas de uso
geral (TUG’s), potência total de tomadas de uso específico (TUE’s), potência instalada e tipo de fornecimento
são executadas unitariamente, ou seja, cada dimensionamento, de cada cômodo, será executado em unidade,
além de dedicar muito tempo em cada consulta às normas vigentes, no intuito de executar um projeto de
qualidade.

Segue uma demonstração da rapidez dos cálculos executados pela planilha automatizada em VBA, na figura
01 a planilha automatizada encontra-se preenchida somente com os cômodos e suas respectivas dimensões,
área e perímetro. Na figura 02, a mesma planilha encontra-se com as potências totais de iluminação e TUG’s
já dimensionadas. Tal ação foi executada por uma única MACRO, a qual foi acionada pelo botão CALCULAR.
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Figura 01 – Planilha automatizada preenchida com os cômodos e suas respectivas dimensões, área e
perímetro.

Figura 02 – Planilha automatizada após o cálculo completo dos pontos de iluminação e TUG’s.

O dimensionamento das potências totais de iluminação e TUG’s, pela MACRO, foi executada em menos de 2
segundos, em contra partida, se a mesma ação fosse executada de forma manual, levaria um tempo
relevante, pois o projetista, no caso da potência de iluminação, deverá consultar a norma, subtrair cada área
de cada cômodo em 6m², atribuindo 100VA para os primeiros 6m² e 60VA para cada 4m² restantes inteiros,
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isso para calcular somente a potência calculada, faltando ainda, o número de pontos, potência unitária e
potência total.

CONCLUSÕES
A partir do apresentado, pode-se deduzir que ocorreu um vantajoso ganho de tempo na execução do
dimensionamento de projeto de instalações elétricas residenciais, no momento em que se opta pela utilização
da planilha, em EXCEL, automatizada em VBA, pois tal planilha auxilia o projetista nas diversas fases do
projeto de dimensionamento, além de reduzir de forma significativa as consultas às Normas vigentes. Isso se
deu por causa da automação dos processos de dimensionamento de cargas de iluminação, TUG’s e TUE’s,
os quais eram, anteriormente, executados de forma manual, bem como as consultas às normas.

A utilização da ferramenta VBA (Visual Basic Applications) se tornou de grande valia no dimensionamento
elétrico, com ela foi conseguido otimizar tempo de forma segura, pois como é sabido, toda sua automação é
alimentada por um profissional que para que consiga inserir os dados corretamente, efetuou consulta nas
diversa normas vigentes. Assim assegurando um resultado alinhado com a regulamentação exigida.

Também se consegue concluir que a atualização profissional é de extrema relevância no mercado
contemporâneo, porque um profissional que permanece atualizado é valorizado e torna-se competitivo, no
tocante a possíveis oportunidades de trabalho em sua área de atuação. É sabido que novas inovações
tecnológicas movimentam o mundo profissional e financeiro, pois a todo o momento são lançadas novas
formas de execução mais eficazes e rápidas de produzir a mesma tarefa. Nesse cenário o profissional do
setor da construção civil, seja ele do setor administrativo ou operacional, tem que entender que se deve fazer
rotina sua atualização profissional, pois um profissional qualificado agrega mais efetividade ao setor que
representa, ademais de transparecer mais segurança e confiabilidade no processo.

Os perigos do profissional não atualizado são inúmeros, além de fomentar sinistros de ordem física, aos
colaboradores da Construção Civil, pode acarretar a não cumprimentos de prazos, aumento de orçamentos, e
retrabalhos, e por fim, uma entrega do produto final de má qualidade.

Quando um profissional não busca o aperfeiçoamento e atualização, seu nome, marca, tende a diminuir de
valor, pois com a não atualização vêm má qualidade de serviços e prazos extensos, reputações que
desagregam o conceito e consequentemente a diminuição de mercado.

Como trabalho futuro pretende-se incrementar mais funções na planilha, incluindo cálculo de demanda,
divisão dos circuitos e cálculo dos dispositivos de proteção. Além disso, será implementado um menu
interativo com o usuário, onde o mesmo poderá inserir os valores referentes à edificação e obterá o resultado
final automaticamente.
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INTRODUÇÃO

Esse trabalho traz os resultados de uma pesquisa sobre a influência das Tecnologias da Informação e
Comunicação no processo de ensino e aprendizagem por meio do uso de Plataforma virtual com aporte na
Teoria da Aprendizagem Significativa.

A educação de qualidade está ligada diretamente à estrutura física adequada da escola e à capacitação dos
profissionais da educação. Para se obter uma educação de qualidade é necessário que os professores
estejam preparados para lidar com ferramentas que auxiliem no desenvolvimento das aulas, pois a educação
não evolui com professores mal preparados. Muitos começam a lecionar sem a formação pedagógica
adequada e, portanto, não conseguem desenvolver atividades que facilitem a aprendizagem dos alunos, pois,
embora conheçam o conteúdo, não sabem como ensiná-los e tampouco avaliar os discentes com atividades
diferentes daquelas desenvolvidas na prática cotidiana (Moran, 2007).

O uso da plataforma virtual na educação, aliado aos avanços da tecnologia, conduz suas virtudes em direção
à melhoria do processo de ensino-aprendizagem principalmente em tempos de aulas remotas. Sua utilização
deve ser planejada, visando coerência com estratégias, métodos e técnicas de ensino, aproveitando suas
qualidades de potencial. Essa Ferramenta se aproxima muito mais da “realidade vivida” pelos estudantes que
as práticas tradicionais escolares vigentes e, por isso, despertam um maior interesse entre eles. No entanto,
não se trata apenas de ter esses recursos disponíveis e ao alcance, mas utilizá-los de maneira adequada,
considerando as deficiências na formação docente e as necessidades sócio educacionais presentes na
sociedade contemporânea. A Plataforma virtual não está posta para que o aluno aprenda melhor ou mais
rápido, mas, sim para promover a interação entre os agentes do ensino na direção da aprendizagem em
conjunto. Outro ponto a ser discutido é a resistência de alguns docentes para que haja uma efetivação do uso
desses recursos em tempos de pandemia. O rompimento dessa resistência só será possível quando houver
ampliação dos investimentos na formação e na capacitação dos professores que resistem a essas novas
ferramenta pedagógica como pratica de ensino. Segundo Lago e Brito (2010), o profissional que atua hoje
nas escolas não foi contemplado em sua formação universitária com o uso dessas tecnologias e, portanto,
necessita de uma formação continuada que contemple o uso desses recursos na educação, a compreensão
do que elas são, do por que e de como utilizá-las. Nesse contexto enquanto existirem professores
despreparados no âmbito educacional, muitos não vão se sentirem à vontade para usar esses recursos
metodológico e vivem, com isso, situações de angústia”. Ainda assim, não podemos nos prender somente às
dificuldades que existem na aplicação dessa ferramenta, pois, quando aplicadas adequadamente, funcionam
como um catalisador de conhecimento.
Porém, mesmo que a tecnologia tenha sido criada para auxiliar o professor e facilitar a absorção de
conhecimentos, essa foi, no início, alvo de dúvidas e incertezas sobre se de fato iria ajudar ou apenas tomar o
lugar do profissional. Outro contratempo á destacar, está relacionado à tecnologia e à liberdade de escolher
entre as diversas propostas curriculares, que deveriam ser estendidas a um número maior de cidadãos.
Para uma melhor compreensão entre o professor e a tecnologia, é preciso, também, compreender a relação
entre o ensino e aprendizagem, pois, para se analisar essa relação entre tecnologia/professor e ensino
/aprendizagem tem que observar o espaço em que essa relação se dá. Nesse contexto, o objetivo da
pesquisa é investigar a utilização das tecnologias na educação básica, suas diferenças na percepção do
docente e as dificuldades enfrentadas no cotidiano desses ambientes escolares. E como já sabemos as
plataformas virtuais popularizou-se muito no campo educacional na educação superior, no entanto, com
pouca aplicação na educação básica. A questão problema que norteou a pesquisa foi uso de Plataforma
virtual, como suporte de apoio e acompanhamento do ensino, poderá facilitar a captação de significados no
processo de formação do conhecimento na educação básica?
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MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa aplicada caracteriza-se como, qualitativa, descritiva, participante e de campo. A população alvo foi
constituída por uma professora licenciada em Física e 15 alunos do 1º ano do ensino Médio em situação de
recuperação paralela, desenvolvida entre os anos de 2019 e 2020 em uma escola pública da rede estadual
de ensino no município de Rorainópolis, Roraima, Brasil. Os dados foram obtidos a partir de questionários,
entrevistas, observação participante e atividade na plataforma virtual de aprendizagem, aplicado em dois
momentos distintos, questionário diagnostico e avaliação da UEPS.

Figura 01 – Questionário diagnostico

Fonte: Autoria própria (2020)

A sequência didática foi organizada em 07 etapas teve como público alvo alunos em tempos de isolamento
social. Conforme apresenta as figuras abaixo, ocorreu a aplicação da sequencia didática.

Etapa 01- Primeiro contado com o ambiente virtual de aprendizagem.

Figura 02 – Apresentação

Fonte: Autoria própria (2020)

Etapa 02 – Levantamento prévio

Figura 03 – Estudando o referencial

Fonte: Autoria própria (2020)

Etapa 03 – Aprofundando os conhecimentos da disciplina.

Ainda dando continuidade a esta etapa foi proposta um novo simulador, onde o aluno terá que ser preciso em
seus dados, caso contrário poderá causar um desastre ambiente disponível no link
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http://www.labvirt.fe.usp.br/simulacoes/fisica/sim_cinematica_aviao.htme após realizar esta simulação deverá
contribuir no fórum. Conforme apresenta as figuras 04 e 05

Figura 04 - tempo e distancia

Fonte: labvirt. org.com (2020)

De todo modo, conforme análise das simulações, observou-se que houve indícios de aprendizagem,
retratando em seus argumentos nos comentários e fóruns, conceitos ordenados hierarquicamente, unidos por
termos ligantes sofisticados e relacionáveis às suas concepções iniciais.

Os argumentos, após a explicação dos conceitos, mostram que o aluno conseguiu assimilar muitos conceitos
e relaciona - lós aos anteriores, compreendendo o real significado dos conceitos. Como sabemos que não
existe uma metodologia pronta, de acordo com Moreira e Massoni (2016, p. 54) a mesma é para ser
construída juntamente com o aluno, para que seja de fato uma aprendizagem duradoura, portanto podemos
concluir que nesta fase da sequência didática o aluno teve progressos. Conforme apresenta figura 05

Figura 05 – Resposta obtida nos comentários e fóruns

Fonte: Autoria própria (2020)

Etapa 04 – Consolidação dos conhecimentos dos alunos. Simulador



272

Figura 04 – Comentário promovido da professora e alunos na plataforma virtual de aprendizagem

Fonte: Autoria própria (2020).

Etapa 05- Avaliação dos conhecimentos (Comentários)

Figura 06 – Velocidade média Tabela 02 – Resposta obtida referente a pergunta de

Fonte: labvirt. org.com (2020) Velocidade média

Fonte: Autoria própria (2020)

Etapa 06 – Avaliação da aprendizagem na UEPS e Etapa 07 – Avaliação da professora sobre a UEPS.
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O simulador vem com a seguinte pergunta: dois caminhões partem de pontos distintos, em uma estrada com
velocidades diferentes. O caminhão A sai do Km 75 com velocidade igual a 50km/h. O caminhão b parte do
Km 90 com velocidade igual a 80km/h. Após 1 hora qual será a distância entre os caminhões? E esta
disponível no link http://www.noas.com.br/ensino-medio/fisica/mecanica/cinematica/caminhoes/ como
apresenta figura abaixo

Figura 07 – Distância Figura 08 comentários dos alunos no momento de interação

Fonte: labvirt. org.com (2020) Fonte: Autoria própria (2020

Após cada aluno descobrir a resposta terá que contribuir nos comentários da plataforma virtual. Nesta etapa
buscou investigar os conhecimentos dos alunos sobre as Cinemática, a partir de situações vivenciadas pelos
próprios alunos na simulação. Com este problema abordado pretendeu -se, promover, uma forma diferente,
do professor acompanhar o desenvolvimento do aluno., proporcionando ao mesmo tempo que o aluno a
compreensão do aluno diante da atividade remota realizada e ainda é sugerido que seja especifico ao
detalhar o que ocorreu com a distância entre os caminhões se aumentou ou diminuiu e porquê isso aconteceu
com o passar do tempo?

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na fase diagnóstica, as respostas obtidas, revelaram que os alunos pesquisados demostram aversão à
disciplina de Física (80%).Percentual preocupante, mas compreensível, pois somente se é capaz de aprender
o que se tem interesse (Ausubel, 1980).

Na fase dos organizadores prévios – (Simulador), percebeu-se mudanças de postura dos alunos em relação
ao estudo da disciplina.

“Senti vontade jogar, queria saber como funcionava a simulação, vi que era um avião , queria saber do que se
tratava [...] (A2). Na fase de consolidação dos conhecimentos percebeu-se que as ferramentas inseridas na
sala virtual selecionadas para o desenvolvimento da pesquisa, contribuíram na aprendizagem de conceitos do
ensino da disciplina de modo que as situações de aprendizagens propostas, tornaram - se

Diferentes das situações estáticas simplesmente descritas no livro didático.

Tabela 01 – perguntas da avaliação somativa e percentual de acertos

Perguntas % de acertos.

P-01-Compreender movimento e repouso 87%

P-02-Compreender tempo, deslocamento, posição, vetores e etc. 76%

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

P-05-Formular os conceitos básicos de Cinemática 100%

Fonte: A pesquisa (2020)

É notório que a plataforma virtual utilizada como pratica metodologia nas aulas remotas auxiliou o estudante a
separar as características essenciais ou regularidade do conteúdo desenvolvido, passando a representá-lo
por símbolos, até que com o passar do tempo, os significados dos conceitos deixassem de ser
individualizados de seus subsunçores e se tornassem um subsunçor modificado pelas novas ideias e
informações que foram assimiladas pelos significados mais estáveis das ideias estabelecidas.

CONCLUSÕES

É notório que muitos professores estão bastante resistentes ao uso de plataforma virtual em tempos de
isolamento social, principalmente na educação pública e na educação básica, seja pelo comodismo, pela falta
de comprometimento ou pela falta de formação adequada para a utilizar tais recursos. Para os professores
mais antigos, ficou difícil se adequar às novidades e se desapegar dos antigos modos de ensino; para
aqueles que desejavam a utilização dessas tecnologias, faltou recursos e formação continuada para
manusear essas ferramentas, principalmente na escola pública e ensino básico. É necessário maior
investimento do governo na capacitação e formação continuada dos professores, para que os mesmos
utilizem de forma eficiente as plataformas virtuais como metodologia alternativa em tempos de pandemia,
ajudando assim na aprendizagem dos alunos. Uma vez que a Plataforma Virtual oportuniza, a concretização
do conhecimento. Seus recursos contribuíram para a motivação e desenvolvimento do aluno. O sucesso
desse trabalho, não se deu apenas na aplicação da sequência metodológica, mas também, no envolvimento
que este recurso causou nos participantes da pesquisa trazendo, mudanças comportamentais e atitudinais
como sugeridas nos aspectos teóricos da aprendizagem.

A utilização de softwares livre sendo recurso alternativo ao ensino e aprendizagem, contribuíram para a
assimilação significativa de alguns conceitos do conteúdo de ministrado, em que conceitos mais específicos
como Introdução a física, posição, velocidade, dentre outros, foram relacionados e assimilados pelo conceito
do estudo do movimento, mais geral, inclusivo e já previamente estabilizados na estrutura cognitiva do aluno.

Esta pesquisa abre caminhos para outros olhares que possam ainda experienciar e aprofundar os processos
de construção dos conceitos de Física e o uso de recursos tecnológicas e suas formas de mediar esse
conhecimento construído com a associação e a evolução da tecnologia nas etapas futuras que teremos de
novas gerações.Com esses olhares, a pesquisa assinala reflexões sobre os resultados encontrados que
serão disponibilizados de forma acessível a todos, para que se possa dar continuidade a questionamentos que
surgiram durante as análises. Entende-se que a geração dos jovens de hoje, por ser completamente
mediática, demanda mais estudos sobre o uso de ferramenta tecnológica, associado com o estudo do ensino
de Física.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo é resultado da organização do minicurso intitulado “Perspectiva de aprendizagem no
Ensino de Ciências nos espaços não formais”, realizado pelas acadêmicas do Mestrado Profissional em
Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima - UERR evento realizado na Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia - SNCT no ano de 2019. Com o objetivo de investigar as contribuições do minicurso
para a formação docente bem como possibilitar a utilização dos os espaços não formais para o Ensino de
Ciências. A pesquisa é de cunho qualitativo, possui abordagem metodológica bibliográfica e de campo.

Atualmente pode-se afirmar que há um consenso entre a comunidade científica, quanto à urgente
necessidade de uma Educação Científica para todos os indivíduos, processo pelo qual deva acontecer e
iniciar desde a infância e para toda a vida. Nesse contexto, os espaços não formais surgem como
mecanismos em potencial para possibilitar aprendizagens de ciências para os indivíduos, promovendo um
ensino para além dos muros da escola de modo motivador e significativo com todos os envolvidos, de acordo
com Jacobucci (2008), os espaços não formais são lugares, diferentes da escola, onde é possível
desenvolver atividades educativas.

Assim, o interesse acerca da temática, surgiu da necessidade de contribuir com a formação docente e o
desenvolvimento de práticas docentes mais dinâmicas utilizando os espaços não formais, visto que esses
espaços guiam para o planejamento de um ensino pautado no desenvolvimento e construção de benefícios
cognitivos para os indivíduos, a sociedade e o meio ambiente. Nesse contexto, pode-se destacar que a
relação espaços não formais e escola, tem se configurado como forte aliada para colaborar numa perspectiva
de aprendizagem significativa no Ensino de Ciências, com o sujeito participando de atividades que
aperfeiçoam as habilidades de observação, experimentação, comunicação e a discussão de fatos e ideias.

Dessa forma, para além dos muros e grades da escola, existe uma série de espaços educativos, que podem
auxiliar na complexa tarefa de alfabetizar cientificamente. Logo, faz-se indispensável, a ação conjunta de
diferentes atores sociais e instituições no sentido de fomentar esse processo na comunidade escolar. Nessa
trajetória, os estudos propostos pelos acadêmicos do Mestrado Profissional do Ensino de Ciências – PPGEC
de Boa Vista-RR guiam para a expansão desses conhecimentos na capital roraimense, sendo esses estudos
temas fundamentais que nortearam o minicurso intitulado “Perspectiva de aprendizagem no Ensino de
Ciências nos espaços não formais”, realizado pelas acadêmicas do Mestrado Profissional em Ensino de
Ciências da Universidade Estadual de Roraima – UERR na SNCT-2019. A pesquisa de Chaves (2017), que
trata sobre as potencialidades do Parque Germano Augusto Sampaio; a de Souza Filho (2014) utilizando o
espaço Mini Zoo do 7º Bis; Magalhães (2015), tecendo um amplo estudo do Igarapé Mirandinha e a
investigação do meio de Tratamento de Água da CAER; a pesquisa realizada no Bosque dos Papagaios
investigado por Lau (2014); Rodriguês (2014) com estudos levantados no Museu Integrado de Roraima; o
estudo de Cardoso (2019) e a Feira do Produtor constitui o acervo teórico discutido no minicurso como

mailto:niserizzatti@gmail.coml
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perspectiva de abordagem no Ensino de Ciências para organização de aulas práticas e significativas para os
estudantes.

Portanto, o artigo descreverá os resultados e discussões fomentados no minicurso, para o público de
acadêmicos dos cursos de licenciatura e comunidade em geral interessados, como possibilidade de formação
docente de modo significativo, bem como corroborar para os conhecimentos referentes ao processo de
Alfabetização Científica no Ensino de Ciências.

MATERIAL E MÉTODOS

A presente pesquisa possui abordagem qualitativa, sendo utilizado para coleta de dados aplicação de um
questionário para o público de 10 participantes do minicurso organizado na SNCT que aconteceu nos dias 21
á 27 de outubro de 2019. Os participantes alvos do estudo foram: seis acadêmicos do curso de Biologia, três
acadêmicos do curso de Geografia e um acadêmico do curso de Química da UERR, que por motivos éticos
da pesquisa terão suas identidades preservadas e serão nomeados pelas iniciais P (participantes e a
numeração de 1á 10).

O minicurso intitulado “Perspectiva de aprendizagem no Ensino de Ciências nos espaços não formais” teve
duração de 4 horas, onde buscou informações diretamente com a população pesquisada sobre a perspectiva
de utilização dos espaços não formais no contexto escolar, e contribuiu com o desenvolvimento de novas
possibilidades de práticas educativas mais dinâmicas no Ensino de Ciências utilizando espaços não formais
existentes em Boa Vista-RR.

O roteiro de ações realizadas durante o minicurso, contou com as seguintes atividades: organização e
apresentação de um infográfico que serviu como ferramenta metodológica para evidenciar o potencial dos
espaços não formais da capital roraimense a partir de uma linguagem clara e bastante ilustrativa; rodas de
conversas abordando as contribuições dos espaços não formais para o Ensino de Ciências; apresentação de
uma sequência didática organizada pelos participantes do minicurso, e ao final aplicação de um questionário
para diagnosticar a ampliação e contribuições do minicurso para a formação continuada.
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Figura 1: Infográfico: Contribuições dos Espaços Nãos Formais - 2019.

Com relação à dinâmica de utilização e organização de um infográfico, Módolo e Gouveia Junior (2007),
aponta que:

[...] um infográfico não deve ser considerado apenas um conjunto de tabelas, cores,
desenhos e/ou fotos com o intuito de deixar a informação mais bonita, mas sim como
um instrumento que visa facilitar a compreensão da informação e oferecer uma noção
mais rápida e clara dos sujeitos, do tempo e do espaço dessa informação. (MÓDOLO
E GOUVEIA JUNIOR, 2007, p.296).

Nessa perspectiva o infográfico organizado para o minicurso, constitui ferramenta indispensável para
contribuir com a compreensão da temática pelos participantes. Pois este recurso pode ser utilizado para
veicular informação que exigem mais detalhamentos. [...] “Assim, atingem mais leitores, proporcionando,
inclusive, mais agilidade ao processo de recepção textual.” (CALEGARI, PERFEITO, 2013, p. 297).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mediante as atividades propostas, observou-se que a realização do minicurso, contribuiu como ferramenta
motivadora para a busca por conhecimentos sobre a temática e desenvolvimento de habilidades cognitivas
acerca dos espaços não formais, como possibilidade para a promoção da Alfabetização Científica na
formação docente. As atividades sugeridas ao longo do minicurso tiveram papel relevante no esclarecimento
sobre o conceito dos espaços não formais e o planejamento de práticas educativas para utilização desses
espaços de modo eficaz. Como aponta Silva e Fachín Terán (2013): “que devido ao acúmulo de
conhecimentos oriundos das diversas atividades humanas, a educação nos dias de hoje não pode ser
estritamente ao contexto escolar”, ou seja, os espaços não formais constituem em um instrumento educador
no processo de Alfabetização Científica dos indivíduos.

Nessa perspectiva, durante as atividades propostos no minicurso, notou-se inicialmente o acanhado
envolvimento dos participantes, porém à medida que a abordagem da temática foi sendo gradativamente
contextualizada, sendo discutidos a partir de situações reais, concomitantemente os participantes interagiram
e se envolveram ativamente nas ações, como reforça Prudêncio e Guimarães (2017, p.02), enfatizando para:

“a necessidade de trazer os conhecimentos científicos e tecnológicos para mais perto da vida da população,
pois vivemos em uma sociedade na qual esses conhecimentos sobre ciência e tecnologia estão presentes
nas conversas informais, nas mídias e até na forma como nos socializamos”.

No que se refere ao desenvolvimento da atividade realizada em grupo, que buscou fomentar a organização
de uma sequência didática utilizando os espaços não formais, os participantes P1, P2, P3, P4 e P5 relataram:
“que a utilização dos espaços não formais, colabora para uma aprendizagem mais dinâmica, pois aproxima
os alunos de outros ambientes, saindo da rotina monótona e repetitiva de sala de aula; os participantes P6,
P7, P8, P9 e P10, relataram que “ a utilização dos espaços não formais contribuem significativamente na
aprendizagem dos alunos e em nossa cidade existem inúmeros espaços que podem contribuir para uma ação
educativa, porém o que se observa e que os espaços dentro do contexto escolar ainda são pouco utilizados”.

Apresentação da Sequência Didática, utilizando os espaços não formais no Ensino de Ciências.
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Figura 2: Exposição dos Trabalhos, autoras, 2019.

Referente aos dados levantados a partir da aplicação do questionário, contendo cinco perguntas abertas,
obteve-se os seguintes resultados. Quando perguntados qual a concepção de espaços não formais? Os
resultados apontaram que todos os participantes reconhecem o que seria um espaço não formal, - ENF como
se percebe nas respostas: P1, P2, P3 e P5 “os espaços não formais são aqueles espaços fora da escola que
organizamos as aulas, eles podem ser praças, zoológicos, entorno da escola, uma horta”; os participantes P4,
P6, P8 e P10, responderam que: “é planejar e fazer uma aula dinâmica utilizando outros espaços que não
seja a sala de aula”; e os participantes P7, P8 e P9 descreveram que “é levar os alunos para um espaço fora
dos muros da escola, com um planejamento bem organizado para que possa contribuir com o processo de
ensino e aprendizagem”.

Quando perguntados se conseguem diferenciar um ENF de um espaço formal EF? Todos os participantes
conseguiram diferenciar, estabelecendo que os espaços formais são as instituições de educação como escola,
e que os espaços não formais são espaços para além dos muros da escola que orientam para uma prática
educativa. Isso pode ser resultado da ampliação de discussões e desenvolvimentos de atividades que esses
espaços têm obtidos dentro do contexto escolar. Como apontam os estudos propostos por Chaves e Rizzatti
(2019), que estabelecem: “que as concepções sobre espaço não formal, vem rompendo paradigmas no que
se refere ao ensino ofertado para a sala de aula”, as autoras também reforçam que a utilização desses
espaços contribui para “a formação ou instrução de indivíduos” (CHAVES E RIZZATTI, 2019, p. 150).

Quando perguntados sobre: Você possui alguma experiência de utilização dos ENF e quais espaços
existentes em Boa Vista podem ser considerados como ENF? Obtivemos as seguintes respostas: os
participantes P1 á P8 apontaram não possuir nenhuma experiência, o que provavelmente pode ser
constatado, em virtude dos participantes não possuírem experiência na prática docente, e apenas os
participantes P9 e P10 relataram já possuir experiência em espaços não formais, pois estes participantes são
professores, e relataram já “terem participado de projetos escolares, realizado por iniciativa da escola, onde
suas turmas participaram de passeios no zoológico da cidade, e no bosque dos papagaios” (P9, P10), porém
como os próprios relatos destacam as visitas a esses espaços serviu apenas como uma aula passeio, tanto
para o professor quanto para os alunos. Nessa perspectiva Marandino (2009), orienta que faz-se necessário a
busca de metodologias e estratégias específicas que viabilizem não repetir a escola em outros espaços,
fazendo-se necessário a superação da visão de espaços não formais como complemento da escola. Estes
espaços possuem seu potencial próprio para aprimorar o processo de ensino e aprendizagem.

Ao solicitar que os participantes citassem os ENF conhecidos, logo no início do minicurso, através de uma
roda de conversas, estes disseram 4 (quatro) espaços: praça, museu, zoológico e parque. Após o
desenvolvimento do minicurso observou-se que os participantes conseguiram nomear 10 (dez) novos
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espaços, sendo eles: Embrapa – Embrapa & Escola; Centro de Triagem de Animais Silvestres/Cetas;
Companhia de Tratamento de Água e Esgoto de Roraima; Selvinha Amazônica; Aterro Sanitário; APP da
Barreirinha – Igarapé Grande; Cooperativa Terra Viva; Feira do Produtor Rural; Lago dos Americanos e Orla
Taumanã.

E por fim, quanto indagados sobre de que forma os ENF poderiam contribuir para o Ensino de Ciências, os
participantes P1 á P7, apontaram que “contribuem com aulas diferenciadas, dinâmicas, para além da sala de
aula, possibilitando ao aluno ampliar seus conhecimentos e interagir com aspectos ambientais e que fazem
parte de sua realidade”; P8, P9 e p10 descreveram que a utilização dos espaços traz melhorias significativas
entre prática e teoria, segundo ele é possível que o professor aborde na teoria dentro de sala os conteúdos
de ciências, e a partir dos espaços não formais, contribua para realizar o desenvolvimento dos contextos
abordados na prática, para que estes conteúdos possam trazer mais significado no processo de ensino e
aprendizagem, como corrobora Silva e Fachín Terán (2012), “que os espaços não formais possibilitam uma
formação mais integral, com ganhos na aprendizagem dos conteúdos curriculares, na formação de valores e
atitudes, além de desenvolver a sociabilidade”.

CONCLUSÕES

Os resultados apontaram que a abordagem da temática do minicurso ampliou os conhecimentos dos
participantes, colaborando na formação reflexiva e crítica dos futuros docentes, para que sejam capazes de
romper paradigmas e colaborar para a transformação de um ensino de ciências conceitual baseados nos
livros didáticos, fomentando a utilização de ENF em seus planejamentos. Cabe destacar que a utilização
desses espaços necessita de planejamento, organização e aprofundamento teórico, para colaborar com o
processo de Alfabetização Científica, visto que requer dos indivíduos a inserção em uma cultura científica,
bem como o desenvolvimento de pensamento científico, crítico e reflexivo, das situações no qual estão
inseridos.

Assim, para que haja um ensino significativo dos estudantes, é fundamental o planejamento e organização de
atividades que desperte e incentive o interesse pelos conteúdos trabalhados, e possibilite novas
oportunidades de aprendizagens. E nesse novo cenário a ênfase é para um ensino planejado e organizado,
que motive e faça o estudante estabelecer novas interações e relações com os espaços não formais.
Ressalta-se ainda, que é de suma relevância que durante as ações de práticas educativas, o professor das
disciplinas de ciências, assuma o compromisso de promover oportunidades para que o estudante seja o
protagonista de sua aprendizagem, e não mero expectador, e para isso, faz-se indispensável o
desenvolvimento coletivo dos estudantes para ir à busca de novos conhecimentos, como a utilização dos ENF.

Portanto, dentro do contexto do Ensino de Ciências, a relação de ensino-aprendizagem, não pode ser um
processo mecânico e isolado, onde prevalece a transmissão de conceitos, mas deve ser um processo
dinâmico de integração dos saberes necessários para o desenvolvimento intelectual dos indivíduos, por meio
do diálogo constante, para que o estudante seja capaz de construir o seu pensamento para a tomada decisão
exitosa na sociedade.
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INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019, a China informou à Organização Mundial da Saúde (OMS), o surto de uma doença
similar a pneumonia, o novo coronavírus, nomeado como COVID-19, tornando-se este um surto de altíssimo
contágio, rapidamente chegando ao Brasil em fevereiro de 2020, em São Paulo/SP e em toda a América
Latina (RODRIGUES-MORALES, 2020).

Em Boa Vista, a quarentena iniciada em março de 2020, alterou significativamente a rotina das pessoas de
modo geral, inclusive dos adolescentes, com fechamento de escolas, praças públicas e afins, academias de
musculação, clubes, shoppings, e o comércio em geral, ocasionando um isolamento social, limitando assim a
prática de atividade física da população (BOA VISTA, 2020).

No início da pandemia, houve vários comunicados emitidos pelas instituições governamentais, médicas e de
educação física. No primeiro discurso predominou a perspectiva biológica, em que se orientava sobre a
higiene pessoal e uso de equipamentos de proteção individual durante a prática de exercícios em locais
fechados (KNUTH; CARVALHO; FREITAS, 2020). Algumas recomendações preventivas para evitar a
disseminação do coronavírus, incluíam sempre lavar as mãos com água e sabão, além de uma etiqueta
respiratória, que consiste em cobrir a boca com o antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar, uso de
máscaras, e álcool 70% (BRASIL, 2020).

Logo após estas recomendações, foi indicado que as pessoas fizessem atividade física em suas casas,
evitando exposição em academias e locais fechados. A grande questão foi que as pessoas foram
incentivadas a fazerem atividade física, sem nenhum tipo de equipamento e acesso ao conhecimento que os
profissionais da área possuem para prescrição de exercícios. (KNUTH; CARVALHO; FREITAS, 2020).

Segundo Miguel et al. (2020) o aumento na quantidade de pessoas que passaram a praticar exercícios sem
adequada orientação, poderá causar lesões através da incorreta realização desses exercícios.

Evidências encontradas em outros estudos, destacam a importância de praticar atividade física durante a
pandemia do Covid-19, mesmo que seja em uma intensidade moderada ou leve, preferivelmente em
ambiente aberto, ou até mesmo, dentro de casa, reduzindo o sedentarismo, além de manter o tempo de
repouso adequado (PITANGA; BECK; PITANGA, 2020).

Nas últimas décadas a inatividade física observada entre adolescentes teve elevação quanto ao seu índice.
Fatores múltiplos podem estar diretamente ligados a baixa adesão à atividade física dessa população, dentre
alguns podemos citar: demografia, gênero e idade (SILVA et al., 2018).

Objetivou-se verificar a prática de atividade física entre adolescentes de 15 a 17 anos da cidade de Boa Vista
durante o período do isolamento social.

MATERIAL E MÉTODOS
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O estudo foi transversal, descritivo, não aleatório e primário. Participaram do estudo 36 adolescentes (16
meninos, 20 meninas), com idade entre 15 e 17 anos, de Boa Vista-RR. A coleta de dados foi realizada por
meio de um questionário criado no Google Forms, contendo 8 questões fechadas e 2 abertas. O questionário
foi enviado por WhatsApp ® em grupos de conversa com solicitação de retransmissão. A coleta de dados
aconteceu no período de 03 a 11 de setembro de 2020.

O índice de massa corporal (IMC) foi mensurado através das informações de massa corporal (kg) e estatura
(cm) informados pelos participantes da pesquisa, o cálculo foi realizado de acordo com o manual Proesp-Br
(GAYA; GAYA, 2016). Os dados coletados foram agrupados em função do padrão de resposta. O IMC foi
classificado de acordo com a tabela normativa do PROESP-BR/2016 para Valores críticos de IMC para a
saúde (zona de risco à saúde; zona saudável). Os dados obtidos foram tabulados no programa Excel para
análise percentual.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 1, é apresentada a composição da amostra e o risco à saúde em função do gênero. Setenta por
cento (70%) das meninas e 62% dos meninos ficaram classificados como saudáveis, 30% das meninas e
37,5% dos meninos estão com risco a saúde.

Tabela 6 - Valores de média e desvio padrão da idade (anos), massa corporal (kg), índice de massa
corporal (kg/m²), e classificação do IMC à norma PROESP-2016 (percentual), em função do gênero, de
adolescentes de Boa Vista/RR, em 2020.

Gênero Massa Corporal (Kg) IMC (Kg/m²) Classificação %

Feminino (n=20) 58 ± 11 22 ± 3 Risco à saúde 30%

Saudável 70%

Masculino (n=16) 67 ± 14 22 ± 4 Risco à saúde 37,5%

Saudável 62,5%

Total Geral 62 ± 13 22 ± 4

A figura 1 apresenta os exercícios praticados pelos adolescentes de ambos os sexos com percentual de
adeptos por atividade. Houve predominância da corrida 14%, seguido de dança e musculação com 12% de
adeptos.
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Figura 1 – Exercícios praticados pelos adolescentes de ambos os sexos.

A tabela 2, apresenta os percentuais das respostas dos adolescentes para ambos os sexos. Os meninos
consideraram-se fisicamente ativos 93,8%, as meninas não se consideraram ativas 70%. As meninas não se
sentem segurança em treinar durante a pandemia 55%, ao passo que 87,5% dos meninos sentem-se seguros.
63% das meninas fazem exercício por motivos de saúde e estética, e 30% não fazem nada. 81% dos
meninos fazem por saúde e estética, e 4% não faz nada.

Referente a frequência de exercício por semana, 85% das meninas se exercitam de 0 a 3 dias, e 75,1% dos
meninos se exercitam de 4 a 7 dias por semana. Sobre a frequência de exercício durante a quarentena, 50%
das meninas e 33,3% dos meninos diminuiu a frequência, 16,7% das meninas e 13,3% dos meninos
aumentou a frequência, 16,7% das meninas e 33,3% dos meninos mantiveram a mesma frequência de antes
da quarentena, 16,7% das meninas e 20% dos meninos começou a se exercitar durante a quarentena.

Tabela 2 - Percentuais de comportamento sobre atividade física de adolescentes em função do gênero,
durante o isolamento social em Boa Vista-RR em 2020.

Comportamento Feminino (n=20) Masculino (n=16)

Fisicamente ativos SIM (30%) NÃO (70%) SIM (93,8%) NÃO (6,3%)

Segurança em treinar na pandemia SIM (45%) NÃO (55%) SIM (87,5%) NÃO (12,5%)

Motivos para fazer exercício

Performance (7%) Performance (15%)

Estética (26%) Estética (31%)

Saúde (37%) Saúde (50%)

Não faz nada (30%) Não faz nada (4%)

Frequência semanal de atividade
física

0 - 3 dias (85%) 0 - 3 dias (24,2%)

4 - 7 dias (15%) 4 - 7 dias (75,1%)

Frequência exercício na quarentena
Diminuiu (50%) Diminuiu (33,3%)

Aumentou (16,7%) Aumentou (13,3%)
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Manteve (16,7%) Manteve (33,3%)

Começou (16,7%) Começou (20%)

O estudo investigou fatores relacionados à prática de atividade física de adolescentes no período de
isolamento social decorrente da pandemia do COVID-19. No índice de massa corporal, os resultados
apontaram 30% das meninas e 37,5% dos meninos com risco à saúde, ou seja, estão acima do peso
esperado.

Em estudo realizado por Sumini et al. (2020) com 24 escolares de ambos os sexos, com idade de 11 a 15
anos, de Curitiba-PR, verificou-se 12,5% de sobrepeso, ao passo que 87,5% estava na zona considerada
saudável. Se comparado os resultados entre esse estudo, o índice de sobrepeso é 3 vezes maior, dos
apresentados pelos adolescentes em Boa Vista.

No entanto, Souza et al. (2020), em seu estudo envolvendo 363 escolares de ambos os sexos, com idade
entre 9 a 17 anos, de Votuporanga-SP, observou 73% das meninas, e 78%dos meninos com IMC na zona
saudável. Nesse sentido, os índices dos adolescentes em Boa Vista, apresentado uma maior proximidade
com este estudo.

Sobre considerar-se ativos fisicamente, observou-se entre os meninos 93,8% e 30% nas meninas. Souza et
al. (2020) verificaram 59,6% entre meninos 46,1% nas meninas considerando-se inativos fisicamente. Em
nosso estudo houve uma variação maior quanto à percepção de ativos e inativos em função do gênero.

Estudos recentes apontam que as diversas restrições impostas às pessoas como medidas de combate ao
COVID-19 mexeram profundamente no comportamento de todos. O fechamento de escolas e academias,
ambientes promotores da atividade física, entre outras medidas, corroboraram às pessoas tornarem-se
menos ativas, aumentando o risco de outros problemas de saúde como ociosidade e estresse. Esse estudo
alerta ainda para possíveis efeitos negativos nos processos cognitivos (MALLOY-DINIZ et al., 2020).

Em nosso estudo a corrida, musculação e a dança, foram as práticas mais apontadas pelos adolescentes.
Mendonça et al. (2018) avaliou 2.350 adolescentes de ambos os sexos, entre 14 e 19 anos de idade em
escolas públicas e privadas do município de João Pessoa-PB, verificou que os exercícios de deslocamentos
ativos eram os mais praticados por adolescentes e que o grupo de esportes ficava em segundo lugar, com
destaque para futsal, futebol, voleibol. Essas diferenças podem ser atribuídas a situação pandêmica atual, já
que o estudo de Mendonça e colaboradores deu-se em período não pandêmico.

No tocante aos motivos que levaram os adolescentes à prática de atividades físicas, houve um destaque para
a busca por saúde. Esse achado encontra similaridade com o estudo de Romano e Santos (2015) que
verificaram que o fator saúde é o que mais motivou a prática de esporte, precisamente o futebol em
adolescentes na Cidade de Cambará/PR, os autores alegam que há uma conscientização maior sobre a
importância da saúde na vida das pessoas de modo geral.

No tocante a frequência de exercícios por semana, os meninos afirmaram se exercitam mais (5 a 6
dias/semana), já as meninas predominaram (0 a 3 dias/semana). Tal achado também foi observado no estudo
de Guedes et al. (2001), avaliou 281 adolescentes de ambos os sexos, entre 15 e 18 anos de idade em
escolas do ensino médio de Londrina-PR, os rapazes praticavam em média 3,20 horas de atividades
semanais, contra menos de 1 hora das meninas.

É importante considerar que essa percepção precisa ser melhor avaliada, pois os autores colocam que
existem outras atividades que muitas vezes passam despercebidas e não são computadas.

Constatamos que 50% das meninas e 33,3% dos meninos diminuíram a frequência das atividades físicas
durante a pandemia. Nogueira et al. (2020) em estudo recente argumenta que a Pandemia do COVID-19
mudou completamente a maneira comportamental das pessoas de todas as faixas etárias. Que em
decorrência das orientações e recomendações adotadas pelas autoridades para que as pessoas acatassem o
isolamento social, ou seja, evitassem sair de casa, ensejou no aumento do sedentarismo, acarretando outros
problemas a saúde.

Esses estudos corroboram com os achados no que tange a diminuição da atividade física durante o período
pandêmico da COVID-19, observado nos adolescentes em Boas Vista – RR.
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Em um estudo documental de análise dos discursos produzidos por instituições de saúde sobre atividade
física no início da pandemia no Brasil, foi verificado que o conteúdo dos discursos mais frequentes era sobre
exemplos de práticas de atividade física em casa, orientações para cuidado e higiene de equipamentos e
materiais utilizados durante a prática, e muitas indicações para a não prática de exercícios em ambientes
fechados ou com aglomeração de pessoas (KNUTCH; CARVALHO; FREITAS, 2020). Essas recomendações
corroboram com nossos achados, no qual 55% das meninas afirmaram não estarem dispostas a treinar em
uma academia em função de não se sentirem seguras para realizar seus treinos durante a pandemia, já os
meninos 87,5% revelaram que sentem-se seguros em realizar seus treinos, ignorando as recomendações das
autoridades.

Pitanga et al. (2020) em estudo que reuniu diversas pesquisas recentes, nesse período pandêmico, sugerem
que a atividade física ao ar livre ou mesmo em casa como importante ferramenta no combate aos efeitos
deletérios ligados as consequências físicas e mentais na quarentena do COVD-19.

Esses argumentos apontados por Pitanga et al. (2020) poderiam ser tomados como base para justificar uma
forma mais segura de praticar atividades físicas. No entanto, as recomendações da OMS têm sido incertas e
muitas vezes contraditórias aos estudos. Esses fatos aliados à opinião social, deixam a mente das pessoas
confusa, justificando mais ainda, a insegurança dos adolescentes e demais pessoas.

CONCLUSÕES

O estudo apontou que o índice de massa corporal dos adolescentes tem valores mais elevado, quando
comparado com outros estudos, porém a maior parte da amostra está classificado como saudável. Quanto a
percepção de fisicamente ativos a maior prevalência foi entre os meninos. Houve diminuição na frequência da
atividade física. Os meninos sentem-se mais seguro em fazer atividade física em ambiente externo que as
meninas e o principal objetivo da realização de atividade física por ambos os gêneros é a saúde. Mais
estudos sobre o assunto e com uma amostra maior devem ser promovidos para entender o comportamento
dos adolescentes e possíveis consequências ao envolvimento em atividade física.
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INTRODUÇÃO

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de feijão-caupi (vigna unguiculata (L) Walp.), regiões como as
América Central e do Sul, Ásia; Oceania Europa e Estados Unidos também são produtores deste grão, porém
o continente Africano é o maior produtor (ZILLI et al., 2009). Apesar de ser uma cultura associada a pequenas
propriedades rurais (mão-de-obra familiar), no Nordeste e Norte do Brasil, assume grande importância na
geração de renda na propriedade e na produção de uma proteína a baixo custo para a população, por isso
sua importância socioeconômica, além disso é uma cultura para regiões com pouca disponibilidade hídrica e
nutricional, adaptada ao calor tropical; uma cultura precoce que pode gerar colheita em menos de 80 dias
(ZILLI et al., 2009).

Devido o grão compor a cesta básica brasileira tem parcela garantida no agronegócio nacional, as produções
brasileiras do grão são estimada em 70% do feijão comum (Phaseolus vulgaris) e 30% do feijão-caupi, isso
considerando como regra nacional, porém para regiões Norte e Nordeste a produção é quase que exclusiva
do feijão-caupi (FILGUEIRAS et al., 2009). Para a safra 2018/2019 nas expectativas da Conab (2019) a maior
área de feijão cultivada será no Nordeste com 1.495.000 há, e menor será no norte com 90.000 ha, portanto a
maior produtividade será no Centro Oeste com 1761 kg ha-1 enquanto Norte com 967 kg ha-1 e Nordeste com
441 kg ha-1; porém a região Sul é a que mais vai colher feijão, apesar da sua produtividade ser menor (1592
kg ha-1) que o Centro Oeste, a área plantada é maior (511.000 há para o Sul e 390.000 há Centro-Oeste).
Esses dados deixam claro que a região Norte é carente em pesquisas que desenvolvam tecnologias para
explorar essa leguminosa e consequentemente aumentar a produtividade.

No caso do feijão-caupi para a safra 2018/2019 segundo as expectativas da Conab (2019) a maior área de
feijão cultivada será no Nordeste com 1.056.000 há, e menor será no sudeste (MG) com 16.600 há, Centro
Oeste e Norte com uma área de 138.500 e 68.200 há respectivamente, portanto a maior produtividade ainda
se concentra no Centro Oeste com 1111 kg ha-1, enquanto Norte com 981 kg ha-1, sudeste com 553 kg ha-1 e
Nordeste com 378 kg ha-1; porém esta última região é a que mais vai colher feijão em toneladas, apesar da
sua produtividade ser menor que as demais a área plantada é maior. Roraima é destaque na região Norte
para a produção do feijão caupi, a produtividade no Norte é 2160; 647; 800 e 1136 kg ha-1, dentre os estados
produtivos do norte (RR, AC, PA e TO) respectivamente (CONAB 2019).

mailto:edmilson.e.silva@embrapa.br
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De acordo com as previsões para o feijão no cenário 2018/19, totalizarão 3 milhões de toneladas do grão,
colhidas, somadas ao estoque às importações projetadas em 120 mil toneladas, propiciarão um suprimento
de 3,4 milhões de toneladas, em 2017 o consumo foi de 3,3 milhões de toneladas (CONAB 2019).

O feijão-caupi pertence à família da Fabaceae, segundo Torres (2015) as plantas pertencentes a esta família
têm a capacidade em associar-se com rizóbios, como Rhizobium spp. e juntos, fixarem nitrogênio (N2)
atmosférico. Em função da baixa relação C/N, favorável à decomposição, as leguminosas reduzem
consideravelmente a necessidade da aplicação de nitrogênio via adubo químico (COSTA et al, 2015). A
cultivar Imponente apresenta porte semiereto, ramos laterais curtos, ciclo de maturação precoce e inserção
das vagens acima do nível da folhagem (EMBRAPA, 2016). Tem grãos brancos, com tegumento rugoso de
tamanho extra grande. Ciclos de produtividade que atingem maturidade entre 61 e 70 dias após a semeadura
são classificados em precoce; entre 71 e 80 dias ciclo médio-precoce; entre 81 e 90 dias ciclo médio tardio, e
partir de 91 dias após a semeadura é ciclo tardio (FREIRE FILHO et al, 2011). Em áreas que demandam
mais tecnologias como irrigação, e aproveitamento de área para outras safras, são indicadas as cultivares
mais precoces, por trazer mais economia financeira para a propriedade. Em grandes áreas é importante
diversificar os ciclos (precoce e tardio) para que não fiquem tudo no ponto de colheita ao mesmo tempo,
reduzindo os riscos de perdas para o produtor (ROCHA, 2018).

Objetivou-se no presente trabalho, avaliar.se o resíduo do composto usado no cultivo do tomate é suficiente
para uma sucessão de cultivo de outra cultura, nesse caso o feijão-caupi cultivar Imponente, considerando
que se trata de uma leguminosa e que a reposição do N é feita pela fixação biológica do nitrogênio (FBN),
foram avaliados alguns componentes de produção. Esse cultivo é considerado de base ecológica, pois
mantém a eficiência dos recursos naturais para alcançar o equilíbrio e a sustentabilidade do sistema produtivo;
porém em se tratando de sistemas agroecológicos de produção a falta de informações técnicas tem gerado
vulnerabilidade nos sistemas de cultivo (COSTA et al., 2016). Tecnologias que promovam o desenvolvimento
sustentável devem ser estudadas, pois o feijão-caupi apesar de ser uma cultura rústica ele responde a
melhorias nas técnicas de cultivo.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na Escola Agrotécnica-EAgro, pertencente a Universidade Federal de Roraima
UFRR Campus Murupu, localizada no município de Boa Vista-RR, distante aproximadamente 35 km da
capital Boa Vista, sentido Pacaraima, ao norte da Rodovia BR 174. O solo da área é classificado como
Argissolo Amarelo Distrófico (EMBRAPA, 2013).

O delineamento foi em blocos casualizados, no total foram 5 tratamentos, 4 blocos de 48 metros de
comprimento por 1.20m de largura, e 4 repetições, a parcela tinha 2,4m de comprimento por 1,20m de largura.
O teor de nutriente de cada composto está descrito na tabela 1, os tratamentos foram baseados em doses (kg)
de nitrogênio N (50; 125; 200; 275 e 350), por isso as quantidades de kg ha-1 de cada composto foram em
função do teor de N de cada composto, tabela 2.

Tabela 1: Teor de nutrientes (g kg-1) do composto utilizado

Composto
g de nutrientes kg-1 composto

N P K Ca Mg S % de C

GA 6,07 0,56 1,6 2,83 0,57 0,7 15,89

GS 13,77 0,84 1,46 4,17 1,01 1,1 24,88

PA 10,5 19,47 7,3 52 5,12 2,2 12,23

PS 27,07 63,00 22,00 182,00 33,87 5,27 17,60

(GA) composto de feijão guandu com casca de arroz; (GS) composto de feijão guandu e pó de
serragem, (PA) composto de esterco de aves poedeira e casca de arroz e (PS) composto de esterco
de aves poedeira e pó de serragem (PS).
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Tabela 2: Doses dos compostos usadas para adubação das parcelas

(GA) composto de
feijão guandu com
casca de arroz;
(GS) composto de
feijão guandu e pó
de serragem, (PA)
composto de
esterco de aves
poedeira e casca
de arroz e (PS)

composto de esterco de aves poedeira e pó de serragem (PS).

O trabalho experimental foi realizado em casa de vegetação orientada no sentido norte sul, sendo do tipo
“Arco”, coberta com filme de polietileno transparente, Possui 50 metros de comprimento por 7 metros de
largura, com pé direito de 4 metros. Suas laterais, até a altura do pé direito, são protegidas com sombrite que
proporciona 50% de luminosidade.

O feijão-caupi foi cultivado na sucessão da cultura do tomate com o objetivo de verificar quanto cada
composto deixa de resíduo no solo, por isso novamente a terra foi preparada. Em todos os canteiros o solo foi
revolvido com auxílio do trator de Rabiças (15cv) tracionando o implemento chamado de enxada rotativa,
teve-se o cuidado para que as parcelas anteriormente marcadas (no cultivo do tomate) não fossem desfeitas.
Foram feitos sulcos para a semeadura das sementes do feijão-caupi; O espaçamento utilizado foi de 0.4m
entre linhas (3 linhas por parcela) e 0.1m entre plantas (1 semente a cada 0.1m) a uma profundida de 2 a 3cm,

Tratamentos Dose de N

(kg ha-1)

Kg composto

Em função da dose de N

Kg

de composto

por parcela

(2,4/ m2)

GA

50 8237,23 1,968

125 20593,08 4,944

200 32948,93 7,896

275 45304,78 10,872

350 57660,63 13,848

GS

50 3631,08 0,864

125 9077,71 2,184

200 14524,33 3,48

275 19970,95 4,8

350 25417,57 6,096

PA

50 4761,9 1,152

125 11904,76 2,856

200 19047,62 4,56

275 26190,48 6,288

350 33333,33 7,992

PS

50 3695,49 0,888

125 9238,73 2,208

200 14781,97 3,552

275 20325,2 4,872

350 25868,44 6,216
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o poder germinativo das sementes era de 100%. Não foi feita nenhuma outra forma de adubação, a cultura foi
exclusivamente produzida com o residual.

A semedura ocorreu no dia 7 de dezembro de 2018, as sementes foram inoculadas com o inoculante BR
3262 da Embrapa, em vasilha de 1L foi misturado 500mL de água,100g de açúcar, 50g do inoculante e em
um balde foi misturado a calda com as sementes. Aos 5 dias após a semeadura todas as sementes já
estavam germinadas. A primeira capina foi realizada 12 dias após a semeadura. A partir do dia 08 de janeiro
2019 apareceram as primeiras flores, aos 32 dias após a semeadura. No dia 24 de janeiro todas as plantas
de todos os tratamentos já estavam carregadas de vagens.

No dia 04 de fevereiro de 2019, aos 58 dias após a semeadura, foi feita a primeira colheita de feijão verde, de
um total de 4. As vagens foram coletadas em saquinhos de papel com volume de 1L, em cada tratamento
foram colhidas 3 plantas, as quais estavam marcadas com fitas brancas. Posteriormente foram pesados os
saquinhos cheios de vagens descontando a tara de cada um, depois de pesados forram contadas debulhadas
e pesado somente os grãos de cada tratamento a partir de então levados para o destino.

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) utilizando-se o programa Sisvar
(FERREIRA, 2011). Ocorrendo diferença significativa entre as médias, foi aplicado o teste de Scott-Knott a
5% de probabilidade.

As Características avaliadas do feijão de vagem foram: Número de vagens por planta; Massa em gramas das
vagens por planta; Massa de grãos por planta; Número de grãos por vagem e Produtividade média por
hectare expressa em kg de vagens (kg ha-1);

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pela Tabela 3 observa-se que houve efeito isolado da fonte de variação tipos de composto para as variáveis
número de vagens, massa das vagens, massa de grãos, número de grãos e produtividade. Para todas as
variáveis o melhor composto foi o esterco de poedeira com serragem.

Tabela 3: Médias de todos os tratamentos das variáveis: número de vagens; massa de vagens em gramas;
massa de grãos em gramas; número de vagens e Produtividade Kg ha-1.

Médias de todos os tratamentos das variáveis estudadas

Composto N0Vagens
(u)

Massa
vagens (g)

Massa
Grãos

(g)

N0Grãos/

Vagem (u)

Produtividade

Kg ha-1

GA 6,22 a1 27,83 a1 11,87 a1 4,50 a1 2966,29 a1

GS 6,23 a1 28,98 a1 14,93 a1 4,87 a1 3733,33 a1

PA 8,40 a2 43,82 a2 20,48 a2 4,99 a1 5120,41 a2

PS 9,03 a2 56,35 a3 25,04 a3 5,49 a2 6261,41 a3

Médias seguidas da mesma letra e número não diferem estatisticamente segundo o teste de Scott-Knott a 5% de

probabilidade.

Para a variável número de vagens por planta, apesar de não diferir estatisticamente ao composto esterco
de poedeira com casca de arroz, o que mais produziu vagens foi o esterco de poedeira com serragem,
chegando a média de 9,03; ficando acima dos valores encontrados por Melo et al. (2013) que foi de 5,85
vagens por planta, usando 60kg de N ha-1, Benett et al. (2013) avaliando as formas de aplicação e doses de
nitrogênio em cobertura na cultura do feijão-caupi, obteve o ponto de máximo (25 vagens por planta) com a
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dose de 76,2 kg ha-1 de N. Costa et al. (2016) ao avaliar parâmetros de produtividade de variedades de feijão-
caupi produzidas sobre processos agroecológicos em condições do semiárido, no qual os tratamentos foram
doses distintas de composto orgânico, obtiveram em suas maiores médias (7, 8 e 9) vagens por planta com
as cultivares Guariba, Sedinha e Nova Era respectivamente.

O aumento no número de vagens por planta está relacionado com a função do nitrogênio na fisiologia da
planta, pois, quando há deficiência de suprimento desse nutriente para a planta, ela produz menos flores e,
consequentemente, menos vagens (BENETT et al. 2013), mas também altas temperaturas durante o período
do florescimento podem inviabilizar os grãos de pólen, reduzindo o pegamento do botão floral e diminuindo o
número final de vagens por planta (SILVA et al., 2013); porém Locatelli et al. (2014) ao avaliar os
componentes de produção, produtividade e eficiência da irrigação do feijão-caupi no cerrado de Roraima em
diferentes cultivares, diz que as diferenças no número de vagens por planta entre cultivares pode estar
relacionada às características de cada cultivar.

Para a variável massa de vagens por planta, o composto que mais fez produzir foi esterco de poedeira com
serragem, chegando a média de 56,35g por planta o que gera uma produtividade de 14087,5 kg ha-1; Silva et
al. (2013) ao fazer Avaliação de cultivares de feijão-caupi irrigado para produção de grãos verdes em Serra
Talhada obtiveram média de 3.677,63 kg ha-1 na cultivar BRS Tucumaque e BRS Potengi, usando 37.8 kg de
N ha-1, mas ao compararem com Andrade (2010) que avaliou cultivares de feijão-caupi irrigado para o
mercado de grãos verdes em Teresina-PI, a um espaçamento de 0,80 x 0,25 m, teve uma produtividade de
5.145,47 kg ha-1, Silva et al. (2013) concluíram que tiveram uma baixa produtividade de vagens verdes,
consequência das variações de temperatura tanto baixas (inferior a 20 °C) quanto altas (acima de 30 °C),
saindo da faixa ideal (20 a 30°C). O nosso pior resultado foi o composto de feijão Guandu e Casca de Arroz,
que produziu 6958,33 kg ha-1 mesmo assim teve uma maior produção que os autores citados anteriormente
neste parágrafo.

O Composto esterco de poedeira com serragem também foi destaque na variável massa de grãos,
com uma média de 25,04g de grãos verdes por planta, 100 grãos equivaleria a 48,86g. Benett et al. (2013) no
ajuste quadrático obteve ponto máximo de 22.18g para a massa de 100 grãos com doses de nitrogênio
aplicadas em cobertura de 72,2 kg ha-1 de N. Silva et al. (2013) ao fazer avaliação de cultivares de feijão-
caupi irrigado para produção de grãos verdes em Serra Talhada usando 37.8 kg de N ha-1, para o peso de
grãos das vagens verdes o maior e menor valor médio observado pelo autor foram: 27,52; 11,35 g,
respectivamente, sendo que o maior valor foi superior aos encontrado neste trabalho (25,04g), e valores
semelhantes para a menor média. Grande parte do nitrogênio das folhas é translocado para os grãos, por
isso ele é um nutriente de fundamental importância no enchimento dos grãos, sua falta pode acelerar o
processo de senescência das folhas, reduzindo a taxa fotossintética, e consequentemente dificultando o
enchimento dos grãos (BENETT et al., 2013).

Para a variável número de grãos por vagem o composto esterco de poedeira com serragem também
se destacou, obtendo a maior média de 5,49 grãos por vagem, valor abaixo do encontrado por Benett et al.
(2013), no qual número de grãos por vagem apresentou aumento com ajuste quadrático, em função da
aplicação de nitrogênio em cobertura; o ponto de máximo (8,53 grãos) obtido com a dose de 75 kg ha-1 de N.

Na variável produtividade os compostos Guandu/ Casca de Arroz e Guandu/ Serragem foram
estaticamente iguais, porém inferiores aos compostos esterco de poedeira/ Casca de Arroz e Esterco de
Poedeira/ Serragem, que por sua vez o último teve melhor resultado.

CONCLUSÕES

É possível produzir feijão-caupi em sucessão do cultivo do tomate, sem precisar adubar e obter boa colheita.
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INTRODUÇÃO

Patentes de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, indicações geográficas e marcas industriais,
são os principais indicadores de propriedade industrial no Brasil. Segundo Mueller e Perucchi (2014), desde a
aprovação da Lei n.º 9.279, de 1996 (BRASIL, 1996), que regulam direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial, o número de artigos e teses sobre patentes, que privilegiam a ótica da informação,
vem crescendo, criando um ambiente promissor sobre patentes em geral.

É sabido que, as patentes são obtidas mediante depósito do documento, contendo a descrição da invenção a
ser patenteada nas instituições capacitadas para tal. A propriedade (ou direito) sobre os conteúdos é
concedida a quem a deposita, não necessariamente ao autor e, seu uso por terceiros envolve pagamentos ao
detentor dos direitos sobre a patente (MUELLER E PERUCCHI, 2014).

Entretanto, as patentes fazem parte do universo dos métodos formais de apropriação tecnológica
(ZUCOLOTO, 2013) e, apresentam necessidade de averiguação, sobre em quais níveis de proximidade de
integração dos componentes tecnológicos e de teste das aplicações, num ambiente realístico, já realizados,
foram executados (PROFINIT, 2018). Além disso, de acordo com Mueller e Perucchi (2014), sob a ótica da
ciência da informação, o pesquisador/inventor/acadêmico enfrenta um dilema, patentear ou publicar?

Nos últimos anos, 2011 a 2017, somente na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) foram
publicados aproximadamente 1000 trabalhos. Esta é um importante espaço de trocas acadêmicas, com o
objetivo de mobilizar a população, especialmente os jovens, para atividades científico-tecnológicas (MCTIC,
2019)

Portanto, surge a seguinte pergunta. Estas 1000 publicações, alguma apresentaria potencial para registro
como patente? Ou ainda, será que algum produto descrito nos trabalhos foi registrado fora do Brasil? Para
responder essas questões, é possível contar atualmente com ferramentas de busca gratuitas e análise de
patentes. O orbit intelligence é uma destas ferramentas, um sistema de busca e análise de informações
contidas em patentes que provê acesso a informações de publicações de patentes de mais de 90 países, com
recursos avançados de visualização, exportação e análises de grandes conjuntos de informações.

Nesse contexto, no presente trabalho, objetivou-se prospectar o potencial de propriedade industrial para
registro de patentes, em publicações divulgadas nos boletins da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
(SNCT) dos anos de 2011 e 2017, utilizando ferramenta de busca e análise disponibilizada aos alunos do
curso de pós-graduação do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia para a Inovação.

MATERIAL E MÉTODOS

O ambiente concorrencial no mercado brasileiro e mundial se acirrou continuamente, transformando as
atividades das empresas. Monitoramento de tecnologias e desenvolvimento de inovações tem configurado
fatores determinantes na manutenção e crescimento das empresas e dos países (AMADEI E TORKOMIAN,
2009). Segundo a OCDE (1997), inovação consiste na implementação de um bem ou serviço novo, ou
significativamente melhorado, ou um processo, ou um método de marketing, ou um novo método
organizacional. Amadei e Torkomian (2009), ao citar Hsu (2005), lembram que o processo de inovação requer
vários tipos de tecnologia e conhecimentos oriundos de diferentes fontes, incluindo a indústria, as empresas,
os laboratórios, os institutos de pesquisas, a academia e os consumidores.
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Com as alterações nos marcos legais dos últimos anos, como, por exemplo, a lei de inovação n.º 10.973 de
2004, o Estado dinamizou a importância das universidades e centros de pesquisas e desenvolvimentos de
ciência e tecnologia, as universidades responderam positivamente ao desafio, aumentando o número de
publicações e amadurecendo seu desempenho nas atividades ao desenvolvimento econômico (AMADEI E
TORKOMIAN, 2009).

As universidades vêm se adaptando a esse múltiplo papel, que vai além do ensino, estendendo-se a
produção e divulgação de pesquisas e resultados. A literatura econômica foca no spillovers da pesquisa
acadêmica, ou seja, no espraiamento do conhecimento, com cooperações de diferentes atores, em escalas
diferentes e, importantes para todos (HAASE; ARAÚJO; DIAS, 2005). Nesse ambiente, as patentes
acadêmicas vêm ganhando relevância e notoriedade no estabelecimento de políticas públicas voltadas à
inovação. As patentes são títulos de propriedade intelectual, concedidas pelo Estado, como intuito de
resguardar ao detentor o direito de impedir terceiro de utilizar o seu invento. Desta forma, novidade,
inventividade e aplicabilidade industrial, são alguns critérios para a obtenção da patente (PROFNIT, 2018)

Amadei e Torkomian (2009), citando Sabino (2007) em seu estudo sobre proteção intelectual, demonstra que,
por meio das patentes, estimula-se o desenvolvimento econômico e a inovação tecnológica, gerando riqueza
e bem-estar geral. Os benefícios e efeitos da transferência de tecnologia via patente, podem se dar por
concessão de licenças exclusivas ou não, podem se dar pela venda de todos os direitos conferidos pela
patente, podem se dar por cooperação e joint ventures com empresas, ou ainda, pela criação de uma
empresa no meio acadêmico spin-off (HAASE; ARAÚJO; DIAS, 2005).

A simples invenção, mesmo baseada numa solução técnica e nova, sem registro, tem valor como estoque de
conhecimento, mas a criação de valores econômicos só ocorre a partir do momento em que as invenções são
transformadas em inovações, ou seja, produtos e serviços comercializáveis de forma exitosa (HAASE;
ARAÚJO; DIAS, 2005).

Este trabalho procura investigar o potencial de patenteabilidade dos trabalhos acadêmicos em Roraima,
especificamente se utilizou as publicações divulgadas nos últimos sete anos em boletins da Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia em Roraima (SNCT-RR). Foram utilizados todos os boletins disponíveis no site
https://snctroraima.wordpress.com.

Convencionou-se que, mediante a leitura dos títulos e dos resumos, se identificariam os trabalhos com
potencial de geração de um produto, quiçá de patenteabilidade. Utilizando as palavras-chaves dos trabalhos
selecionados no aplicativo orbit intelligence, um software e buscador de propriedade intelectual que abrange
90 países, foram encontrados registros patentearios vinculados aos termos.

Num segundo momento se planificou os dados nas seguintes categorias: ano de publicação, número de
trabalhos apresentados, número de trabalhos selecionados, quantidade de palavras-chaves, número de
patentes encontradas e os países depositantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O número absoluto de trabalhos apresentados na SNTC RR de 2011 a 2017, cresceu linearmente 12% de
2011 a 2017. Infere-se que, com a realização anual e contínua da Semana Nacional de Tecnologia, o evento
ganhou notoriedade e importância, além de ter a tecnologia como mote. Portanto, o evento foi ganhando
divulgação e interesse, o que gerou um crescimento contínuo do número absoluto de trabalhos publicados.
Por outro lado, as novas leis, e até mesmo o novo cenário mundial, trouxeram consigo novas obrigações e
responsabilidades as universidades e aos alunos, infere-se que os pesquisadores e a academia perceberam
essas mudanças, o que resultou em um aumento no número de trabalhos.

O número de trabalhos selecionados pelos pesquisadores, entretanto, se manteve numa média de 5, tendo
no menor número quatro trabalhos selecionados em quatro anos, no maior, 7 trabalhos em dois anos. Mesmo
que, se leve em consideração a seleção ter sido feita por avaliadores diferentes, o número é baixo e não
aumenta com o aumento de trabalhos publicados. O número de trabalhos selecionados foi de 35, o que
representa 3,63% do universo de 962 trabalhos. Como o número de trabalhos é crescente e de selecionados
não, os trabalhos selecionados em 2011 representam 13,79%, em 2017 os selecionados representam 2,14%.
O trabalho não levantou os dados do restante do país, o que poderia trazer um comparativo.

https://snctroraima.wordpress.com/
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Infere-se que os participantes da SNTC – RR, são na sua maioria alunos ou pessoal ligado a instituições de
pesquisa e ensino, para esse público, como dito em estudos sobre o tema e nas palavras do então ministro
de assuntos estratégicos Moreira Franco (2012), “O Brasil figura entre os países que mais publicam trabalhos
científicos no mundo, mas, por outro lado, é um dos que menos registram patentes” (ARRUDA, 2012). Infere-
se que os pesquisadores ainda não focam a comercialização, portanto não focam em patente.

Dito isso, e em consonância com o objetivo de prospectar o potencial de propriedade intelectual patenteável,
foram selecionadas 35 publicações, contendo 173 palavras-chaves, todas as palavras encontraram patentes
relacionadas, o menor número de patentes encontradas foi de 9, referente ao ano de 2015 das publicações, a
palavra-chave foi Centrolobium, o título do artigo selecionado é: “Fungos associados a sementes de Pau-
rainha: efeito do ambiente e armazenamento”, mesmo inferindo que seja bastante específico o tema do
trabalho, foram encontradas patentes.

Uma das publicações selecionadas de 2016, sob o título “Bactérias do filoplano do maracujazeiro no controle
da Mancha-bacteriana do maracujá”, dos autores Monteiro, Cristiane, Costa Nadine, Alencar, Priscila e Mota,
Ronaldo da Universidade do Maranhão, quando utilizada as palavras-chave no orbit as palavras Passiflora
Edulis Sims, encontra-se uma patente pela Universidade do Maranhão, no ano de 2015, dos autores Monteiro,
Cristiane, Costa Nadine, Figueiredo, Patrícia, Alencar, Priscila, Mota, Ronaldo e Monteiro, Silvio, entretanto,
não se trata do mesmo trabalho, a patente é do ramo farmacêutico, trata-se de um antibiótico produzido a
partir do extrato de Passiflora e dulis Sims, não se trata do mesmo produto, mas claramente se tratam de
desdobramentos de uma pesquisa com o maracujá.

Este trabalho encontrou ao todo 38.291 patentes. O número é decrescente em 2017 foram encontradas 1.235
patentes, ao passo que em 2012 foram encontradas 7.048, esse decréscimo não é linear, infere-se que o
número de patentes formem uma parábola estatística (uma normal), ou seja, anos mais antigos estão mais
próximos do pico da parábola, maior o número de patentes, é de se esperar que anos mais recentes tenham
menos patentes, pois tratam de produtos mais novos, ainda gerando novas patentes.

No ano de 2011 as palavras-chaves “andiroba e resíduos” do resumo “Tecnologias ambientais essências para
manejo de resíduos do processamento da Andiroba na Amazônia”, resultaram em 38% do total das patentes
encontradas, o resultado foi uma distorção pela abrangência da palavra “resíduos”.

Das 38.291 patentes se planificou o número de patentes por país depositante, o Brasil foi mais vezes o país
com mais depósitos, a Organização Europeia foi a organização mais vezes a segunda em depósitos e os
EUA foram mais vezes o terceiro local de depósito. Infere-se que a língua tenha influenciado nos dados.
China, Japão, Espanha, México, França, Dinamarca dentre outros também aparecem.

O trabalho também infere que, o número de patentes pode ser maior que o encontrado, pois, existem outros
serviços de buscas e há a questão da língua, mesmo que a inteligência artificial do software orbit intelligence
tenha feito algumas traduções, se diz isso por ter o Brasil com primeiro local de depósito de patente e pelo
baixo número de depósitos chineses, o que é improvável de estar certo, pois os chineses estão entre os
maiores depositantes de patentes, dados encontrados no próprio orbit.

CONCLUSÕES

A Semana Nacional de Tecnologia em Roraima vem ganhando prestigio e importância, o número de
participantes e trabalhos é crescente. A academia, os alunos, e os pesquisadores, perceberam a necessidade
de divulgar seus resultados. Entretanto, o trabalho indica que a preocupação com a publicação de papers,
supera o foco em inovação e geração de riqueza, objetivamente. Isso indica que Boa Vista ainda contribui
pouco para a solução econômica do país. Inovação e Tecnologia são as respostas esperadas pela sociedade
pelo seu capital empregado.

Sobre as publicações do SNTC – RR na referida pesquisa, infere-se que, carecem do quesito de ineditismo.

Nas buscas foram encontrados no mínimo 9 patentes para os artigos selecionados.

Por fim infere-se que, a ciência em Roraima, Brasil, tem as mesmas características da inovação das
empresas brasileiras, nelas a inovação se dá, majoritariamente, por aquisição e importação de tecnologia, e
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naquela (a ciência) na “repetição” de pesquisas existentes, ambas relevantes e importantes, entretanto,
distantes da ponta. O trabalho explicitou o tamanho do “gap”, cabe aos pesquisadores inovar no salto.
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INTRODUÇÃO

É muito importante que os professores em processo de formação inicial tenham familiaridade com o ambiente
escolar desde seu início na graduação, por meio de práticas profissionais e estágios obrigatórios
estabelecidos na regulamentação do curso. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de
Graduação em Educação Física, no Art. 11, § 2º, e no Art. 12, ressaltam que o estágio supervisionado deve
integrar o conjunto de atividades práticas que devem ser realizadas durante o curso. Outras atividades
práticas como componente curricular devem ser desenvolvidas durante o processo de formação, além do
estágio (BRASIL, 2018).

Anacleto et al. (2017) salientam que os documentos normativos e as práticas curriculares, configuram o
estágio supervisionado como uma transição profissional, ligando os conhecimentos teóricos desenvolvido na
instituição de ensino superior ao exercício profissional, ou seja, à dimensão procedimental.

Com a eclosão da pandemia do Covid-19 a Organização Mundial da Saúde (OMS) aconselhou que medidas
de isolamento social fossem estabelecidas como uma estratégia mais eficiente para evitar contaminação e
mortes por Covid-19. Muitos países acatando as recomendações da OMS de isolamento e começaram a
trabalhar na modalidade home-office para o funcionamento de fábricas, comércios, estabelecimentos de
prática de exercícios, bem como a suspensão das atividades de ensino (FLORÊNCIO JÚNIOR; PAIANO;
COSTA, 2020).

Castro, Vasconcelos e Alves (2020) salientam que o isolamento social abalou significativamente o andamento
da escolarização em todos os segmentos e categorias da educação formal. Lecionar na educação infantil
durante a pandemia Covid-19 com todas as medidas de segurança e protocolos tornou-se desafiador para os
profissionais da educação que atuam nesse segmento (GARCIA et al., 2020).

Este relato de experiência tem como objetivo apresentar as possibilidades e desafios experienciados no
estágio curricular supervisionado na Educação Infantil, descrevendo os aspectos favoráveis, desfavoráveis e
principais dificuldades enfrentadas para sua realização remotamente.

MATERIAL E MÉTODOS

O estágio foi realizado de forma remota, em um colégio cooperativista, que fica localizado na cidade de São
José do Rio Preto/SP. O Colégio A, nasceu 17 de agosto de 1993, pela iniciativa de um grupo de pais rio-
pretenses que procuravam o ensino cooperativista como alternativa às escolas públicas e particulares
(NICOLETTI, 2020a).

No primeiro encontro das aulas remotas, a docente apresentou o plano de ensino da disciplina, no qual
explanou como seria a dinâmica das aulas, atividades a serem desenvolvidas ao longo da das aulas, e
orientou sobre as atividades de elaboração do plano de ensino anual, dois planos de aula, apreciação da
gestão escolar, leitura do Projeto Político Pedagógico (PPP), observação das aulas da educação infantil na
escola-campo selecionada, e fórum reflexivo. No cronograma, a docente dedicou algumas aulas para
discussão e reflexão sobre as atividades realizadas, a primeira discussão foi sobre o plano de ensino anual, e
os dois planos de aula, no qual a docente esclareceu as dúvidas na realização da atividade.

Na segunda reunião, a primeira parte da aula foi para as discussões foram sobre as experiências da gestão
escolar, e observação das aulas. Na segunda parte, ocorreu uma palestra com a gestora e a coordenadora
da escola cedente. Na terceira e quarta reunião síncrona os discentes realizaram a apresentação do relatório
final, e ao final foi feito reflexões sobre cada apresentação, com apontamento de pontos favoráveis e
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desfavoráveis. Na Gestão escolar, utilizou-se uma entrevista gravada com a gestora, realizada pela docente
responsável da disciplina de estágio, na qual foi transcrita na íntegra. Também foi realizada a leitura do PPP,
visitação no site, além da palestra realizada por videoconferência (Google Meet) com a gestora e a
coordenadora pedagógica da escola.

Realizamos a apreciação dos materiais, por meio de um roteiro estruturado, na primeira parte do roteiro,
fizemos a caracterização do colégio, falando sobre o Contexto histórico, Contexto social, Organização das
turmas, Recursos (físicos, humanos, financeiros, materiais), Projeto político pedagógico (PPP), Reunião
pedagógica, Eventos escolares, Projetos interdisciplinares, Participação da comunidade escolar, Pessoas
com deficiência, Adaptações no período de pandemia.

Na segunda parte do roteiro, fizemos a caracterização de como era a da Educação física nesse colégio,
falando sobre a Currículo da Educação Física, Professores de Educação Física, Organização dos conteúdos,
Dos procedimentos de ensino, Organização temporal, espacial e material didático pedagógico para as aulas,
Procedimentos de avaliação.

Ao final, foi elaborado um registro crítico para analisar todos os aspectos relevantes do contexto escolar.
Após o término da produção escrita, foi realizada uma aula síncrona para diálogo e reflexão, em que todos os
discentes poderiam expressar suas impressões, percepções e sugestões sobre essa etapa.

As horas correspondentes às observações foram realizadas por meio da apreciação de cinco aulas gravadas
de Educação Física na educação infantil, com duração de aproximadamente 30 minutos cada aula,
disponibilizadas pela gestora da escola cedente. Foram observadas duas aulas com o grupo de crianças bem
pequenas (um ano e sete meses a três anos e 11 meses), e três aulas com o grupo de crianças pequenas
(quatro a cinco anos e 11 meses). Foi utilizado uma ficha de observação com roteiro estruturado, abordando
dinâmica da aula, pessoa com deficiência, objetivos, conteúdos, procedimentos, recursos materiais, espaço
físico, avaliação, didática em tempo de pandemia, e adaptações necessárias.

Elaboramos um plano de ensino anual, e 30 planos de aula do segmento da Educação Infantil, sendo um
desses planos de aula voltado para a modalidade de aula remota síncrona.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No decorrer da disciplina desenvolvemos várias atividades para compreender o contexto escolar na educação
infantil. Nessa seção, abordaremos os aspectos favoráveis e desfavoráveis de cada momento da
aprendizagem durante a elaboração do plano de ensino anual, a realização da gestão escolar, a observação
das aulas remotas e os planos de aula da Educação Física para esse segmento.

a) Plano de ensino anual de Educação Física para a educação infantil

Fizemos a elaboração de um plano de ensino anual de Educação Física direcionada para a educação infantil
de acordo com a BNCC (BRASIL, 2018), DCR (RORAIMA, 2019) e a PCMBV (BOA VISTA, 2019). Nessa
atividade contextualizamos a concepção de currículo da educação infantil, neste apresentamos o
entendimento de currículo nos documentos norteadores Diretrizes curriculares Nacionais da Educação
Infantil-DCNEI (BRASIL, 2009), Documento Curricular de Roraima-DCR (RORAIMA, 2019) e Base Nacional
Comum Curricular-BNCC (BRASIL, 2018) k BNCC (2018).

Concepção da área da Educação Física, competências gerais para a educação básica, competências
específicas da Educação Física, dimensões do conhecimento, metodologias e avaliação, conforme as
orientações desses documentos (DCRR, 2019; BRASIL, 2018).

Além disso, foram adicionados os organizadores curriculares para cada grupo de faixa etária (bebês de zero a
um ano e seis meses – crianças bem pequenas de um ano e sete meses a três anos e 11 meses – crianças
pequenas de quatro a cinco anos), contendo as informações dos campos de experiência Corpo, gestos e
movimentos, os objetivos de aprendizagem desse campo, além da seleção dos conteúdos e das atividades.

b) Gestão escolar: experiência com um novo modelo de escola

Acompanhar uma escola cooperativa, com um modelo de ensino diferenciado, proporcionou um grande
aprendizado. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco sobre como funciona uma escola cooperativista,
que trabalha de forma colaborativa, visto que no nosso estado só conhecemos a modalidades de ensino da
educação pública e educação privada.
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O colégio tem base os teóricos Jean Piaget com a abordagem construtivista, e Lev Vygotsky com a
abordagem socioconstrutivista (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 2015, p. 11-12).

Um dos pontos mais empolgantes de conhecer essa escola foi que mesmo sendo uma escola sem fins
lucrativos, e sem muitos recursos financeiros (NICOLETTI, 2020b), ela consegue oferecer um ensino de muita
qualidade, quando comparamos com as escolas públicas, na qual percebemos o quanto destoam as
realidades de ambas as escolas. Desse modo, podemos refletir sobre o porquê dessa desigualdade, ambas
as escolas são custeadas pelos pais, mas, na escola cooperativa, os próprios pais e comunidade escolar
gerem o dinheiro, e na escola pública, apesar do dinheiro ser proveniente dos impostos pagos pela população
não é a comunidade que gere o dinheiro, mas os governantes.

Cavalcante (1998) ressalta que a colaboração entre professores e outros profissionais da escola é tão
importante quanto entre os educadores e pais. Entretanto, observamos que muitas vezes, seja nas escolas
públicas ou nas privadas, alguns pais se eximem da participação no processo educacional de seus filhos,
acreditando que é papel somente da escola e que eles não tem nenhuma responsabilidade nisso.

A escola e a família, de acordo com Carvalho (2008), desempenham funções complementares entre si, e
ambas as instituições são norteadas por uma ideia central: educar, e nesse processo a escola não deve
substituir a família, e nem a família substituir a escola. As duas instituições tem seu papel e as suas funções.

Fazemos o seguinte questionamento “se a participação ativa dos pais na escola faz tanta diferença no
processo educacional dos filhos, porque esses pais estariam se ausentando dessa missão?”

Cavalcante (1998) destaca que um dos fatores para essa ausência, é a expectativa de que os pais devem
iniciar o contato com a escola, entretanto, a escola também deve proporcionar um ambiente favorável para
que essa colaboração se estabeleça. Uma relação colaborativa com os pais facilitará a missão da escola no
trabalho junto aos alunos. Outro motivo pode ser a falta de recursos econômicos, o analfabetismo ou
semianalfabetismo, dentre outros fatores limitantes que podem inibir alguns pais de iniciarem uma relação
mais profunda com a escola e vida escolar de seus filhos. Cabe à escola, como uma instituição que
historicamente têm servido como um instrumento de preservação das diferenças sociais, o dever de derrubar
essas barreiras que ela mesma edificou, e que impedem a participação dos pais de forma mais efetiva.

Entender o funcionamento e a organização escolar, suas regras e estruturas complexas podem intimidar
certos pais, aguçando seu sentimento de inferioridade em relação aos professores e diretores, e causando
alienação (CAVALCANTE, 1998). Porém, essa não é a realidade da escola observada nesse estágio, visto
que foram os pais que encabeçaram a sua criação, muitos desses pais eram membros de uma
comunidade acadêmica de ensino superior. Desse modo podemos refletir e perceber como a educação
pode libertar e emancipar o cidadão. Nas palavras de Freire (1993, p. 12),

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição política ou certo
interesse econômico o exijam. A educação é permanente na razão, de um lado, da finitude do
ser humano, de outro, da consciência que ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, ao
longo da história, ter incorporado à sua natureza “não apenas saber que vivia mas saber que
sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente se fundam
aí.

Segundo a gestora da escola, todos os professores inclusive os de Educação Física trabalham em conjunto
no desenvolvimento de atividades e projetos interdisciplinares (NICOLETTI, 2020b). Porém, os profissionais
de Educação Física devem estar atentos nesse trabalho em conjunto com outras disciplinas para não
transformá-la em um “meio” pelo qual outras disciplinas utilizam para atingir seus objetivos de ensino.

Sobre a interdisciplinaridade na escola, Nicoletti (2019, p. 17) menciona que:

“É importante, não negamos isso. Contudo, ela será positiva para a Educação Física a partir do momento
em que o professor tiver claro quais são as funções da Educação Física, preocupando-se em introduzir o
aluno nas questões relacionadas à cultura corporal de movimento e respeitando sua especificidade (grifos
do autor)”.

Para Giordani (2000), o homem e o mundo são por princípio indivisíveis, porém o homem não se vê assim,
portanto, a interdisciplinaridade na ciência objetiva reavivar esse princípio fundador de indivisibilidade e de
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dinamicidade nas relações entre homem e mundo... No ambiente escolar, a interdisciplinaridade tem o
significado de reconstruir a forma do ser humano de conhecer e relacionar-se com o mundo, e por ser uma
estratégia de ação, a interdisciplinaridade enquanto estratégia define a forma e os critérios de como a ação
humana se desenvolve segundo a especificidade humana.

Segundo Nicoletti (2020a) a escola precisou se adequar a esse novo momento mundial que estamos
passando de pandemia e isolamento social, e uma das adaptações que a escola realizará para o retorno das
aulas presenciais nesse período é a sala de aula invertida (SAI).

Segundo Sams e Bergmann (2013), esse recurso não se trata apenas de utilizar vídeos gravados pelo próprio
professor em que os alunos vão assistir em casa e esse será o grande diferencial que aumentará a
aprendizagem dos alunos, a SAI se trata de como o professor pode otimizar o tempo de sua aula com os
alunos.

A SAI objetiva melhorar o engajamento e participação dos alunos nas aulas (BELMONT; OSBORNE; LEMOS,
2019). É a concentração das informações básicas no ambiente virtual, e na sala de aula propor atividades
mais criativas e supervisionadas (MORAN, 2015).

À luz do pensamento construtivista, o objetivo do ensino é ajudar o aluno a construir seu
próprio conhecimento, isto é, aprender conceitos e proposições com significados, de forma que
as ideias aprendidas lhe sirvam para interpretar os fenômenos e a interagir criticamente com o
mundo do qual faz parte. Nessa perspectiva, é importante que as metodologias de ensino
sejam adotadas tomando como referência a aprendizagem conceitual, porém sem perder de
vista a complexidade dos fenômenos e, assim, considerando igualmente a dimensão
procedimental e a atitudinal (BELMONT; OSBORNE; LEMOS, 2019, p. 3).

Outra opção para trabalhar durante esse período de pandemia proposto pela escola é o ensino híbrido
(NICOLETTI, 2020a). Moran (2015), ressalta que o ensino híbrido ou blended é a integração de atividades de
sala de aula com as digitais, as presenciais com as virtuais. Pode ser também um currículo flexível, em que é
planejado o básico e essencial para todos, mas que permite adequações no decorrer do curso para atender
às necessidades de cada aluno. É a harmonização de processos de ensino e aprendizagem formais com os
informais, de educação aberta e em rede.

c) Observação das aulas de Educação Física na Educação Infantil

Durante as observações, notamos que a professora adotava uma estrutura lógica para realizar as aulas.
Primeiro cumprimenta os alunos, chamando-os para um breve alongamento e aquecimento. Em seguida
começa a explicar aos alunos como deverão ser organizados os materiais que foram solicitados com
antecedência para os pais. Antes de começar as brincadeiras a professora comenta com os alunos que tais
atividades estarão trabalhando essas ou aquelas habilidades motoras ou cognitivas.

Normalmente a professora finalizava a aula pedindo aos alunos que recolhessem os materiais, ou sugerindo
que após a aula ou em outro momento eles poderiam fazer essas atividades junto aos pais, irmãos, primos
etc. Além das atividades desenvolvidas na aula a professora também sugeria algumas brincadeiras para as
crianças fazerem em casa, e ressaltava que era muito importante manterem-se ativos fisicamente, mesmo
nesse período de isolamento, para a manutenção da saúde.

Dentre os aspectos favoráveis das aulas remotas, um deles, foi à possibilidade da professora conseguir
manter contato com os alunos mesmo durante o isolamento, permitindo-a continuar o trabalho para o
desenvolvimento progressivo da criança. Outro aspeto positivo, foi as crianças não ficarem em total
desamparo de atividades físicas, visto que elas não poderiam estar frequentando parques e praças com suas
famílias para brincar por conta das recomendações de isolamento. As aulas remotas (síncronas e
assíncronas) de Educação Física contribuíram para que as crianças tivessem um momento de brincadeiras e
prática de atividades físicas evitando o sedentarismo.

No tocante aos aspectos desfavoráveis, observamos as dificuldades enfrentadas pelos professores para
ministrarem suas aulas em modo remoto, sem materiais e espaço adequado. As atividades propostas
precisavam ser com poucos materiais, de preferência que fossem de fácil acesso, baixo custo, ou materiais
reciclados, além da dificuldade de orientar algumas crianças à distância, pois cada criança tem seu próprio
tempo de aprendizagem. Percebemos também um número muito reduzido de crianças nas aulas síncronas,
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em algumas não foi possível verificar a quantidade de alunos, porque apenas a câmera da professora estava
visível no vídeo.

Para as crianças, as dificuldades eram ainda maiores, como falta de acesso à internet, falta de um adulto por
perto para auxiliar as crianças nas atividades. Às vezes os pais não tinham separado os materiais pedidos
antecipadamente pela professora e a criança ficava andando de um lado para outro na casa procurando algo
que pudesse usar para participar das atividades. A escola não deixou muito claro como está sendo feito o
atendimento das crianças de baixa renda que não possuem acesso à internet para acompanhamento das
aulas, ou das crianças com deficiência.

Notamos a total ausência de crianças com deficiência nas aulas observadas, e nos surpreendemos quando a
gestora mencionou que a escola possuía muitas crianças com deficiência na educação infantil, dos 112
alunos matriculados nesse segmento, cerca 50 alunos têm com laudo, há alguns outros que têm alguma
deficiência mas ainda não têm laudo (NICOLETTI, 2020a).

Contudo, as aulas observadas foram de altíssima qualidade, a professora não mediu esforços para realizar
aulas em que as crianças estariam desenvolvendo-se integralmente. Esse momento nos fez refletir sobre a
atuação docente, e que a falta de materiais e espaço adequado não deve ser um fator limitador em nossa
atuação profissional.

Hoje nós fomos apenas espectadores dessa mudança drástica do cotidiano escolar, estávamos em uma
posição confortável de observadores de como os outros professores estão se organizando para continuar
ministrando suas aulas. Mas chegará o dia em que precisaremos estar preparados para enfrentar situações
como essa. E, as reflexões e discussões que fizemos durante todo o processo dessa disciplina e do curso
nos darão um norte de como proceder ou por onde começar nossa atuação e prática pedagógica no contexto
escolar.

Um aspecto que ficou evidente nesse momento de pandemia foi que para ocorrer a educação não depende
de lousas, salas, mesas, carteiras, canetas, quadras ou equipamentos esportivos. A educação existe em todo
lugar, e não existe só um tipo de educação.

Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não é o único lugar
onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a sua única prática e o
professor profissional não é o seu único praticante. Em mundos diversos a educação existe
diferente: em pequenas sociedades tribais de povos caçadores, agricultores ou pastores
nômades; em sociedades camponesas, em países desenvolvidos e industrializados; em
mundos sociais sem classe, de classes, com este ou aquele tipo de conflito entre as suas
classes; em tipos de sociedades e culturas sem Estado, com um Estado em formação ou com
ele consolidado entre e sobre as pessoas (BRANDÃO, 2007, p. 9)

Segundo Trinca (2008, p. 24) “o homem constrói seu próprio corpo a partir das condições socialmente dadas”.
Mas quando falamos em educação é possível pensar que o homem pode romper com essas condições
sociais e por meio da educação transformar seu corpo.

No tocante a organização do currículo da Educação Física na escola, a gestora informou que ainda não
conseguiram colocar em prática as propostas da Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018)
devido à pandemia, porque todo o planejamento para 2020 precisou ser alterado ou adaptado para a atual
situação, mas que a escola está a par das propostas do documento e na medida do possível estará se
adequando (NICOLETTI, 2020b). Segundo a gestora, para que os alunos desenvolvam as habilidades e
competências preconizadas no documento norteador, os professores de Educação Física planejam aulas com
atividades diversificadas, permitindo que os alunos tenham um rol de práticas dentro e fora de sala da aula,
aumentando seu repertório cultural e de movimento.

d) Planos de aula de Educação Física para a Educação Infantil

Fizemos a elaboração de 30 planos de aulas para os três grupos de faixa etária da educação infantil
estabelecidos na BNCC (BRASIL, 2018), sendo distribuídos 10 planos para cada grupo (bebês, crianças bem
pequenas e crianças pequenas).

Um dos aspectos favoráveis na elaboração desses planos foi a apropriação dos conhecimentos, a cada plano
de aula elaborado as dificuldades tornavam-se um pouco menos densas, pois começamos a nos familiarizar
com os objetivos de aprendizagem para cada grupo de faixa etária estabelecidos na BNCC (BRASIL, 2018).
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Um aspectos desfavoráveis e a maior dificuldade enfrentada na elaboração dos planos de aula foi selecionar
atividades para o grupo de bebês. Nos estágios e práticas ao longo do curso não temos esse amparo com
atividades prática para esse público, nem mesmo temos contato com essa faixa etária. Mas, a professora da
disciplina aproveitou essa limitação para começar a esclarecer nossas dúvidas e por meio de debates em que
cada aluno poderia ficar livre para comentar suas dificuldades ela foi passando algumas orientações de como
pensar em atividades para esse público.

Em uma das últimas aulas da disciplina de estágio, a professora promoveu um debate em que esse tema foi
retomado para discussão. Ela trouxe um vídeo com uma sugestão de atividades para esse público,
principalmente dos bebês que tem somente meses de vida, que foi o que a turma apontou ter maior
dificuldade na elaboração.

Dentre os planos elaborados, tínhamos que elaborar um plano de aula para a modalidade de ensino remoto,
do grupo de faixa etária de nossa escolha, que deveríamos propor atividades para serem realizadas junto aos
alunos em uma aula síncrona.

Escolhemos a faixa etária do grupo de crianças pequenas, durante a elaboração desse plano, tivemos que
refletir sobre atividades que fossem simples para os alunos organizarem, com a utilização de material
alternativo e de fácil acesso, mas, ao mesmo tempo precisávamos propor atividades que lhes
proporcionassem a apropriação de conhecimentos e que estivessem coerentes com os objetivos de
aprendizagem elencados.

Ficamos limitados a não propor atividades coletivas, que necessitassem de outra pessoa para que aula
acontecesse, pois como vimos nas observações das aulas da escola observada, alguns alunos eram
acompanhados pelos pais ou algum adulto no momento da aula. Mas, também havia aqueles que estavam
sozinhos, sem a presença de nenhum adulto por perto. Fizemos a exposição desse plano para a turma e a
professora durante a apresentação do relatório final da disciplina.

CONCLUSÕES

O objetivo desse relato foi apresentar as possibilidades e desafios experienciados no estágio curricular
supervisionado na Educação Infantil, descrevendo aspectos favoráveis, desfavoráveis e principais
dificuldades enfrentadas para sua realização remotamente.

No plano de ensino anual foram analisados os documentos oficiais: nacional (BRASIL, 2018), estadual
(RORAIMA, 2019) e municipal (BOA VISTA, 2019), para ter o conhecimento das propostas educacionais nas
diferentes esferas. Além de proporcionar embasamento teórico para a elaboração da organização curricular
do campo de experiência “Corpo, gestos e movimentos”, na qual a dificuldade foi selecionar os conteúdos e
atividades para cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento para o grupo de Bebês. Dentre os
aspectos favoráveis foi que partindo dessa dificuldade relatada por todos os alunos da turma a docente fez
um momento de reflexão e discussão sobre essa temática, e ainda trouxe alguns vídeos e exemplos de
atividades que poderia ser trabalhadas com essa faixa etária.

O acompanhamento da gestão escolar foi por intermédio de várias atividades (entrevista, leitura do PPP,
fórum reflexivo, palestra, registro crítico e aula síncrona) que nos auxiliaram inclusive para a elaboração do
relatório final que deveria ser apresentado ao final da disciplina.

Em relação às observações das aulas gravadas foi bastante relevante, pois por conta da pandemia não
pudemos realizar o estágio de forma presencial, e sem esses vídeos nós estaríamos completamente
desassistidos sobre como as crianças se comportam, interagem na aula, e isso dificultaria bastante para o
desenvolvimento das atividades da disciplina. Destacamos também como aspecto favorável o fato de que
essa oportunidade de realizar de forma virtual e ver uma professora ministrando aulas virtuais nos ajudaram a
entender como está sendo esse processo de aulas durante a pandemia. O único aspecto desfavorável foi a
impossibilidade de interação com as crianças e professora para troca de experiências. Por fim, a elaboração
dos planos de aula para cada faixa etária foi de grande aprendizado. O desafio maior desafio foi elaborar
planos para os Bebês, no qual foram os planos que mais nos deram trabalhos na elaboração. No que tange
às dificuldades da realização do estágio de forma remota, podemos mencionar o acesso à internet, ao
ambiente virtual de aprendizagem (AVA), o prazo para entrega das atividades, que por conta da data de
fechamento do semestre, muitas atividades tiveram prazos bem curtos de entrega para que pudéssemos
terminar o semestre dentre do prazo estabelecido pela instituição (UERR).
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Em vários momentos pudemos contar com a compreensão e flexibilidade da professora, que buscou nos
auxiliar da melhor maneira possível, realizando gravação de mini tutoriais para auxiliar os discentes que
tiveram dificuldades em operacionalizar o AVA, flexibilizando ou aumentando prazos para entregar os
trabalhos, realizando atendimentos online via Whatsapp, chamadas via Google Meet, inclusive fora do horário
comercial. Sem essa disponibilidade da professora, sem esses espaços para diálogo sincero e respeitosos
entre professor-aluno, talvez não teríamos conseguido completar a disciplina. Com todas as dificuldades
enfrentadas, muitas delas provenientes da situação pandêmica atual, conseguimos concluir com bastante
aproveitamento a disciplina de estágio supervisionado da Educação Física na Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

As pimentas são amplamente cultivadas no mundo inteiro, além de serem consumidas in natura podem ser
processadas e utilizadas em diversas linhas de produtos na indústria de alimentos, devido as características
como cor dos frutos e princípios ativos, que lhes conferem aroma e sabor (SILVA et al. 2015).

No Brasil o cultivo de pimenta tem sido de grande importância tanto para os pequenos, médios e grandes
produtores, pois tem gerado renda e emprego, tornando-se uma atividade bastante rentável. Os principais
estados produtores de pimenta são: Mina gerais, Goiás, São Paulo, Ceará e Rio Grande do Sul (EMBRAPA,
2018).

A produção alimentícia mundial está atrelada diretamente às questões sociais, econômicas e ambientais,
servindo de alicerce para diversas economias, como a do Brasil e, dentre os múltiplos setores produtivos, a
piscicultura destaca-se como esfera de constante crescimento (BRASIL, 2010). Hoje na criação de peixes em
tanques escavados tem gerado resíduos orgânicos que precisam ser retirados periodicamente. São restos de
alimentação utilizada na piscicultura que no decorrer do tempo vão acumulando nos fundos dos tanques. Os
problemas que vem sendo analisado é como dispor estes resíduos de forma a não causar riscos de
contaminação ambiental (SILVA et al., 2014).

Os descartes desses produtos têm gerado problemas ao ambiente, como a poluição dos solos, águas
superficiais e águas subterrâneas. Muitos dos resíduos agropecuários apresentam em geral grande
concentração de material orgânico, o seu descarte em corpos hídricos pode proporcionar grande decréscimo
na concentração de oxigênio dissolvido nesse meio (MATOS, 2005).

Os subprodutos gerados na produção animal podem ser de grande utilidade para fins agrícolas, pois a sua
composição química, física e biológica e de grande importância para o cultivo orgânico além de ser muito
barato comparado aos insumos químicos (LIMA & GONÇALVES, 1999).

Para que se tenha uma boa produção de mudas, se faz necessário o uso de substratos com ótimas
qualidades devendo este apresentar boa capacidade de retenção de água, teor nutricional e capacidade de
troca de cátions, na composição do substrato, a fonte orgânica é responsável pela retenção da umidade e
liberação dos nutrientes que serão absorvidos pelas plantas, também tem a função de suportar o sistema
radicular das mudas em crescimento, outra característica e o baixo custo e a disponibilidade nas
proximidades da região de consumos (ALVES et al., 2008; GUIMARÃES et al., 2011).

Os estudos sobre o uso de resíduos orgânicos como lixo domiciliar, resíduos agroindustriais dentre outros
têm ganhado espaço, existe uma farta literatura sobre esse assunto, no entanto no que diz respeito ao
aproveitamento dos resíduos de solo do fundo dos tanques de peixes, para a produção de mudas de plantas
frutíferas, ainda são insuficiente ou precoce (SILVA et al., 2001).

https://www.escavador.com/sobre/5536067/john-eric-lemos-de-amorim
https://www.escavador.com/sobre/5536067/john-eric-lemos-de-amorim
https://www.escavador.com/sobre/5536067/john-eric-lemos-de-amorim
mailto:defensorneto1@gmail.com
mailto:periclesaires@hotmail.com
mailto:pliniogomide@uerr.edu.br
mailto:john.amorim@hotmail.com
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Diante do exposto, o presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o desenvolvimento inicial de
mudas e biomassa da pimenta dedo de moça (Capsicum baccatum var. pendulum L.), a partir de resíduos
proveniente de tanque de piscicultura, misturado com areia e esterco bovino.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido no período de 07de setembro de 2018 a 12 de novembro de 2018 em um
terreno na sede do município de Alto Alegre/RR. O Município está localizado, (02°59’ 16,4’’ N e 61°18’58’’ W).
O clima da região, e definido como clima tropical quente úmido com temperatura média anual variando de
26ºC a 38ºC.

O resíduo de solo de piscicultura utilizado para compor os diferentes substratos foi coletado na fazenda São
José, a 30 Km da sede do município de Alto Alegre situado na vicinal São Paulo. A coleta desse solo foi feita
em um dos açudes da fazenda, esse açude tipo barragem tem dez anos que foi escavado medindo 400 m por
600 m com capacidade para 25 mil peixes, aproximadamente a 50 metros do rio Mucajaí, os peixes são
alimentados duas vezes ao dia com ração comercial até atingiram uma média de peso de 3 a 4 kg.

Ao atingirem esse peso a água do açude é drenada através de um cano PVC que fica rente ao fundo, e toda
essa água contendo grande quantidade de material orgânico e vários outros nutrientes é despejada próximo
ao rio. Após 20 dias da retirada da água do açude, com uma enxada, foi coletado o solo e depositado em um
saco de fibra e pesado. O material coletado atingiu um peso de 30.6 kg, seco em temperatura ambiente e
depois peneirado em uma peneira de 5 mm e depositado 2 kg em garrafas pet. Os substratos utilizados foram
obtidos pelas combinações de diferentes proporções de resíduos de piscicultura (RP), esterco bovino (EB) e
areia (A) resultando em 5 tratamentos (Tabela 1).

Tabela 1: Composição dos substratos para produção de mudas de pimenta dedo de moça no município de Alto

Alegre – RR.

Tratamento Composição dos tratamentos

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

RP EB A

80%

60%

40%

20%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

20%

20%

20%

20%

20%

Resíduo de piscicultura (RP); Esterco bovino (EB) e Areia (A).

Afim de se conhecer a composição química do resíduo de tanque de piscicultura foi realizada análise química
do resíduo (Tabela2).

Tabela 2: Análise química do resíduo de piscicultura utilizado como um dos componentes na formação dos

substratos para produção de mudas de pimenta dedo de moça em Alto Alegre-RR.



306

A formação das mudas foi realizada em bandeja de polietileno composta de 200 células com volume de 10
cm3 cada. Para a semeadura utilizou-se areia fina lavada, as sementes utilizadas foram da variedade dedo de
moça (Capsicum baccatum var. pendulum L.) vermelha da empresa Hortivale, colocando-se 3 sementes por
células após a estabilização da germinação foi feito o desbaste aos 17 dias deixando apenas a planta mais
vigorosa, outros tratos culturais como a retirada de plantas invasoras e de insetos manualmente foram
adotados para não comprometer o vigor da muda.

A semeadura foi realizada no mês de setembro de 2018 na sede do município de alto alegre/RR, a irrigação,
foi realizada duas vezes ao dia, utilizando-se regador manual, a manter a umidade do solo. Aos 22 dias após
a semeadura, quando as mudas atingiram 2 pares de folha foram transplantada para as garrafas pets de dois
litros onde as mesma foram cortadas a 23 centímetro da base do fundo até a parte superior, sendo uma
planta por recipiente plástico, onde foram colocadas em um viveiro medindo 1,5m por 1,5m e suspenso a
1,20m de altura protegido por uma tela tipo sombrite com 50% de sombreamento. O delineamento utilizado foi
em blocos ao acaso, com cinco tratamentos e seis repetições, totalizando 30 parcelas experimentais, durante
esse período as parcelas foram trocadas de posição para não haver tratamento diferenciado.

As avaliações foram feita nos 30, 45 e 60 dias onde foram avaliados dados qualitativos utilizando as
seguintes variáveis: comprimento da parte aérea (CPA), determinada a partir da base do caule (colo) até a
gema apical, números de folhas (NF), através da contagem simples, matéria fresca da parte aérea (MFPA),
matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria fresca da raiz (MFR), matéria seca da raiz (MSR).

O comprimento em centímetro da parte aérea foi determinado com auxílio de uma régua milimétrica e para a
medição do diâmetro do caule utilizou-se um parquímetro. Para determinação da matéria seca em grama, as
plantas verdes foram acondicionadas em sacos e as raízes das plantas foram separadas das partes aéreas e
mantidas em estufa a 60°c por 72 horas para a completa desidratação. Após esse período e ambas pesadas
isoladamente em balança de precisão. Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel, e submetidas
à análise de variância, as médias comparadas pelo teste de Scott Knott, á nível de 5% de probabilidade. O
programa estatístico utilizado na análise dos dados foi o SISVAR (Ferreira, 2014).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os cinco substratos utilizado na produção de muda de pimenta dedo de moça, a maior eficiência foi
verificada nos (tratamento 1 e 2), diferenciando-se dos outros substratos nas variáveis em análise: quanto ao
comprimento da parte aérea, números de folhas, massa fresca da parte aérea, massa fresca da raiz, massa
seca da parte aérea, massa seca da raiz. Tal resultado demonstra que o resíduo de solo do fundo de tanque
de piscicultura contém grande quantidade de matéria orgânica que podem ser usados como substratos para
mudas de plantas.

Tabela 3: Médias do comprimento da parte aérea (CPA, cm), diâmetro do caule (DC, mm) do número de folhas

(N°F), obtidas de plantas de pimenta dedo de moça, cultivadas em diferentes misturas de substratos no

município de Alto Alegre, RR.

Tratamentos N°Folhas CPA(cm) DC(mm)

30 45

60

30 45 60 30 45 60
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T1 7,66a 13,50a 21,00a 8,33a 14,33a 20,41a 3,00a 5,00a 6,03a

T2 7,16a 11,83a 17,00a 6,50a 14,33a 20,41a 2,33a 4,16b 4,75b

T3 4,83a 8,33b 12,83b 3,83c 8,16b 13,05b 1,50b 3,33c 3,70c

T4 4,50a 6,66b 9,66b 3,16a 4,41b 8,08c 1,33b 2,33d 3,00d

T5 4,00a 4,50b 5,66c 2,50a 3,08b 4,41c 1,00b 1,00e 1,00e

T1: 80% RP + 0% EB + 20% A; T2: 60% RP + 20% EB + 20% A; T3: 40% RP + 40% EB + 20% A; T4: 20% RP + 60%
EB + 20% A e T%: 0% RP + 80% EB + 20% A. Onde RP (resíduo de piscicultura), EB (Esterco Bovino) e A (Areia).
Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem pelo teste Scott Knott a 5% de probabilidade.

Para o número de folhas na primeira avaliação, aos 30 dias, não houve diferença significativa entre os
tratamentos sendo observadas diferenças nas outras avaliações, aos 45 e 60 dias onde os tratamentos T1 e
T2 contendo (80 e 60% de resíduo de tanque de piscicultura). Sobressaíram sobre os demais tratamentos a
diferença do número de folhas se deve ao fato de haver diferentes teores de nitrogênio, conforme mostra
análise de solo (Tabela 2). Tendo o T5 apresentado o pior resultado entes os tratamentos. Estes resultados
corroboram com Mendonça et al. (2007) que, trabalhando com adubação mineral em mudas de maracujazeiro
amarelo, observaram comportamento linear em função de doses crescentes de nitrogênio na forma de ureia.

Para a variável CPA, a utilização de substratos contendo resíduo de piscicultura na proporção de 80% e 60%
(Tratamento 1 e 2) foram os tratamentos que obtiveram melhores respostas desta variável quando
comparado com os demais tratamentos, que apresentaram menor desenvolvimento (Tabela 3). Aos 30 dias
não houve diferença significativamente (p>0,05) pelo teste Scott Knott, entre os tratamentos, mas para as
outras avalições já foram observadas diferenças. Para as avaliações aos 45 e 60 dias apenas os tratamentos
T1 e T2 não diferenciaram, mas foram superiores aos demais tratamentos. Coelho (2017) trabalhando com
crescimento inicial de plântulas de pimenta, verificou que analisando a massa fresca das plântulas constatou-
se que o tratamento terra preta + húmus diferiu estatisticamente dos tratamentos areia e solo pobre, sendo o
tratamento com maior massa fresca. O autor afirma que o teor matéria orgânica tem influência no crescimento
das plântulas. De acordo com Carvalho filho et al. (2003) e Mendonça et al. (2007), os substratos compostos
com maior proporção de matéria orgânica resultaram em plantas com o maior número de folhas/planta. Tais
resultados demostram que o solo do fundo de tanque de piscicultura tem influência positiva no
desenvolvimento da parte aérea da planta da pimenta isso é em função do teor nutricional encontrado nesse
solo. Resultados semelhantes foram encontrados por Silva et al. (2016) trabalhando com muda de maracujá
onde os autores observaram melhores respostas nos tratamentos onde utilizaram 100% de resíduo
proveniente de tanques de piscicultura.

Com relação ao diâmetro do colo das plantas (DC) não houve diferenças na primeira avalição, para as
avaliações de 45 e 60 dias apenas os tratamentos 1 e 2, não apresentaram diferenças significativa entre si
sendo superiores aos demais resultados. Não diferindo do trabalho de Silva et al. (2016) estudando o
crescimento da pimenta biquinho em substratos composto por esterco bovino e caprino, verificaram que o
substrato composto com esterco bovino (30% de esterco) teve médias, com diâmetro caulinar de 5,96 mm.
De acordo com Daniel et al. (1997) e Carneiro (1995), o diâmetro do coleto é o mais indicado para avaliar a
capacidade de sobrevivência da muda no campo, além de ser, também, o mais usado para auxiliar na
determinação das doses de fertilizantes a serem aplicadas na produção de mudas. Com base nisso, mudas
produzidas nos tratamentos T1 e T2 possuem maior probabilidade de sobrevivência em campo, pois estas
apresentaram maiores valores de diâmetro.

Tabela 4: Médias da massa fresca da parte aérea (MFPA), da massa seca da parte aérea (MSPA), da massa fresca da raiz (MFR),
da massa seca da raiz (MSR), obtidas de plantas de pimenta dedo de moça cultivadas em diferentes misturas de substratos no
município de Alto Alegre, RR.

Componentes de produção

Tratamento MFPA(g) MFR (g) MSPA(g) MSR (g)
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T1 6,63 b 2,75 a 0,83 a 0,26 a

T2 8,01 a 3,33 a 0,95 a 0,33 a

T3 5,25 b 2,05 b 0,56 b 0,01 c

T4 1,66 c 0,56 c 0,11 c 0,13 b

T5 0,11 d 0,16 c 0,03 c 0,03 c

T1: 80% RP + 0% EB + 20% A; T2: 60% RP + 20% EB + 20% A; T3: 40% RP + 40% EB + 20% A; T4: 20% RP + 60% EB + 20% A e
T%: 0% RP + 80% EB + 20% A. Onde RP (resíduo de piscicultura), EB (Esterco Bovino) e A (Areia). Médias seguidas pela mesma
letra, na coluna, não diferem pelo teste Scott Knott a 5% de probabilidade.

Para a massa fresca da parte aérea (MFPA), o tratamento 2 teve o melhor resultado seguido do tratamento 1
(Tabela 4), isso é decorrente da diminuição o RP e adicionando EB, ou seja, o esterco bovino misturado com
outro tipo de solo proporciona melhores resultado. Já o T5 onde o esterco bovino e misturado com areia os
resultados não sobre saíram, devido a areia lavada não conter microrganismo suficientes para ajudar a
decompor o material. Esses resultados corroboram com estudo de Andrade Neto et al. (1999), avaliando
substratos alternativos e tipo de adubação para a produção de mudas de cafeeiro em tubetes, que apontaram
efeitos positivos da mistura do substrato rico em matéria orgânica, junto com os húmus de minhoca que ajuda
a reter água no solo, torna-se poroso e com boa aeração e, através do processo de decomposição dos
organismos, produz os sais minerais necessários às plantas, assim, o substrato exerce influência marcante na
formação das mudas, na parte aérea e no tamanho do sistema radicular (ROWEDER et al., 2012).

Tamiso et al. (2004) trabalhando com composto e húmus de minhoca na produção de mudas de tomate,
verificou que as melhores mudas foram obtidas utilizando-se 100% de composto orgânico. Para Silva et al.
(2016), em um estudo com produção de mudas de maracujá utilização 100% de resíduo do fundo de tanque
de piscicultura, obteve resultados positivos. Corroborando com este trabalho, sendo o substrato alternativo
satisfatório quando comparados ao substrato comercial, pois, apresentaram melhorias nas variáveis
analisadas e isso pode ainda representar diminuição nos custos na produção de mudas.

Para a variável massa seca da parte aérea não houve diferença significativa (p>0,05) pelo teste Scott Knott
entre os tratamentos 1 e 2. A maior MSPA foi obtida com o cultivo da pimenta no substrato referente ao
tratamento 2, não diferindo esse do tratamento 1 (Tabela 4). O tratamento 2 apresentou um valor 30 vezes
maior em relação ao peso das plantas obtidas no substrato referente ao tratamento 5. Não diferindo esse do
trabalho de Coelho et al. (2017), trabalhando com crescimento inicial de plântulas de pimenta em diferentes
substratos, onde os melhores resultados de matéria fresca e verde, foi obtido com substrato de tratamento
terra preta + húmus.

A menor massa seca da raiz foi obtida por plantas cultivadas no substrato referente ao tratamento 3 e a maior
obtida pelo tratamento 2 não diferindo do tratamento 1 (Tabela 4). Resultado parecido com o de Monteiro et
al., (2016), onde o autor trabalha com produção de mudas de pimentão em diferentes e substratos os
melhores resultados em matéria seca da raiz foi em substrato orgânico. Silva et al. (2016), no seu trabalho
onde utilizados três tipos de substratos na produção de mudas de maracujazeiro amarelo redondo, solo de
barranco, resíduo proveniente de tanques de piscicultura e top trato, concluíram que em relação a massa
seca da raiz os resíduos provenientes de tanques de piscicultura apresentaram desempenho superiores aos
demais. Peixoto et al. (1999) observaram aumento da massa da matéria seca da raiz nas mudas de maracujá,
com o aumentou da dose de matéria orgânica no substrato.

A pimenta cultivada nas misturas de substrato referente ao tratamento 1, 2 e 3, foram as que apresentaram
os maiores valores para CPA, NF, DC, MFPA, MFR, MSPA e MSR. Conforme a análise de solo, analisando
de forma geral, para todas as variáveis avaliadas, a utilização do substrato contendo resíduo de tanques de
piscicultura (60%) + esterco bovino (20%) + areia (20%) referente ao tratamento 2 foi mais eficiente no
desenvolvimento vegetativo da pimenta dedo de moça (Capsicum baccatum var. Pendulum L.).

Com base nos resultados obtidos, pode se recomendar o uso de resíduos de tanque de piscicultura como
uma alternativa para produção de mudas por ter grande influência no crescimento das mudas. Resultados
iguais obtido por Maia (2002), onde os efeitos positivos no desenvolvimento das mudas de maracujazeiro
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utilizando resíduo da criação de peixes mostrou se adequado quando comparado aos outros tipos de
substratos e se baseou no uso responsável dos resíduos oriundos da piscicultura.

CONCLUSÕES

O uso de resíduo de tanque de piscicultura é eficiente para a produção de mudas de pimenta dedo de moça.

A adição de matéria orgânica na forma de esterco ou a mistura deste ao resíduo de piscicultura incrementa a
qualidade das mudas, demonstrando que o uso do resíduo é uma boa alternativa, proporcionando melhor
qualidade das mudas.

____________________
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INTRODUÇÃO

O meio ambiente pode ser palco de uma série de danos, quando os resíduos agropecuários são
descartados no ambiente, gerando não somente poluição visual mais química, uma vez que substâncias
tóxicas são disponibilizadas comprometendo a saúde do solo da água e do ar. São constantes as buscas por
alternativas viáveis através de pesquisas para a reutilização destes resíduos, com critérios que podem
resultar em menor agressão ao meio ambiente além de trazer retornos econômicos como no uso destes
resíduos na composição de substratos para produção de hortaliças. A espécie botânica Capsicum annuum, é
uma solanácea cultivada anualmente, originaria do continente americano, uma hortaliça tipicamente de clima
tropical, cultivado em todo território nacional brasileiro, sendo uma das dez hortaliças de maior importância
econômica no mercado hortigranjeiro do Brasil (ALBUQUERQUE, 2010).

O descarte de resíduo de piscicultura para sistemas naturais representa uma ameaça ambiental e é
um desperdício de nutrientes valiosos. Segundo (SILVA; ARAUJO et al., 2018), até 173 toneladas de lodo por
hectare de tanque escavado durante cada ciclo podem acumular-se na produção semi-intensiva de tilápia. Os
teores de nitrogênio e fósforo nos efluentes de aquicultura variam muito, dependendo se o cultivo é intensivo
ou semi-intensivo, tipo de ração utilizada, variando muito entre os autores que estudam esses parâmetros. Do
conteúdo da ração, 29 a 51% do nitrogênio, 7 a 64% do fósforo, e 3% da matéria orgânica podem ser
encontrados nos efluentes (SCHWARTZ & BOYD, 1994; JOHNSEN et al., 1993). Em estudo realizado por
Castro (2003) utilizando efluentes de piscicultura no cultivo de hortaliças houve redução nos custos com
adubação, principalmente a adubação fosfatada, nutriente fundamental uma vez proporciona aumento na
frutificação (OLIVEIRA et al., 2008).

Para que haja o desenvolvimento das hortaliças desde a germinação a produtividade saudáveis, o
insumo se torna de fundamental importância, principalmente utilizando resíduos agropecuários para esta
finalidade, podendo melhorar as características de fertilidade do solo. A substituição do solo pelo substrato
possui vantagens, proporcionando aumentos expressivo na produção hortícola, sendo ela a anulação das
irregularidades do processo germinativo e da má formação das mudas, anulação do aparecimento de
sintomas de deficiência ou toxidez de nutrientes, entre outros (BICCA et al., 2011). Alguns autores apontam
as características desejáveis para um bom substrato, Ensinas et al. (2011), mostram que um bom substrato é
aquele com boa disponibilidade de nutrientes, capacidade de troca de cátions, areação, retenção de umidade,
boa agregação às raízes e uniformidade. Para Yamanishi et al. (2004) um bom substrato deve proporcionar, à
planta, crescimento rápido, teor considerável de matéria seca nas partes aérea e radicular, apresentar
características físicas, químicas e biológicas adequadas, sendo que o uso de material orgânico no substrato
influencia a absorção de nutrientes. Portanto, em tanques escavados com produção de peixes há geração de
resíduos orgânicos, que necessitam ser retirados periodicamente, e um dos problemas desta atividade
econômica é como dispor estes resíduos de forma a não causar riscos de contaminação ambiental (Silva et
al., 2014). Porém, os descartes deste material muitas vezes são realocados de forma irregular causando
assim a distúrbios ao meio ambiente.

No estado de Roraima os dados apresentados pelo setor de estatística da Secretaria de Planejamento
e Desenvolvimento (SEPLAN) apontam um crescimento significativo na expansão da quantidade de área de
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mailto:d.ssouzaa2020@gmail.com
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lâmina d’água em hectares no setor empresarial. Em 2015, Roraima apresentava 3.552 hectares e, em 2018,
a piscicultura já está estabelecida em uma área de 3.956 hectares, com projeção para 2019 de 4.075
hectares. Diante deste avanço da atividade piscícola, ainda são escassos ou até mesmo inexistentes estudos
referentes à utilização deste subproduto no estado de Roraima, sendo este estudo pioneiro no município de
Normandia-RR utilizando esses resíduos para a produção de pimentão. Desse modo, o objetivo do estudo foi
avaliar o uso do resíduo de piscicultura como fonte alternativa na composição de substratos para o
desenvolvimento e produção do pimentão no município de Normandia–Roraima.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido entre os meses de março a junho de 2019 no município de Normandia-RR. O
município está localizado na região nordeste do Estado de Roraima, na mesorregião Norte, microrregião
Nordeste, situado nas coordenadas geográficas 03º52’34, de latitude Norte e, 59º37’30” de longitude Oeste,
com uma altitude de 100 metros em relação ao nível do mar. O clima do município é do tipo tropical chuvoso
com período seco, apresentando 5 a 6 meses secos (verão) e os demais meses chuvosos. A média da
temperatura é de 26 ºC e às precipitações pluviométricas está em torno de 1.500 mm (SEPLAN, 2014). Para
a implantação do experimento, foi realizada limpeza da área, construção de uma casa de vegetação
utilizando: madeira, cano PVC, tela galvanizado tipo galinheiro, polietileno 100 micras e tela de
sombreamento de 50%, nas medidas de 4m x 6m e 2,6m ,coberta com polietileno de baixa densidade
(MEPD), nas espessuras de 100 micras e foram utilizados telas de sombreamento 50%, na parte superior
para atender a necessidade de luminosidade nas plântulas e nas laterais para proteção de pragas e agentes
indesejáveis, posteriormente houve a retirada da tela de sombreamento da parte superior deixando só os das
laterais. O resíduo de piscicultura utilizado para compor os diferentes substratos foi coletado no mês de
dezembro 2018 na fazenda São José, a 30 Km da sede do município de Alto Alegre situado na vicinal São
Paulo. A coleta desse material foi realizada em um dos açudes da fazenda, esse açude tipo barragem tem
dez anos que foi escavado medindo 400 por 600 m com capacidade para 25 mil peixes, aproximadamente a
50 metros do rio Mucajaí, sendo os peixes alimentados duas vezes ao dia com ração comercial até atingiram
uma média de peso de 3 a 4 kg.

Tabela 1: Análise química do resíduo de piscicultura utilizado na formação dos substratos para cultura do
Pimentão em Normandia-RR.

O substrato comercial utilizado foi da marca Vivatto plus, adquirido em loja agropecuária local. O
esterco bovino curtido foi coletado em um local de produção de melancia na fazenda passarinho localizada as
margens da BR 402 no município de Normandia-RR. A terra preta foi retirada próxima a um buritizal dentro de
uma propriedade particular também no município de Normandia-RR. O resíduo de piscicultura, substrato
comercial, terra preta e o esterco bovino foram peneirados em peneira (construção civil) de malha de 4 mm,
para uniformizar a granulometria dos resíduos, e misturados conforme as porcentagens dos tratamentos
observando o volume do vaso utilizado. Nestes foram adicionadas ao fundo pequenos pedaços de telha de
cerâmica, para melhorar a drenagem e evitar encharcamento dos vasos. Pensando no desenvolvimento
sustentável e diminuição de impacto ambiental foram reutilizados copos descartáveis de 50 ml (cafezinho)
usados para a semeadura e garrafas PETs tipo de 2 litros para receber as mudas e papel tipo jornal, para
impedir a luz solar no sistema radicular da planta, de acordo com as figuras 1.
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Figura 1: A: germinadas em copos descartáveis de 50ml; B: transplantada aos 18 dias de semeadas e C:
plantas do tratamento T1 nos vasos definitivos.

As sementes utilizadas para o plantio foram adquiridas em casa agropecuária, semente de pimentão
híbrido proveito da marca Isla, antes de semear, foi adotada uma prática para acelerar o processo de
germinação: as sementes foram colocadas sobre papel toalha umedecido com uso de borrifador, depois
cobertas com outra parte do papel, colocadas em um recipiente tipo vasilha plástica transparente e mantidas
em ambiente natural sem a presença de luz solar. O resultado foi à emissão da radícula aos 5 dias e depois
semeadas a 0,5 cm de profundidade em copos descartáveis de 50 ml e irrigada com borrifador, quando
apresentou a quarta folha definitiva aos 18 dias após a semeadura, foram transplantadas para os vasos
definitivos tipo garrafa PET com os respectivos tratamentos devidamente identificados e feita a casualização
dos tratamentos e colocados em espaçamentos de 0,8m x 0,4m. A irrigação foi feita com regador manual por
duas vezes ao dia no início da manhã e final da tarde.

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, sendo 6 tratamentos e 4
repetições, resultando em um total de 24 parcelas experimentais com os seguintes tratamentos: T1 - (25%)
Resíduo de Piscicultura (RP) + (25%) de Substrato Comercial (SC) + (25%) de Esterco Bovino (EB) e (25%)
Terra Preta (TP), T2 - (25%) de Terra Preta (TP) + (25%) de Substrato Comercial (SC) e (50%) de Resíduo de
Piscicultura (RP), T3 - (100%) Resíduo de Piscicultura (RP),T4 – (100%) Substrato Comercial (SC), T5 - (50%)
Resíduo de Piscicultura (RP) e (50%) Substrato Comercial (SC), T6 – (50%) Resíduo Piscicultura (RP) +
(25%) Esterco Bovino (EB) e (25%) Terra Preta(TP). As características avaliadas foram: número de folhas
permanentes por planta, diâmetro do caule tendo como referência o coleto, com o auxílio de um paquímetro
(mm), altura da planta medida com uso de régua graduada em cm, a partir do coleto até ápice da planta
(gema terminal), e sendo obtidas estas informações aos 30, 45 e 60 dias após transplantio das mudas. As
plantas permaneceram nas garrafas PET até os 90 dias após o plantio, para a coleta de dados da produção
como: MFPA - Massa fresca da parte aérea; MSPA - Massa seca da parte aérea; MFR - Massa fresca da raiz;
MSR - Massa seca da raiz; NMF-Número médio de fruto; DMF - Diâmetro médio do fruto; PMF -
Produtividade média do fruto; CMF - Comprimento médio do fruto. Após a retirada das plantas, as mesmas
foram separadas as partes áreas e radiculares e pesadas separadamente em balança de precisão, a parte
área foi acondicionada em saco de papel e devidamente identificada, utilizando-se o mesmo método para as
raízes e posteriormente levadas para a estufa e mantida em 65°C por 72 horas para a completa desidratação.
Após esse período, ambas foram pesadas isoladamente em balança de precisão.

Os dados obtidos foram tabulados no programa Microsoft Excel, e submetidas à análise de variância,
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do
programa SISVAR (FERREIRA, 2014).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para as variáveis analisadas, verificou-se que houve diferença estatística entre os tratamentos T6 e T5 dos
demais tratamentos (Tabela 2). Para as variáveis NF e AP, observou-se que os T6 e T5 foram os que
apresentaram os melhores resultados aos 60 dias. A variável DC não diferenciou estatisticamente entre os
tratamentos, porém o T6 foi superior na média.

Tabela 2: Dados biométricos do pimentão avaliado em três períodos e cultivado em diferentes composições
de substratos em Normandia-RR.

B CA
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Tratament
os

NF DC
(mm)

AP
(cm)

3
0

45 60 30 45 60 30 45 60

T1 10,25
a

12,2
5 a

23,25 b 3,0
7 a

4,0
5 a

6,5
0 a

12,3
7 a

16,50
a

37,50
ab

T2 9,00
a

14,7
5 a

24,50
ab

2,9
5 a

4,0
7 a

6,3
7 a

11,5
7 a

19,25
a

38,25
ab

T3 9,50
a

13,0
0 a

18,00
ab

2,6
2 a

3,5
0 a

5,7
5 a

10,5
7 a

16,62
a

36,00
ab

T4 9,00
a

14,5
0 a

10,75 b 2,9
7 a

4,3
7 a

5,7
5 a

12,3
0 a

24,12
a

27,62
b

T5 9,25
a

12,2
5 a

31,0
0 a

2,9
5 a

3,1
5 a

6,1
2 a

11,4
5 a

18,37
a

41,3
7 a

T6 10,50
a

12,5
0 a

27,50
ab

3,0
2 a

4,0
7 a

7,0
0 a

11,3
2 a

15,87
a

42,5
0 a

CV (%) 6,74 19,5
7

38,54 9,1
3

19,
56

14,
05

12,7
2

26,7
5

13,79

Médias seguidas da mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

NF-Número de folhas; DC- Diâmetro do caule; AP- Altura da planta.

Embora no presente trabalho não tenha sido observada diferença significativa pelo o T5 e T6 observa-se que
em NF com 30 e 45 dias de avaliação T6 foi superior ao T5 nos resultados e ambos foram inferiores ao
T4(100% SC) na avaliação em 45 dias. Este trabalho apresenta resultado semelhantes para número de folhas
ao de Defensor Neto (2018) para avaliação em 60 dias havendo diferença com substrato utilizando dosagens
de 60% e 80% de resíduo de piscicultura para produção de mudas de pimenta dedo de moça (Capsicum
baccatum var. pendulum L.).

Observa-se que a expressão foliar aos 60 dias está relacionada com a disponibilidade dos minerais pelo
resíduo de piscicultura (Tabela 1), período de ocorrência em processo de mineralização, tendo assim a
conversão do orgânico ao inorgânico, e a liberação ocorre gradativamente, liberando os nutrientes para o solo,
garantindo assim uma estabilidade por um período mais prolongado na liberação dos minerais, se tratando
em tempo no viveiro. Segundo Silva et al (2017), observaram que a diferença do número de folhas deve se ao
fato de haver diferentes teores de nitrogênio e fósforo nos tratamentos, sendo que o resíduo de piscicultura
apresenta quase três vezes mais nitrogênio e fósforo em sua constituição do que o substrato comercial. O T4
obteve o pior resultado na maioria dos aspectos avaliados entre os tratamentos na avaliação de 60 dias. Isso
significa que substrato comercial tem o elemento prontamente disponível para as plantas, portanto ele obtém
uma expressividade na muda, (KLEIN et al., 2012) relata que os substratos utilizados na produção de mudas,
devem apresentar características químicas e físicas ideais ao crescimento, o Substrato Vivatto Plus é um dos
substratos considerado melhor do mercado para esta finalidade.

Na variável DC obteve semelhança nos tratamentos nas três avaliações, não havendo diferença entre si.
Porém, podemos observar que na avaliação com 45 dias o T4 obteve resultado superior aos demais
tratamento e na avaliação com 60 dias o T6 obteve resultado superior aos outros tratamentos, não diferindo
do trabalho de Rosa et al (2018) que avaliou o aproveitamento do resíduo de tanque de piscicultura na
produção de mudas de mamoeiro em Rorainópolis, onde foi obtido maior média para diâmetro do coleto em
45 e 60 dias de avaliação utilizando o tratamento com 100% Resíduo de Piscicultura e em seguida apresenta
o tratamento com o substrato comercial utilizando 100%. As mudas que apresentam o maior desenvolvimento
caulinar é a que pode sobreviver com grande intensidade no campo sem risco de apresentar morte.

Com relação aos dados obtidos para altura da planta observa-se que houve diferença significativa nos
tratamentos T6 e T5 nas avaliações com 60 dias comparado ao T4. Para a obtenção desses resultados
utilizou-se 50% de resíduo de piscicultura como incremento nos tratamentos T6 e T5, enquanto ao T4 foi
utilizado 100% de substrato comercial, analisando estes dados, podemos confirmar que o resíduo de
piscicultura como substrato alternativo poderá ser substituir ao comercial. Silva et al (2017) obteve resultado
semelhante, trabalhando com resíduo de tanque de piscicultura na produção de muda de maracujazeiro,
apresentou melhor desempenho para altura do caule aos 50 dias após emergência com tratamento de 100%
resíduo de piscicultura. A autora menciona que os tratamentos com resíduo de piscicultura apresentam em
sua constituição maiores teores de potássio (K). O efeito positivo do K sobre a altura da planta deve estar
condicionado às várias funções que esse cátion exerce no metabolismo vegetal, sendo ativador de enzimas.
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Para a avaliação das variáveis MFPA, MSPA, MFR, MSR, NMF, DMF, PMF e CMF a coleta de dados foi
obtido com 90 dias após a semeadura. Estes resultados estão apresentados na tabela 3.

Tabela 3: Dados de produtividade do pimentão sob diferentes composições de substratos em Normandia-RR.

Tratament
os

MFPA MSP
A

MF
R

MS
R

NM
F

DMF PMF CMF

T1 26,03
abc

4,59
a

14,5
5 a

2,7
9 a

1,25
ab

39,70
ab

21,65
a

62,37
ab

T2 27,02
ab

4,06
ab

15,1
7 a

2,1
3 a

0,75
ab

32,50
b

27,65
a

55,50
ab

T3 22,54
bc

3,71
ab

10,9
5 a

2,0
3 a

1,25
ab

51,25
ab

34,55
a

85,50
ab

T4 15,47 c 2,59
b

10,9
5 a

1,5
4 a

0,50
b

18,50
b

13,90
a

32,75 b

T5 29,73
ab

4,58
a

14,3
3 a

2,1
7 a

1,00
ab

39,00
ab

24,05
a

63,00
ab

T6 34,83 a 5,40
a

13,3
2 a

2,2
6 a

1,75
a

75,50
a

47,70
a

120,25
a

CV (%) 18,12 20,3
3

31,4
1

35,
83

43,5
1

41,19 57,87 44,83

Médias seguidas da mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
MFPA- Massa fresca da parte aérea; MSPA- Massa seca da parte aérea; MFR- Massa fresca da raiz; MSR-
Massa seca da raiz; NMF- Número médio de fruto; DMF- Diâmetro médio do fruto; PMF- Produtividade média
do fruto; CMF- Comprimento médio do fruto.

Para massa fresca da parte aérea (MFPA), obteve-se melhor resultado o T6, pode ter ocorrido pela
matéria orgânica que compõe este material o RP(50%)+EB(25%) e TP(25%), proporcionando assim um
resultado significativo, Ensinas et al. (2011), mostram que um bom substrato é aquele com boa
disponibilidade de nutrientes, capacidade de troca de cátions, areação, retenção de umidade, boa agregação
às raízes e uniformidade. Já o T4 utilizado 100% substrato comercial, não se desenvolveu adquirindo assim o
menor resultado na avaliação. Para massa seca da parte aérea (MSPA), não houve diferença significativa a
5% de probabilidade pelo teste Tukey entre os tratamentos T1, T5 e T6, porém verificando os dados observa-
se que T6 se sobressaiu aos demais. O tratamento T4 obteve diferença significativa entre os demais,
apresentando assim menor valor na sua pesagem.

Nas características MFR e MSR), estatisticamente não houve diferença significativa entre os
tratamentos avaliados. Porém, ao verificar os números, observa-se que para MFR o T2 obteve resultado
(15,17g) superior aos demais e para MSR o T1 adquiriu (2,79g) seguido pelo T6 (2,26g) um valor pouco maior
comparando com os outros tratamentos. Na avaliação número médio do fruto (NMF), o melhor resultado foi
para o T6, onde obteve resultado superior aos T1, T2, T3 e T4. Sendo que T4 obteve baixo valor entre os
tratamentos. Em estudo realizado por Castro (2003) utilizando efluentes de piscicultura no cultivo de
hortaliças houve redução nos custos com adubação, principalmente a adubação fosfatada, nutriente
fundamental uma vez proporciona aumento na frutificação.

Para variável diâmetro médio do fruto (DMF), O responsável pelo melhor índice na avaliação foi o
tratamento T6 obtendo (75,50 cm) e o menor foi o T4 (18,50 cm).

Para a variável produtividade médio do fruto, obteve-se resultado semelhante para todos os
tratamentos avaliados, não diferindo estatisticamente entre eles. Embora não diferiram verifica-se que o
tratamento T6 (47,70 g/Kg) obteve resultado superior aos demais tratamentos e comparando com o
tratamento T4 (13,90 g/Kg). No comprimento médio do fruto, obteve-se diferença significativa com índice
maior o T6, diferindo dos tratamentos T1, T2, T3, T4 e T5, sendo o T4 o tratamento com menor resultado.

Os dados de produtividade obtido na tabela 3, verifica-se que o tratamento T6, obteve melhor
resultados para todas as características avaliadas e o T4 obteve os resultados piores nas avaliações feitas.

Para o desenvolvimento do pimentão o resultado apresentado foi um incremento positivo para todas
as variáveis a composição da dosagem de resíduo de piscicultura sendo estas respectivamente utilizada,
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(50%) Resíduo de Piscicultura, (25%) Esterco Bovino e (25%) Terra Preta, demonstrando assim o efeito
benéfico a planta, deste o crescimento das mudas ao seu desenvolvimento na produção.

De acordo com Gonçalves (2013) a utilização a adubação orgânica, sendo insumo, biofertilizante ou
fixação biológica do nitrogênio são importantes alternativas que podem contribuir para a melhoria nas
qualidades físicas, químicas e biológicas do solo aumentando, desta forma, sua fertilidade e
consequentemente a produtividade. Em estudo desenvolvido por Santos et al. (2011), observaram que a
mineralização da matéria orgânica aumenta os teores de bases trocáveis, teor de fósforo, CTC e a liberação
contínua de nitrogênio, ajustando-se melhor às necessidades da planta, em comparação ao fornecimento de
adubos solúveis (sintéticos). Portanto, a liberação dos minerais as plantas são feitas lentamente, conforme
sua decomposição, suprindo assim as necessidades da planta em seu estágio de desenvolvimento. A
utilização de resíduos oriundos das diversas cadeias produtivas, causam impactos negativos ao ambiente
com seu descarte indevido, e que se torna uma importante alternativa para a produção de adubos orgânicos.
Porém a ausência de estudos tecnológicos apresenta consequências ambiental, como por exemplo: resíduos
de tanques de piscicultura, seu descarte pode causar poluição ao recursos hídricos, o solo e o ar.

CONCLUSÕES

O uso de resíduo de piscicultura mostrou-se eficiente para a o desenvolvimento e produção do pimentão nas

dosagens de 50% Resíduo de Piscicultura + 25% Esterco Bovino e 25% de Terra Preta, apresentando esta

composição o melhor desempenho.

A adição de matéria orgânica e a mistura do resíduo de piscicultura incrementam a qualidade das plantas,

tanto para a produção de muda quanto para o seu desenvolvimento vegetativo, demonstrando assim que o

uso do resíduo de piscicultura é uma boa alternativa para o aproveitamento de insumo economicamente

viável a produção na agricultura.
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REUTILIZAÇÃO DE GARRAFAS PET NA PRODUÇÃO DE VASOS DECORATIVOS

EVANGELISTA, Luciana Lima; CABRAL, Marcos Antonio de Freitas; LIMA, Ezequiel de Souza; NASCIMENTO,
Heloisa de Oiveira; SANTOS, Maristela Aparecida de Jesus; BARRETO, Patricia.

1Colégio Estadual Militarizado Dr° Luiz Rittler Brito de Lucena

Palavras Chave: Reciclagem, educação, meio ambiente.

INTRODUÇÃO:

Inúmeros problemas ambientais vêm surgindo com excesso de consumismo da população, causando assim
grande prejuízo ao meio ambiente.

Partindo do princípio que a conscientização é uma das maiores ferramentas que podem favorecer a educação
ambiental OLIVEIRA et al (2018) ressalta que “Sem a consciência ambiental, toda a população é afetada
seriamente no padrão de qualidade de vida, comprometendo as gerações futuras...”

Diante disso, o presente trabalho tem como o objetivo produzir vasos decorativos de baixo custo reutilizando
garrafas pet. E com esse objetivo busca-se contribuir com benefícios para o meio ambiente evitando a
poluição e contribuindo para a comunidade escolar a opção contribuir com uma renda extra, usando matérias
de baixo custo, lindíssimos e de certa forma gratuito (garrafas pet)

MATERIAL E MÉTODOS

Foi utilizado materiais de baixo custo, fácil acesso e que podiam ser encontrados em casa como: internet,
computador, garrafas pet de 500ml, 600ml, 1l,1 1/2l, 2l, 2 1/2l, EVA, glitters, cola de isopor, cola instantânea,
pincel, tinta guache, tinta para tecido, olhinhos decorativos, laços decorativos, barbante, tampas de garrafas
pet, bastão de cola quente, pistola de cola quente, etc.

Foi utilizado como método, o método qualitativo com pesquisa bibliográfica sobre o tempo de que as garrafas
pet levam pra se decompor, a importância de reutilizar as garrafas pet para os benéficos ao meio ambiente, e
modelos de vasos decorativos com garrafas pet, com pesquisa de campo e quantitativa, com alunos do
ensino fundamental do Colégio Estadual Militarizado Dr° Luiz Rittler Brito de Lucena – CEMII, utilizando um
questionário de sondagem com aproximadamente 642 alunos pesquisados e por fim o método de ação, com
a escolha e produção dos vasos decorativos a serem produzidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tema e a pesquisa bibliográfica foram realizados pelos alunos, utilizando o laboratório de informática do
estabelecimento de ensino com pesquisa na internet. Logo após foi elaborado o questionário com
questionário de perguntas pertinentes ao trabalho a ser realizado e levantado o resultado e transformas em
planilhas e gráficos. Em seguida foi feita a arrecadação de garrafas pet e os demais materiais, observando
que a produção era de baixo custo, e que pra vender mudas de plantas com jarros decorados poderia ser
adicionado um custo maior e atratividade por parte do consumidor favorecendo assim a venda e valorizando o
produto. E constatou se que a criatividade na reutilização de garrafas pet poderia contribuir como fonte de
renda extra assim como contribuir com a consciência ambiental.
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Fig. 1 – tabulação de dados fig. 2 – questionário de sondagem
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CONCLUSÕES

Foi possível concluir que temos que cuidar do nosso meio ambiente, pois a destruição é mais visível do que
os cuidados, e se cada um fizer sua parte como parte do meio já seria uma contribuição significante.

No decorrer o trabalho foi perceptível o baixo custo na produção dos vasos e que a beleza dependia muito da
criatividade, que era grátis. E quanto mais bonito, mais atraia a atenção dos outros, e poder mostrar aos
outros que o lixo pode se tornar luxo de forma barata e resultando como cuidado com o meio ambiente foi
importantíssimo, afinal devemos deixar um mundo maravilhoso para os nossos descendentes.

OLIVEIRA, G.S.; PEREIRA,S.G.; PEREIRA,W.A. Reciclagem de garrafas pet como suporte na educação ambiental
no contexto escolar. Revista educação, n°55, data 10/09/2018

www.kentron.ifal.edu.br

www.fragmaq.com.br

www.tudointeressante.com.br

http://www.kentron.ifal.edu.br
http://www.fragmaq.com.br
http://www.tudointeressante.com.br


321

RORAIMA: UMA ANÁLISE DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ

SILVA1,2, Adriano Lucena da; LUZ, Gilcimar Maysonnave da; PAULA1, Gean Guilherme Ferreira de

1Universidade Estadual de Roraima. 2adrianolucenadasilva1995@gmail.com

Palavras Chave: Município de Caracaraí, Cidade Ribeirinha, Estado de Roraima.

INTRODUÇÃO

Compreender a dinâmica da produção e a (re)produção do espaço urbano é tarefa árdua e complexa,
pois estes espaços são suscetíveis de transformações no decorrer dos anos, desta maneira não poderia ser
diferente a evolução e a (re) produção do município de Caracaraí – RR. Partindo desta perspectiva,
vislumbra-se no decorrer do tempo que as evoluções deste determinado município vão acontecendo de forma
concreta e sistematizada, partindo do seu decreto de criação em 1955,tido como marco crucial na
emancipação municipal até os dias com as mutações no âmbito espacial. Diante desse pensamento, o
presente artigo teve origem a partir da pesquisa desenvolvida ao longo do primeiro semestre letivo de 2020,
mediante a disciplina de Geografia de Roraima, do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade
Estadual de Roraima – UERR. E tem como objetivo geral analisar a gênesis de criação, assim como, o
desenvolvimento socioespacial do município de Caracaraí – RR. Quanto a metodologia utilizada, é necessário
destacar que para elaboração da presente pesquisa, foi necessário sistematiza-la em uma etapa, conforme
está detalhado posteriormente. Portanto, o estudo está fundamentado em teóricos renomados, a exemplo de,
Galdino (2017); Silva (2007); Veras (2009) e entre outros autores.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização desta pesquisa, fez-necessário sistematiza-la em uma etapa, sendo esta, teórica
(pesquisas bibliográficas, documentais, fotográficas), etc.

O olhar que norteou os objetivos da pesquisa, se fundamentou fixamente no caráter científico, uma
vez que este método oportunizou o desenvolvimento de discussões pertinentes que encontram-se no campo
de debates da Ciência Geográfica, especificamente na área do conhecimento referente ao estado de Roraima.
Nesta perspectiva, os objetivos permaneceram divididos em geral e específicos. Com relação ao objetivo
geral, este pautou-se em, analisar a gênesis de criação, assim como, o desenvolvimento socioespacial do
município de Caracaraí – RR. No que se remetem aos objetivos específicos, cabe frisar que os mesmos
foram subdivididos em três, dentre eles, i) discutir epistemologicamente o contexto geo-histórico do município;
ii) identificar como ocorre a organização socioespacial no município de Caracaraí – RR; iii) caracterizar os
aspectos físicos e humanos no município.

Quanto ao local da realização da pesquisa, esta teve como foco o município de Caracaraí – RR,
conforme ilustra o (Mapa 01).

Mapa 01: Localização do município de Caracaraí – RR.
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Fonte: Elaborado pelos Autores (2020).

O percurso metodológico desenvolvido na execução da pesquisa, se alicerçou em métodos
científicos, tais como, o método dedutivo, bem como, as pesquisas bibliográficas, documentais, exploratória e
descritiva. Diante desse contexto, Gil (2008, p. 09), afirma que o método dedutivo, “[...] parte de princípios
reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente
formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica”. Para tanto, no que se refere a pesquisa exploratória,
segundo Gil (2007 p. 41), este objetivo de pesquisa metodológica consiste em, “[...] proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”.

Nesse entendimento, ainda segundo este autor, a pesquisa descritiva tem como premissa, “[...]
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, estabelecimento
de relações entre variáveis” (GIL, 2007, p. 42). Com relação as abordagens utilizadas para a execução da
pesquisa, é válido salientar que tal procedimento fora desenvolvido por meio do estudo de natureza
qualitativa. A abordagem qualitativa “[...] considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o
sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser
traduzido em números” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 70).

Os procedimentos técnicos enfatizados na pesquisa, se aplicaram através das pesquisas
bibliográficas, documentais e estudo de caso. A pesquisa bibliográfica “[...] procura explicar um problema a
partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses” (CERVO et al., 2007, p. 60).

Desta maneira, a pesquisa documental, concedeu o acesso em fontes primárias, propiciando a
corroboração de informações constatadas em campo. Segundo Pádua (2000, p. 65), a pesquisa documental,
“é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente
autênticos (não-fraudados) [...]”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tentarmos remontar a história do Estado de Roraima é tarefa árdua e complexa, pois as fontes que
tratam desta temática apontam o início histórico deste estado para o século XVII, conforme destaca Galdino
(2017, p. 47):

As primeiras notícias relatadas, oficialmente, da região do Rio Branco, no Brasil, ocorrem na
década de 30 do século XVII, quando Pedro Teixeira, na ocasião, fazia uma expedição8 na
bacia do rio Negro, onde estava localizada, no médio Amazonas, a Capitania de São José do
Rio Negro. Ele adentra em um afluente de águas sedimentares, que logo após o batiza de rio
Branco.

Nesse período histórico havia conflitos de interesses tanto da coroa portuguesa como da coroa
espanhola e holandesa, pois estes visavam a sua expansão colonial afim de conquistarem novas terras e
riquezas à serem levadas para o velho mundo, desta maneira tendo este panorama traçado, Galdino (2017, p.
47), reitera que:
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No que tange à ocupação do território do Rio Branco, a Coroa Portuguesa, na preocupação de
defender a sua “mais nova” territorialidadade amazônica da expansão colonial espanhola e
holandesa, incumbiu ao Estado do Grão-Pará a edificação do Forte São Joaquim do Rio
Branco9, conhecido como Forte São Joaquim.

Nessa perspectiva fica evidente a intenção de ocupar afim de legitimar essas terras conhecidas
como Vale do Rio Branco, tal afirmação é legitimada quando Araújo & Pinto (2008, p. 13-14), ratificam que:

No fim de 1777, havia na região cinco povoados: São Felipe, na margem oriental do Tacutu,
perto do Forte; Nossa Senhora da Conceição, o mais populoso, localizado a dois dias do Forte
no Uraricoera; Santa Bárbara, no rio Branco, a três horas de barco do Forte; Santa Isabel,
também no rio Branco, a seis horas do Forte, bem mais ao sul; Nossa Senhora do Carmo que
muito depois tornou-se a cidade de Boa Vista. Na época, eram aproximadamente 1.019 índios
aldeados nas cinco povoações existentes.

Seguindo esta cronologia, reitera-se a intenção de povoamento, pois, através de políticas traçadas
pelo então governador da província do Rio negro, criou um projeto que legitimou a ocupação na região do Rio
Branco, projeto este que teve como premissa a criação das Fazendas Nacionais, denominadas por, São
Bento (1789), São Marcos (1794) e São José (1799) (GALDINO, 2017). Dessa maneira, ainda Galdino (2017,
p. 51), reitera que: ‟Em meados da segunda metade do século XIX e com caráter de desenvolver, social e
economicamente, a Região do Médio Rio Branco, a fazenda Boa Vista foi fundada pelo então oficial do Forte
São Joaquim, Inácio Lopes Magalhães”.

Para remontarmos o pretérito histórico do município de Caracaraí – RR, faz-se necessário nos
reportarmos por volta do ano de 1900, quando se tem registros das primeiras tentativas de legitimação
daquela antiga área nas margens do rio branco que servia anteriormente para embarque e desembarque de
gado bovino, nesse sentido Silva (2007 p. 105), destaca que:

[...] diante dos escassos núcleos populacionais dessa época, Caracaraí firmou sua existência
por volta de 1900, na margem direita do rio Branco, em função da pecuária, economia
predominante desta região, servindo durante vários anos como posto de pousada aos barcos
fluviais de gado e de mantimentos. Essa localidade torna-se importante pela sua localização e
começa a ter a função de articular também todo o transporte fluvial entre Manaus e Boa Vista,
tornando-se um povoado-portuário, exercendo essa função até a metade da década de 1970,
quando perde essa importância funcional com o início da era rodoviária.

Dessa forma, ratificando este pensamento, vale destacar que em 1938 através de uma lei do estado
do Amazonas, esta estabelece uma nova configuração territorial atrelando o município de Caracaraí a
configuração do estado (RORAIMA, 2009).

Seguindo esta perspectiva, Silva (2007 p.105), reitera que “em 1955, essa localidade obteve o status
de sede de município, tornando-se a segunda cidade efetivamente instalada em Roraima, ou seja, como sede
do município de Caracaraí”.

Ratificando a importância de tal cidade, ainda Silva (2007, p. 105), disserta que:
Esta localidade articulou também o transporte rodoviário, pois Caracaraí foi o limite sul da
estrada que partia de Boa Vista até o ano de 1975, obrigando às mercadorias provenientes de
Manaus, através do rio, serem desembarcadas nesse porto e transportadas através de
automóveis até a capital.

Assevera-se que a efetivação da criação municipal deu-se através da Lei nº 2495, de 27 de maio de
1955. Atualmente o município de Caracaraí está aproximadamente 130 km da capital do estado de Roraima,
seus limites estaduais são os municípios de Iracema, Cantá, Bonfim, Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São
João da Baliza e Caroebe, além de fazer divisa com a República Cooperativista da Guiana e o município de
Barcelos no amazonas.

A situação climática da área de estudo é bastante diversificada, pois esta apresenta duas
denominações climáticas distintas, ambas propostas por Köpen, as quais classificam-se como Am e Af,
quanto a isto Dias (2017, p. 38), destaca que estas estações são:

[...] marcado por duas estações que podem ser diferenciadas quanto ao seu índice
pluviométrico. Uma estiagem, com início em outubro, ápice em fevereiro e final em abril. E
outra chuvosa correspondendo ao mês de maio à setembro. O clima do tipo Af caracteriza-se
por ser constantemente úmido, correspondendo ao clima de floresta tropical, tanto a
temperatura quanto as chuvas possuem um mínimo de variação anual e o tipo Am caracteriza-
se por ter um verão úmido e um inverno seco acentuado, correspondendo ao clima tropical,
com os totais anuais de precipitação pluviométrica relativamente elevados.

O município de Caracaraí tem uma relação intrínseca no que diz respeito a sua hidrografia, este
município surge à margem direita do Rio Branco, principal rio do estado de Roraima, sua bacia hidrográfica,
assim como, de toda região amazônica é complexa e diversificada tendo inúmeros rios que contribuem para a
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formação desta tão rica diversidade hidrográfica. Nesse sentido, o município de Caracaraí também é drenado
pelos rios rios Xeriuiní, Univini, Catrimani e rio Anauá (BRASIL, 2010).

A cobertura vegetal da região é predominantemente do tipo Floresta Ombrófila Densa, com
pequenos trechos de formações de campinaranas, que são as áreas abertas em contato com o sistema
florestal, periodicamente encharcada, sobre o solo, entre terraços aluvionares (CARVALHO; CARVALHO,
2012).

No tocante à geomorfologia da região, esta compreende-se de forma diversificada e abrangente, pois
conforme destaca Dias (2017, p. 40), destaca que a formação geomorfológica:

[...] compreende três dos cinco compartimentos identificados no Estado de Roraima: os
domínios morfoestruturais de relevo de Planalto Dissecado Norte da Amazônia, são
distribuídas de forma descontínuas, ocupam pequenas extensões principalmente de leste a sul
do município e alcançam altitudes em torno de 300 metros; o Planalto Residual de Roraima
representado na área pela serra da Mocidade, localizada na margem direita do Rio Branco e
pelas serras, caracteriza-se por cristas e pontões que alcançam aproximadamente 800 metros
contornados encostas ravinadas e o Pediplano Rio Branco –Rio Negro.

Assevera-se a complexidade desta região através de sua formação tanto no âmbito social quanto no
ambiental, dessa maneira esse município é privilegiado por deter proporções de terras generosas, e assim
nestas inserir-se Reservas Florestais, Parques Nacionais e Estações Ecológicas.

O município de Caracaraí situa-se em sua grande parte no sudoeste do estado de Roraima, tendo
como coordenadas geográficas 61º07’41’’ de longitude Oeste e 01º48’58’’ de latitude Norte, este município
compreende uma área territorial de 47.411,034 km² que corresponde a 21,14% do estado de Roraima.
Segundo o último censo do IBGE (2010), Caracaraí tinha uma população de 18.398 habitantes, neste sentido
a população estimada para o ano de 2020 indicado pelo IBGE é de 22.283 mil habitantes.

As evoluções sociais perpassam por inúmeras estágio, nesse sentido, não poderia ser diferente com
o município de Caracaraí, pois este desde a sua legitimação como sede municipal em 1955 vem evoluindo
gradativamente, dessa maneira, os índices demográficos não seriam diferentes, a população caracaraiense
vai aumentando ao passar dos anos, corroborando esta afirmação a SEPLAN (2014, p. 18), destaca que:

[...] no ano 2000 o município de Caracaraí tinha uma população de 14.286 habitantes,
composta de 7.553 homens (52,87%) e 6.733 mulheres (47,13%). Em 2010 o total da
população era 18.398 habitantes, composta de 9.732 homens (52,90%) e 8.666 mulheres
(47,10%).

E economia municipal paro o ano de 2017 tinha o PIB geral na casa dos 350 milhões e o PIB per
capta no valor de 16.852,66R$. Em 2018 estimado pelo IBGE a renda mensal da população ocupada girava
em torno de 2 salários mínimo. Porem um contra ponto que vale ser destacado é que das mais de 18 mil
pessoas (ultimo senso) apenas 1.446 estavam ocupadas de maneira formal.

No que diz respeito a infraestrutura municipal, esta compreende um complexo arranjo, formado por
rodovias federais, estaduais, uma malha viária urbana, composta por ruas e aglomerados de casas formando
assim segundo IBGE (Censo 2010), os seis bairros sendo estes o Centro, São Francisco, Santa Luzia, São
Pedro (Bairro da Cer), Nª.Srª do Livramento (Livramento) São José Operário (Bairro do Sapo).

A cidade conta ainda com 40 escolas entre instituições de nível fundamental e médio, além de 23
estabelecimentos de saúde, inúmeros supermercados, distribuidoras, hotéis, um estádio de futebol, igrejas,
farmácias, armarinhos e lojas do gênero de vestimenta além de um complexo de praças as margens do rio
Branco, onde encontra-se a orla de Caracaraí, para ratificar tal informações expõe-se a (Figura 02).

Figura 02: Ordenamento urbano do município de Caracaraí – RR.
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Fonte: Google Earth (2020).

Nesse sentido, o município de Caracaraí caracteriza-se como um dos principais municípios do
estado de Roraima, com sua contribuição para auxiliar o desenvolvimento local e contribuindo no âmbito
estadual.

CONCLUSÕES

No decorrer da evolução do estado de Roraima surgem povoados, vilas, municípios e aglomerados
urbanos, nesse sentido, não poderia ser diferente que o processo de criação e evolução do município de
Caracaraí esteja intrinsicamente interligado com a gênesis da evolução roraimense. Dessa forma podemos
inferir que, assim como, o estado evolui o município já citado vai acompanhando tais evoluções.

Nesse sentido Caracaraí nos dias atuais encontra-se estruturado, atendendo os anseios básicos
municipais e sociais. No tocante a sua área natural, este faz parte do bioma mais rico do planeta, o bioma
amazônico, assim, o município e composto por uma rica bacia hidrográfica, assim como, suas florestas de
beleza cênica e com fauna e flora de biodiversidade incomensurável Assim conclui-se que Caracaraí
expressa valores que corrobora na evolução do estado, e que este encontra-se estruturado com vilas,
determinado tipo de planejamento urbano e organizado no prisma social.
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INTRODUÇÃO

A Rotação por Estações é uma metodologia ativa na qual o professor institui quatro estações de trabalho
dentro da sala de aula, sendo que em cada estação há diferentes propostas acerca de um tema pré-
estabelecido, segundo o objetivo da aula.

Qualquer que seja a disciplina ou o conteúdo abordado há a possibilidade de se aplicar essa metodologia,
pois nela podemos utilizar vídeos do YouTube, trechos de artigos científicos, simulações de experimentos em
laboratório (experimentação virtual) até mesmo listas de exercícios salvas numa “nuvem”.

Espera-se que, após passar pelas quatro estações resolvendo as atividades propostas, o estudante terá
assimilado o conteúdo abordado mais facilmente do que numa aula expositiva, onde o professor é o detentor
do conhecimento e o aluno apenas um sujeito passivo.

De acordo com ALCANTARA (2020, p. 1), “esta metodologia possui vantagens como: permitir relacionar a
teoria e prática; promover ensinamentos com um início, meio e fim na mesma aula”.

Sendo uma metodologia ativa, a Rotação por Estações coloca o professor no papel de mediador e o aluno
como sujeito ativo, autônomo na busca do seu próprio conhecimento.

Essa independência por parte do aluno faz com que ele se envolva mais na aula, buscando compreender os
conceitos envolvidos.

Segundo Moran (2015) metodologias ativas buscam além do ensino a aprendizagem de conceitos e como
aplica-los na vida cotidiana do sujeito. Tal metodologia não deve substituir as aulas expositivas tradicionais,
mas sim servir como auxiliar na busca de uma melhor aprendizagem para o aluno.

Moran (2015) diz ainda que o modelo educacional tradicional de educação que utilizamos hoje não pode ser
mantido, e que as mudanças em busca de metodologias ativas deverão ser progressivas, com foco no aluno
ativo, e que tenha um envolvimento profundo no ensino; o professor deve fazer papel de orientador, não de
transmissor de conteúdos.

No ensino remoto, essa metodologia tem fácil aplicação, visto que muitas são as ferramentas online
disponíveis que podem ser utilizadas na organização da aula. Outro ponto positivo é que cada rotação pode
ser vista em 10 minutos, o que facilita sua aplicação em apenas uma aula.

No ensino de Física há uma abrangência de conteúdos que podem ser vistos com a aplicação da Rotação por
Estações e o objetivo deste trabalho é a utilização da Rotação por Estações no ensino de Física durante uma
aula de 1 hora no ensino remoto com o tema de movimentos verticais no vácuo.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado com duas turmas da 1ª Série do Ensino Médio de uma escola filantrópica na
Cidade de Boa Vista/RR. Cada turma é composta por 40 alunos.
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Tem natureza exploratória e aplicada, com o objetivo de perceber a aprendizagem dos alunos através de uma
metodologia ativa. Como o trabalho foi realizado em meados desse ano (2020), a aula foi online através da
plataforma Cisco Webex.

Enquanto os alunos realizavam as tarefas propostas os professores estavam online com todos os alunos na
reunião caso surgissem quaisquer dúvidas.

Caso a aula fosse presencial a sala de aula deveria estar organizada com quatro “ilhas” que formariam as
estações. Como realizamos a aula no ensino remoto, dividimos a turma em oito grupos de cinco integrantes.

Toda a metodologia foi explicada com antecedência para os alunos a fim de não perdemos tempo com
explicações no dia de aplicarmos o trabalho.

Em cada estação dois grupos, total de 10 alunos, realizaram as propostas preestabelecidas:

 estação 1: com a finalidade de aplicar o ensino híbrido, foi pedido que os alunos assistissem antes da
aula a quatro vídeos do YouTube (Canal Sala de Exatas) sobre lançamentos verticais no vácuo, na
aula online foi pedido a eles que respondessem um teste criado pelos próprios autores sobre o
conteúdo dos vídeos propostos numa plataforma online e gratuita (QUIZIZZ);

 estação 2: confecção de um mapa conceitual num aplicativo online gratuito (miMind) explicando os
conceitos vistos nos vídeos;

 estação 3: realizar uma simulação de um experimento de lançamentos verticais e queda livre,
seguindo um roteiro e resolvendo um questionário sobre a simulação;

 estação 4: resolução de questões de vestibulares sobre o conteúdo proposto.

Após a aplicação da aula utilizando a rotação por estações, fizemos um questionário com os alunos através
do formulários do Google, analisando a eficiência ou não da metodologia aplicada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresentaremos aqui a nossa análise do trabalho realizado.

Após corrigir os questionários sobre a eficiência ou não da metodologia aplicada, notamos que 85% dos
alunos participantes do trabalho acharam que a metodologia foi útil e ajudou na compreensão dos conteúdos
estudados.

Os alunos asseguraram que a metodologia de rotação por estações proporcionou o aprendizado de forma
descontraída.

Isso fortalece o clima da sala de aula e o torna mais apropriado para a construção do conhecimento.

Os discentes relataram que conseguiram obter um nível de concentração maior, além de sentirem motivados
a pesquisa.

CONCLUSÕES

O objetivo do presente estudo foi o de analisar se a utilização da Rotação por Estações no ensino de Física
durante uma aula de 1 hora no ensino remoto com o tema de movimentos verticais no vácuo seria útil para
que os alunos pudessem aprender de maneira diferenciada o conteúdo proposto, fugindo do modelo de aula
tradicional onde o professor fala e o aluno apenas ouve e anota.
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Percebe-se que a inserção de metodologias ativas para a sala de aula é extrema importância na jornada
estudantil. Além de tornar o aluno um sujeito ativo, construtor do aprendizado, a metodologia garante um grau
de aprendizado melhor e traz uma integração satisfatória com os demais colegas.

No ensino remoto muitas são as dificuldades que encontramos para que os alunos participem das aulas e
percebemos, através dessa metodologia, que os alunos se sentiram mais à vontade para pesquisar, analisar
e aprender o conteúdo de maneira autônoma.

Logo, é de extrema importância a adoção de modelos do Ensino Híbrido na sala de aula da Educação Básica
como forma de promover situações de aprendizagem que motivem os alunos e atendem ao cenário da
sociedade atual.

____________________
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INTRODUÇÃO

O Estado de Roraima possui cerca de 27,5% de áreas consolidadas para uso agropecuário (BENDAHAN,
2015), entretanto, parte dessa área como as áreas de reserva legal (ARL) e as de proteção permanente (APP)
não podem ser utilizadas pelos produtores. Informações regionais que possam localizar essas áreas e
quantificar a real área útil disponível para o uso agropecuário pelos produtores, pode ajudar gestores públicos
na elaboração de políticas públicas.

O sensoriamento remoto é uma ferramenta de trabalho valiosa para o levantamento de recursos naturais em
certos níveis de detalhe. Um dos produtos do sensoriamento remoto são as imagens orbitais que são
utilizadas para estudos relacionados a cobertura vegetal (WATRIN, O. S., 1994). A utilização de imagens
orbitais permite importantes estudos, proporcionando dados sobre as feições da superfície terrestre
(MAXWELL E SYLVESTER, 2012). Tais imagens orbitais fornecem informações regionais úteis para gestão
do uso destinado a agropecuária.

O Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012) define as Áreas de Preservação Permanente como sendo uma
área protegida, podendo estar coberta ou não pela vegetação, que tem o objetivo de preservar os recursos
ambientais e sociais ali presentes, tais como recursos hídricos, fauna e flora, paisagem e taxa de erosão.
Existem no total onze tipos de APP, sendo apenas duas delas (topo de morros em geral e altitudes elevadas)
o objetivo deste trabalho. O inciso IX do Art. 4º do Novo Código Florestal (BRASIL, 2012) define que a
delimitação para a Área de Preservação Permanente se dará no topo de morros, montes, montanhas e serras,
com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de
nível de dois terços dos 100 metros de elevação, sendo ela definida pelo plano horizontal determinado por
planície ou espelho d' água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da
elevação. No mesmo Art. no inciso X, é definido as áreas de altitudes elevadas em altitude superior a 1.800
(mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
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Figura 1. Mapa de localização da área de estudo.

Fonte: Os autores.

A importância de estudos e pesquisas a respeito de metodologias para localização e quantificação das Áreas
de Proteção Permanente estão nas necessidades de: i) atender a legislação ambiental pelos produtores; ii) na
visão de mercado, atender à crescente demanda por condutas que observam a sustentabilidade ambiental; e
iii) contribuir para que os produtores possam gerir espacialmente suas propriedades.

O objetivo deste trabalho é a delimitação das APP’s de topo de morros em geral e altitudes elevadas, aliada
ao uso de sensoriamento remoto (imagens orbitais), para o município de São Luiz sendo este locado no
território sul do Estado de Roraima (Figura 1).

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado baseado na metodologia de (SILVA, et al, 2017). A aplicação do método foi através
do software QGis 3.18 with Grass. Utilizou-se um notebook com processador Intel® Core i7, CPU de 2.20GHz
e memória instalada de 32Gigas, para melhor desempenho e eficiência no processamento dos dados.

Foram realizadas adaptações na metodologia para que correspondesse a versão do QGis utilizada.

Cada uma das dezoito etapas para obtenção da APP de topo de morros em geral e altitudes elevada estão
descritas abaixo, sendo da etapa dois em diante os procedimentos realizados no software QGIS.

Etapa 1: baixar o raster SRTM no site TOPODATA.

Etapa 2: construção do mosaico das imagens baixadas e que correspondem a localização de São Luiz.

Etapa 3: Recorte da camada raster SRTM usando a máscara do município para delimitar a área de trabalho.

Etapa 4: Retirada dos valores de altitudes maiores que 1800 metros seguindo a equação na calculadora
raster: SRTM >= 1800. Saída: Altitude. (obtém-se aqui a APP de altitudes elevadas)

Etapa 5: Execução do algoritmo “r.fill.dir” deixando apenas a opção “MDE sem depressões” ativada, sobre o
raster SRTM de São Luiz (etapa 3), para preenchimento das depressões espúrias do MDE e obtenção do
Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente (MDEHC).

Etapa 6: Inversão do MDEHC a partir da seguinte equação, executada via “Calculadora Raster”, e obtenção
do raster “mdehc_inv”: (MDEHC – 10000)*(-1)
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Etapa 7: Execução do algoritmo “r.terraflow” deixando apenas a opção “elevação preenchida (inundada)”
ativada, sobre o raster “mdehc_inv” para obtenção dos limites das bases dos picos sendo o raster de saída
“limite_bases”.

Etapa 8: Conversão de “limite_bases” para formato vetorial, mantendo o mesmo nome utilizando a ferramenta
“vetorizar”, e logo após, realizar a correção das geometrias do vetor “limite_bases” em “corrigir geometrias”
com a saída “limites_bases_v2”.

Etapa 9: Execução da ferramenta “Zonal Statistics”, utilizando o vetor “limite_bases_v2” sobre o raster
“MDEHC”. Utilizar as estatísticas média, intervalo, min e máx.

Etapa 10: Cálculo da declividade, em graus, a partir do raster “MDEHC”. Raster de saída: “declividade”.

Etapa 11: Execução da ferramenta “Zonal Statistics”, utilizando o vetor “limite_bases_v2 obtido na etapa 9”,
sobre o raster “declividade”. Utilizar estatística média, max, min e intervalo.

Etapa 12: Seleção e extração das feições onde o valor de “amplitude” >= 100 m através da tabela de atributos
utilizando o vetor “limite_bases_v2 gerado na etapa 11”. Saída: “amplitude_mdehc”.

Etapa 13: Seleção e extração das declividades médias >= 25º utilizando a camada “limite_bases_v2 gerada
na etapa 12” através da tabela de atributos. Saída: “declividade_media”.

Etapa 14: Identificação das áreas onde a declividade >= 25º graus (extrair feições de: declividade_media) e
amplitude >= 100 m (ao comparar com feições de: amplitude_mdehc) através da ferramenta “extract by
location”, predicado “sobrepõem”. Saída: “declividade_media_id”.

Etapa 15: Calcular a altura mínima para o terço superior, adicionando a coluna “terco” a camada extraída
anteriormente (etapa 14) através da seguinte equação utilizada na calculadora de campo: altura_maxima -
(amplitude/3). Sendo as entradas os campos do vetor “declividade_media_id”.

Etapa 16: Utilizar a ferramenta “Rasterizar” para a camada resultante do item anterior (etapa 15), utilizando a
coluna “terco” como valor de saída (raster de saída: “min_alt_terco”).

Etapa 17: Extrair na calculadora raster de “MDEHC” os pixels onde os valores são >= “min_alt_terco”,
utilizando a equação: MEDHC > = min_alt_terco. Saída: “app_topo”.

Etapa 18: Vetorizar “app_topo” utilizando a ferramenta “vetorizar” e logo após exportar apenas os dados na
tabela com valor = 1. Saída: “app_topo_final”. (obtém-se aqui a APP de topo de morros em geral)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O município de São Luiz possui baixa altitude com valores variando de 69m a 386m, como mostra a figura 2.

Logo, utilizando a metodologia empregada, não foram gerados resultados referentes a etapa 4. Desta
maneira, não existem APP’s de altitudes elevadas em São Luiz.

Observando a figura 2 e 3, podemos notar a existência de áreas com mais de 100 metros de altitude e
declividade maior que 25º. Sendo, portanto, cabível a aplicação do restante do método.
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Figura 2. Mapa altimétrico com os valores de altitude para o município de São Luiz.

Fonte: Os autores.

Figura 3. Mapa de declividade do município de São Luiz.
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Fonte: Os autores.

A etapa 5 é realizada com o objetivo de elaborar o modelo digital de elevação que seja consistente com a
rede de drenagem (figura 4A). Na etapa 6 ocorre a inversão do raster para que os valores máximos se
tornem mínimos e os mínimos se tornem máximos (figura 4B). Na etapa 7 tem-se o preenchimento das
depressões (figura 4C) para a obtenção do limite das bases dos morros.

As demais etapas foram todas realizadas com sucesso, porém ao realizar a etapa 14, nenhuma camada
vetorial foi gerada como resultado. Esta etapa identifica as áreas onde ocorre sobreposição entre as
declividades maiores que 25º e as amplitudes maiores ou iguais a 100 metros. Analisando as camadas
geradas nas etapas 12 e 13 que correspondem a amplitude e declividade, respectivamente, nota-se que não
ocorre sobreposição entre esses dois vetores (figura 5), sendo este o motivo de não ter gerado nenhum
resultado na etapa 14. O Código Florestal (BRASIL, 2012), define que para as APP’s de topo de morros em
geral serem delimitadas é necessário que estas áreas possuam a altura mínima de 100m e inclinação de
média maior que 25º. Para o município de São Luiz, não existem áreas em que estes dois critérios ocorram
juntamente, portanto, não existe Área de Preservação Permanente de topo de morros em geral para este
município.

Figura 4. Resultados sequenciais obtidos nas etapas A) 5, B) 6 e C) 7. Escala 1:450.000
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Fonte: Os autores.

Pode-se observar na imagem 5 que os vetores de declividade e amplitude chegam a se tocar, mas não a
sobrepor. A imagem SRTM obtida no TOPODATA possui 30m de resolução, ou seja, cada pixel da imagem
possui em média 900m2. A delimitação de APP’s de topo de morro em geral a partir da imagem SRTM,
diminui a precisão do dado e da área de trabalho. Desta forma, faz-se necessário a utilização de imagens de
Modelo Digital de Elevação com maior resolução.

Figura 5. Resultado obtido na etapa 12 e 13, com foco para a não sobreposição entre as feições, justificando
o não sucesso da etapa 14.

Fonte: Os autores.

CONCLUSÕES

O método aplicado, mostrou-se eficaz na delimitação de Áreas de Preservação Permanente em topo de
morros em geral e altitudes elevadas. Apesar de não terem sido encontradas nenhuma das APP’s para o
município de São Luiz, foi possível fazer a análise das razões para isto ocorrer.

As informações obtidas por sensoriamento remoto (imagens orbitais) mostram que esta ferramenta de
trabalho é eficaz para a delimitação de Áreas de Preservação Permanente.

Ainda, sugere-se a utilização de um equipamento com melhor processamento pois os processamentos
metodológicos exigem muito da máquina, de tal forma que por vezes o processo não é concluído e o software
reinicia.
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INTRODUÇÃO

Os Sistema de Informações Geográficas (SIG) são ferramentas computacionais compostas por equipamentos
e programas que integram dados, usuários e instituições de forma a tornar possível a coleta, o
armazenamento, o processamento, a análise e a disponibilização de informações georreferenciadas. Isso
possibilita maior facilidade, segurança e agilidade nas atividades humanas referentes ao monitoramento,
planejamento e tomada de decisão, relativas ao espaço geográfico (Rosa, 2013 pg.60). As aplicações
conceituais de SIG existem desde o século XIX, entretanto o conceito de SIG foi introduzido pela primeira vez
no início da década de 1960, juntamente com o advento da computação. O Brasil teve a primeira iniciativa de
mapeamento de recursos naturais com o projeto RADAMBRASIL nos anos 70 (Rosa, 2013, pg.76), e a
implementação do SIG nos anos 80 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a qual desenvolveu o
software SAGA (Sistema de Análise Geo-Ambiental) que foi seguido pela iniciativa do INPE de formar um
grupo de pesquisa focado em SIG e em sensoriamento remoto (Rosa, 2013, pg. 60). Hoje o SIG é utilizado
como uma das ferramentas principais no mapeamento é uma ferramenta de grande utilidade em várias áreas,
incluindo a Geologia. O laboratório de hidrossedimentologia do Instituto de Geociências (IGEO) da Universidade
federal de Roraima atualmente dispõe de um acervo de dados dos diferentes projetos realizados e busca
construir um banco de dados integrado destas informações em um ambiente SIG. A criação dos bancos de
dados, de uma forma generalizada, depende da identificação das necessidades do usuário. Deve ser
realizado um levantamento detalhado do nível de informatização disponível, como equipamentos, softwares,
base de dados existente e qualificação técnica. Após o planejamento do trabalho envolve o detalhamento dos
produtos necessários, especificando os produtos cartográficos a serem produzidos e a necessidade ou não
de ligação com banco de dados. Em relação na escolha do SIG deve ser levado em conta que ele precisa
atender as necessidades dos usuários. Um bom SIG tem que ser composto por programas de alto nível que
são capazes de preencher as necessidades de cada projeto, sendo capaz de operar em ambiente
multiusuário e multi-tarefa a possibilitar a integração de dados oriundos de diversas fontes e nos dois formatos
básicos, vetorial e raster, além de possibilitar a ligação com um sistema de gerenciamento de banco de dados.
Assim, o objetivo deste estudo foi levantar bancos de dados e aplicações abertas para o desenvolvimento em SIG
para estudos em menor escala no estado de Roraima.

MATERIAL E MÉTODOS

Essa pesquisa se desenvolveu a partir dos principais bancos de dados abertos e disponíveis na rede mundial
de computadores. São bancos de dados ambientais, imagens de sensores remotos com disponibilização
gratuita, dados altimétricos e avaliação de aplicativos SIG de fonte aberta para serem utilizados. Deve
informar aqui que a pesquisa foi realizada utilizando, principalmente, banco de dados disponibilizados em sites
governamentais, tanto estadual quanto federal, e também de programas espaciais estrangeiros como o
USGS, NASA e ESA, por exemplo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fonte de dados para construção de banco de dados
Os dados encontrados nestes bancos de dados variados consistem de mapas temáticos hidrológicos, pedológicos,
litológicos, altimétricos e dados em raster, contendo informações ambientais sobre relevo, clima, flora e litologias e
dados vetoriais que vão desde limites estaduais, nível freático, dados pluviométricos e Vários outros.

mailto:jvgkravser@gmail.com


338



339

Tabela 1. Plataformas digitais abertas para aquisição de dados do Estado de Roraima.

Agência Plataforma Tema Tipos de dados Região
da
agência

endereço de
acesso

CPRM Geo SGB Dados ambientais produtos gerados e dados de
sensores remotos e mapas
temáticos e camadas vetoriais

Brasil geosgb.cprm.g
ov.br/

CPRM Geowebapp Dados ambientais produtos gerados e dados de
sensores remotos

Brasil
geowebapp.cp
rm.gov.br/View
erWEB/

INPE/DPI Catálogo de
imagens

Imagens de
sensores remotos

Imagens brutas de sensores
remotos

Brasil http://www.dgi.i
npe.br/catalog
o/

ANA Hidroweb Dados hidrológicos camadas vetoriais dados
hidrológicos

Brasil www.snirh.gov.
br/hidroweb/

IBGE Banco de
informações
ambientais

Dados Ambientais Mapas Temáticos e dados
compilados de campo

Brasil https://bdiaweb
.ibge.gov.br/#/
home

EMBRAPA Sistema de
informação de
solos brasileiro

Dados pedológicos produtos de dados de sensores
remotos e mapas temáticos

Brasil www.bdsolos.c
nptia.embrapa.
br/consulta_pu
blica.html,

USGS Earth Explorer Imagens de
sensores remotos

Imagens de sensores remotos EUA https://earthex
plorer.usgs.go
v/

NASA Earth data Dados ambientais e
Imagens de
sensores remotos

imagens e produtos gerados de
dados de sensores remotos e
mapas temáticos

EUA https://earthdat
a.nasa.gov/

Para aquisição de dados de imagens digitais, foi feito um levantamento de fontes disponíveis é coletados a
partir de sensores remotos em satélites. Foi constatado que um dos sensores mais utilizados para a geologia e
monitoramento ambiental é o OLI (Operational land imager) e TIRS(Thermal infrared Sensor) embarcado no
landsat 8 lançado em 2013 . Estes sensores ópticos coletam dados no espectro visível e infravermelho
próximo, dando grande flexibilidade na coleta de dados de rochas e do solo. O programa landsat da NASA
tem raízes nos anos 70 com o lançamento do ERTS (Satélite tecnológico de Recursos da Terra) e seguiu ao
longo das últimas décadas melhorando a qualidade dos veículos e sensores embarcados, está agendado
para 2021 o lançamento do próximo satélite na série landsat, o Landsat 9. No Brasil, o INPE começou usou o
Landsat Após perceber que os dados Obtidos com o Projeto radam na década 1970 e 1980, foram então
fechados acordos com diversas instituições para o uso dos dados do Landsat para monitorar os biomas do
Brasil, sendo que estes possuem dados disponíveis do estado de Roraima.

Tabela 2. Relação de Bandas dos sensores OLI e TIRS embarcados no landsat 8.

Banda Resolução Comprimento de onda
central

Descrição

http://geosgb.cprm.gov.br/
http://geosgb.cprm.gov.br/
http://geowebapp.cprm.gov.br/ViewerWEB/
http://geowebapp.cprm.gov.br/ViewerWEB/
http://geowebapp.cprm.gov.br/ViewerWEB/
http://www.dgi.inpe.br/catalogo/
http://www.dgi.inpe.br/catalogo/
http://www.dgi.inpe.br/catalogo/
http://www.snirh.gov.br/hidroweb/apresentacao
http://www.snirh.gov.br/hidroweb/apresentacao
https://bdiaweb.ibge.gov.br/
https://bdiaweb.ibge.gov.br/
https://bdiaweb.ibge.gov.br/
https://www.bdsolos.cnptia.embrapa.br/consulta_publica.html
https://www.bdsolos.cnptia.embrapa.br/consulta_publica.html
https://www.bdsolos.cnptia.embrapa.br/consulta_publica.html
https://www.bdsolos.cnptia.embrapa.br/consulta_publica.html
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthdata.nasa.gov/
https://earthdata.nasa.gov/
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B1 30m 0.433 a 0.453 µm Costal/ Aerosol

B2 30m 0.450 a 0.515 µm Azul

B3 30m 0.525 a 0.600 µm Verde

B4 30m 0.630 a 0.680 µm vermelho

B5 30m 0.845 a 0.885 µm infravermelho próximo

B6 30m 1.56 a 1.66 µm infravermelho de ondas curtas

B7 60m 2.10 a 2.30 µm infravermelho de ondas curtas

B8 15m 0.50 a 0.68 µm Pancromática

B9 30m 1.36 a 1.39 µm Cirrus

B10 100m 10.3 a 11.3 µm Infravermelho de ondas longas

B11 100m 11.5 a 12.5 µm Infravermelho de ondas longas

Após a correção atmosférica e Transformação para reflectância das imagens do OLI e TIRS embarcados no landsat 8,
há a combinação de bandas dos sensores. Nesse estágio pode se fazer a combinação com a banda pancromática a
fim de aumentar a resolução espacial das imagens. Para o uso em estudos geológicos é dada preferência para
composições que destaquem as propriedades do material litológico e suas estruturas, portanto ela é formada a partir das
bandas infravermelho de ondas curtas SWIR-2 (B7), infravermelho de ondas curtas SWIR-1 (B6), and azul (B2).

Outro Sensor que tem imagens disponíveis de Roraima é o MSI (Multi Spectral Instrument) Ele está
embarcado no programa Sentinel-2 lançado em 2015, que consiste de dois satélites separados em uma órbita
polar com 180° de diferença entre eles. O programa Sentinel tem objetivo de substituir as atuais missões de
observação da Terra que chegaram à aposentadoria, como a missão ERS (Satélite de sensoriamento remoto
europeu), ou estão atualmente perto do fim de sua vida útil operacional. Isso garantirá a continuidade dos
dados para que não haja lacunas nos estudos em andamento. Cada missão se concentra em um aspecto
diferente da observação da Terra; Monitoramento atmosférico, oceânico e terrestre, e os dados serão de uso
em muitas aplicações, O primeiro Satélite do Programa Sentinel foi lançado em abril de 2014 e o último foi
lançado em outubro de 2017.

Tabela 3. Relação de Bandas do sensor MSI embarcado nos satélites do programa Sentinel 2

Banda Resolução Comprimento de onda
central

descrição

1 60m 443 nm Ultra azul (Coastal e Aerosol)

2 10m 490 nm Azul

3 10m 560 nm Verde

4 10m 665 nm Vermelho
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5 20m 705 nm Infravermelho visível e
próximo (VNIR)

6 20m 740 nm Infravermelho visível e
próximo (VNIR)

7 20m 783 nm Infravermelho visível e
próximo (VNIR)

8 10m 842 nm Infravermelho visível e
próximo (VNIR)

8a 20m 865 nm Infravermelho visível e
próximo (VNIR)

9 60m 940 nm Infravermelho de ondas
curtas (SWIR)

10 60m 1375 nm Infravermelho de ondas
curtas (SWIR)

11 20m 1610 nm Infravermelho de ondas
curtas (SWIR)

12 20m 2190 nm Infravermelho de ondas
curtas (SWIR)

No caso do MSI embarcado no Sentinel 2 a composição de bandas usadas para estudo geológico, são as bandas de
infravermelho de ondas curtas SWIR-2 (B12), infravermelho de ondas curtas SWIR-1 (B11) e azul (B2).

Dados topográficos tem grande importância para estudos que integram informações morfológicas e geológicas.
Entre as informações são disponibilizados, destaca-se os obtidos através dos produtos da Missão
topográficos de radar embarcados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), essa missão obteve um
modelo digital do terreno da zona da Terra entre 56 °S e 60 °N, de modo a gerar uma base completa de
cartas topográficas digitais terrestre de alta resolução. O SRTM consiste num sistema de radar especialmente
modificado que voou a bordo do Endeavour (ônibus espacial) durante os 11 dias da missão STS-99, em
fevereiro de 2000, para adquirir dados de altimetria estereoscópica. Entre as aplicações para pesquisa em
Geologia de Roraima. o alcance temporal dos sensores remotos permite a análise de fenômenos físicos, em
um alcance de tempo(time-lapse) permitem o estudo da evolução de um fenômeno em uma área definida
usando informações coletadas pelos sensores. então analise históricas, mesmo que recentes,são possíveis
vendo o volume de dados disponíveis.

Aplicações abertas de SIG

As soluções SIG abertas citadas são algumas entre as várias soluções disponíveis e cada um destes SIG tem área ou
tarefa específica. A seleção encontrar buscou um SIG com funcionalidades expansíveis ou um que executa uma tarefa
de forma excepcional aplicadas a necessidade em pesquisa em geociências.

Tabela 4 SIG abertos e suas funcionalidades

SIG Cartografia Processamento
Digital

Desenvolvedor
es

Conectividade Plataforma

QGIS Permite a
criação de

Conta com várias
funções e tem

Open Source
Geospatial

Bancos de
dados locais

Windows, linux
e mac
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mapas
temáticos e
modelos
tridimensionais

capacidade para
expansão

Foundation

gvSIG Permite a
criação de
mapas
temáticos e
interatividade
web

Conta com várias
funções e tem
capacidade para
expansão

Conselleria
d'Infrastructures
i Transports
(CIT)

Bancos de
dados locais e
ambientes
virtuais

Windows, linux
e mac

SAGA GIS Não tem essa
funcionalidade

contém ferramentas
únicas para análise
de terreno e modelos
de elevação digital

Dept. of
Physical
Geography,
Göttingen

Bancos de
dados locais

Windows e
linux

GRASS Não tem essa
funcionalidade

Contém várias
funções de
processamento
digital

Corpo de
Engenheiros do
Exército dos
EUA

Bancos de
dados locais

Windows, linux
e mac

SPRING Não tem essa
funcionalidade

Contém várias
funções de
processamento
digital

INPE/DPI Bancos de
dados locais

Windows, linux
e mac

CONCLUSÕES

A Manipulação e combinação de dados de sensores remotos facilita a pesquisadores, gerar produtos que
esclarecem relações estruturais na região, delimitar formações rochosas, extensão de bacias sedimentares e
hídrica. Hoje na região norte, mais especificamente em Roraima, muito desses produtos regionais já estão
disponíveis, entretanto ainda há uma necessidade de pesquisa em uma escala mais acurada por todo Estado
para gerar Produtos mais detalhados, considerando que a pesquisa em Roraima é recente se comparado ao
resto do Brasil e do mundo. Os resultados deste trabalho possibilitaram selecionar um conjunto de informação
e seleção de aplicativo que permitirão implantar uma SIG apropriado para os projetos de pesquisa do
laboratório de hidrossedimentologia do IGeo/UFRR.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao programa PIC/PIBITI da UFRR pelo bolsa de iniciação científica, ao laboratório de

Hidrossedimentologia do IGEO/UFRR pelo espaço para o desenvolvimento do projeto e aos revisores

deste resumo pelas contribuições ao documento.

____________________

EMBRAPA Satélites de monitoramento/ Landsat; disponivel em :<https://www.embrapa.br/satelites-de-monitoramento/missoes/landsat#etm>
acesso em: 22/09/2020

EOSDIS World data; disponivel em:<https://worldview.earthdata.nasa.gov/> acesso em : 29/09/2020

ESA sentinel online; disponivel em:<https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions> Acesso em : 23/09/2020

GisGeography;Free GIS Software Options: Map the World in Open Source; disponivel em: <https://gisgeography.com/free-gis-software/> Acesso
em: 02/10/2020GisGeography;Free GIS Software Options: Map the World in Open Source; disponivel em: <https://gisgeography.com/free-gis-
software/> Acesso em: 02/10/2020

GisGeography;Sentinel 2 Bands and Combinations ; disponivel em: <https://gisgeography.com/sentinel-2-bands-combinations/> Acesso em:
06/11/2020

http://www.geogr.uni-goettingen.de/
http://www.geogr.uni-goettingen.de/
http://www.geogr.uni-goettingen.de/
http://www.geogr.uni-goettingen.de/
https://www.embrapa.br/satelites-de-monitoramento/missoes/landsat
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions
https://gisgeography.com/free-gis-software/
https://gisgeography.com/free-gis-software/
https://gisgeography.com/free-gis-software/
https://gisgeography.com/sentinel-2-bands-combinations/


343

GisGeography; Landsat 8 Bands and Band Combinations; disponivel em: <https://gisgeography.com/landsat-8-bands-
combinations/https://gisgeography.com/free-gis-software/> Acesso em: 06/11/2020

Landsat Science; disponível em:< https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-8/> Acesso em: 23/09/2020

Laura Tate; An Overview in GIS history; disponivel em :<https://www.geospatialworld.net/blogs/overview-of-gis-history/> Acesso em : 06/11/2020.

Roberto Rosa; INTRODUÇÃO AO GEOPROCESSAMENTO. Disponivel em:
<http://professor.ufabc.edu.br/~flavia.feitosa/cursos/geo2016/AULA5-ELEMENTOSMAPA/Apostila_Geop_rrosa.pdf> Acesso em : 23/09/2020
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA INSTITUTO DE GEOGRAFIA LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO, Uberlândia,
2013.

https://gisgeography.com/free-gis-software/
https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-8/
https://www.geospatialworld.net/blogs/overview-of-gis-history/
http://professor.ufabc.edu.br/~flavia.feitosa/cursos/geo2016/AULA5-ELEMENTOSMAPA/Apostila_Geop_rrosa.pdf


344

TECNOLOGIAS DIGITAIS E METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO: A CONTRIBUIÇÃO DO
JAPEA NA APRENDIZAGEM DE FÍSICA
EGUEZ1*, Bárbara Adelaide Parada, VELOSO2, Maria Sônia Silva de Oliveira

1Universidade Federal de Roraima - UFRR. (barbaraeguez44@gmail.coml)
2 Programa de pós-graduação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da Universidade Federal de Roraima – UFRR
(soniaufrr@gmail.com)

Palavras Chave: Aprendizagem, Ensino, Física, Tecnologias Digitais.e Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da
Universidade Federal

INTRODUÇÃO

Apesar do avanço desmesurado das pesquisas sobre tecnologias digitais, a sua aplicabilidade em sala de
aula como método de aprendizagem ativa, até este momento é desafiador para a educação. Um dos
problemas encontrados é a carência de ferramentas apropriadas que possam tecnicizar o sistema de
feedbacks instantâneos que acatam experimentações de aprendizagem. Neste sentido o objetivo geral deste
artigo é detalhar os subsídios do JAPEA como recurso facilitador de aprendizagem.

Na visão de Serafim e Souza (2011), pontuam que é fundamental que o educador se aproprie de inúmeros
saberes provenientes das presenças das tecnologias digitais da informação e da comunicação para que estes
possam ser regulamentadas na prática pedagógica. A aplicabilidade e mediação que o educador realiza em
suas práxis pedagógicas do computador e dos recursos multimídias na sala de aula, necessita, em parte, da
maneira de que como ele compreende que este processamento de transformação e de que como se sente
em relação a isso, se consegue visualizar algum benefício neste processo, se vem a ser favorável para seu
trabalho, ou até mesmo, se sente intimidado por esta transformações.

Outra contribuição foi Silva (2000) que frisa que a pedagogia interativa é uma recomendação valorizadora do
papel do educador como mediador de atuais e recorrentes relações e alentador da rede de conhecimentos
que os educandos edificam e do desenvolvimento de atuais habilidades comunicativas. Segundo Freire
(1996), evidencia que um dos saberes fundamentais a prática educacional é o que indica da indispensável
promoção da curiosidade livre para a curiosidade epistemológica.

Agrega-se que as teorias e práticas em associação à informática no ensino vem reverberando em nível global,
justamente por que os recursos e mídias digitais ofertam à didática, objetos, espaços, assim como também
instrumentos com capacidades de estimular as situações de relação, expressão, inovação, comunicabilidade,
informação e colaboração, mudando-a diferentemente da tradicional baseada na escrita e nos meios
impressos.

Enfatiza-se que as teorias e práticas associadas à informática na educação vêm repercutindo em nível
mundial, justamente porque as ferramentas e mídias digitais oferecem à didática, objetos, espaços e
instrumentos capazes de renovar as situações de interação, expressão, criação, comunicação, informação, e
colaboração, tornando-a muito diferente daquela tradicionalmente fundamentada na escrita e nos meios
impressos (SERAFIM E SOUZA, 2011).

MATERIAL E MÉTODOS

A aplicação do JAPEA se deu em dois momentos dissemelhantes, a participação dos educandos envolvidos
ocorreu em etapas distintas: antes da pandemia, e durante a pandemia, teve sua aplicação em duas escolas.

Antes da pandemia participaram da pesquisa presencialmente 30 estudantes do ensino médio assim como
professor da turma, e a pesquisadora em um laboratório de informática integralizado, acesso à internet dentro
do espaço escolar. Antagônico do primeiro momento, este deu-se no decorrer da pandemia no primeiro
semestre de 2020, apenas 15 alunos do 2º ano do ensino médio cooperaram na pesquisa, esta etapa se deu
de maneira virtual. Esta etapa virtual apresentou as seguintes características:

 Aulas remotas;



345

 Sem contato presencial;
 Alguns estudantes possuíam aparelhos celulares smartphones, outros não;
 Alguns alunos possuíam computadores, outros não;
 Dificuldades de acessar à internet.

Deixo bem claro que o JAPEA apenas pode ser jogado em computadores e notebooks, não pode jogar-se em
celulares ou tabletes, o que já cria uma certa desoportunidade de participação na atividade virtual.

As metodologias desenvolvidas nesta pesquisa foram:
 Qualitativa, pois houve uma conexão prática entre o mundo real e o aluno.
 Pesquisa de campo houve uma investigação e coleta de dados junto aos estudantes envolvidos;
 Pesquisa participante, pois, houve interação entre a pesquisadora e os alunos participantes; os

alunos participaram ativamente tanto no momento presencial como de forma remota
 Estudo de caso, durante a pesquisa houve um longo estudo dos objetos de modo que se permitiu um

conhecimento.
As populações abrangidas foram no total de 45 estudantes do ensino médio. Para amostra ficou

dividido em 30 estudantes no momento presencial e 15 alunos no momento virtual. No primeiro momento
todos os estudantes conseguiram acompanhar até o final da pesquisa, o que no segundo não ocorreu,
iniciaram 15 alunos e apenas 12 alunos concluíram o resultado até o final da pesquisa por falta de notebooks
e principalmente dificuldades com o acesso à internet. Mesmo as dificuldades elencadas Levy (1993),
destaca que a usabilidade de multimídias na educação e de grande relevância. E que toda compreensão é
espontaneamente assimilada e memorizada quando o indivíduo se envolve ativamente no processo de
assimilação do conhecimento. Por isso a caracterização retiforme e não-linear das multimídias interativas as
práticas exploratórias é suficientemente favorável. Por conseguinte, um instrumento adaptável para a
educação ativa (LEVY, 1993).

Figura 1. Alunos interagindo com o JAPEA.

Fonte: Eguez (2020).
É possível evidenciar que quando os alunos possuem interação a tecnologias digitais, há um
desencadeamento de estímulo, entusiasmo bem como a compreensão dos conteúdos explicados pelo
professor. Estes recursos bem utilizados funcionam como uma pedagogia ativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa foi realizada por etapas: inicialmente contato com as instituições de ensino, depois a testagem do JAPEA, e
subsequentemente a testagem da eficiência do JAPEA. A participação dos educandos envolvidos ocorreu em etapas
distintas: antes da pandemia, e durante a pandemia. Seguindo as sequencias das etapas da pesquisa, ambas foi
possível observar que:

 Potencializou a utilização das tecnologias digitais na sala de aula;
 Possibilitou a construção do conhecimento dos alunos de modo prazeroso e motivador;
 Evidenciou que o JAPEA pode ser uma ferramenta de ensino e aprendizagem;
 Progresso na elaboração da aula no processamento de ensino aprendizagem;
 Desenvolvimento na fixação do conteúdo abordado no JAPEA;
 Participação presencial e online;
 Princípios de indicativos de capacidades estimulativas na relação do JAPEA com os envolvidos, tanto

educadores e educandos.
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CONCLUSÕES

Os resultados argumentaram que o JAPEA potencializou a utilização das tecnologias digitais em sala de aula
por possibilitar a construção do conhecimento dos alunos de maneira prazerosa e motivadora. Além disso o
JAPEA também poderá ser utilizado como ferramenta de ensino e aprendizagem. Acredita-se na significância
da colaboração essencial de que esta pesquisa seja capaz de estimular na área de tecnologias digitais no
ensino de física. Mesmo com as dificuldades de acesso por parte de alguns alunos o JAPEA evidencia ser
uma ferramenta para o progresso na elaboração da aula no processamento de ensino aprendizagem;
Desenvolvimento na fixação do conteúdo abordado no JAPEA; Participação presencial e online; Princípios de
indicativos de capacidades estimulativas na relação do JAPEA com os envolvidos, tanto educadores e
educandos.
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INTRODUÇÃO

O território, como categoria de análise da Geografia pode ser entendido como o espaço delimitado pelas
forças de poder que constituem a territorialidade dominante e marcado pela existência de duas faces próprias
de sua formação e continuidade, sendo uma face representada pela autonomia e outra pela sujeição. O
estudo parte da disciplina de Prática Profissional com Pesquisa IV, do Curso de Licenciatura em Geografia da
Universidade Estadual de Roraima (UERR), tendo como campo de pesquisa o Colégio Militar Dr. Luiz Rittler
Brito de Lucena no município de Boa Vista – RR. A pesquisa buscou identificar como estão organizados os
territórios e as territorialidades na escola campo e do seu entorno, além de verificar como o professor de
geografia trabalha o território como categoria de análise. O território é uma das categorias de análise da
geografia mais expressivas, pois trata das múltiplas relações de poder que se projetam com contornos
definidos.
Neste cenário, revela-se importante que o professor de geografia, ao abordar a categoria território, chame
para discussão a realidade do convívio na escola e do entorno, oportunizando o desenvolvimento da
compreensão das diferentes conjunturas que compõem o real. Partindo destes pressupostos, entende-se que
o território na geografia é um espaço marcado pelas relações de poder, que vai além da compreensão política
institucional. Na geografia tradicional, fundada na concepção de Ratzel, via-se o território como um espaço
concreto, em que a extensão era primordial para o desenvolvimento do Estado. Nesta linha, as fronteiras
deveriam sempre estar em expansão e em constante dinâmica. Estas dinâmicas são as territorialidades, que
na visão de Ratzel seria o exercício do poder em novos espaços físicos. Territorialidades são formas variadas
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de poder existentes e exercidos em perímetros espaciais determinados, ainda que visível ou não, podendo
sofrer alterações na escala do tempo.
Neste raciocínio, o território é estruturado sobre duas perspectivas: material e imaterial. A primeira constitui-se
do mundo concreto e é formada pelas coisas dotadas de substâncias materiais, ainda que nos diferentes
estados da matéria, geralmente são visíveis, palpáveis e de comprovação objetiva; a segunda é formada pela
dimensão do percebido, onde se constrói e reconstrói o mundo simbólico que dá sentido as coisas materiais,
incluindo aí a percepção do percebido.
Na contemporaneidade, percebe-se que os territórios e as territorialidades têm apresentado profundas
modificações pelo ritmo de novas técnicas e novos interesses nos mercados globais, que interligados em
sistemas de redes com fluxos contínuos, que se por um lado tende a diluir o território, por outro tende a
fortalecê-lo. As técnicas desenvolvidas com o avanço tecnológico proporcionam as comunicações e
transferências de dados de forma instantânea, permitindo a formação de territórios em redes, que são
territórios mundiais ramificados que não reconhecem fronteiras físicas, podendo sufocar a existência de
territórios locais.
Dessa forma, entender o território local é de suma importância para pensar a vida cotidiana, marcada pelas
territorialidades que se constroem e reconstroem na dinâmica das múltiplas relações de poder que surgem do
convívio social, e que tem a escola como centro de construção e/ou reprodução dos valores projetados sobre
os territórios.

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, como observações destinadas a identificar os territórios e territorialidades na escola e em
seu entorno e realizadas entrevistas com os docentes de geografia. O (Mapa 01), ilustra a localização
geográfica da escola pesquisada em relação ao centro da cidade de Boa Vista – RR.

Mapa 01 – Localização da escola campo.

Fonte: Qgis, elaborado por Josinaldo Bezerra Barbosa (2019).
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Quanto ao universo ou população, se trata da coleção de todos os indivíduos que podem representar
particularmente a escola, e neste caso; os docentes que representam a escola, o que individualmente os
tornam sujeitos de cada modalidade a serem levantados em campo, como também os territórios e as
territorialidades.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

RESULTADOS QUANTITATIVOS

Quanto aos recursos utilizados para as aulas, os professores de geografia fazem uso de vários recursos para
enriquecer as aulas didáticas, conforme o (Gráfico 01), abaixo:

Gráfico 01 – Recursos metodológicos utilizados pelos professores de geografia.

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
Como mostra a figura 2, sobre o uso dos recursos didáticos, notou-se que 40% dos professores de geografia
utilizam regularmente os acervos bibliográficos. Fato que mostra o uso de outras ferramentas didáticas pelos
professores, para lecionar à temática. Conforme as entrevistas, 100% dos professores afirmaram que sempre
utilizam os mapas em suas metodologias, em sala de aula. Na questão do globo apenas 75% utilizam este
recurso. Assim nota-se que o mapa, material tradicional utilizado na ciência geográfica nos dias atuais ainda
continua a ser bastante utilizado para a análise e estudo do território.
Perguntado sobre o uso do laboratório nas aulas de geografia, 50% responderam que utilizam regularmente e
os outros 50% raramente. Segundo os entrevistados, 100% nunca usaram softwares de geoprocessamento,
exceto quando se trata do uso de GPS, que foi apontado por25% dos professores entrevistados. Os dados
denotam a deficiência da escola em proporcionar aos alunos o uso das novas tecnologias, como os
dispositivos de geoprocessamento e GPS, fator que exclui tais discentes dos conhecimentos tecnológicos em
constante dinâmica no século atual. Especificamente quando se refere ao estudo do território os professores
de geografia foram perguntados se discutem o entorno da escola, sendo que 75% responderam
positivamente e 25% afirmaram que não.

RESULTADOS QUALITATIVOS

Alguns professores entendem que os recursos disponíveis atendem as necessidades das aulas, porém
precisam de melhorias para que possam auxiliar melhor suas aulas. Os mesmos entendem que as maiores
dificuldades estão na falta de recursos, entretanto, tentam driblar as dificuldades por meio de atividades que
gerem discussões para além dos livros didáticos. Os professores da rede básica de ensino trabalham com
dois tipos de metodologias, sendo elas aulas expositivas utilizando os livros didáticos, mapas e alguns
conceitos avulsos e a outra de fixação e repetições de atividades em sala de aula.
No decorrer da entrevista os professores relataram as dificuldades para trabalhar a categoria de análise
território, afirmando que os alunos não têm noção de mundo, para compreender os conceitos de território e
territorialidade. Assim se faz necessário abordar o cenário o qual os mesmos estão inseridos, para que então
compreendam os conceitos de território e territorialidade. Dessa forma os professores dizem que sua
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formação é suficiente, pois o professor deve saber explanar e compartilhar o conhecimento com seus alunos,
enquanto outros dizem que não foi suficiente, tendo em vista os conteúdos estudados na universidade não
abarcarem os conteúdos de sala de aula.
Partindo do pressuposto afirmado pelos professores, sobre a dificuldade dos alunos compreender o conceito
de território e territorialidade, fica evidente a relevância dos professores utilizarem as dependências funcionais
da escola, para explicar de forma prática como ocorre às relações de poder. Este estudo também pode ser
também estendido para o entorno da escola abordando as formas de territorialidades perceptíveis.

TERRITORIALIDADES IDENTIFICADAS NA ESCOLA CAMPO

Figura 01 – Croqui da escola campo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
No que se refere as territorialidades encontradas na escola campo, destaca-se os setores do corpo
administrativo da instituição, como a direção, a coordenação pedagógica, a secretaria e sala de professores.
Nesta mesma região da escola encontra-se também o laboratório de informática, laboratório de ciências, sala
destinada ao corpo discente, conforme a (Figura 01).
Do lado oposto das salas já citadas, nota-se os territórios salas de aulas, de reforço escolar, sala
multifuncional, sala de leitura, depósito e comando de corpo de alunos. Há salas de aulas nos dois andares
da referida escola, além de duas praças internas com banheiros para alunos e docentes, separadamente,
bastante usadas principalmente, onde encontra-se a copa e o refeitório. Como podemos visualizar na figura
(01), a escola possui dois portões de acesso a mesma, permitindo as pessoas se deslocarem pelos
corredores, pátios e escadas da instituição escolar e tenham acesso à todas as territorialidades identificas.

TERRITÓRIOS E TERRITORIALIDADES NA ESCOLA E NO ENTORNO

Os territórios e as territorialidades são consequências das relações sociais, sendo, pois, possíveis de serem
percebidos no dia a dia de um dado espaço observado. Na escola em estudo, como também em seu entorno
verifica-se variadas formas de territórios e territorialidades. Formas de relações de poder que se evidenciam
nas modalidades físicas e abstratas, podendo o professor de Geografia utilizar o conceito de território,
aproveitando o campo de estudo que é a própria escola e seu entorno para melhor entendimento de seus
alunos. Com relação a esse raciocínio, Saquet (2013, p. 193), coloca:

O estudo das territorialidades torna-se importante em sala de aula por abarcar situações que
envolvem os alunos, as transformações culturais, econômicas e sociais que os rodeiam, desde
a formação do povo brasileiro até a constituição da realidade local, da qual fazem parte.

Dessa forma a exploração do professor, no que tange ao estudo do território e territorialidade na instituição
educacional e em sua circunvizinhança, certamente facilita a assimilação do conteúdo, tendo em vista os
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exemplos práticos vivenciados na unidade de ensino como também a sua volta. Sobre o assunto, o mesmo
Saquet (2013, p. 190), afirma:

[...] o docente, a partir da realidade, constrói o entendimento geográfico dos diferentes temas
abordados, tornando o aluno capaz de observar a própria realidade e compreender a formação
social num contexto amplo, do qual se sinta parte integrante”.

Partindo desse pressuposto, mediante observações, notou-se na escola campo formas de territórios na parte
administrativa desta, como uma gestão de cunho militar e outra de modelo pedagógico, professores,
assistentes de alunos, vigilantes, serviços gerais etc. e os alunos, os quais estes últimos, mostram formas de
territorialidades, principalmente no momento do intervalo para o lanche.
As territorialidades que para Castro et al., (1995, p. 67), “no plural, significam os tipos gerais em que podem
ser classificados os territórios conforme suas propriedades, dinâmica etc.” São também visíveis no entorno da
escola campo, podendo ser notado de maneira clara no mercado de capital, como os comércios empresariais,
como loja de pet shops, salões de beleza, lojas e oficinas de consertos de carros, motos e bicicletas.
Outras formas de territórios percebidos no entorno na escola são as de ordem religiosas, onde se registra
mais de duas denominações nesse perímetro analisado. Sendo também importante frisar a presença de
detalhes que denotam que o crime organizado faz-se notável no entorno da instituição de ensino, exemplo,
pichações nos banheiros e muros da escola.

ABORDAGEM DE TERRITÓRIO NO LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA TRABALHADO NA ESCOLA

Nas observações na biblioteca da escola, os acadêmicos procuraram conteúdos relacionados ao território,
onde foram analisados os livros do 6ºao 9º ano e das três séries do ensino médio, porém somente no livro do
7ºano e 9º os autores abordam a categoria de território, que trabalham a formação do território brasileiro: um
imenso território, que localiza-se no continente sul americano.
Chama-se de território o espaço de um país, delimitado por fronteiras, no qual o estado exerce soberania,
(HAESBAERT, 2007). No primeiro ano do ensino médio são feitas discussões sobre o território brasileiro,
conceito de território, caracterização geral do território brasileiro, formação territorial do Brasil, e a Europa os
limites territoriais. A falta de discussão sobre a categoria de território no livro didático pode gerar 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.
Em entrevista realizada com os professores, os mesmos disseram que a abordagem do livro didático não é
suficiente para as aulas, então é necessário que se faça o uso de outros recursos como, data show, imagens,
aula de campo. Portanto cabe ao professor inovar suas metodologias, apesar dos livros terem valores
significativos para a aprendizagem dos alunos.
Dessa maneira nota-se que a escola dispõe dos recursos básicos para o professor de geografia ministrar o
território como categoria de análise, pois o mesmo dispõe de Livros, mapas e recursos de multimídia, faltando
o uso de aulas de campo e GPS, sendo este último bastante importante por proporcionar a inclusão dos
alunos com as novas tecnologias.

CONCLUSÕES

A partir dos dados pesquisados é possível afirmar que o Colégio Militar Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena vem
passando por profundas transformações no regime de funcionamento, e uma das finalidades do ensino de
Geografia na escola é encontrar caminhos para que o aluno possa vir a ser participante ativo da sociedade da
qual faz parte, conduzindo-o a um engajamento dentro e fora da sala de aula. Por esse motivo, todos os
mecanismos didático-metodológicos que possibilitem a compreensão da realidade, a partir de uma visão
espacial, serão apropriados na construção do saber geográfico.
Muitos temas da Geografia estão, naturalmente, relacionados à vivência. Quando falamos do uso,
apropriação e transformação do espaço geográfico, referimo-nos a algo que pode, em maior ou menor escala,
ser visualizado e compreendido pelas pessoas. Com o conceito de território não é diferente. Ele está em toda
parte e se revela desde as pequenas relações até às composições mais amplas e complexas. No entanto,
nem sempre os estudantes conseguem notar o quanto o território faz parte do seu cotidiano.
Desta forma, é interessante realizar em sala de aula uma interconexão entre o cotidiano de vivência do aluno
com os conteúdos trabalhados e presentes no currículo escolar, o que torna mais atrativo e dinâmico o
processo de ensino aprendizagem, não deixando de lado todo o contexto didático que o conceito de território
está incluído, o que acaba potencializando e otimizando o ensino deste conceito no ensino da educação
básica, contribuindo para que os alunos possam atuar democraticamente na constituição de territórios da
sociedade da qual fazem parte, compreendendo, assim, os conflitos territoriais de pequenas e grandes
escalas que caracterizam a sociedade.
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A formação dos discentes, não discorre apenas pelas diretrizes nas matrizes curriculares explicitas, mas sofre
influência da forma de organização e funcionamento das estruturas de poder e domínio, que permeiam a
sociedade capitalista. Nesta perspectiva, a investigação da categoria território, na atuação do professor,
tornou-se fundamental para a formação do novo profissional da Geografia, dotado de habilidades e
competências, para compreender e explicar a organização e funcionamento das formas, funções e estruturas,
e as relações presentes em sua prática profissional, bem como sua responsabilidade na transformação da
realidade.
Por fim, o presente estudo investigativo partiu do pressuposto que o domínio intelectual dos conhecimentos
específicos da categoria de análise território em sua totalidade, passa a atender as demandas que são postas
ao professor de Geografia no decorrer de sua prática profissional. Portanto, a construção do conhecimento
requer métodos e técnicas de ensino-aprendizagem que facilitem a compreensão do estudante. No mais se
percebe que a Prática Profissional com Pesquisa é de extrema importância na preparação acadêmica.

____________________

CASTRO, I. E. de.; GOMES, P. C. da.; CORRÊA, R. (Org.). Geografia: Conceitos e Temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.
GIL, A. C. Como elaborar projetos. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.
HAESBAERT, R. Território e multiterritorialidade: Um debate. In: Revista Geographia, Niterói, v. 9, n. 17, p. 19-46. 2007. Disponível

em: <https://periodicos.uff.br/geographia/article/view/13531/8731>. Acesso em: 15/09/2018.
SAQUET, M. A. Estudos territoriais na ciência geográfica. 1 ed. São Paulo: Outras Expressões, 2013.



352

UM OLHAR GEOGRÁFICO NA AMAZÔNIA SETENTRIONAL: ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL DO
MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ – RR

PAULA1,2, Gean Guilherme Ferreira de; LUZ1, Gilcimar Maysonnave da; SILVA1, Adriano Lucena da

1Universidade Estadual de Roraima. 2limagean84@gmail.com

Palavras Chave: Amazônia Setentrional, Mucajaí, Análise Socioambiental.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é fruto de discussões empregadas ao longo do primeiro semestre letivo de 2020,
mediante a disciplina de Geografia de Roraima do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade
Estadual de Roraima – UERR. Assim, esse estudo tem como objetivo compreender sob um olhar geográfico
as feições socioambientais, bem como, o contexto Geo-histórico que corroborou na legitimação do processo
de formação territorial do município de Mucajaí.
Neste entendimento, além da relevância para o debate científico, o referido manuscrito visa contribui no
contexto educacional básico roraimense, no qual docentes da disciplina de Geografia e/ou de áreas afins
pode se apropriar desse material como referência bibliográfica em suas aulas.
Desse modo, entende-se por questões socioambientais as múltiplas relações entre os fatores sociais e
naturais, tendo como origem a produção desenvolvida através de mecanismos políticos e históricos, isto é,
com mudanças por meio da interação entre sociedade-natureza (REIGOTA, 2009). No entanto, segundo
Ribeiro (2015, p. 605), o conceito de Geo-história “expressa a crítica [...] às fronteiras disciplinares, bem como
a relevância da geografia na construção de seu método histórico de longa duração”.
Dessa forma, é relevante mencionar que os estudos voltados às compreensões socioambientais e Geo-
históricas dos 15 (quinze) municípios do estado de Roraima são escassas, principalmente no município de
Mucajaí, onde as produções, assim como, as publicações de trabalhos científicos sobre essa temática são
timidamente realizadas.
Diante desse contexto, na metodologia desse estudo, utilizou-se como fundamento as pesquisas
bibliográficas em artigos científicos, dissertações e teses. Assim, realizou-se também pesquisas documentais
em sites oficiais.
Assim, o presente manuscrito visou desenvolver um debate científico com análises consideradas relevantes
no que tange ao campo de atuação correspondente as áreas de conhecimentos das Ciências Humanas, em
especial a seara da Ciência Geográfica, na qual foi possível enfatizar pontos discursivos e pertinentes para
melhores entendimentos das questões relacionadas aos fatores geográficos do município em questão.
Portando, o trabalho está estruturado com a seguinte forma, as seções iniciais estão a introdução e a
metodologia, posteriormente nos resultados e discussão, destaca-se a caracterização territorial do município
de Mucajaí, destacando os aspectos econômicos, sociais e culturais, bem como, o diagnóstico fisiográfico
com informações do clima, vegetação, hidrografia e etc., e por fim fora discorrido as considerações finais.

MATERIAL E MÉTODOS

Para alcançar objetivo traçado no estudo fez-se necessário dividir a metodologia em dois momentos, sendo
eles, i) revisão da literatura e ii) sistematização e confecção do manuscrito. No momento inicial foram
realizadas pesquisas bibliográficas e documentais, com o desenvolvimento de leituras e fichamentos das
referências bibliográficas que abordaram sobre tal temática (história e a geografia do município de Mucajaí,
caracterização dos indicadores sociais, diagnóstico socioambiental do município, etc). Dessa maneira, cabe
frisar que para obter tais materiais executou-se levantamentos bibliográficos em autores como, Barbosa
(1993); Medeiros (2019); Silva (2007); Veras e Beserra Neta e Tavares Júnior (2015) e entre outros. Nesse
sentido, as pesquisas documentais foram relevantes para a contextualização dos indicadores sociais, onde
foram utilizadas duas fontes primárias como consulta, a saber, os sites oficiais do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE), assim como, o da Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento
de Roraima (SEPLAN-RR).
Portanto, no segundo e último momento (sistematização e confecção do manuscrito) realizou-se a seleção e
interpretação dos dados que posteriormente resultou na elaboração das discussões empreendidas no
trabalho. Desse modo, para a confecção do Mapa, fora utilizado como ferramenta o software Qgis 2.18, para
o tratamento desse instrumento geográfico.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O município de Mucajaí tem em sua etimologia linguística, a menção às questões indigenistas, pois segundo
Silva (2007, p. 121), “etimologicamente o nome Mucajaí tem origem indígena, significando um pequeno côco
(Mucaja = côco e I = pequeno). A escolha do nome para a colônia se deu pela proximidade do rio de mesmo
nome”. Partindo desse princípio, o município de Mucajaí, tem como prefeita, a Senhora Eronildes Aparecida
Gonçalves. Assim, é relevante evidenciar, que o gentílico de Mucajaí é mucajaiense (IBGE, 2017a).
Partindo desses pressupostos, quanto a localização do município, segundo o IBGE (2019), o município de
Mucajaí localiza-se geograficamente na região centro-oeste do estado de Roraima, conforme o (Mapa 01), e
ocupa cerca de 5,68% da área estadual que corresponde a uma extensão territorial de 12.337,851 km2.

Mapa 01 – Localização Geográfica do município de Mucajaí – RR.

Fonte: IBGE (2017). Elaborado pelos autores (2020).

Portanto, a sede municipal de Mucajaí insere-se aproximadamente a uma distância de 52 km da sede da
capital estadual (Boa Vista), e possui altitude de 70m, situando-se dentro das coordenadas geográficas de, 2º
25’ 48” de latitude Norte e 60º 54’ 00” de longitude Oeste. E estando às adjacências dos seguintes municípios,
i) na porção Norte: Alto Alegre; ii) ao Leste: Boa Vista e Cantá; e iii) ao Sul e Oeste: Iracema (SEPLAN-RR,
2014).

Mucajaí: Da Colônia Agrícola ao Munícipio

O atual município de Mucajaí fora criado pela Lei Federal de n.º 7.009, de primeiro de julho de 1982 (IBGE,
2017a). Porém, a sua origem remete-se a década de 1940, que segundo Silva (2007), este período ficou
marcado na história da Amazônia com o implemento de políticas públicas voltadas ao processo de ocupação
humana e expansão dessa região.
Nesse sentido, ainda de acordo com Silva (2007), dentre tais iniciativas por parte do Governo Federal
buscando o “desenvolvimento” econômico da porção Setentrional brasileira, destaca-se a criação de diversas
colônias agrícolas e/ou assentamentos no estado de Roraima, a partir da década de 1940. Corroborando,
Souza (1969, p. 51), assevera que,

Três colônias agrícolas foram implantadas e são controladas pelo Governo do Território.
Fernando Costa, na região das matas gerais, à margem direita do rio Mucajaí (afluente do rio
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Branco), no município de Caracaraí; Braz de Aguiar, no sopé da serra do Cantá, na orla dos
campos gerais, no município de Boa Vista, e a colônia agrícola Coronel Mota, na ilha ou Capão
de Mato do Taiano.

Além da estratégia de povoar o território nesse momento, se fazia por necessária a demanda de suprimentos
alimentícios à capital Boa Vista. No entanto, Barbosa (1993, p. 139), reitera que, “este ato teve o intuito de
suprir em alimentos e baratear o custo de vida em Boa Vista, que abrigava o centro administrativo do território
e seria o ponto de referência para os novos colonos que chegariam”.
Vale ressaltar, que o processo de formação e evolução do município de Mucajaí está intimamente ligado aos
projetos de integração da Amazônia Setentrional com o restante do país. Neste entendimento, a partir da
segunda metade do século XX, o atual município de Mucajaí (então Colônia Agrícola Fernando Costa),
avançou-se de modo em que o Governo vigente da época empenhava a sua filosofia e ideologia no território
nacional, em especial nas áreas fronteiriças amazônicas.
Assim, “com a instalação da Unidade do 6° BEC em 1970, foram construídas casas para as famílias dos
operários, originando um núcleo comercial [...]” (SEPLAN-RR, 2014, p. 07). No que se segue, nas décadas de
1980 e 1990, ocorrem outros fenômenos que impulsionaram a massiva ocupação humana em Roraima,
sendo eles, respectivamente, i) o boom garimpeiro e a distribuição de lotes e ii) a eleição do primeiro
governador (Ottomar de Sousa Pinto) (FEITOSA, 2015 apud MEDEIROS, 2019). Dessa forma, esses
episódios influenciaram veementemente nas dinâmicas produzidas e (re)produzidas na organização territorial
do contemporâneo município de Mucajaí, no qual esse processo convencionou-se denominar aqui de
“Mucajaí: Da Colônia Agrícola ao Munícipio”.

Caracterização Populacional

Contemporaneamente, o estado de Roraima é a Unidade Federativa com o menor índice populacional do
Brasil, estimando-se cerca de 624.110, habitantes (IBGE, 2020a). Sendo que destes, 18.172, pertencem ao
município de Mucajaí (IBGE, 2020b). Assim, ao longo do tempo, desde o processo de colonização, percebe-
se que a população de Mucajaí desenvolveu-se significativamente, considerando o seu contexto Geo-
histórico de formação e evolução.
Neste viés, segundo o censo de 2010, a população total era de 14.792, habitantes. Ainda nesse mesmo ano,
“[...] a população residente deste município concentrava-se predominantemente na zona urbana (60,40% em
2010), ou seja, [...] 8.935 habitantes” (SEPLAN-RR, 2014, p 16). Dessa forma, em 2019, a população de
Mucajaí constituía-se por 17.853, habitantes, na qual, demonstra um crescimento de 18%, em relação ao
último censo realizado em 2010 (MEDEIROS, 2019).

Caracterização Cultural

No território municipal de Mucajaí, existem diversas atividades culturais que dinamizam as práticas espaciais,
propiciando dessa maneira a promoção do espaço sociocultural. Entre essas atividades culturais, ressaltam-
se, i) o carnajaí, em fevereiro; ii) o dia da Padroeira de Mucajaí, em maio; iii) a festa folclórica, em agosto; iv)
o festival de música de Mucajaí (FEMUM), em novembro; e v) a Paixão de Cristo, em abril (SEPLAN-RR,
2014).
Esta última atividade cultural (Paixão de Cristo), no estado de Roraima, o município de Mucajaí é o único a
apresentar essa encenação. Vale elencar, que ela desenvolve-se no decorrer da Semana Santa, e que nesse
evento existem a participação de diversos artistas que são atuantes do cenário nacional. Por fim, ao longo
desses anos Mucajaí realizou em 2019 a 37ª edição da Paixão de Cristo (RORAIMA EM TEMPO, 2019).

Caracterização da Questão Indígena

Em Mucajaí, cerca de 56,2% de sua extensão territorial total pertence a Terra Indígena (TI), Yanomami,
equivalente a 7.003,200 km2, da área municipal (GALDINO, 2019). Desse modo, a cultura indígena no
município de Mucajaí é marcante, embora haja nesse território somente a presença de uma etnia (os
Yanomami), é válido mencionar, que esse grupo étnico estão distribuídos em diversas localidades, inclusive
na região do alto rio Mucajaí. Portanto, esse fato reflete um dos acontecimentos ímpares no Brasil (GALDINO,
2019).

Caracterização Econômica

No que tange ao Produto Interno Bruto (PIB), dos municípios pertencentes ao estado de Roraima, o município
de Mucajaí ocupa a 5ª colocação no ranking estadual, com um PIB Per Capita estimado em R$ 17.804,20
(IBGE, 2017b). Partindo desse pressuposto, o setor econômico gerido pela Administração Pública, fora
responsável por um considerável quantitativo deste PIB, representando 62% desse montante (SEPLAN-RR,
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2020). Nesse sentido, embora os segmentos econômicos interligados a Administração Pública tenham
apresentados amplos crescimentos, o município é destaque no estado roraimense nos ramos da
Agropecuária, vale lembrar, que foi a partir dos investimentos na área agrícola que o referido município
procedeu-se, conforme já discorrido nas seções anteriores.
Assim, dentro da produção agrícola, o município aparece na 8ª posição entre os 15 (quinze), de Roraima,
tendo como ênfase a produção de, banana e mandioca, destacam-se também a produção de outras culturas
(mesmo que inferiores as primeiras), o arroz, milho e tomate (MEDEIROS, 2019; SEPLAN-RR, 2020).
Todavia, segundo Medeiros (2019) e SEPLAN-RR (2020), ainda com relação a Agropecuária, é no setor
econômico pecuário que o município de Mucajaí se sobressai em comparação aos outros vizinhos
interestaduais, uma vez que Mucajaí está em 1º lugar na produção de gado bovino, possuindo 127.877
cabeças, que corresponde aproximadamente a 16,5% da produção total de Roraima.

Desta forma, outra fonte de renda existente no município é o extrativismo vegetal, principalmente na
exploração do carvão vegetal, lenha e madeira em tora, representando os maiores produtos exportados do
município. Por fim, os arranjos produtivos locais, assim como, o geoturismo, também são considerados fontes
de rendas na região (MEDEIROS, 2019).

Diagnóstico fisiográfico do município de Mucajaí

Clima

Conforme a classificação climática proposta por Köppen-Geiger, o território municipal de Mucajaí insere-se
totalmente na Zona Climática Tropical, isto é, apresenta características pertencentes as temperaturas amenas,
sem estações extremas, com temperaturas medianas e sempre superiores a 18° C (SEPLAN-RR, 2014).
Ainda de acordo com os levantamentos desenvolvidos pela Secretaria de Estado do Planejamento e
Desenvolvimento de Roraima, em 2014, no município de Mucajaí, há a presença do clima tropical úmido do
tipo “Aw”, que abrange a região de forma totalitária.
Dessa forma, a área caracteriza-se com os seguintes períodos, o “[...] chuvoso com predomínio de savanas é
quente e úmido, com estação chuvosa no verão; o mês mais seco apresenta precipitação inferior a 60
milímetros com precipitação média de 1.750 mm anuais (SEPLAN-RR, 2014, p. 11).

Vegetação

No que se refere a cobertura vegetal de Mucajaí, ao observar a paisagem sob um olhar fitoecológico,
percebe-se que essa região caracteriza-se por representar uma faixa de transição das savanas (cerrado e/ou
lavrado) às florestas ombrófilas densas, no sentido norte-sul municipal (MEDEIROS, 2019). Desse modo, é
notória a riqueza vegetativa no município de Mucajaí, onde tais condições naturais condicionam a vida
humana nesse espaço geográfico, inclusive nas atividades econômicas locais.

Hidrografia

Em relação à questão hídrica, vale salientar, que o rio Branco é responsável por apresentar a principal bacia
hidrográfica do estado, e em particular a bacia hidrográfica de Mucajaí compõe uma das múltiplas bacias que
formam a imensa bacia rio-branquense, corroborando esse pensamento, os pesquisadores, Veras e Beserra
Neta e Tavares Júnior (2015, p. 134), argumentam que,

A bacia hidrográfica de Mucajaí compõe-se de formadores da bacia do Rio Branco,
destacando-se ao Norte, os rios Couto de Magalhães, Mucajaí, Catrimani e Apiaú, tendo estes
várias cachoeiras, dentre elas, da Alagação, do Cachimbo, do Garimpo, do Apiaú, dos Índios,
do Arromba, da Lata, do Prego, do Parafuso, da Missão, do Encanto e Poraquê.

Neste entendimento, cabe mencionar, ainda a relevância dos diversos igarapés que atuam no sentido de
enriquecer ainda mais esta área amazônica Setentrional, sendo eles, “[...] o igarapé da Serrinha, do Miracelha,
Azul, Branco, Rosa e o Repartimento do Ajarani” (SEPLAN-RR, 2014, p. 12).

Geomorfologia

O município de Mucajaí apresenta um conjunto geomorfológico bastante diversificado, “[...] com 40% de seu
território classificado como ondulado, 50% como superfície plana e 10% como elevações isoladas (SEPLAN-
RR, 2014 apud MEDEIROS, 2019, p. 79). Em Mucajaí é possível observar conjuntos de Serras alinhadas,
que representam uma das belezas cênicas das paisagens existentes na localidade. Partindo desse exposto,
os aspectos geológico-geomorfológico insere-se com a presença de,

[...] morros e colinas alinhados na direção NE-SW, concordante com a orientação regional do
Domínio do Cinturão Guiana Central, elaborados em rochas gnáissicas e integrantes da Suíte
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Metamórfica Rio Urubu. Essas feições apresentam altitudes variando entre 100 e 250m, e sua
morfologia é constituída de topos convexos e vertentes côncavas convexas, com presença de
ravinamentos (VERAS; BESERRA NETA; TAVARES JÚNIOR, 2015, p. 134).

Portanto, o relevo de Mucajaí dentro do contexto estadual centro-sul, dinamiza as feições morfológicas
paisagísticas de maneira única, pois nessa região destacam-se ainda a influência dos compartimentos
geomorfológicos denominados de Planaltos Residuais, bem como, o Pediplano rio Branco – rio Negro que
ocupa uma porção considerável da área (VERAS; BESERRA NETA; TAVARES JÚNIOR, 2015).

CONCLUSÕES

Compreender a Geografia e a História do lugar onde o homem habita, possibilita por intermédio de
concepções críticas, o entendimento eficaz dos aspectos condizentes as contemporâneas produções e
(re)produções do espaço geográfico decorrentes das múltiplas ações antrópicas. Nesse contexto, de acordo
com o geógrafo brasileiro Santos (2012), o espaço geográfico realiza-se mediante as complexas relações
entre homem-trabalho-natureza, na qual sem o homem e a produção não existe o espaço geográfico e vice-
versa.
Dessa forma, é sob a luz desses pensamentos que esse manuscrito buscou evidenciar um olhar geográfico
na Amazônia Setentrional, enfatizando os diagnósticos socioambientais do município de Mucajaí. Por fim,
com o suporte da conexão Geo-histórica através de exaustivas leituras e pesquisas fundamentadas no campo
epistemológico, espera-se contribuir no segmento científico no que tange a essa temática.
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INTRODUÇÃO

A nova Base Nacional Comum Curricular engloba o assunto modelos atômicos nos eixos temáticos de
Matéria e Energia e Terra e Universo, onde podemos observar toda a estrutura do sistema solar, com
explicações da origem da Terra, do Sol e, de modo bem geral, do universo. Esse ramo da física está
inteiramente ligado com a própria história de nossa ciência, com a evolução dos modelos planetários e dos
próprios modelos atômicos, estando presente na tecnologia que utilizamos. A Física é uma ciência que
encanta por suas aplicações na vida cotidiana, então de acordo com essa perspectiva podemos pôr em
prática o uso de ferramentas computacionais no ensino como forma de melhorar e amplificar a relação dos
alunos com o conteúdo estudado e observar se uma abordagem diferenciada no ensino de física pode ser
reflexo de uma maior apropriação de conhecimento por parte dos alunos.

Segundo Studart (2015) com o avanço dos anos a tecnologia deve se tornar cada vez mais fundamental e
indispensável na vida cotidiana da sociedade. O modelo tradicional precisa ser de alguma forma
complementado com modelos atuais, como é o caso do uso de tecnologias computacionais que tem ganhado
grande notoriedade no processo.

O tema gamificação vem crescendo dentro da academia no Brasil, alguns trabalhos mostram que esse tema
é bem pertinente e vale a pena ser levado em consideração no âmbito educacional (Ribeiro et al, 2015).
Dentre os trabalhos que mostram a relevância desse tema podemos citar o trabalho de Andrade et al (2013),
que foi elaborado com uma proposta lúdica em formato digital no contexto do ensino de biociências.

Nos dias atuais a tecnologia faz parte da nossa vida. É difícil imaginar o mundo sem a utilização de recursos
tecnológicos que nos auxiliam na realização de diversas atividades diárias. Nesse sentido, temos como
objetivo desenvolver uma sequência didática, baseada na teoria de aprendizagem experiencial de Kolb, para
o ensino da física atômica. Será produzido também um quiz de perguntas e respostas que será executado em
uma plataforma digital a partir do processo de gamificação no ensino de ciências da natureza.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo dos modelos atômicos foi apresentado por cientistas no decorrer da história para a melhor
compreensão do átomo. Desde a antiguidade, os filósofos gregos já se perguntavam do que as coisas eram
feitas ou de modo geral, se existia uma unidade básica que formasse todos os objetos. Os antigos então
propuseram que, se dividíssemos a matéria o tanto quanto fosse possível, chegaríamos a uma parte
indivisível: o átomo.
Cada modelo atômico tem características o próprias. Nessa perspectiva, mostraremos os modelos atômicos
conhecidos e descobertos pelos cientistas. Os modelos seguem essa sequência: modelo atômico de Dalton,
Thomson, Rutherford, Bohr e Schrödinger.
No modelo atômico proposto por John Dalton, em 1808, conhecido como bola de billar, o átomo seria uma
esfera maciça indestrutível, ou seja, não podendo ser criado nem destruído.
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Em 1897, Thomson, o descobridor dos elétrons, sugeriu que o átomo fosse uma massa homogênea positiva,
com elétrons negativos incrustados. Esse modelo ficou conhecido como pudim de passas.

Rutherford, descobridor do núcleo atômico, após bombear uma fina folha de ouro, propôs que o átomo fosse
semelhante ao Sistema Solar. Um núcleo positivo no centro, cercado por partículas negativas que o orbitam.

Em 1913, Niels Bohr propôs níveis de energia bem definidos para o átomo. Quando o elétron absorve energia,
ele salta de uma camada mais interna para uma mais externa. Quando o contrário acontece, ocorre liberação
de energia.

O cientista Erwin Schrödinger em 1926 descreveu uma equação para explicar o comportamento dual de
onda-partícula da matéria. Neste modelo utiliza-se soluções matemáticas que descrevem a função de onda
de uma partícula.

Apresentaremos também nessa linha uma sequência didática de acordo com as Unidades de Ensino
Potencialmente Significativas de Moreira (UEPS), que servirão para dar uma sequência lógica e precisa, em
nosso estudo. Na figura 1 temos um mapa conceitual, proposto por Moreira (2011), no qual definimos um
caminho para a construção de uma sequência didática efetiva.

Fonte: Moreira (2011)

Figura 1: Diagrama conceitual em “V”, elucida-se que para definição de conceitos é necessária uma
metodologia adequada que se enquadre com a finalidade proposta pela sequência didática.
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De acordo com Moreira (2011), este diagrama foi elaborado por D.B. Gowin (1981) com o intuito de facilitar a
compreensão do processo de construção do conhecimento. Por sua vez, este diagrama também é chamado
de “Vê epistemológico”. Em seu centro encontra-se a questão-chave, a pergunta básica de um processo de
produção de conhecimento. A esquerda temos o domínio conceitual, já no lado direito temos o domínio
metodológico (registros, dados, transformações metodológicas, respostas tentativas à questão-básica). Em
suma, podemos pensar o lado esquerdo e o lado direito em duas vertentes simples, sendo estas
respectivamente o pensar (lado esquerdo) e o fazer (lado direito). Logo, a produção de conhecimentos resulta
da interação entre um domínio conceitual (pensar) e um domínio metodológico (fazer). Na ponta do Vê está o
evento ou o objeto de estudo do qual são feitos registros que transformados metodologicamente geram
asserções de conhecimento (respostas) sobre as quais são feitas asserções de valor.

Como foi dito, nosso trabalho visa abordar um conteúdo que é muito importante para o entendimento dos
menores constituintes da matéria. A compreensão deste assunto é primordial para o entendimento de outros
assuntos que sequenciam outros saberes dentro da física, ao longo do processo de formação do aluno na
educação básica, pois a partir do domínio destes conhecimentos, novos, serão formados. Dessa maneira,
situações serão propostas, que servirão para facilitar a apropriação do conhecimento pelos alunos. Será
utilizado para isso a proposta de gamificação no ensino, como forma de inserir conceitos vividos pelos alunos
para dar mais significado ao conteúdo estudado. Será produzido também, um questionário pré-teste, para
analisar os conhecimentos prévios dos alunos e ainda, um questionário pós-teste, ou pós utilização da
gamificação para saber se os resultados satisfazem nosso objetivo geral.

As situações-problema serão realizadas por níveis, levando sempre em consideração o que o aluno já
conhece, aproveitando seus conhecimentos e juntando com o novo, fazendo assim uma sequência no ensino
que mostra a importância dos conhecimentos prévios, evidenciando que novos conhecimentos surgirão a
partir deles.

Com base no estudo dos modelos atômicos, faremos uma complementação no ensino utilizando para isso a
gamificação como auxiliadora no processo de ensino e aprendizagem, mostrando o conteúdo em uma ótica
diferente da tradicional, propondo uma evolução na maneira de se ensinar determinados conteúdos e, de
forma mais restrita, de se ensinar modelos atômicos, fazendo uso de uma ferramenta educacional, que por
sua vez, estão ganhando notoriedade no Brasil e no mundo: os jogos. Com a tecnologia evoluindo em todos
os aspectos o professor tem várias opções para fazer uso dessa tecnologia em sala de aula, promovendo
uma aula diferente da usual aula tradicional.

O grande crescimento sobre essa temática pode se dar pelo fato de o tema despertar o interesse dos alunos
por tratar de tecnologias atuais e que estão diretamente ligadas ao cotidiano dos educandos. A proposta da
utilização da gamificação vai muito além de um mero teste. Temos a ideia de implementar novos
conhecimentos ao aluno para que o mesmo seja capaz de ampliar sua visão de mundo, ou seja, trazer todo o
conhecimento para o seu dia a dia, tornando-o significativo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esperamos que este trabalho possa auxiliar no surgimento de uma nova maneira de se ensinar física,
levando em consideração o uso das tecnologias como principal ferramenta no ensino. Sabemos a importância
da tecnologia no mundo e como o seu bom uso traz resultados significativos. Dessa maneira, pensamos em
utilizar essa mesma tecnologia com o intuito de aliá-la ao aprendizado de nossos alunos da educação básica,
ensinando o conteúdo de modelos atômicos com essa perspectiva.

Os jogos ainda são uma novidade no âmbito educacional, eles ainda precisam percorrer um longo caminho
para serem mais aceitos, bem quistos e utilizados por professores na rede básica de ensino. Porém, nota-se
que em sua maioria, as escolas da rede básica de ensino não possuem laboratórios de física, então podemos
imaginar a gamificação como um recurso para fortalecer o ensino de forma a suprir essas necessidades.

Dentro do tema desta pesquisa, que será o ensino de modelos atômicos através de uma abordagem
inovadora, desenvolvemos um jogo de perguntas e respostas com base no ensino experiencial de Kolb
(1984), onde pudemos trabalhar com nossos alunos através das experiências e interações sociais já trazidas
pelo aluno, utilizando-se de experimentos e ferramentas computacionais, como é o caso da plataforma quizizz
que foi utilizada.
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CONCLUSÕES

A ideia desta pesquisa surgiu com a possibilidade do uso da tecnologia pelo professor em sala de aula. Nós
como professores, temos que interligar os novos conhecimentos do aluno, ajudar o mesmo a fazer relações,
aumentar a aprendizagem e fazer o aluno se sentir o mais motivado e desafiado possível no processo de
ensino-aprendizagem promovendo seu aumento cognitivo, precisamos traduzir conceitos extremamente
difíceis e complexos e interligar com coisas simples do dia a dia.

Esta pesquisa está em processo de elaboração, encontrando-se na etapa de elaboração dos instrumentos
que servirão para coleta de dados. Sendo assim, espera-se que esta seja uma porta de entrada para auxiliar
profissionais da educação na forma de ensinar determinados conteúdos de maneira mais dinâmica possível,
para assim mostrarmos uma evolução na educação, acompanhando o mundo de transformações em que
vivemos.
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