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INTRODUÇÃO 
As redes sociais possuem a capacidade de ampliar o acesso 
ao conhecimento. Toda educação produzida não existe fora 
dos contextos sociais ou tecnológicos em que está inserida 
e, desta forma, cada vez mais discentes, docentes, 
instituições de ensino e comunidade em geral são expostos 
às novas ferramentas de redes sociais, gerando a maior 
participação informal em atividades institucionais, sociais e 
políticas. Com características variáveis, as mídias sociais 
ganharam notoriedade por impactarem na saúde, 
disseminando informações para o construtivismo social e 
científico, característica essencial para a construção do 
termo “Divulgação Científica”, o qual representa a difusão 
de conhecimentos científicos para públicos não 
especializados. O presente estudo tem como objetivo relatar 
a utilização de uma rede social (Instagram) como ferramenta 
de divulgação científica, construção do conhecimento e 
combate às Fake News. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Relato de experiência sobre a participação do projeto de 
extensão “@Epi_Norte: Epidemiologia no Extremo Norte” na 
plataforma digital Instagram como difusor de assuntos em 
epidemiologia. Os acadêmicos bolsistas e voluntários 
produziram mídias nos diferentes formatos disponíveis 
(imagem, áudio e vídeo) para serem publicadas no perfil 
oficial do projeto no Instagram, com informações corretas 
sobre epidemiologia e saúde pública. Os acadêmicos 
participantes da extensão então formularam temas 
específicos os quais seriam alvo das publicações do perfil 
@Epi_norte e a partir do momento em que as informações 
eram divulgadas, a equipe monitorava o alcance de público 
o qual cada postagem conseguia por meio das interações 
diretas e indiretas do público com as publicações (curtidas, 
comentários, compartilhamentos e visualizações). Os dados 
correspondentes ao engajamento das publicações foram 
coletados entre 14 de agosto de 2021 e 31 de dezembro de 
2021.  

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dentre os conteúdos abordados no projeto, destacam-se as 
postagens sobre: A importância da conscientização do uso 
das máscaras; o combate às informações falsas sobre a 
situação pandêmica; as diferenças entre vacinas 
esterilizantes e vacinas não esterilizantes; a importância das 
notificações compulsórias para o sistema único de saúde e 
como profissionais de saúde podem realizá-las; os principais 
agravos de notificação compulsória; e os tipos de vigilância 
em saúde. O feedback do público quanto ao conteúdo 
abordado pelo projeto nas publicações com os assuntos 
supracitadas mostrou-se bastante satisfatório e com grande 
engajamento, evidenciado por cerca de 6.034 visitas ao 
perfil mensalmente e pelo aumento progressivo de 
seguidores, composto pela comunidade acadêmica e 
profissionais da saúde. 
 
CONCLUSÕES 
O projeto facilita a interação com a comunidade pois é 
realizado por meio de uma rede social aberta e de grande 
alcance de visualizações, auxiliando também no combate às 
notícias falsas. 
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INTRODUÇÃO 
Este estudo tem objetivo de saber pela narrativa de uma 
dessas mulheres migrantes venezuelanas como a 
prostituição se torna uma profissão para ela e assim 
identificar os problemas enfrentados por elas por ser mulher, 
prostituta, e migrantes da Venezuela, na cidade de Boa Vista 
e propor medidas para garantir-lhes Dignidade Humana. 
Quanto aos estudos sobre as narrativas, alicerça-se na 
estruturação de narrativas completas desenvolvida por 
Labov e Waletzky (1967), Labov (1972) e Labov (1997), nos 
estudos de Bastos e Biar (2015), e em Biar, Orton, Bastos 
(2021) para quem a narrativa é um ato de se rememorar 
“discursivamente experiências passadas a partir de uma 
articulação sequencial de orações” (p. 23). Benjamin (1993, 
p. 201) afirma que o “(...) narrador retira da experiência o que 
ele conta (...)”. Dessa forma, essas experiências, são de 
acordo com o autor, as fontes originárias de todo narrador. 
Assim, as experiências vivenciadas pelos sujeitos desta 
análise vão se permutar com diferentes momentos da sua 
vida pessoal e de formação de sua identidade. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este estudo é de natureza qualitativa e interpretativista, pois 
essa abordagem busca “aprofundar-se na compreensão dos 
fenômenos que estuda – ações dos indivíduos, grupos ou 
organizações em seu ambiente ou contexto social –, 
interpretando-os segundo a perspectiva dos próprios 
sujeitos que participam da situação” (GUERRA, 2014, p. 16). 
Para Hammersley (2013), essa forma de investigação social 
além de adotar um design de pesquisa flexível e orientado a 
dados; usa dados relativamente não estruturados, enfatiza o 
essencial papel da subjetividade no processo de pesquisa e 
estuda em detalhes um pequeno número de casos que 
ocorrem naturalmente e que usa formas verbais de análise. 
Nessa teoria, o ser humano é visto como um ser ativo, que 
está constantemente interpretando o mundo em que vive. 
Assim, a vida humana é vista como “uma atividade interativa 
e interpretativa, realizada pelo contato das pessoas” 
(GUERRA, 2014, p. 14). Desse modo, “a fala dos sujeitos de 
pesquisa é reveladora de condições estruturais, de sistemas 
de valores, normas e símbolos” (MINAYO, 2008, p. 204), 
pois os relatos orais podem representar as condições 
históricas, socioeconômicas e culturais específicas do 
grupo. 
Essa proposta de estudo também se enquadra na análise de 
narrativa, que tem como um dos métodos o uso da entrevista 
narrativa, por isso, para gerar os dados, usamos entrevistas 
narrativas gravadas, pois estas permitem o surgimento de 
histórias de vida, tanto do entrevistado como das 
entrecruzadas no contexto situacional; além de estimular o 
entrevistado a fazer relatos sobre algum acontecimento 
importante de sua vida e do contexto social.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O presente estudo analisa a narrativa de uma prostituta 
migrante venezuelana, Carla Rodrigues, 28 anos, que está 

há um ano e oito meses em Roraima, e trabalha nas 
esquinas de Boa Vista. A entrevista com a participante foi 
realizada no dia 24 de março de 2022, na esquina onde ela 
trabalha, em que se utilizou um telefone celular para gravar 
essa conversa e a coleta de dados para a análise narrativa. 
Carla explica que na Venezuela, antes de vir para o Brasil, 
ela conseguia emprego, contudo em decorrência da crise 
econômica a Venezuela o salário era muito pouco e o preço 
das coisas estava muito caro sendo somente suficiente para 
o alimento, mas não para outras coisas como o calçado e 
vestuário.  
Na narrativa Carla, observa-se que a decisão tomada por ela 
em sair da Venezuela ocorre por causa dos problemas 
econômicos de lá para outro país em busca de “algo melhor” 
quando ela afirma que “a gente toma decisão de... de vir 
para outro país... procurando algo melhor”. Carla explica 
que: “o único lugar onde soube que... que.... que era ótimo... 
assim... para trabalhar era na esquina, entendeu? Aí desde 
quando cheguei aqui... no... Estou na rua.... a gente 
trabalha.... e aí vim para cá”. Desse modo, verifica-se nesse 
trecho que o único lugar considerado por Carla “ótimo” para 
obter dinheiro seria trabalhar nas esquinas de Boa Vista. 
Carla deixa evidente que a prostituição é uma opção para 
ela obter mais dinheiro do que em outro emprego na atual 
cidade onde reside agora. 
 
CONCLUSÕES 
As narrativas de Carla Rodrigues nos permitem entender 
que no processo migratório de venezuelanos para outros 
lugares em decorrência da crise econômica de seu país, ela, 
como migrante venezuelana e mulher, vê na prostituição 
uma alternativa de vida para obter dinheiro que possa suprir 
suas necessidades não somente de alimentação, vestuário 
e outros bens materiais, mas também em continuar a luta 
pela sobrevivência fora de seu país natal. 
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INTRODUÇÃO 
Organizado pelo Projeto de Extensão da UFRR, a 4ª 
Formação do EspaçoDH ocorreu no período de 12 a 14 de 
agosto de 2022 na Vila Nova Vida, no Município do 
Cantá/RR, tendo como público-alvo estudantes, 
professores, agricultores familiares e demais sujeitos que 
compõem a comunidade em questão. Essa ação tornou 
possível promover um intercâmbio político entre os 
estudantes, Movimentos Sociais Populares e a 
Universidade, além de viabilizar uma formação em Direitos 
Humanos, Segurança Alimentar e Preservação do meio 
ambiente voltada aos camponeses e camponesas do 
Assentamento Jatobá. Entrementes, o projeto trabalhou a 
reflexão sobre a diversidade e a complexidade das 
condições sociais de vida e trabalho vigentes na sociedade. 
Objetivou aproximar o estudante universitário da realidade 
socioeconômica, política e cultural brasileira, com atenção 
especial às camadas sociais carentes e marginalizadas. 
Além disso, teve como objetivo promover uma maior 
aproximação com as reais demandas das populações do 
campo de Roraima com vistas a promover a defesa dos 
Direitos Humanos 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os debates abordaram temáticas relacionadas com Direitos 
Humanos, Segurança Alimentar e Preservação do Meio 
Ambiente, por meio de rodas de conversa, mesas redondas, 
oficinas e grupos de trabalhos. Contou com a participação 
de representantes do EspaçoDH -Universidade Federal de 
Roraima (UFRR), Levante Popular da Juventude, 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
Associações do P.A Jatobá e convidados. Tendo em vista 
que teríamos inscritos na formação os moradores do P.A 
Jatobá, foram realizadas mobilizações no próprio 
assentamento na semana anterior ao evento. Para tanto 
foram confeccionadas fichas de inscrições solicitando 
também sugestões de oficinas que poderiam ser do 
interesse da comunidade. Para o evento, disponibilizamos 
também pastas para os inscritos contendo um panfleto da 
programação, canetas, folhas A4 para anotações e alguns 
brindes (Adesivos). Os materiais das oficinas variaram de 
acordo com as temáticas. Nas apresentações e grupos de 
trabalhos (GT’s) os palestrantes utilizaram um flipchart.  
A alimentação dos participantes nos três dias do evento 
também foi incluída no orçamento e tivemos a colaboração 
voluntária das mulheres da Associação Grupo de Mulheres 
da Vila Nova Vida que, com a ajuda de algumas das 
inscritas, garantiram uma alimentação de qualidade para 
todos. Na programação do primeiro dia tivemos a Mesa de 
Abertura, a Roda de Conversas: O Direito Agrário e Sua 
Responsabilidade Social – Ações de Despejo do Jatobá. No 
segundo dia foram realizados os grupos de trabalho: 
Agricultura Familiar e Luta Pela Terra na Amazônia Legal 
(GT 1); O Direito Humano à Alimentação (DHAA) e a 
Segurança Alimentar e Nutricional (GT 2); Juventude, 
Direitos Humanos e Acesso à Educação (GT 3). Após a 
finalização dos trabalhos nos GT’s foi realizada também uma 

plenária para a compartilhamento e sistematização dos 
encaminhamentos de cada um. Por último foram realizadas 
as oficinas: Ecofeminismo e Preservação Ambiental com o 
coletivo Mães da Lua; Juventude Camponesa e defesa dos 
Direitos Humanos: Prática de Agroecologia; Ações de 
Despejo e Conflitos socioambientais. Na noite do último dia 
foi realizada uma Roda de Conversas – Ação de despejo no 
PA. Jatobá: Desafios e Enfrentamentos Coletivos na qual os 
inscritos na formação puderam fazer uma escuta das 
demandas da comunidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com esta atividade foi possível propiciar aos estudantes, 
ligados às diferentes áreas do conhecimento, a vivência 
global da realidade social, política, econômica e cultural de 
um assentamento da reforma agrária e, ao mesmo tempo, 
orientar sua observação para as condições coletivas de vida 
e trabalho; Confrontar a formação recebida na universidade 
ao cotidiano e às necessidades da sociedade, buscando 
detectar as deficiências e as dimensões a serem 
desenvolvidas;  Contribuir para o processo de repensar o 
papel da universidade em sua relação com a sociedade; 
Questionar e confrontar o conhecimento produzido pela 
universidade ao conhecimento milenarmente acumulado 
pelos camponeses, buscando novos paradigmas 
epistemológicos. 
 
CONCLUSÕES: 
Historicamente a produção de conhecimento científico nas 
universidades brasileiras sempre teve dificuldade de ter um 
lastro com as necessidades da parte da população menos 
favorecida economicamente. Hoje, as pesquisas 
incentivadas nestes lugares são voltadas principalmente 
para grandes setores do mercado, como o agronegócio. A 
extensão universitária, que é uma das bases da 
universidade, hoje não está estruturada para desenvolver 
tecnologias sociais capazes de suprir as demandas da 
sociedade que estão postas. Para tanto, é necessária uma 
formação universal e crítica do estudante, além do 
investimento em tecnologias que permitam o 
desenvolvimento da parte menos favorecida da sociedade, 
como os camponeses e pequenos agricultores. Desta forma, 
o evento, ao ser construído conjuntamente aos Movimentos 
Sociais Populares que pautam por esta transformação, 
possibilita ao estudante universitário tanto um espaço de 
formação política, quanto de apropriação dos conteúdos 
acadêmicos para que este se torne uma agente de 
transformação da universidade, enquanto estudante, e da 
sociedade como trabalhador.  
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INTRODUÇÃO 
O trabalho tem como objetivo apresentar a importância da 
Alfabetização Científica em espaços não-formais para o 
ensino de Ciências da Natureza. Este estudo trouxe para a 
contextualização a premissa de que os alunos devem 
dominar “os conhecimentos de que necessitam para 
crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e 
conscientes de seu papel em nossa sociedade” (BRASIL, 
1997, p. 04). 
Assim, fazendo uma análise da Alfabetização Científica em 
espaços não-formais e suas perspectivas para o ensino de 
Ciências da Natureza, inicia-se destacando a necessidade 
de desenvolver uma proposta flexível de ensino, que seja 
capaz de orientar e garantir o desenvolvimento de práticas 
educativas condizentes com o contexto social, político e 
cultural atual (CHAVES; RIZZATTI, 2019). 
Logo, Cascais e Terán (2015), enfatizam que não tem como 
falar de espaços educativos promotores de aprendizagem 
sem mencionar a sua importante contribuição para a 
Alfabetização Científica, uma vez que este é, na verdade, 
um movimento que se relaciona à mudança dos objetivos do 
ensino de Ciências da Natureza, principalmente nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental. 
Isso é possível porque a escola com o passar do tempo, tem 
se apropriado de outros contextos no cumprimento da 
função educacional. Diante das inúmeras possibilidades, 
tem-se os espaços não-formais que têm propiciado, além da 
construção de novos conhecimentos, a utilização de 
recursos que propiciam uma educação de qualidade e o 
sucesso do processo de ensino e aprendizagem nas 
diferentes áreas do saber (CHASSOT, 2014). 
Quando se pensa, portanto, em promover a Alfabetização 
Científica no ensino de Ciências da Natureza, utilizando-se 
os espaços não-formais que se tem disponível para tal, 
espera-se, entre outros aspectos, “promover a compreensão 
desse empreendimento, do grande feito e da luta árdua que 
representa, alegando que uma sociedade cientificamente 
literada dificilmente irá apoiar a ciência de forma acrítica” 
(FIORETTI, 2018, p.54), que, por possuírem uma finalidade 
educativa, contribuem positiva e significativamente, no 
processo de ensino e aprendizagem. 
Considera-se a Alfabetização Científica no ensino das 
Ciências da Natureza como um processo de construção e de 
transformação. Para que ela ocorra é necessário que o 
professor proponha estratégias, intervenções e tarefas de 
aprendizagem, que possibilitem o desenvolvimento de 
habilidades, competências e de comportamentos, que 
ajudem a modificar padrões já estabelecidos. 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento desse estudo, realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, do tipo 
exploratória, a partir da seleção de “fontes impressas e/ou 
eletrônicas, com o objetivo de colocar o pesquisador em  
contato direto com todo o material já escrito sobre o assunto 
da pesquisa” (CHIZZOTTI, 2013, p. 54), que ajudaram a 
fundamentar o referencial apresentado. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A revisão de literatura realizada sobre o tema mostrou que 
espaço não-formal de ensino, poder ser considerado, de 
acordo com Chaves e Rizzatti (2019, p. 150) “um conjunto 
de ações e processos específicos que incidem em espaços 
próprios, que tem como função e implementação a formação 
ou instrução de indivíduos”. 
Por conta disso, a educação em Ciências tem na 
Alfabetização Científica seu principal objetivo de ensino, 
pois possibilita que nesse processo aconteça a inclusão 
social por meio do acesso da linguagem científica, ou seja, 
a possibilidade do indivíduo compreender e “ler a linguagem 
em que está escrita a natureza” (CHASSOT, 2014, p. 91). 
Assim, considerando-se as novas perspectivas para o 
ensino de Ciências da Natureza nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental trazidas pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), evidencia-se que os espaços não-formais, 
institucionais ou não, ajudam a divulgar o conhecimento 
científico, ao mesmo tempo em que promovem o ensino e a 
aprendizagem. 
CONCLUSÕES 
É generosa a literatura existente sobre o ensino de Ciências 
da Natureza e suas novas perspectivas para o processo de 
ensino e aprendizagem. No entanto, ainda há a necessidade 
de divulgar a relevância da Alfabetização Científica em 
espaços não-formais, pois, apesar de já existirem há muito 
tempo, eles não estão sendo explorados como deveriam a 
favor da formação integral dos estudantes dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. 
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INTRODUÇÃO 
A extensão é responsável por entrar em contato com o 
público externo à universidade, empregando a discussão 
sobre o que é dito em cada tema e atividade desenvolvida 
na extensão e repassar os respectivos conhecimentos 
(MEDEIROS, 2017). Ao participar de um projeto de 
extensão, os alunos têm a chance de aprimorar o 
conhecimento, praticar a teoria ministrada na sala de aula, 
criar experiências, compreender as dificuldades reais 
enfrentadas pelos produtores, possibilitando a formação de 
um melhor profissional (Budziak, 2010). 

O objetivo do presente trabalho, busca repassar e aplicar 
todo o conhecimento teórico obtido por acadêmicos da área 
de medicina veterinária, para os produtores rurais na sua 
presente realidade, com o intuito de solucionar problemas 
relacionados ao manejo, focado em caprinos e ovinos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As atividades realizadas para coletas de dados sobre a 
mapealização da propriedade, quantitativos de bovinos, 
caprinos e ovinos e observações clínicas dos mesmos, 
foram executadas na cidade de Boa Vista – RR no sítio 
Angico. 
Onde foi necessário o uso de GPS para realizar a 
mapealização geral da propriedade, assim como também a 
fita métrica para auxiliar na validamento dos dados. O 
quantitativo de animais se deu pela contagem direta dos 
mesmos que foram visualmente contabilizados nos apriscos 
e em piquetes, assim como nas observações clínicas. Os 
dados foram registrados em planilha da Microsoft Excel. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O gráfico 1 correlaciona os dados obtidos do quantitativo de 
caprinos e ovinos na propriedade entre o dia 22 de julho e 
23 de setembro, do respectivo ano. Onde apresenta 
resultado minimamente responsivo a taxa de natalidade dos 
animais. 
 
Gráfico 1: Quantitativo de animais entre 22 de Jul. de 2022 até 23 
de Set. de 2022. 

 
 Fonte: autor 

 
Segundo Demo (2015) às universidades têm um papel de 
suma importância, pois nela é possível aprender, aprimorar 
o conhecimento, disseminar informações importantes para a 
população. Corroborando para uma melhor aprendizagem e 
capacitação dos alunos para sua formação profissional 
(Duarte, 2014).  
Dessa forma, é notório a melhora no manejo de uma 
propriedade onde há a realização do princípio de um projeto: 
o ensino, a pesquisa e a extensão (Budziak, 2010).   
 
CONCLUSÕES 
Foi possível, com o trabalho vigente, presenciar o quão 
importante e necessário é a ação do projeto de extensão 
para os produtores, onde é notório a diferença na qualidade 
de vida dos animais com o auxílio do manejo adequado, 
acarretando também uma maior rentabilidade para o 
produtor.  
Os acadêmicos obtiveram conhecimento e a experiência em 
praticar, diante da realidade dos produtores, o conhecimento 
multidisciplinar adquirido na universidade, contribuindo para 
a formação de um melhor profissional. 
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INTRODUÇÃO 
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma patologia 
definida pela Classificação Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde (CID-11) e pelo Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), 
cujo diagnóstico só acontece, geralmente, por volta dos 4 ou 
5 anos de idade, e pode apresentar leve comprometimento, 
prejuízo ou ausência de linguagem funcional. 
Desse modo, estudos realizados por Griesi-Oliveira e Sertié 
(2017), reforçam que a utilização de recursos da 
Comunicação Alternativa (CA) só serão utilizados junto a 
estudantes com TEA que tenham algum comprometimento 
na comunicação e na interação, por ser “uma ferramenta de 
complementação das capacidades de comunicação já 
existentes do indivíduo” (OLIVEIRA, 2020, p. 228). 
A CA é uma área com ferramentas multi diversas. Ao mesmo 
tempo em que amplia a comunicação e a interação, também 
auxilia no desenvolvimento de habilidades pedagógicas. 
Compreende, portanto, um conjunto de recursos, estratégias 
e técnicas (GRIESI-OLIVEIRA; SERTIÉ, 2017). 
Todo este aparato possibilitado pela CA é necessário 
somente se a condição neurológica do aluno com TEA lhe 
impossibilitar de se comunicar e/ou interagir, pois nem todos 
tem tal comprometimento. Mas, quando acontece, são 
recursos que permitem “o bom desempenho acadêmico de 
seus usuários, pois seu intuito é propiciar a participação, nas 
melhores condições possíveis, em todas as atividades da 
escola” (SARTORETTO; BERSCH, 2010, p. 07). 
Em se tratando do ensino de Ciências da Natureza, nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, que se volta para a 
compreensão da natureza e suas representações do e sobre 
o mundo, a CA, junto ao aluno com TEA, terá o papel de 
“suplementar, complementar, aumentar ou dar alternativas 
para efetivar a comunicação” (SOUZA; PASSERINO; AXT, 
2015, p. 209), para que assim possa construir conceitos e 
significados diversos sobre o conteúdo trabalhado e a atingir 
os objetivos escolares. 
A CA aliada ao ensino de Ciências da Natureza, é 
ferramenta essencial ao processo de ensino e 
aprendizagem em virtude de atingir uma dimensão 
específica para a fixação do conteúdo e o alcance da 
aprendizagem (SARTORETTO; BERSCH, 2010). 
Desse modo, é objetivo principal desse estudo apresentar a 
CA como ferramenta de aprendizagem no ensino de 
Ciências da Natureza, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, junto a alunos com TEA. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo se caracterizou como uma revisão de literatura, 
com abordagem qualitativa, do tipo exploratória, baseando-
se, para isso, nos preceitos estabelecidos por Gil (2010) que 
trata da organização dos procedimentos de investigação 
necessários a aquisição do conhecimento científico. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A revisão de literatura proposta trouxe para a discussão os 
estudos produzidos sobre a temática, evidenciando a 
utilização da Comunicação Alternativa (CA) como 
ferramenta de aprendizagem no ensino de Ciências da 
Natureza para crianças com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) sem linguagem funcional, com o intuito de possibilitar 
minorar suas limitações e, com isso, realizar as atividades 
escolares propostas com mais autonomia e independência 
(GRIESI-OLIVEIRA; SERTIÉ, 2017). 
Por conta disso, ficou evidenciado com o levantamento 
bibliográfico, que é possível utilizar a CA no processo de 
ensino aprendizagem de Ciências da Natureza junto aos 
alunos com TEA sem linguagem funcional, em virtude dessa 
ferramenta possuir, conforme evidenciado por Oliveira 
(2020), diversos benefícios, entre eles, destaca-se a 
minimização das limitações e potencialização de habilidades 
da linguagem oral e escrita. 
CONCLUSÕES 
Com a realização desse estudo literário ficou constatado que 
a Comunicação Alternativa (CA) é um instrumento de 
promoção de equiparação de oportunidades de 
aprendizagem ao aluno com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), e, como tal, devem ser incorporadas no ensino dos 
diferentes componentes do currículo escolar, como é o caso 
de Ciências da Natureza, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 
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INTRODUÇÃO 
A proposta do Projeto de Extensão Observatório dos 
Conflitos Rurais de RR parte da constatação de que a 
configuração agrária e fundiária de Roraima revela um 
cenário no qual persiste uma diversidade de conflitos e 
violações de direitos. 
O Projeto foi vinculado ao Instituto de Antropologia 
(INAN/UFRR) e ao Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social (PPGANTS/UFRR), stricto sensu e faz 
parte de uma nucleação de ações promovidas pelo 
Laboratório de Pesquisa e Extensão sobre o Rural/RR – 
LABORR, que abrangem temas de interesse geral 
vinculados ao universo rural. 
As reflexões acerca dos conflitos agrários  puderam apontar 
avanços significativos para a compreensão da realidade 
social do estado de Roraima, podendo eventualmente 
subsidiar a elaboração de políticas públicas e ações efetivas. 
Membro e agentes de movimentos sociais como a Comissão 
Pastoral da Terra- CPT/RR, o Movimento Sem Terra – 
MST/RR, o Fórum de Educação do Campo – FONEC/RR 
estiveram também envolvidos no Projeto, além das 
populações rurais. 
O principal objetivo da ação foi o de capacitar agricultores 
familiares, estudantes e membros de movimentos sociais 
para identificar, mapear, sistematizar e acompanhar os 
conflitos agrários no estado de Roraima. Foram realizadas 
oficinas de capacitação em registro de conflitos, encontros 
para sistematização dos conflitos quanto a sua natureza, 
atores envolvidos e local de ocorrência e um Seminário para 
divulgação de resultados. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A ação deste projeto envolveu realizações de oficinas de 
capacitação com a metodologia de registro de conflitos 
rurais desenvolvida pela Comissão Pastoral da Terra – CPT. 
Foram realizadas duas oficinas, com duração de 15 horas 
cada uma: no município de Boa Vista e em São João do 
Baliza. As oficinas foram ministradas por agentes da CPT 
Nacional e tiveram o apoio da equipe do projeto de extensão. 
O público da oficina abrangeu um grupo selecionado de 
produtores da agricultura familiar, membros de movimentos 
sociais como o MST, Fórum de Educação do Campo, CPT e 
REPAM – Rede Eclesial Pan Amazônica, além de 
moradores dos municípios abrangidos pelo projeto. Foi 
também realizado um encontro no qual foram discutidos os 
conflitos registrados, com a presença de representantes do 

ITERAIMA, da FEMARH e INCRA. Tal encontro fomentou a 
discussão acerca da situação fundiária no estado de 
Roraima, além do debate acerca de conflitos fundiários e 
violação de direitos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Desde o início de sua existência em 1975, a Comissão 
Pastoral da Terra registra os conflitos que envolvem os 
trabalhadores do campo e denuncia a violência por eles 
sofrida. Esses dados vêm sendo publicados anualmente no 
Caderno de Conflitos. A entidade desenvolveu uma 
metodologia de registro dos conflitos: a ficha de registro de 
conflitos. O Projeto teve como meta a realização de oficinas 
de capacitação em metodologia de registro de conflitos, de 
interesse geral da sociedade, que envolveram, de uma 
perspectiva antropológica, questões que dizem respeito a 
processos sociais em curso envolvendo populações rurais. 
Deste modo, visibilizou os conflitos agrários no estado de 
Roraima, possibilitando maior compreensão do mundo rural 
na sua atualidade, suas dinâmicas sociais e as mudanças 
recentes. Conflitos agrários são aqui entendidos como: 
 
“ações de resistência e enfrentamento pela posse, uso e 
propriedade da terra e pelo acesso aos recursos naturais 
que garantam direito ao extrativismo, quando envolvem 
posseiros, assentados, indígenas, acampados e grupos em 
situação de ocupação” (CONFLITOS NO CAMPO, 2017: 
14), -  
 
CONCLUSÕES 
Através da metodologia de registro de conflitos da Comissão 
Pastoral da Terra (CPT) identificou-se conflitos no mundo 
rural em Roraima. Buscamos visibilizar a emergência de 
novos atores políticos e a complexidade dos processos de 
transformação social na tentativa de compreender os 
sentidos e as direções de nossa diferenciada integração às 
dinâmicas globais – econômicas, políticas e ambientais. 
Esperamos contribuir para a construção de uma ampla visão 
da diversidade atual do mundo rural de Roraima, bem como 
tratar de condições que pautam tal diversidade 
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INTRODUÇÃO 
A Feira Indígena do Instituto Insikiran/GTI reuniu 
representantes dos diversos povos indígenas do Estado de 
Roraima e povos indígenas da Venezuela, que hoje se 
encontram no Brasil na condição de solicitantes de refúgio. 
A Feira objetivou ampliar o contato e o conhecimento cultural 
entre indígenas e não indígenas, entre povos indígenas do 
Brasil e da Venezuela, por meio de trocas e comércio de 
artesanato e pelas manifestações musicais e de danças. O 
evento aconteceu no Malocão do Instituto Insikiran, visando 
organizar e fortalecer as redes de cooperação solidária 
constituídas por alunos, artesãos e produtores indígenas do 
Instituto Insikiran e das comunidades indígenas.   
A realização das feiras gera oportunidade para os alunos 
indígenas do Instituto Insikiran e de outros cursos da UFRR, 
de colocarem em prática aspectos curriculares do 
contemplados em temas contextuais nas áreas de 
agroecologia, patrimônio, associativismo e cooperativismo. 
A integração dos povos indígenas do Brasil com povos 
indígenas da Venezuela em situação de refúgio, que buscam 
na proteção fundada nos regimes nacional e internacional 
referentes à refugiados, é um dos mais relevantes objetivos 
da feira. 
MATERIAL E MÉTODOS 
As Feiras se desenvolveram por meio de diversas 
atividades, dentre as quais: 

● Exposição e comércio do artesanato dos povos 
indígenas participantes; 

● Vendas de comidas e bebidas de origem indígenas; 

● Apresentações de grupos de dança dos povos 
indígenas participantes; 

● Apresentações de grupos musicais; 

● Performance do artista Mike Guibrás. 
Essas atividades proporcionaram a aproximação cultural 
dos povos indígenas da Venezuela e do Brasil, promoveram 
o comércio do artesanato exposto e criaram um espaço que 
possibilitou o diálogo e câmbio de conhecimentos e técnicas 
entre os participantes. 
As feiras tiveram duração de oito horas. 
O espaço físico onde as feiras se realizaram é o Malocão do 
Insikiran na UFRR, Campus Paricarana. A estrutura  
 

 
possibilita o uso de mesas expositoras e barracas 
montáveis, uma copa, banheiros e o palco para as 
apresentações artísticas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com a realização das seis Feiras Indígenas anteriores 
podemos avaliar através dos depoimentos de participantes 
que eles estão satisfeitos com os resultados financeiros de 
suas participações e que já apontam a perspectiva de 
realização do evento em uma periodicidade menor, visto 
que, atualmente, acontece a cada dois meses. 
Ainda temos carência de maior apoio logístico, porque 
dependemos dos próprios professores participantes dos 
projetos para apoiar eventualmente os expositores com 
transporte e alimentação. 
Organizações parceiras do movimento indígena têm dado 
também algum apoio, especialmente aos indígenas 
venezuelanos das etnias Warao e Taurepang que participam 
da Feira. 
Apresentaremos, num futuro próximo, resultados e 
proposições referentes à aplicação de questionários pelos 
bolsistas e analisados pelo grupo de professores que fazem 
parte do programa. 
 
CONCLUSÕES 
A Feira Indígena do Insikiran/GTI realiza-se a cada dois 
meses como parte de um programa ligado ao Curso de 
Gestão Territorial Indígena do Instituto Insikiran e por ser um 
evento que se pretende permanente, apresentamos nesse 
momento de retorno presencial um resultado subjetivo como 
satisfatório, sem resultados numéricos e analíticos atuais. 
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INTRODUÇÃO 
Este trabalho apresenta reflexões resultantes do Programa 
de Extensão “A Formação Docente na Escola do Campo e 
os Saberes do Cotidiano Escolar: Educação, Tecnologia e 
Inovação”, que teve como objetivo integrar o Programa 
Residência Pedagógica (PRP) – Subprojeto Educação do 
Campo, escolas públicas da educação básica do campo e 
demais instituições parceiras, através de ações que 
abrangiam a Política Nacional de Formação de Professores 
com foco nos conhecimentos pedagógicos da docência, 
promovendo ações de capacitação para formação inicial e 
continuada de professores que contribuísse para sua 
atuação profissional e ampliasse experiências nos espaços 
escolares em prol do aperfeiçoamento dos processos de 
ensino e aprendizagem, prioritariamente em escolas do 
Campo.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O programa teve a duração de doze meses, o planejamento 
e execução foi dividido em três etapas: 1ª Etapa – início em 
março de 2021 e término em agosto de 2021, realizamos 
oficinas e grupos de trabalho com os residentes do PRP para 
elaboração de materiais didáticos pensados a partir da 
práxis pedagógica para aulas remotas; 2ª Etapa - agosto de 
2021 a dezembro de 2021: realizamos ações em diferentes 
escalas através da integração acadêmica entre os 
licenciandos do PRP, o Instituto Federal de Educação 
Tecnológica de Roraima Campus Amajari e Novo Paraíso, 
Escola Agrotécnica da UFRR e professores convidados da 
SEED e outras instituições, de modo a contribuir para 
aperfeiçoamento do ensino e a inserção efetiva do 
licenciando na realidade local; 3ª Etapa - janeiro de 2022 a 
abril de 2022: esta etapa foi destinada à organização de um 
evento na modalidade Seminário onde houve a 
apresentação e compartilhamento dos produtos e recursos 
educacionais elaborados e utilizados pelos residentes do 
PRP - Subprojeto Educação do Campo (CNM e CHS), foi 
apresentado ainda relatórios e outros meios de registro 
sobre os resultados do Programa. 
Todas as ações de capacitação ocorreram de forma online, 
através de plataformas de transmissão como Google Meet e 
Youtube, conforme foram observadas as condições 
sanitárias em relação a pandemia causada pelo novo 
coronavírus (COVID-19) fizemos algumas ações 
presenciais. O Programa contou com a participação de 
professores e pesquisadores convidados, internos e 
externos à UFRR, preceptores do PRP e professores do 
curso de licenciatura em Educação do Campo, que apoiaram 
a realização das ações de formação inicial e continuada de 
professores que atuam ou atuarão em escolas do interior do 
Estado. 

 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O Programa “A Formação Docente na Escola do Campo e 
os Saberes do Cotidiano Escolar: Educação, Tecnologia e 
Inovação”, contribuiu com o diálogo entre a universidade e 
Escolas do Campo, por meio de discussões de alta 
relevância social e científica do ponto de vista educacional, 
fortalecendo ainda mais a ponte entre universidade e escola, 
além de potencializar os esforços em busca de uma melhoria 
na qualidade de ensino das escolas do Campo do Estado de 
Roraima. 
Os diferentes temas abordados durante as oficinas, 
webinários, minicursos, etc., propiciaram a divulgação de 
metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem e a 
socialização de práticas inovadoras desenvolvidas pela 
comunidade acadêmica. Como resultados do Programa 
obtivemos: a promoção de discussões sobre o uso de 
tecnologias digitais no ensino remoto; impulsionamos a 
divulgação científica através da produção de banners para 
posts em redes sociais, rodas de conversa e webinars; 
elaboração de atividades didático-pedagógicas na área de 
atuação de professores da Educação do Campo e 
organização de materiais didáticos; estimulamos os 
participantes a produzirem resumos expandidos, artigos, 
vídeos e demais materiais pedagógicos para apresentação 
em eventos científicos e publicações, juntamente às escolas 
as quais estão vinculados. 
Todas essas ações envolvem a sociedade e a universidade 
em um movimento dialógico. 
 
CONCLUSÕES 
As ações de capacitação desenvolvidas durante o Programa 
impactaram nas reflexões quanto às possibilidades de 
métodos e recursos didáticos que potencializam a 
aprendizagem através do uso de tecnologias digitais, assim 
como na compreensão de quais ferramentas e métodos 
podem ser utilizados para o desenvolvimento da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) aliada às metodologias 
ativas de aprendizagem. Ademais, o Programa contribuiu 
para a qualidade da educação e formação discente, através 
de alternativas para a construção do conhecimento e 
desenvolvimento de atividades educacionais apropriadas 
voltadas às escolas do Campo, suprindo, assim, algumas 
demandas para a concretização de uma educação de 
qualidade.  
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INTRODUÇÃO 
O presente estudo buscou analisar o processo da 
reprodução social da agricultura familiar na Vila de Entre 
Rios. O objetivo, portanto, foi analisar a agricultura familiar 
da Vila, como uma categoria que vem se reproduzindo social 
e economicamente. Para chegar no resultado obtido foi 
preciso investigar a trajetória da agricultura familiar desde a 
primeira divisão de terras no Brasil colonial até tempos mais 
recentes com a sua formalização enquanto categoria social 
e o acesso às políticas públicas.  
“Vivendo da terra e do que ela produz, plantando e colhendo 
o alimento que vai para sua mesa e para a mesa do príncipe, 
do tecelão e do soldado, o camponês é o trabalhador que se 
envolve mais diretamente com os segredos da natureza”. 
(MOURA, 1986, p. 09). 
Essas narrativas compõem o capítulo que corresponde ao 
relatório de pesquisa e com ela a tentativa de dar cabo de 
seu objeto, ou seja, de que forma a agricultura familiar da 
Vila de Entre Rios vem se reproduzindo social e 
economicamente diante dos desafios a ela impostos pela 
conjuntura e estrutura da produção agrícola no país e no 
estado de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo, através de 
depoimentos dos agricultores familiares e de pessoas com 
conhecimento da história da Vila, mediante a aplicação de 
questionário estruturado. A partir do roteiro de entrevista 
realizado com os agricultores e com membros da associação 
dos pequenos agricultores familiares (APRUBERS), em 
Entre Rios, observou-se o potencial de inserção produtiva e 
seu papel no desenvolvimento local. 
O caminho metodológico utilizado foi iniciado com a 
identificação das pessoas mais experientes que compõem o 
universo dos agricultores familiares locais. A pesquisa de 
campo foi aplicada em 09 pessoas do segmento da 
agricultura, educação e do meio empresarial da Vila. 
Também foram ouvidos técnicos da assistência aos 
agricultores, lideranças comunitárias e representantes do 
segmento comercial da Vila. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Buscamos concluir o trabalho associando a reprodução da 
atividade agrícola com a perspectiva teórica de resistência 

social e política, sinalizando que forças intrínsecas geram 
esse suporte e reprodução. 
O resultado apontou que, de fato, a Vila de Entre Rios tem 
se pautado como um local de reprodução dos agricultores 
familiares.  
 
CONCLUSÕES 
Apontamos a importância das formas de resistências 
praticadas pelos agricultores para arrefecer o êxodo rural e 
a valorização do seu produto, fundamentais para a 
reprodução social e econômica da agricultura familiar. A 
presença de associativismo, por exemplo, é um ponto forte 
é fundamental para o desenvolvimento local e para a 
permanência do agricultor na propriedade.  
A certeza de que a agricultura familiar também será 
desenvolvida pelo filho do agricultor, reflete o importante 
papel que ela possui no ambiente rural como uma categoria 
de resistência. 
Por fim, conclui-se que a reprodução da atividade agrícola 
na vila de Entre Rios é uma forma de resistência social, 
econômica e política, possibilitando aos agricultores 
familiares sobreviverem com os sabores e dissabores que a 
atividade requer, fazendo o que gostam, do jeito que gostam 
e onde gostam de viver, na Vila de Entre Rios, em Roraima, 
Brasil. 
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INTRODUÇÃO 
O movimento de 1922 constitui-se como um período decisivo 
pelo motivo de a literatura brasileira romper com as 
tendências europeias e buscar sua independência literária. 
Depois dessa conquista, os romancistas de 1930 produziam 
obras com temas populares, políticos e sociais. Assim os 
autores, como José Lins do Rego, Jorge Amado, Amando 
Fontes, José Américo de Almeida, Raquel de Queiróz, Érico 
Veríssimo, Graciliano Ramos dentre outros escrevem sobre 
os dramas brasileiros em suas narrativas.  
Dentre os temas apresentados nos romances, podemos citar 
a luta do trabalhador, o cangaço, a seca, a decadência da 
aristocracia rural e a influência das rápidas transformações 
de mercado que impactam na vida das pessoas nas cidades. 
Nesse sentido, na visão de Candido (2006), a literatura 
produzida em 1930 torna-se madura pela razão dos 
romancistas abordarem os problemas sociais do país. 
Todavia, deve-se considerar que a fase de 1922 é um 
preparativo para o romance de 30, pois ambos os 
movimentos se assemelham na representatividade de temas 
nacionais na literatura. 
Lafetá (2004) faz uma correlação entre a estética e a 
ideologia representadas na primeira e na segunda fase do 
Modernismo. Na concepção desse autor, o projeto estético 
é a crítica da linguagem velha bem como a formulação de 
uma nova. Ao passo que, o projeto ideológico se constitui 
com as convicções propostas pelo movimento e a sua visão 
de mundo. Isto posto, nas considerações de Lafetá, ocorre 
a dialética entre esses dois projetos, uma vez que o próprio 
processo de reformular uma linguagem já contêm o projeto 
ideológico. Esse pressuposto é justificado pela visão de que 
a língua propicia aos homens a exteriorização de sua 
concepção do mundo, dos pensamentos, das maneiras de 
ver, ser e conhecer. Da mesma maneira, ao se adotar uma 
nova ideologia, a linguagem é reestabelecida para conseguir 
representar as novas ideias do movimento. 
Dito isso, o objetivo de nosso trabalho é compreender a 
importância da Semana de Arte Moderna nas obras literárias 
que foram publicadas posteriormente. Para tal, apoiamos 
nossos estudos em Cândido (2006), Lafetá (2004) e Bosi 
(1994). 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia realizada é por meio de pesquisa bibliográfica 
e análise qualitativa e comparativa dos estudos sobre a 
Semana da Arte Moderna e os 100 anos posteriores.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os romances posteriores à Semana de Arte Moderna 
abordam sobre o caráter social do Brasil. Essa característica 
apresentada nos romances provavelmente possibilita um 
estudo sociológico. Além de apresentar o social e o 
psicológico, tais romances abriram espaço nas narrativas 
para a inclusão de protagonistas representantes das classes 
sociais menos favorecidas, estes são considerados pelo 
autor como “proletários”. Além dessa inserção, autores 

como Marques Rebelo, Octávio de Faria, José Lins do Rego, 
Lúcio Cardoso, Cornélio Penna, Lúcia Miguel Pereira, 
Rachel de Queiroz, Cornélio Penna, dentre outros 
introduziram as figuras de crianças, adolescentes, 
homossexuais, desequilibrados mentais e mulheres como 
protagonistas de suas obras. 
Os romances após a Semana, podem ser classificados 
como: o social-regional e o psicológico. Mas, como ressalta 
Bosi (1994), essa perspectiva de divisão não atende à todas 
as obras, pois autores como Graciliano Ramos e José Lins 
do Rego possuem em algumas de suas narrativas tanto a 
inserção do regional e social quanto do psicológico. Em 
relação aos romances sociais e psicológicos, Candido 
(2006) não se preocupa em dividi-los, pelo motivo de tanto 
os sociais quanto os psicológicos terem como 
características (dentre diversas outras) uma forma de 
pesquisa social e humana. Ainda nesse aspecto, o estudioso 
afirma que os romancistas desse período seguem uma 
tradição naturalista com um conhecimento sobre a 
sociologia e a política. Desse modo, a literatura passa a 
assumir uma harmonia com os estudos sociais. 
 
CONCLUSÕES 
Nos romances após a Semana de Arte Moderna é possível 
apreender alguns aspectos sociais captados de um enfoque 
que surge do micro para o macro. Com efeito, os narradores 
permitem aos leitores observar a vida das personagens 
inseridas em determinado contexto social, que por vezes, 
problemático. 
A inserção de protagonistas de condições econômicas 
menos beneficiadas. Além disso, no dizer de Bosi, há um 
realismo crítico nas obras do autor de modo que as 
personagens principais sempre adquirirem um problema em 
relação ao mundo. Em algumas situações elas não aceitam 
o mundo, não aceitam as outras pessoas, ou não aceitam a 
si mesmas. Por esse motivo, encontra-se nas narrativas 
expressões de sentimento de rejeição do homem com a 
natureza e com a sociedade (BOSI).  
Por fim, ao refletir sobre esse posicionamento, notamos que 
o protagonista fica em evidência no enredo. Isso pode ser 
percebido em um panorama do conflito da personagem com 
o meio social, do mesmo modo, inferimos um 
desentendimento interior em ela aceitar sua identidade 
nesse contexto de hostilidade com o corpo social. 
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INTRODUÇÃO 
A legislação é composta por leis e programas que buscam 
garantir a promoção de planejamentos e políticas públicas 
que consideram a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)⁵ 
em combate à Insegurança Alimentar (IA). No entanto, de 
acordo com indicadores, as populações que vivem no 
espaço rural fazem parte da parcela majoritária de pessoas 
que se encontram em níveis elevados de vulnerabilidade 
socioeconômica. Consequentemente, este cenário, 
resultado de privações de políticas públicas, não afeta 
apenas o direito à saúde e à educação, mas afeta 
diretamente o acesso à uma alimentação adequada. Os 
moradores do P.A Jatobá, localizado no Cantá, reconhecem 
que se fossem amparados adequadamente pelos 
programas, organizações e associações nacionais, políticas 
e programas de combate à insegurança alimentar, teriam 
motivação para ter autonomia e enfrentar tais adversidades. 
O estudo objetivou compreender quais são os determinantes 
que instalam e mediam este cenário na comunidade e quais 
diagnósticos e ações podem ser feitos para enfrentá-lo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Metodologicamente, o presente estudo segue uma 
abordagem qualitativa, através da observação direta e 
participante com a comunidade analisada pela experiência 
de campo. A pesquisa, de caráter experimental, tem como 
base dar estabilidade ao diálogo dos moradores e às 
demandas apresentadas ao longo dos debates e rodas de 
conversas. O diálogo, neste contexto, é a base material 
referencial para a produção dos relatórios e textos escritos, 
sendo sua análise e avaliação feitas coletivamente e 
apresentada aos moradores. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para os moradores do P.A Jatobá, a questão da alimentação 
na comunidade é totalmente negligenciada pelas políticas 
estatais. A ausência de fiscalização dos alimentos, nas 
comunidades e nas escolas; o desmonte dos conselhos de 
fiscalização; a incerteza sobre a qualidade dos produtos 
consumidos pela população; a falta de estrutura adequada 
para a produção e escoação dos produtos do pequeno 
agricultor; a morte da capacidade de produção do agricultor; 
fábricas e construções mortas. Todos estes fatos colaboram 
para que as condições precárias de insegurança alimentar 
na comunidade piorem. Desta forma, a comunidade aponta 
para alternativas que possibilitem sua participação na 

tomada de decisões e autonomia sobre os alimentos 
presentes na comunidade e aqueles que vêm da cidade (ex.: 
ultraprocessados, etc.). Para promover o bem-estar da 
comunidade e a sua segurança alimentar, optou-se por 
projetos educativos que promovam a educação e a 
conscientização alimentar em casa e a organização de um 
plano alimentar específico que considere o contexto cultural 
da comunidade promovendo a soberania alimentar. 
 
CONCLUSÕES 
Para que a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) seja 
garantida nas comunidades rurais, é necessário que ela 
atenda às demandas culturais e econômicas específicas da 
comunidade. Com políticas de atenção à saúde, à educação 
e à alimentação, mudanças de hábitos podem ser 
promovidas mudando a qualidade de vida dos moradores. 
 
AGRADECIMENTOS 
Aos coordenadores do Espaço DH - UFRR pela 
oportunidade de participar do evento e conhecer os 
moradores de Vila Nova, P.A Jatobá no Cantá, em RR. 
Agradeço também aos professores e amigos que me 
proporcionaram momentos de aprendizado e alegria. 
 
______________ 
² Lei n° 11.346/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANÁLISE DE MASTITE CLÍNICA EM REBANHOS LEITEIROS DO PA NOVA AMAZÔNIA, BOA 
VISTA-RR 
 
OLIVEIRA1, Lara Fernanda Diniz, MAGALHÃES1, Emanoely Vieira, OLIVEIRA1, Yasmin Lima, SENGER1, Jhonathan 
Carvalho, LOPES2, Jalison, LIMA2, Nilsa Duarte da Silva, GOMES2, Thalles Ribeiro, PAIVA2, José Teodoro 

1Graduação em Zootecnia, Departamento de Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Roraima 
(larafer.oliveira@gmail.com) 
2Professor do Departamento de Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Roraima 
 
Palavras-Chave: bovinos, glândula mamária, produção de leite

 
INTRODUÇÃO 
A produção de leite é uma das principais atividades do 
agronegócio brasileiro e possui um papel fundamental no 
desenvolvimento econômico do país. Na região Norte, o 
estado de Roraima se destaca com a produção de leite 
baseada na agricultura familiar, sendo a principal fonte de 
renda para muitas famílias (Braga e Bendahan, 2020). A 
aplicação de boas práticas de produção e manejo de 
ordenha são essenciais para manter a qualidade do leite e 
permitir o retorno econômico da atividade. 
A mastite é uma doença que afeta a glândula mamária de 
vacas e que reduz a quantidade e a qualidade do leite. O 
processo inflamatório da glândula mamária ocorre 
provocado por alguns microrganismos ou germes (Oliveira 
et al., 2015). De acordo com Lopes et al. (2015), a mastite 
pode ser dividida basicamente em dois tipos, mastite clínica 
e subclínica. A mastite clínica apresenta sinais evidentes, 
tais como: edema, aumento de temperatura, endurecimento, 
dor na glândula mamária, grumos, pus ou qualquer alteração 
das características do leite e necrose (Fonseca e Santos, 
2000).  
Apesar do Brasil se destacar na produção de leite, a maioria 
dos pequenos produtores rurais encontram desafios 
sanitários e não tem conhecimento técnico para lidar com 
esses desafios. Neste sentido, o estudo objetivou realizar 
uma análise de mastite clínica no rebanho de bovinos 
leiteiros pertencentes ao Projeto de Assentamento (PA) 
Nova Amazônia, Boa Vista, RR. 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo está inserido como uma das atividades do projeto 
de extensão “Sabor do campo: qualidade do leite na 
agricultura familiar”, o qual foi aprovado pela PRAE/UFRR e 
encontra-se em execução. Foram realizados treinamentos 
práticos de manejo higiênico da ordenha e análise de escore 
de limpeza corporal das vacas em lactação, sob a 
supervisão do coordenador e professores colaboradores, no 
setor de bovinocultura do Departamento de Zootecnia da 
Universidade Federal de Roraima. Depois, foram realizadas 
visitas técnicas às propriedades rurais identificando aqueles 
produtores pertencentes à agricultura familiar situados no 
PA Nova Amazônia, Boa Vista-RR. 
As visitas foram realizadas no turno da manhã no horário 
habitual da ordenha de cada produtor, e foi feito o 
acompanhamento da ordenha de cada vaca. Aspectos 
externos importantes no exame do úbere e tetas, como 
diferenças no tamanho ou no formato, foram observados e 
avaliados. O teste mais utilizado para detectar a mastite 
clínica é o teste de caneca de fundo escuro (Oliveira et al., 
2015), o qual foi utilizado neste estudo. Foi coletada uma 
amostra dos primeiros três jatos de leite de cada vaca para 
avaliação da aparência do leite, além de detecção de 
anormalidades no leite (coloração amarelada, presença de 
grumos ou flocos, aspecto aquoso, presença de sangue ou  

 
pus, coágulos, entre outros). Os jatos de leite são mais bem 
examinados sobre uma superfície cuja coloração contrasta 
com a do leite, por isso o uso de uma caneca de fundo 
escuro. Esse teste propicia o diagnóstico da mastite clínica 
em sua fase inicial, o que facilita o tratamento e a 
recuperação do quarto mamário. Uma vez identificada a 
ocorrência de mastite clínica, o produtor foi aconselhado a 
retirar o animal da sala de ordenha, para evitar 
contaminação dos demais, retornando com essa vaca ao 
final da ordenha para realização de tratamento. Os dados 
foram coletados de acordo com a ordem de ordenha das 
vacas, com identificação de cada animal. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A análise de mastite clínica por meio do teste da caneca de 
fundo escuro foi realizada em quatro propriedades, 
totalizando 21 vacas em lactação. Com base nos resultados, 
observou-se que nenhuma das vacas em lactação, 
considerando todas as propriedades, apresentou mastite 
clínica nos seus quartos mamários.  
Embora a maioria dos produtores rurais não apresentaram 
um controle rigoroso de manejo sanitário de ordenha ou 
fizeram uso de tecnologias dentro do sistema de produção 
que evitaram a ocorrência de mastite, não foi observado 
animal diagnosticado com mastite clínica. Isso pode ter 
ocorrido devido a fatores genéticos, climáticos ou outros 
fatores ambientais. Durante as visitas, os estudantes 
acompanharam o manejo de ordenha dos animais e 
orientaram os produtores a respeito das técnicas de manejo 
sanitário, a fim de assegurar a qualidade do leite. Será feito 
o acompanhamento do produtor rural durante todo o período 
de execução do projeto, ações importantes para que seja 
feito o controle da mastite, e consequentemente, minimizar 
os impactos econômicos que a doença pode causar. 
CONCLUSÕES 
O diagnóstico precoce de mastite clínica e o início do 
tratamento adequado dos casos positivos são fundamentais 
para se atingir um bom desempenho no rebanho leiteiro.  
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INTRODUÇÃO 
A Ecologia é uma área da Ciência importante no currículo 
escolar da Educação Básica, pois abarca diferentes 
conteúdos sendo um deles os Biomas brasileiros. Tendo em 
vista a extensão territorial do país e a biodiversidade somada 
às diferentes características de vegetação, clima, solo e 
fauna, observa-se a importância dos estudos nessa área da 
Ciência. Nesse sentido, analisar a abordagem do ensino da 
Ecologia no que se refere aos Biomas do Brasil nos 
documentos educacionais como a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e nos livros didáticos (LDs) torna-se 
objeto de estudo do presente trabalho. Os LDs são materiais 
acessíveis e mais utilizados pelos estudantes e professores, 
além de serem meios pedagógicos que auxiliam no processo 
de ensino-aprendizagem. No entanto, quanto à abordagem 
dos Biomas Brasileiros, nem sempre os textos e ilustrações 
das paisagens são coerentes com a realidade dos alunos, 
tendo em vista as diferentes fitofisionomias dos biomas. 
Diante do exposto, objetiva-se analisar os Biomas do Brasil 
e sua abordagem no contexto regional em três obras de 
Ciências do 7º ano do Ensino Fundamental Anos Finais 
selecionadas pelo Programa Nacional do Livro Didático de 
2020 (PNLD 2020).  
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho apresenta caráter quali-quantitativo e a análise 
dos resultados foi realizada a partir de uma matriz de análise 
comparativa na qual foi possível determinar o bioma mais 
explorado nos LDs e verificar se eles abordam a 
regionalidade inserida no contexto de Roraima. A matriz foi 
subdividida em categorias, nas quais foi possível avaliar 
separadamente cada informação de cada bioma descrito 
nos LDs. Foram selecionados três Livros Didáticos (LD), 
utilizados em três diferentes escolas públicas do município 
de Boa Vista/ RR: a obra Araribá Mais, a obra Inovar 
Ciências da Natureza e a obra Ciências Naturais - 
Aprendendo com o Cotidiano. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados denotam que nenhuma das obras obtiveram 
pontuações que as classificariam como “ideal” de acordo 
com a metodologia proposta. As obras Araribá Mais – 
Ciências e Inovar Ciências da Natureza obtiveram o conceito 
“regular”, sendo a pontuação máxima 61,5 e 66,2, 
respectivamente. Por outro lado, a obra Ciências Naturais - 
Aprendendo com o Cotidiano obteve classificação “básica”, 
pois totalizou 47,5 pontos. Observou-se que dentre todas as 
categorias estabelecidas, no quadro comparativo entre os 
biomas, o Bioma Amazônia manteve um padrão de 
pontuação máxima quando somados ao final, ou seja, é o 
mais explorado nas obras quando comparado aos outros. 
Em relação à contextualização das obras com Roraima, 
nenhuma apresenta detalhamentos sobre a fitofisionomia da 
região, ou seja, há carências de informações sobre a 
contextualização nos LDs em relação a paisagem do bioma 

local. As características de cada bioma deveriam ser 
disponíveis de forma igualitária, uma vez que são biomas 
brasileiros nos quais estão contidos em LDs utilizados por 
estudantes de todo o país.  
CONCLUSÕES 
É necessária uma melhor redistribuição dos conceitos dos 
biomas do Brasil e de forma igualitária para que o estudante 
aprenda sobre as diferentes paisagens que compõem o 
país. Além da necessidade de uma abordagem coerente 
com o contexto regional conforme o proposto na parte 
diversificada do currículo comum. Para a realidade de 
Roraima, os estudos da temática nos livros didáticos 
apresentam informações insuficientes, não tendo descrições 
textuais e nem ilustrações que fazem referência à paisagem 
local. Almeja-se com esse trabalho, portanto, que os 
resultados relacionados às análises de três obras didáticas 
utilizadas por escolas pública de Boa Vista/RR, contribuam 
para os estudos sobre análises de livros didáticos, no que se 
refere à qualidade e quantidade das informações sobre os 
biomas nos LDs, visto que são ferramentas utilizadas por 
estudantes de todo país. Assim, será possível possibilitar 
equivalência nas descrições de cada bioma, além de 
contribuir para estudos posteriores sobre a inserção da 
contextualização regional. 
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INTRODUÇÃO 
A proposta do Curso de Extensão Antropologia para 
Operadores de Turismo de Base Comunitária em Terras 
Indígenas surgiu durante uma reunião entre empresas de 
Turismo e representações de organizações indígenas, 
promovida pelo Departamento de Turismo da Secretaria de 
Planejamento do Governo do Estado de Roraima- DETUR a 
pedido do Ministério Público Federal. Nesta reunião, 
ocorrida em 12 de abril de 2019, foram abordadas as 
reclamações por parte dos indígenas quanto às visitações 
irregulares e a falta de informações e conhecimento de 
operadores de turismo sobre a legislação vigente e sobre 
territorialidade indígena. Durante a discussão um dos 
representantes da Associação dos Povos Indígenas da 
Terra São Marcos (APITSM), discente do Curso de 
Antropologia da UFRR/ INAN, Irmânio Sarmento de 
Magalhães, propôs para as empresas e demais 
interessados uma capacitação com oficinas e palestras 
sobre conhecimentos básicos em Antropologia com o 
objetivo de mitigar impactos referentes às visitações em 
terras Indígenas, como também, explanar sobre Instrução 
Normativa 03/2015 da FUNAI, que versa sobre as diretrizes 
das visitações e turismo em Terras Indígenas.  Tal proposta 
foi aceita por unanimidade. A partir daí foi realizado o contato 
com o LABORR- Laboratório de Pesquisa e Extensão sobre 
o Rural de Roraima, da UFRR, através de sua coordenadora 
(Prof. Marisa Barbosa Araújo) e foi formada uma equipe - 
composta por docentes e discentes dos cursos de 
graduação e pós-graduação em Antropologia, História e 
Letras da UFRR além de antropólogos do IPHAN- RR e 
FUNAI- RR, que passou a gestar o projeto de extensão. Uma 
vez delineado o projeto, a equipe se reuniu com técnicos do 
DETUR para a apresentação da proposta que contemplasse 
os anseios e a necessidade de formação dos operadores do 
turismo de base comunitária em Terra indígena, que operam 
através de agências de turismo cadastradas no DETUR/RR. 
O objetivo geral da ação foi o de apresentar aos operadores 
do turismo de base comunitária em Roraima conhecimentos 
básicos de antropologia, para orientar as visitações em 
terras indígenas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram realizados cinco módulos em formato de aulas e 
oficinas expositivas e interativas. Cada módulo foi composto 
de 3 (três) encontros com duração de 4 horas, totalizando a 
carga horaria de 60 horas no final de todos os módulos. 
Cada módulo foi ministrado por conhecedores do conteúdo, 
participantes da equipe do projeto de extensão abordando 
temáticas como: Noções de Antropologia, Noções 
etnohistóricas da ocupação colonial do Vale do rio Branco, 
Patrimônio, Regras de conduta e convivência: discussão da 
IN 03/2015-FUNAI 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O público-alvo da ação foi atingido. O curso contou com a 
participação de 33 alunos, dentre eles: operadores do ramo 
do turismo comunitário (guias e empresários), bem como 
estudantes e pesquisadores do curso de Turismo do IFRR, 
servidores públicos ligados à Secretaria de Cultura do 
Estado de RR, além de membros de algumas organizações 
indígenas. O curso foi realizado em 15 dias úteis, durante o 
período da manhã em sala de aula do Instituto de 
Antropologia. Abrimos um canal de diálogo com a 
sociedade, com operadores de turismo de base comunitária 
e com a comunidade acadêmica e promovemos a permuta 
de saberes, reflexões sobre práticas sociais, releituras de 
percepções de mundo, e que foram revisitados e revistos 
diversos conceitos (como cultura, memória e identidade, 
territorialidade, etnohistória, patrimônio), trazendo ao debate 
vozes que geralmente não ecoam nos espaços 
universitários. Entendemos com isso, que a extensão 
universitária possibilitou a formação do profissional cidadão, 
uma vez que configura um espaço privilegiado de produção 
do conhecimento significativo para a superação das 
desigualdades sociais existentes, além de oportunizar aos 
acadêmicos extensionistas a convivência com a realidade 
social e a prática profissional, ou seja, a junção entre teoria 
e prática.    
 
CONCLUSÕES 
A ação pretendeu promover conhecimentos necessários 
para agentes de turismo que tem interesse em operar em 
terras indígenas de Roraima com o intuito de mitigar 
impactos não desejáveis por populações indígenas e 
fomentou o conhecimento na busca do respeito à identidade, 
aos costumes e à história de povos indígenas de Roraima. 
Um dos impactos positivos percebidos foi a compreensão de 
conhecimentos sobre categorias e conceitos da antropologia 
tais como pertencimento, respeito, cultura e a importância 
deste entendimento na relação com as populações 
indígenas. Avaliamos o curso positivamente, diante das 
respostas ao questionário proposto para os participantes 
que apontaram a aprovação da iniciativa, dos conteúdos 
ministrados nos módulos e acrescentaram a importância de 
expandir o curso para outras instituições e outros 
municípios. 
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INTRODUÇÃO 
Os assuntos relacionados à área de Ciências das Religiões 
tem estado mais presentes nas discussões sociais visto que, 
muitos profissionais insistem em inserir suas crenças e 
práticas religiosas aos educandos. O objetivo da pesquisa 
foi contribuir na reflexão para as futuras práticas de 
Formação Continuada do professor, propiciando 
informações para despertar o interesse para leitura de texto 
da área das Ciências das Religiões, incentivando-os a 
construir um currículo escolar que resgate valores e atitudes 
para eliminar o preconceito e a discriminação.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia utilizada foi uma revisão integrativa, seguindo 
as cinco etapas descritas por Bellucci Júnior e Matsuda para 
este tipo de revisão: identificação do tema através da 
pergunta norteadora da revisão; busca na literatura; 
categorização dos estudos; avaliação dos estudos; 
interpretação dos resultados e síntese do conhecimento.  
Sendo considerados os artigos científicos referentes ao 
assunto encontrados nas bases de dados Scientific 
Electronic Library Online (Scielo), Google Acadêmico e livros 
didáticos, com publicações de 2004 a 2021 e referendada 
pelas disciplinas do Curso de Gestão de Políticas Públicas 
com foco em Raça e Gênero/UFOP/MG e do Curso de 
Mestrado de Ciências das Religiões/FUV/ES. A pesquisa 
durou 02(dois) anos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Existe uma literatura ampla e vasta relacionada a aquisição 
de conhecimentos referentes à Formação Continuada e 
Ciências das Religiões. Torna-se imprescindível selecionar 
materiais que possam se adequar às diversas realidades 
existentes. Neste percurso verificado e estudado, ficou 
evidente que existe a necessidade de ampliar investimentos 
na Formação Continuada, oferecendo aos educadores 
subsídios para lidar com os desafios propostos que vão 
surgindo na sociedade, e/ou já existiam, mas não eram 
discutidos. 
 
CONCLUSÕES 
O assunto elucidado, Formação Continuada agregada a 
conhecimentos da área de Ciências das Religiões é uma 
questão determinante na qualidade da Educação, pois 
educadores bem formados são profissionais melhores e 
possuem embasamento teórico adequado. A literatura 
existente relacionada ao assunto é ampla e é abordada por 
autores renomados, contribuindo na reflexão para as futuras 
práticas de Formação Continuada de educadores. A 
profissão de educador exige competências e habilidades 
específica que só serão alcançadas entendo que a formação 

permanente é uma necessidade da natureza humana, que se 
fundamenta na reflexão sobre a prática. É importante 
ressaltar que uma das competências que o educador deve 
ter conforme defende Perrenoud (2000) é investir na 
formação continuada, possibilitando descobrir habilidades e 
competência de si e do educando. Para extirpar 
permanentemente o preconceito e a intolerância religiosa 
arraigados no território do Brasil desde os primórdios de sua 
colonização, é necessária a disseminação do conhecimento 
acerca das diversidades religiosas.  Nas análises e reflexões 
foi possível reconhecer que ao investir na Formação 
Continuada o educando poderá encontrar amparo para 
realizar estudos de forma plural e interdisciplinar, 
aprendendo a lidar com os desafios propostos que vão 
surgindo na sociedade, e/ou já existiam, mas não eram 
discutidos. Como construto da pesquisa, foram organizados 
planos de aulas que abordaram temáticas diferenciadas para 
reforçar que a é preciso encontrar o caminho para a 
diversidade, engajando os professores e educandos no 
mundo das variadas diferenças, preparando-os para serem 
legítimos cidadãos, encontrando espaços para vivenciar a 
reconstrução social pautada no respeito, reconhecimento e 
valorização das relações étnico-raciais e de gênero. 
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INTRODUÇÃO 
A avaliação da qualidade do leite por meio da contagem de 
células somáticas é fundamental para obter resultados a 
respeito da condição higiênica da vaca, principalmente para 
a prevenção da mastite, a qual é a principal doença que 
acomete o rebanho leiteiro no Brasil (Benedette, et al., 
2008). Células somáticas são todas as células de defesa que 
o organismo produz, fabricadas quando ocorre a presença 
de patógenos no animal (Maiochi, Rodrigues e Wosiacki, 
2019).  
A alta quantidade de células somáticas no leite pode ser um 
indicativo de que o rebanho leiteiro apresenta mastite, uma 
vez que a existência exacerbada desse fator indica que há 
infecção na glândula mamária nos animais, de modo que a 
qualidade e a quantidade do leite diminuem de acordo com 
esse índice. Além disso, seus derivados também são 
afetados, visto que os principais componentes do leite 
sofrem modificações em sua quantidade e proporção, como 
o teor de gordura, proteína e lactose (Maiochi, Rodrigues e 
Wosiacki, 2019). Em razão disso, características associadas 
ao tempo de prateleira desses derivados e um menor 
rendimento em sua produção comprometem o lucro que o 
produtor teria com o seu produto. 
O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade do leite cru de 
vacas leiteiras pertencentes aos produtores rurais situados 
no Projeto de Assentamento (PA) Nova Amazônia, Boa 
Vista-RR, por meio da contagem de células somáticas (CCS) 
do leite. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo está inserido como uma das atividades do projeto 
de extensão “Sabor do campo: qualidade do leite na 
agricultura familiar”, o qual foi aprovado pela PRAE/UFRR e 
encontra-se em andamento. Foram realizados treinamentos 
práticos de manejo higiênico da ordenha e análise de escore 
de limpeza corporal de vacas em lactação, sob a supervisão 
do coordenador e professores colaboradores, no setor de 
bovinocultura do Departamento de Zootecnia da 
Universidade Federal de Roraima. Depois, foram realizadas 
visitas técnicas às propriedades rurais identificando aqueles 
produtores pertencentes à agricultura familiar situados no 
PA Nova Amazônia, no município de Boa Vista, RR. 
Durante a visita, os estudantes acompanharam o manejo de 
ordenha dos animais. O material de análise (leite cru) foi 
coletado no período da manhã, horário em que os 
produtores realizam rotineiramente o manejo de ordenha. 
Após a coleta, o leite cru foi armazenado em uma 
embalagem com tampa e acondicionado a uma temperatura 
menor que 4°C. Posteriormente, fez-se a análise da 
qualidade do leite em relação à contagem de células 
somáticas (cel/ml), no setor de Bovinocultura do 
Departamento de Zootecnia da UFRR. Ao total, foram 

analisadas quatro amostras de 200ml de leite, em que cada 
amostra representa o leite de todo rebanho de cada 
propriedade rural. Para isso, foi utilizado o Kit Somaticell® 
CCS.  
 Após análise da contagem das células somáticas do leite, 
os dados foram organizados e tabulados no programa do 
Excel, conforme o nome do produtor e sua respectiva 
análise, como também foi feita a média geral das 
propriedades. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com base nos resultados, os rebanhos de bovinos leiteiros 
avaliados apresentaram valor médio para a contagem de 
células somáticas (cel/ml) de 110.250 e coeficiente de 
variação de 35% (valor mínimo de 79.000 e valor máximo de 
166.000). Se considerarmos a média observada para a CCS, 
a qualidade do leite se encontra em acordo com o padrão 
mínimo estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), o qual exige que a contagem de 
células somáticas não exceda 500.000 cel/ml (Brasil, 2018).  
Quando ocorre um processo inflamatório no úbere, as 
células de defesa (leucócitos) passam do sangue para o 
leite, na tentativa de combater qualquer infecção presente. 
A baixa quantidade de CCS no leite de vaca é um indicativo 
de que não está ocorrendo um processo inflamatório no 
úbere, podendo ser um diagnóstico da não ocorrência de 
mastite clínica (Maiochi, Rodrigues e Wosiacki, 2019). 
Durante as visitas, os estudantes orientaram os produtores 
a respeito das técnicas de manejo sanitário, a fim de 
assegurar a qualidade do leite. Será feito o 
acompanhamento do produtor rural durante o período de 
execução do projeto. 
 
CONCLUSÕES 
A contagem de células somáticas do leite é um dos critérios 
importantes para monitorar a qualidade do leite produzido no 
Brasil e o valor médio encontrado no rebanho em estudo 
encontra-se dentro das normativas do MAPA.  
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INTRODUÇÃO
A capoeira é uma das manifestações culturais brasileiras 
mais representativas no mundo, sendo reconhecida como 
Patrimônio Imaterial Mundial, pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 
2014). A musicalidade e os movimentos como os golpes, 
esquivas e acrobacias que caracterizam a capoeira, 
demonstram sua conotação multifacetada que atrai pessoas 
à sua prática em mais de 150 países.  
Entretanto, por detrás dos toques do berimbau e da ginga, 
existe um pilar que, segundo os próprios detentores, é a 
energia que faz tudo acontecer, o axé. O axé emerge 
efundindo-se nas expressões faciais, nas vozes ao cantar, 
nos toques dos instrumentos e nos próprios movimentos ao 
jogar. O axé na capoeira tem variadas traduções e 
conceitos, e para entendermos é necessário saber como ela 
se manifesta entre seus praticantes.  
Neste sentido, o objetivo principal desta exposição 
fotográfica é trazer pelas imagens a manifestação do axé da 
capoeira no Estado de Roraima, e estimular a reflexão da 
importância das questões imateriais no cotidiano e na arte. 
Além disso, a exposição busca dar visibilidade aos trabalhos 
e projetos dos mestres de capoeira de Roraima e registrar e 
promover a cultura popular como ferramenta de paz. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente trabalho partiu da vivência e observação da 
capoeira, além de pesquisas de campo com entrevistas junto 
a Mestres e praticantes, e pesquisas bibliográficas e na 
internet sobre o tema. Após as pesquisas e discussões, para 
a seleção das imagens, o tema foi dividido em cinco tópicos 
que englobam as diferentes manifestações do axé na 
capoeira: Energia; Batuque; Mandinga, Felicitação e 
Confraternização. Ainda sobre a seleção das imagens, para 
uma melhor identificação com o público e buscando dar 
visibilidade à capoeira da região, todas as imagens foram 
fotografadas em ações no Estado de Roraima. 
As imagens foram selecionadas do Acervo de Imagens do 
Centro de Capoeira da Universidade Federal de Roraima 
(UFRR). Desde 2009, o Centro de Capoeira da UFRR vem 
pesquisando e montando um Acervo de Imagens sobre a 
capoeira. Atualmente, o acervo conta com 
aproximadamente 15 mil imagens de mais de uma centena 
de ações, e serviu de base de consulta para a construção 
deste projeto.  
Após a seleção, as imagens foram impressas em papel 
fotográfico colorido e serão expostas ao público durante a I 
Jornada de Extensão da UFRR, no período de 9 a 11 de 
novembro de 2022. 
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A palavra “axé" tem a sua origem ligada aos rituais afro-
brasileiros, presentes nas manifestações populares. O axé 
vem da palavra em Iorubá “asé" e significa a própria energia 
e força vital que cada um possui para realizar as coisas. 
Também aparece com o sentido equivalente da palavra 
“amém”, como uma demonstração de fé ou concordância e 
desejo de algo positivo (Erismann, 2018).  
Na capoeira, o sentido do axé é quase uma unanimidade 
entre os mestres e praticantes, como a energia vital para o 
jogo, além de uma saudação positiva de boas energias. Ele 
está presente e se manifesta de diversas formas, como na 
força e no improviso dos movimentos e da música, no ritual 
do jogo, no desejo de algo positivo e no poder de agregar 
pessoas de forma harmônica e pacífica (Couceiro et al., 
2018). Desta forma, a divisão do tema em cinco tópicos 
(Energia; Batuque; Mandinga, Felicitação e 
Confraternização) traz ao público um sentido amplo do axé 
na capoeira.  
Por último, pelas imagens é possível visualizar a importância 
de estudos sobre as questões imateriais para a 
compreensão da capoeira e de outras manifestações 
culturais. Além disso, a exposição dá visibilidade aos 
trabalhos desenvolvidos por mestres e lideranças da 
capoeira em Roraima, promovendo uma sensibilização da 
sociedade sobre a importância destes detentores do saber 
popular na formação de uma sociedade que celebra as 
diferenças e convive de forma pacífica. 
 
CONCLUSÕES 
O axé da capoeira em Roraima foi retratado como uma 
energia que flui de forma positiva, capaz de agregar as 
pessoas e desejar o bem umas às outras. Neste sentido, a 
exposição é um trabalho pioneiro e retrata as diversas 
interpretações e manifestações do axé, levando o público a 
refletir sobre a presença e a importância dessa energia no 
seu dia a dia e em outras vertentes da arte. 
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INTRODUÇÃO 
A produção de suínos é uma das atividades do agronegócio 
mais difundidas no mundo, sendo a carne mais consumida 
em todo o mundo e com produção mundial em torno de 103 
milhões de toneladas. A carne suína respondeu por 40,1% 
do consumo per capita mundial, seguidos pela carne de 
frango com 33,3%, da carne bovina e a de ovino, com 5,3% 
(ABPA, 2021). Nesse contexto, a produção de suínos possui 
um papel fundamental no desenvolvimento econômico do 
país. Ao longo da história da humanidade, pode-se observar 
que a carne suína constitui uma das mais importantes e 
nobres fontes de proteína animal. Com o melhoramento 
genético realizado nos plantéis, houve uma evolução 
significativa da qualidade e da produtividade dos animais, o 
que torna a carne mais saborosa e saudável. No estado de 
Roraima, a suinocultura vem constituindo uma das mais 
importantes fontes de desenvolvimento do meio rural, tendo 
sido o tema elencado para o incremento e implementação 
desse trabalho. Diante do exposto, o objetivo dessa ação de 
extensão foi caracterizar a cadeia produtiva de suínos no 
estado de Roraima focados em aspectos socioeconômicos, 
nutricionais e ambientais, e com isso contribuir para o 
entendimento de suas demandas., a fim de desenvolver 
ações e estratégias para o fortalecimento da cadeia 
produtiva de suínos, por meio de direcionamentos técnicos 
e implementações práticas a serem realizadas junto aos 
criadores no estado. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Para atender ao objetivo proposto, inicialmente foi realizado 
um levantamento dos produtores de suínos do estado junto 
à Agência de Desenvolvimento Agrário de Roraima – 
ADERR e a Cooperativa Roraimense de Suinocultores – 
COOPERSUI, e um mapeamento como forma de facilitar a 
abrangência. Para a caracterização das criações de suínos 
foi realizado inicialmente visitas às propriedades para 
inspeção in loco e aplicação de questionários por meio de 
entrevistas. Foram utilizados questionários pré-estruturados 
envolvendo indicadores e dados quantitativos e qualitativos. 
A aplicação desses questionários foi realizada em todas as 
propriedades visitadas por um mesmo entrevistador, 
condição que objetiva a uniformização da linguagem e 
interpretação dos dados. As variáveis estudadas foram 
divididas em quatro blocos de perguntas: (I) indicadores 
gerais da criação; (II) indicadores econômicos; (III) 
indicadores ambientais; (IV) indicadores sociais. A 
concordância de participação na pesquisa foi registrada em 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido específico, 
entregue aos participantes após exposição, leitura e 
esclarecimento das dúvidas. Os dados obtidos com os 
questionários foram processados, seguidos de análise e 
interpretação. As informações foram armazenadas em 
bancos de dados do Excel, ordenadas de maneira a permitir 
uma boa visão do conjunto das variáveis e a realização das 

análises estatísticas descritivas, com as frequências 
absolutas e relativas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados do presente estudo demonstraram que a 
atividade suinícola no estado de Roraima é praticada 
predominantemente, por pequenos e médios produtores 
rurais e que se encontram principalmente na porção central 
de Roraima, tendo destaque os municípios de Boa Vista, 
Bonfim, Alto Alegre, Mucajaí e Cantá. Esses pequenos e 
médios produtores representam a ampla maioria de 
produtores rurais no Brasil, na qual desenvolvem as suas 
produções em padrões opostos quando comparadas com as 
outras regiões do país, onde se praticam a suinocultura de 
forma intensiva disponibilizando altos investimentos 
tecnológicos. Essa caracterização de um setor suinícola 
ainda pouco produtivo e com baixo índice de tecnificação 
pode estar atrelado a baixa escassez de produção de 
insumos na região e, com isso ocorre uma elevação no 
preço dos insumos para a alimentação dos animais, 
refletindo no aumento dos custos de produção. Mas de toda 
forma a atividade possui o importante papel de auxiliar a 
renda e a subsistência das famílias envolvidas nesse 
processo, já que a criação de suínos de subsistência 
influencia diretamente na vida da população que a produz e 
consequentemente dela se beneficia. No Brasil, existem 
granjas suinícolas que utilizam tecnologia avançada, 
apresentando níveis similares aos praticados nos países 
desenvolvidos. Porém incipiente atenção tem sido voltada à 
criação de suínos como uma atividade de subsistência 
familiar, apesar dessa, exercer papel de grande importância 
socioeconômica, sobretudo, para os pequenos produtores 
rurais (SILVA FILHA et al., 2008).  
 
CONCLUSÕES 
Com base nos resultados desta pesquisa, pode-se concluir 
que as criações de suínos avaliadas no estado de Roraima 
apresentam um perfil de subsistência com baixo nível de 
tecnificação, emprego de manejo de forma rústica e mão de 
obra basicamente familiar, mas possuindo grande relevância 
para o cenário local, pois contribui de forma significativa para 
elevar a renda dos produtores, já que o excedente é 
comercializado. 
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INTRODUÇÃO 
O Brasil possui uma população de mais de 5.000.000 de 
equinos, sendo esses utilizados para diversas atividades, 
tais como trabalho em fazendas (manejo com gado), tração, 
carga, atividades de competição esportiva (salto, corrida, 
vaquejada, provas específicas de raça, laço...) lazer e até 
mesmo terapias que auxiliam pessoas com necessidades 
especiais (SILVA, 2017). Na região amazônica setentrional, 
especialmente no estado de Roraima, os equinos são 
utilizados essencialmente no trabalho em agricultura ou 
pecuária familiar das pequenas propriedades (SPOHR, 
2017). Segundo último censo do IBGE (2015), Roraima 
possui um rebanho efetivo em torno de 29 mil equinos, no 
entanto, pouco se conhece a respeito de características da 
criação destes animais regionalmente. Neste contexto, 
objetivamos reportar as principais características de 
propriedades de criação de equinos localizadas no estado 
de Roraima nos dias atuais. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram aplicados questionários a proprietários de equinos, 
em diferentes regiões do estado de Roraima. Os principais 
dados coletados foram: munícipio da propriedade, tempo de 
criação, raça, quantidade de equinos, finalidade dos 
animais, presença de outras espécies na propriedade, 
realização do exame de anemia infecciosa equina (AIE) e 
mormo, administração de vacinas e antiparasitários. Os 
dados foram tabulados e submetidos a estatística descritiva 
com auxílio do programa computacional Excel 2016. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram entrevistados 25 proprietários, destes, 19 (76%) 
propriedades se encontravam na capital de Boa Vista e 24% 
estavam distribuídas pelo estado, sendo 8% Amajari; 4% 
Mucajaí, 4% Cantá; 4% Caroebe e 4% Rorainópolis. Vale 
ressaltar que o estado de Roraima é composto somente por 
15 munícipios. A principal raça criada foi Quarto de Milha, 
seguida por Crioulo, Paint Horse, Mangalarga e cruzas. Em 
relação à finalidade para o qual os equinos eram criados, 
28% desses eram utilizados para corrida, 24% para prova de 
três tambores, 8% para vaquejada, 4% para team roping, 
12% para reprodução e 20% em treinamento sem objetivo 
específico. A maioria dos animais era destinado para 
competição esportiva. Quanto ao tempo de criação, 4% dos 
proprietários iniciaram entre os anos 1970-1979; 8% entre 
1980-1989; 20% entre 90-99; 32% entre 2000-2009 e 36% a 
partir de 2010. Podemos constatar que a maioria dos 
proprietários possuí menos de 20 anos de criação de 
equinos. Quanto à quantidade de machos, 100% dos 
proprietários possuía até 5 garanhões. Em relação fêmeas, 
84% (21/25) dos proprietários possuía até 5 éguas, 8% 
(2/25) de 6-15 e 8% (2/25) mais de 15 éguas. A maioria dos 
entrevistados tem criações consideradas pequenas, com 
pouco número de animais por propriedade.  Cerca de 52% 
(13/25) dos proprietários criavam somente equinos, 48% 
(12/25) criavam também outras espécies, sendo destas 84% 
(21/25) ruminantes e 16% (4/25) outros equídeos (jumentos 

e híbridos). Praticamente em todas propriedades que tem 
criação de gado, temos também a de equinos, sendo estes 
últimos utilizados para auxiliar na lida rural. Em todas as 
propriedades (100% - 25/25) os exames de AIE e mormo 
eram realizados. AIE é uma doença transmissível entre 
equinos que possui grande incidência na região norte do 
Brasil, devido a condições ambientais favoráveis. No grupo 
de proprietários entrevistados, a maioria transportava seus 
animais com frequência, especialmente para eventos com 
aglomeração de equinos, sendo que nesta situação há 
exigência obrigatória do exame de negativo para AIE e 
mormo. Todos os proprietários administravam no mínimo um 
tipo de vacina (incluindo raiva, tétano, encefalomielite e/ou 
adenite) e antiparasitários (incluindo as bases ivermectina, 
abamectina, moxidectina, praziquantel e mebendazole). No 
entanto, a frequência de administração assim como a 
vacina/antiparasitário utilizado era realizado de forma 
empírica, sem orientação de médico veterinário. Vale 
ressaltar que o uso inadequado de anti-helmínticos ou de 
qualquer outro fármaco sem prescrição ou orientação de um 
profissional pode resultar em impacto negativo na criação, 
especialmente devido aos riscos associados com base do 
medicamento, dose, frequência ou via de aplicação de forma 
inapropriada, efeitos colaterais, entre outros. 
 
CONCLUSÕES 
A maioria dos proprietários iniciou a criação de equinos 
recentemente, sendo as propriedades localizadas em sua 
maioria na capital ou próximo dela. O número de equinos por 
propriedade é pequeno, sendo a maioria fêmeas. Em 
metade das propriedades, além dos equinos, existe a 
criação de outras espécies, principalmente bovinos 
destinados a corte e outros equídeos. A maioria dos 
proprietários cria equinos com objetivo de utilização em 
competição. Todos animais possuíam exame negativo para 
AIE e mormo, sendo isso atribuído ao frequente transporte 
para participação em competições. Todos proprietários 
realizam administração de vacinas e antiparasitários, 
embora ainda de forma empírica. 
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INTRODUÇÃO 
A citronela (Cymbopogon nardus) é uma planta conhecida 
por suas propriedades aromáticas e medicinais. Essa 
espécie é muito rica quimicamente e utilizada na fabricação 
de diversos produtos fitoterápicos, assim como o seu óleo 
essencial.  Contudo, estudar sua composição química e 
técnicas que potencialize esses componentes secundários é 
essencial. Nesse trabalho objetivou-se encontrar o melhor 
período de estresse hídrico na pré-colheita e avaliar a 
condição de armazenamento refrigerado na pós-colheita, no 
intuito de maximizar a produção de metabólitos secundários 
da Citronela e do seu óleo essencial. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As plantas foram submetidas à suspensão da irrigação 
durante (0, 5, 10, 15 e 20) dias antes da colheita, na estação 
de verão, de fevereiro até o início de março, além disso, foi 
realizada a colheita das plantas também no período 
chuvoso, no mês de junho. Após a colheita, metade do 
material coletado foi submetido ao armazenamento 
refrigerado correspondente a 0 ºC por 24 horas para 
posterior avaliação e a outra parcela do material foi avaliada 
in natura. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nas folhas das plantas foram avaliados o teor de 
antocianinas, a atividade antioxidante (ORAC) e (DPPH), 
carotenoides, compostos fenólicos, flavonoides, clorofila, 
sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT) e pH. Já para o 
óleo essencial foi feita caracterização química dos seus 
principais constituintes por cromatografia gasosa (CG-DIC) 
e (CG-EM), ação antimicrobiana no controle de bactérias e 
fungos, ação antiacetilcolinesterase e o rendimento de óleo 
essencial. As médias foram submetidas ao teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade. Os dias de estresse hídrico, 
o estresse da refrigeração a 0 ºC e a associação dos dois 
estresses, influenciaram quantitativamente no teor do óleo 
essencial e na composição química do óleo e das folhas da 
Citronela, além de melhorar seu efeito inibitório em 
microrganismos e da acetilcolinesterase (AChE). 

CONCLUSÕES 
Os dias de estresse hídrico influenciaram quantitativamente 
no teor do óleo essencial e na composição química do óleo 
e das folhas da Citronela, além de melhorar seu potencial 
químico e efeito inibitório em microrganismos, atribuindo 
mais qualidade aos produtos finais da citronela. É notável 
que, tanto o estresse causado pela restrição hídrica, quanto 
o estresse hídrico juntamente com a refrigeração a 0 ºC, ou 
seja, a associação dos dois estresses ao 10 e 15 dias, são 
favoráveis na otimização dos constituintes secundários.  
A melhoria na composição desses constituintes foi superior 
aos 10 dias de restrição hídrica sem refrigeração para o teor 
de carotenoides e clorofila, aos 10 dias + 0 ºC para os 
compostos fenólicos e atividade antioxidante e 15 dias + 0 
ºC para os Flavonoides, não havendo resultados 
excepcionais para os dias iniciais, nem para os dias 
prolongados de estresse, na maioria das variáveis.  
O efeito da seca, na concentração de metabólitos 
secundários, muitas vezes, dependente do grau de estresse 
e do período em que ocorre, sendo que efeitos em curto 
prazo, parecem levar a um aumento da produção desses 
metabólitos, enquanto em longo prazo é observado um 
efeito oposto.  
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INTRODUÇÃO 
O efeito da crise política e econômica sofrida pela Venezuela 
nos últimos anos ficou notória aos seus países vizinhos 
diante do tamanho contingente de migrantes em busca de 
refúgio, estando entre esses países, o Brasil. A ACNUR 
(2022) aponta que de 700 mil migrantes venezuelanos, entre 
2017 e 2021, um total de 350 mil vindos deste fluxo ainda 
permaneciam em nosso país. Grande parte dessa 
população chega fragilizada, em um país estrangeiro e com 
entraves de uma língua “familiar”, mas não similar. A 
Operação Acolhida, dirigida pelo Governo Federal e órgãos 
ligados às Nações Unidas, ficou responsável pelo 
recebimento dessa população migrante em seus abrigos, 
também conduzindo um programa de interiorização para 
diminuir a concentração desta população no Estado de 
Roraima, consequente de sua fronteira direta com a 
Venezuela. 
O foco pretendido na execução deste projeto de extensão, 
ainda em sua fase de planejamento, é justamente conceder 
uma nova formação a essa população migrante 
venezuelana quanto ao que tange questões 
sociogeográficas em abrigos que recebem esses refugiados, 
oferecendo caminhos para sua integração aos diversos 
contextos brasileiros através do seu conhecimento, 
principalmente para caso de participação no Programa de 
interiorização. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Para a realização da ação nos abrigos para venezuelanos, 
serão montadas aulas de acordo com temas selecionados 
que possam vir a ser relevantes para o público-alvo e ao seu 
futuro no Brasil. O intuito é de que essas sejam ministradas 
da maneira mais dinâmica possível, procurando bom 
relacionamento entre ideias com quem estiver participando, 
e a ideia principal é de que cada aula possa ser assistida de 
maneira isolada, assim permitindo que não seja necessária 
participação em uma outra aula anterior para entendimento 
da que estiver sendo ministrada. Isso se vê como necessário 
pois o vínculo com o público-alvo não é uma obrigação, a 
decisão de assistir ou não da aula no dia é inteiramente do 
participante. As etapas metodológicas serão três: A Primeira 
etapa será Sistematização dos conteúdos socio-geográficos 
programáticos a serem ministrados; a Segunda fase será a 
elaboração do material a ser trabalho em “sala” com a 
população refugiada e migrante em língua nativa; e a 
Terceira fase Ação de formação da população refugiada e 
migrante, propriamente dita, importa ressaltar que as 
formações integrarão a metodologia ABP (Aprendizagem 
Baseada em Problema).  
 

 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Por ainda estar em sua fase de planejamento, não há como 
apresentar resultados do projeto. No entanto, se espera que 
seja possível observar no decorrer da ação como seu 
público-alvo virá a reagir e trabalhar com as informações 
propostas nas aulas, seu empenho e da conversa entre o 
que é apresentado com as próprias noções e conhecimentos 
dos migrantes e refugiados. Com isso, será possível também 
discutir posteriormente como a educação sociogeográfica 
impacta na integração a um novo contexto onde as 
dinâmicas se diferem. 
 
CONCLUSÕES 
É com a intenção de permitir aos migrantes saberem onde 
estão, onde podem estar e o que podem fazer com essa 
informação que esta ação guia suas bases. Segundo 
pesquisa da MOVERSE (2021), 98,77% da população 
migrante abrigada em Roraima pretende permanecer no 
Brasil, com 77% interessadas em deixar o estado para 
outras regiões do país. No entanto, a mesma pesquisa 
demonstra que há um déficit de informações fornecidas a 
esses migrantes quando postos no programa de 
interiorização, o que dificulta sua integração a novos locais 
por não terem conhecimento sobre um novo contexto. Fazer 
essa formação é garantir que haja maneiras do público de 
origem venezuelana não só conhecer o que os espera, mas 
de ter autonomia quanto a formação de seu próprio 
conhecimento. 
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INTRODUÇÃO 
O isolamento social durante a pandemia de coronavírus 
refletiu em medo, preocupação com a necessidade de sair 
de casa, sentimento de tristeza e alteração no sono, devido 
à mudança de rotina (BEZERRA et al., 2020). Em virtude 
disso, observa-se uma dificuldade por parte da população ao 
retorno presencial das atividades. Com isso, o objetivo deste 
trabalho foi identificar as principais demandas da 
comunidade interna e externa da UFRR no que diz respeito 
à saúde e qualidade de vida, responder a essas questões e 
propor atividades voltadas para as temáticas levantadas. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Docentes e discentes de graduação (enfermagem e 
medicina) e pós-graduação (PPGSBio) participantes do 
programa de extensão aprovado na PRAE sob o número 
19032022 e com ações voltadas para saúde e qualidade de 
vida, realizaram uma consulta pública virtual através do 
Instagram criado para o desenvolvimento do projeto. As 
perguntas foram direcionadas a indivíduos maiores de 18 
anos, de ambos os sexos, da comunidade interna e externa 
da UFRR, que aceitaram participar da proposta sugerindo 
temas que foram abordados pela equipe multiprofissional 
responsável pelo programa. As perguntas foram divulgadas 
com o auxílio das redes sociais, através de caixas de 
perguntas aos seguidores da conta. Após o levantamento 
inicial e a identificação dos pontos sinalizados, a equipe 
multidisciplinar se reuniu para então definir as ações e 
abordagens para cada situação. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Diante das perguntas realizadas por meio do instagram 
@vocemaissaudavel_ufrr obteve-se como resultado 15 
perguntas a respeito dos temas propostos, sendo 9 sobre 
alimentação saudável, 4 sobre saúde mental e 2 sobre a 
prática de exercício físico, as quais se destacam: “Como 
incrementar coisas mais saudáveis no meu cardápio?”, 
“Como evitar a ansiedade?” e “Como ter uma rotina mais 
saudável conciliando com a UFRR?”. A partir desses 
questionamentos, foi montado um cronograma de atividades 
que foram desenvolvidas ao longo dos meses e em cada 
semana foi abordado um tema diferente dentro das três 
temáticas propostas inicialmente. Como tentativa de 
aproximar e criar um vínculo com o público virtual e informá-
los sobre as dúvidas pertinentes, foram publicados vídeos e 
posts informativos destinados aos 407 seguidores da conta 
do projeto, com alcance de mais de 2000 pessoas. Foram 
realizados encontros presenciais, sendo 3 sobre 
alimentação saudável e orientações para melhoria dos 
hábitos alimentares, com média de 20 participantes e 2 
encontros para prática de exercícios físicos, uma caminhada 
saudável e um treino funcional (com 10 participantes em 
média). As ações presenciais contaram com a presença da 

equipe multiprofissional pertencente ao programa de 
extensão. Estudos revelam que muitas pessoas sofreram  
alterações nos hábitos alimentares e na rotina de exercícios 
físicos, gerando um impacto na saúde mental, associado ao 
isolamento social (SANTANA et al., 2022). Os resultados 
das ações deste programa sugerem que aos poucos as 
pessoas estão retornando a vida e às atividades presenciais, 
com aumento dos cuidados em saúde e com melhoria da 
qualidade de vida.  
 
CONCLUSÕES 
Diante das atividades propostas, notou-se que houve 
adesão da comunidade interna e externa da UFRR, tanto no 
modo virtual quanto no presencial. 
 
AGRADECIMENTOS 
A todos que participaram e participam do programa de 
extensão e que nos impulsionam a sempre fazer algo para 
manutenção da nossa saúde. A equipe multiprofissional do 
programa, ao PPGSBio e a PRAE por apoiar as ações. 
 
____________________ 
BEZERRA, C. B, SAINTRAIN, M. V. L, BRAGA, D. R. A, SANTOS, F. S, LIMA, 
A. O. P, BRITO, E. H. S, PONTES, C. B. (2020). Impacto psicossocial do 

isolamento durante a pandemia de covid-19 na população brasileira: análise 

transversal preliminar. SciELO. Disponível em: 
https://scielosp.org/article/sausoc/2020.v29n4/e200412/# 
SANTANA, W. F. et al. The decrease in the physical activity levels during the 

COVID-19 social distancing period.  Motriz: rev. educ. fis. Rio Claro, v. 28, 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://scielosp.org/article/sausoc/2020.v29n4/e200412/


 
 

 

CURSO DE CAPACITAÇÃO “VOVÓ BARRO E A CERÂMICA ENTRE PARENTES INDÍGENAS” 
 
DUARTE, Amanda; GONÇALVES, Larissa; VILELA, Laryssa 

Universidade Federal de Roraima (amanda.bibis2@hotmail.com; larissa.goncalves@ufrr.br; laryssa.yssa@hotmail.com);   

Palavras-Chave: saberes ancestrais, cerâmica, impacto social

 
INTRODUÇÃO 
O curso “Vovó Barro e a Cerâmica entre Parentes Indígenas” 
é uma ação vinculada ao Programa de Extensão CriAção, 
em parceria com o Centro de Cultura e Formação Indígena 
- CCFI e o curso de Artes Visuais da Universidade Federal 
de Roraima (UFRR). Dentre seus objetivos buscou 
promover a capacitação de indígenas dos Povos Warao, 
Yekuana, Taurepang, Pemon, Wapichana e Macuxi, em 
diferentes técnicas cerâmicas distribuídas em três diferentes 
cursos. Os saberes ancestrais da Vovó barro, Ko ’ko non em 
Macuxi, foram repassados pelas Mestras Ceramistas 
Indígenas Lídia Raposo e Delciane Raposo e pelas 
professoras da UFRR Drª. Dayana Paes e Drª. Larissa 
Gonçalves. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O curso de capacitação baseou-se em metodologia de 
tradição da oralidade (2018), sendo os saberes 
compartilhados através de histórias, explanações dos 
fazeres e observação da prática. Ofertado para um grupo de 
25 indígenas selecionados pelo CCFI, contou com 
atividades realizadas em três módulos. Como início das 
atividades foi realizada coleta de argila em duas regiões 
distintas do Estado de Roraima, entre os meses de maio e 
junho de 2022. No segundo módulo foram realizadas as 
oficinas de Panelas de Barro (tradição Macuxi), Vaso 
Cabeça Viva e Biojóias, entre os dias 22/08 a 01/09, além 
da queima das peças cerâmicas realizada entre os dias 02 
a 04/09. O curso finalizou com a exposição dos trabalhos na 
4ª Feira Intercultural Indígena, realizada em 10/09/22. As 
oficinas aconteceram nas dependências do CCFI e no 
Laboratório de Cerâmica-UFRR. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A oficina de confecção de panela de barro segundo a 
ancestralidade Macuxi ministrada pelas Mestras Indígenas 
Ceramistas Lídia Raposo e Delciane Raposo, contou 
também com a presença da Mestra Ceramista Indígena 
Joana Fidelis e Jarisson Raposo, da Comunidade Raposa I 
da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, detentores vivos 
desse saber. No curso foi transmitido todo o processo para 
a produção das Panelas de Barro Macuxi, desde a coleta de 

argila e os rituais que envolvem esta prática, passando pela 
secagem do barro, o pilar – peneirar – hidratar, até a 
formação da massa apta para modelagem das peças. 
Também foram apresentadas as ferramentas para auxiliar a 
produção, como uso de moldes na confecção das tampas de 
panelas em formatos os mais variados; cano pvc para abrir 
a massa, utilização de cartão para alisar, espiga de milho, 
cuia para abrir a panela, borracha para o acabamento nas 
bordas, faca para cortes, uma pedra lisa (jaspe) para alisar 
e brunir e o pedaço de tecido para dar brilho. Dentre as 
técnicas repassadas salientou-se o acordelado ou fio e a 
técnica de bola ou belisco, ambas técnicas ancestrais para 
levantar as formas na composição das panelas e vasos e a 
técnica de placa para a produção das biojoias.  
 
CONCLUSÕES 
O Curso de Capacitação oportunizou transferência de 
conhecimento sobre fazer cerâmico e a ampliação de 
oportunidades de fonte de renda, reunindo saberes 
ancestrais e formação técnica, com a identificação, 
reconhecimento e interação, entre os saberes ancestrais e a 
universidade. Capacitando indígenas de etnias diversas a 
resgatar memórias em relação aos fazeres do barro e 
instrumentalizar-se com a produção cerâmica desenvolvida 
no Laboratório de Cerâmica da UFRR. A realização do curso 
permitiu também a integração entre distintas comunidades 
indígenas migrantes e brasileiras, com impacto social 
positivo contribuindo com a inclusão destes coletivos na 
sociedade local.  
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INTRODUÇÃO 
A mulher é fundamental para a manutenção da segurança 
alimentar nas famílias da cidade e do campo. A segurança 
alimentar está em risco quando um ou mais dos seus fatores 
fundamentais “alimento em quantidade e qualidade, todos 
os dias” são afetados (FAO, 2022), produzindo situações de 
insegurança alimentar crônica ou transitória, sendo o último, 
produto de situações ou circunstâncias temporais adversas, 
como a migração.  
As famílias venezuelanas têm experimentado a insegurança 
alimentar transitória nos últimos tempos, devido a situação 
político-social do seu país de origem e consequentemente a 
sua migração para o Brasil sem renda definida. Nesse 
sentido, entra o empreendedorismo na área de alimentos 
como forma de proferir sustento e segurança alimentar para 
suas famílias.  
Existem vários métodos de conservação de alimentos. 
Dentre eles, os métodos que permitem os alimentos serem 
armazenados a temperatura ambiente, a exemplo do 
processamento de doces e geleias, são muito utilizados. A 
produção de doces e geleias envolve várias etapas além da 
adoção das Boas Práticas de Fabricação, indispensável ao 
processamento de qualquer alimento, seja este produzido 
de forma industrial ou caseira.  
Estes métodos de conservação de frutas são interessantes 
em Roraima devido à instabilidade energética e os 
problemas com as perdas decorrentes de procedimentos 
inadequados durante a colheita, transporte e 
acondicionamento. As frutas, excelentes fontes de 
vitaminas, minerais e fibras são essenciais ao bom 
funcionamento do organismo humano. Entretanto, sabe-se 
que as perdas na agricultura são elevadas, tanto do ponto 
de vista da produção quanto do consumo, ao evitar essas 
perdas estão sendo reduzidos custos e energia. Na maioria 
das vezes, esse desperdício deve-se ao desconhecimento 
de como aproveitar essa produção.  
Devido ao exposto, o trabalho objetiva capacitar mulheres 
venezuelanas residentes na Vila Brasil, Amajari - Roraima 
no processamento de alimentos, com foco em doces e 
geleias, com o intuito de propiciar nova fonte de renda ao 
público-alvo e produção de alimento seguro para a 
sociedade. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O curso tem duração de 60 horas e está sendo realizado de 
forma híbrida com atividades presenciais e online pela 
plataforma Moodle/AVA do IFRR e aplicativos de 
mensagens. As aulas presenciais teóricas são realizadas na 
sede da Igreja Católica Santa Luzia, localizada na Vila Brasil 
no munício de Amajari - Roraima e aulas práticas no Instituto 
Federal de Roraima, Campus Amajari.  
A capacitação contempla da higienização ao alimento 
processado, o que permite a obtenção de alimento seguro, 

livre de perigos físicos, químicos e microbiológicos e, das 
fraudes realizadas para aumentar o rendimento. O curso tem 
como foco a dimensão técnica do trabalho do futuro 
manipulador de alimentos. A implementação da formação 
apresentou cinco etapas: conversa com o público-alvo, 
sondagem de conteúdo a ser ministrado, análise das 
metodologias descritas na legislação, publicação do convite 
nas mídias sociais, desenvolvimento das atividades de 
formação e avaliação do curso pelos participantes.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em consulta à comunidade, observou-se que há carência de 
cursos, especialmente sobre processamento de alimentos, 
voltados para mulheres venezuelanas em situação de 
vulnerabilidade social, ocasionando riscos de falhas no 
processamento e colocando em risco a saúde do 
consumidor. Com isso o desenvolvimento do projeto tornou-
se promissor para garantir alimento seguro a população e 
para despertar o interesse do público-alvo pelo 
conhecimento, de forma a proporcionar prazer em aprender 
e possível nova fonte de renda para as famílias. O programa 
de atividades do curso apresentou como conteúdo: Boas 
Práticas de Fabricação de alimentos, Métodos de 
higienização, Deveres dos manipuladores, Contaminação 
cruzada, Tecnologia e processamento de geleias e doces, e 
Formas de empreendedorismo no setor de alimentos. Como 
recursos metodológicos foram adotados: videoaulas, 
exposição dialogada, experiências práticas e aplicação de 
formulários. Ao final do curso, os participantes concluintes 
avaliarão o curso segundo aspectos de: qualidade e 
explicação dos conteúdos, recursos utilizados, ritmo das 
atividades, atendimento às perguntas, apreensão dos 
conteúdos e aspectos positivos e negativos. 
 
CONCLUSÕES 
A experiência evidenciou a possibilidade de construção de 
novo modelo de formação de profissionais do ramo da 
alimentação, mediante a contribuição e a valorização da 
consulta ao público-alvo, o que permitiu uma ressignificação 
das práticas tradicionais de formação e proporcionou maior 
chance de êxito. 
 
AGRADECIMENTOS 
Ao IFRR pela possibilidade de realizar o trabalho e a Pró-
reitora de Extensão do IFRR através do Programa 
PBAEX/2022 pelo apoio financeiro. 

__________________ 
FAO. Food and Agriculture Organization. Brasil em resumo. Disponível em 

<https://www.fao.org/brasil> Acesso: 30/08/2022. 

 

 

mailto:danielle.pereira@ifrr.edu.br


 
 

 

DESENVOLVIMENTO DE UMA CARTILHA EDUCATIVA SOBRE PROCESSAMENTO DE AÇAÍ NO 
ESTADO DE RORAIMA  

PEREZ1, Fayna Yulieth nunez, RAMOS2, Estefane Constantino, FERNANDEZ3, Mariannys Del Carmen Gomez, 
INFANTE4, Yanisa Ferreira Ribeiro, MOURA5, Francisco do Nascimento, PEREIRA6, Danielle Cunha de Souza 

1 a 4 Estudantes do Curso Técnico em Aquicultura Integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal de Roraima/Campus Amajari 
5 Licenciatura em Letras Espanhol e Literatura Hispânica, Tradutor Intérprete de Linguagens de Sinais, Instituto Federal de 
Roraima/Campus Amajari 
6 Professora do Instituto Federal de Roraima/Campus Amajari, Cientista de Alimentos com mestrado e doutorado em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos (danielle.pereira@ifrr.edu.br) 
 
Palavras-Chave: Materiais de ensino, extensão rural, ensino híbrido.

 
INTRODUÇÃO 
O açaí é o principal produto da biodiversidade brasileira que 
pode ser transformado em derivados de alto valor agregado. 
Dessa forma, o açaí proporciona desenvolvimento local, 
contribuindo para o desenvolvimento da bioeconomia e, 
consequentemente, para a balança comercial brasileira. A 
demanda por açaí é estimulada devido aos diversos 
benefícios nutricionais e de saudabilidade relacionados ao 
consumo desse fruto, entretanto, caso o açaí não seja 
processado seguindo as Boas Práticas de Fabricação ele 
pode causar sérios danos à saúde a exemplo da doença de 
Chagas. Atualmente, cerca de 70% dos casos de Chagas 
são decorrentes do consumo de açaí contaminado 
(BRUNETO et al., 2021). Esses casos podem ser reduzidos 
com a implantação das Boas Práticas em toda cadeia de 
açaí. 
Em pesquisa na literatura atual, observou-se que há 
carência de material didático sobre o processamento de açaí 
no estado de Roraima, ocasionando riscos de falhas no 
processamento do açaí. Com isso, o desenvolvimento do 
trabalho torna-se promissor para garantir alimento seguro à 
população e para despertar o interesse de produtores e 
estudantes pelo conhecimento, de forma a proporcionar 
prazer em aprender. 
A utilização de materiais educativos na área da Ciência e 
Tecnologia de Alimentos permite ao produtor e estudante 
aprender o conteúdo de forma dinâmica e interativa, 
excluindo o aprendizado memorizado. Assim, tendo em vista 
a importância do açaí para o ecossistema de Roraima, o 
presente trabalho objetiva desenvolver uma cartilha 
educativa, elaborada de modo participativo, sobre 
processamento de açaí no estado de Roraima, além de 
expor a importância das Boas Práticas de Fabricação, o que 
permitirá a obtenção de alimento seguro, livre de perigos 
físicos, químicos e microbiológicos, a exemplo da doença de 
Chagas e das fraudes realizadas para aumentar o 
rendimento, que colocam em risco a saúde do consumidor. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto está sendo realizado pelo Instituto Federal de 
Roraima, Campus Amajari. De modalidade participativa 
descritiva, o projeto busca o envolvimento da comunidade 
na análise de sua própria realidade, e se desenvolve a partir 
da interação entre pesquisadores, sejam eles professores 
ou estudantes, e membros das situações investigadas para 
a elaboração da cartilha proposta. O principal pressuposto 
desse método é a construção do conhecimento de maneira 
coletiva e participativa, buscando identificar soluções para 
um problema que necessita ser estudado. 

O processo de construção da cartilha foi realizado em cinco 
etapas: 1) Elaboração do projeto e Sistematização de 
conteúdo, 2) Busca na literatura sobre os conhecimentos 
existentes a respeito do tema, 3) Conversa com produtores 
rurais açaícultores para levantamento das principais 
necessidades e verificação do tipo de processamento 
utilizado, 4) Elaboração do conteúdo, roteiro, ilustrações e 
diagramação para a cartilha e 5) Validação da cartilha por 
produtores rurais açaícultores e estudantes. 
As bases de dados utilizadas para seleção dos artigos foram 
SciELO e Scopus. Também foram utilizados materiais da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, 
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, Agência 
de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADERR e 
outras entidades não governamentais de relevância sobre o 
tema. Foram incluídos trabalhos publicados entre 2015 e 
2022, que apresentaram informações sobre o 
processamento do açaí. Foram excluídos trabalhos 
publicados em anos anteriores, com duplicidade e que não 
se encaixam no objetivo do projeto. Para seleção dos 
materiais foi realizada, inicialmente, a leitura dos resumos 
das publicações com o objetivo de refinar a amostra por 
meio de critérios de inclusão e exclusão. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a compilação do referencial teórico, as informações 
foram dispostas na cartilha educativa de forma didática, 
ilustrada e de compreensão acessível, com o auxílio de 
estrutura esquemática e um texto de linguagem simples, 
com o intuito de atender aos produtores do estado de 
Roraima e estudantes. Ao final, a cartilha apresentará a 
descrição do método de processamento do açaí no estado 
de Roraima e será composta por quatro partes: 1) O que é o 
açaí, 2) Doença de Chagas, 3) Boas Práticas de Fabricação 
e 4) Processamento do açaí seguro.  
 
CONCLUSÕES 
O desenvolvimento da cartilha viabiliza a produção de 
produtos de açaí que possam ser comercializados de forma 
segura, sem perdas significativas dos seus compostos 
bioativos e nutricionais. Buscando assim, prevenir o 
aparecimento da doença de Chagas em Roraima e contribuir 
com a produção de alimento seguro. 
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INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, a (i)migração no âmbito roraimense 
demonstrou-se uma questão central e urgente. Com as 
crescentes ondas (i)migratórias, muitas pessoas de outros 
países e de outras regiões enxergam na cidade de Boa Vista 
um local de oportunidades. A trajetória de cada (i)migrante é 
marcada por deslocamentos e permanências, que 
atravessam fronteiras sociais, políticas, culturais, 
econômicas e territoriais concretas ou simbólicas. Através 
das histórias de vida é possível observar a resiliência destas 
pessoas que constroem novos projetos de vida orientados 
por saberes e técnicas apreendidos em seus locais de 
origem, contribuindo para a configuração culturalmente 
diversa de Boa Vista.  
Conforme BEZERRA (2020): 
 

“Em uma sociedade midiatizada, o papel da mídia 
é primordial na construção do imaginário social, 
capaz de fazer uma mudança gradual do 
pensamento coletivo, predominante, nos levando 
a crer que diminuiriam os atos de aporofobia, 
xenofobia e preconceito com relação ao migrante 
e colaborando para a implementação de uma 
cidadania universal, com predominância do 
respeito entre as diferenças” (BEZERRA, 2020). 

Deste modo, o Projeto de Extensão Deslocamentos e 
Permanências: memórias de (i)migrantes em Boa Vista tem 
o objetivo de visibilizar o conjunto heterogêneo de grupos 
sociais que vivem na capital do estado. ressaltando 
potencialidades socioculturais no intuito de contribuir 
socialmente para o combate à imagens negativas 
associadas aos (i)migrantes.  Através da parceria com  
Rádio e TV Universitária (RTV UFRR), serão produzidos 
vídeos curtos com o registro de diferentes trajetórias de 
(i)migrantes. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram registradas em audiovisuais entrevistas com 9 
pessoas (5 homens e 4 mulheres) orientadas por um roteiro 
pré-estabelecido, versando sobre a trajetória de vida. Foi 
produzido material para a edição de curta metragens (pílulas 
audiovisuais) temáticos que serão veiculados na 
programação da RTV UFRR e disponibilizados através de 
outras mídias sociais.  
A preparação e captação das imagens ocorreu nos três 
primeiros meses de execução do projeto e contou com a 

participação de toda a equipe. A próxima etapa será voltada 
para a edição do material e será desenvolvida pela bolsista, 
com apoio da equipe de edição da RTV UFRR e demais 
membros da equipe. Assim que os curtas estiverem 
finalizados serão veiculados publicamente. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Vivemos em uma capital amazônica marcada pelos 
processos de deslocamento, sobretudo a partir da 
colonização nos Governos Militares brasileiros. Ainda que 
existam outras ações audiovisuais em curso na capital com 
temática similar, a perspectiva antropológica e sociológica 
visa compreender a produção de sentido dos deslocamentos 
e permanências dessas populações, em um exercício de 
adequação aos novos desafios enfrentados, sobretudo por 
aqueles que estão em trânsito. 
  Acreditamos que a produção de vídeos para veiculação na 
RTV UFRR e possivelmente em outros canais na região 
norte, além de mídias sociais digitais, evidenciará e 
promoverá as potencialidades e a agência dos grupos 
sociais em suas movimentações até o Brasil e dentro do 
país. 
 
CONCLUSÕES 
Através dos vídeos é esperado que preconcepções acerca 
das comunidades (i)migrantes de Roraima sejam 
desconstruídas através do reconhecimento dos grandes 
potenciais que a (i)migração pode trazer para cidade e para 
a sociedade de Boa Vista. 
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INTRODUÇÃO 
O ensino de Botânica é, frequentemente, apontado por 
professores e alunos como de difícil compreensão, pautado 
na memória auditiva e visual de muitos características e 
conceitos. O uso constante de uma complexa e variada 
nomenclatura nessa área, pouco relacionada à vivência dos 
discentes, também gera um desafio no ensino dessa 
temática (STOFFLETT, 1999; RESCHKE, 2009). Além 
disso, os livros didáticos quase sempre são o único recurso 
utilizado para o ensino de Botânica e, não raro trazem 
representações de espécies vegetais que em nada se 
relacionam com a nossa flora e com o cotidiano do aluno, 
dificultando a assimilação de conceitos e a percepção dos 
vegetais no entorno (STANSKI et al., 2016; SANTOS 2015). 
Dessa forma, a botânica termina sendo apresentada para os 
estudantes, simplesmente como sinônimo de “memorização 
de nomes difíceis” e não de forma contextualizada. A maioria 
dos professores de biologia tiveram formação insuficiente 
em botânica, portanto não têm como nutrir entusiasmo e 
obviamente não conseguem motivar seus alunos no 
aprendizado, gerando um círculo vicioso no ensino da 
matéria (WANDERSEE & SCHUSSLER, 2002). Uma 
sociedade que não reconhece a importância e função das 
plantas no ecossistema, consequentemente não se importa 
com o meio ambiente e com a destruição dos biomas. Num 
país como o Brasil, reconhecido mundialmente por sua 
biodiversidade vegetal, especialmente na Amazônia, faz-se 
necessário contemplar o ensino de Botânica de modo a 
estimular a valorização de nosso patrimônio natural, 
contribuindo assim, para a formação de cidadãos sensíveis 
às questões ambientais. Dessa forma, o objetivo do projeto 
de extensão: Desmistificando o ensino de botânica no 
ensino médio (Processo nº 23129.006405/2022-46) é criar 
um material didático complementar para o ensino de 
botânica abordando exemplos e ilustrações 
preferencialmente da Flora regional, associados ao 
cotidiano dos alunos. Os assuntos serão abordados de 
forma integrada e até divertida, com desafios e atividades 
práticas. Os professores e os alunos serão estimulados a 
enxergar a Botânica com outros olhos, explorando outras 
habilidades como observação, dedução lógica e 
interpretação de resultados, em detrimento da memorização 
de nomes. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O material didático está sendo desenvolvido em duas 
grandes unidades: 1) “Diversidade dos organismos 
estudados pela Botânica”, que trata da diversidade, a 
caracterização e a classificação dos principais grupos 
estudados pela Botânica: fungos, algas, briófitas, 
pteridófitas, plantas com sementes nuas e plantas com flores 

e 2) “Forma e função andam juntas”, que aborda a 
morfologia interna e externa dos vegetais, bem como os 
aspectos do seu funcionamento e as interações com outros 
organismos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O projeto está na fase de desenvolvimento do material 
didático e ilustração como previsto em cronograma. Após 
sua finalização, será oferecido um curso de capacitação de 
8h para os professores da rede pública estadual de Roraima 
(público estimado em 50 pessoas), visando a apresentação 
do material desenvolvido e a aplicação das atividades 
práticas sugeridas. Após o curso, os professores serão 
convidados a responder um questionário, cujo objetivo será 
avaliar a qualidade do material, as práticas de ensino 
utilizadas e suas expectativas quanto a utilização em sala de 
aula. Os dados coletados serão organizados em tabelas e 
gráficos por meio do uso do software Excel®.  
 
CONCLUSÕES 
Espera-se que o recurso didático desenvolvido promova nos 
professores e alunos, maior interesse pelas plantas e pela 
botânica. 
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INTRODUÇÃO 
A mastite é uma inflamação da glândula mamária, que se 
caracteriza por apresentar alterações patológicas no tecido 
glandular e uma série de modificações físico-químicas no 
leite. As mais comumente observadas são: alteração de 
coloração, aparecimento de coágulos e presença de grande 
número de leucócitos (Radostits et al., 2000). De acordo com 
Radostits et al. (2000), uma grande proporção de glândulas 
mamárias afetada pela mastite não é facilmente identificada 
pela palpação manual ou no exame visual do leite, que é o 
caso da mastite classificada como subclínica. A mastite 
subclínica trata-se de uma inflamação em fase inicial e 
possui caráter silencioso, não sendo detectada a olho nu. 
Assim, a realização do teste de campo California Mastits 
Tests (CMT) faz-se importante para a precisão do 
diagnóstico.   
As perdas na produção de leite atribuídas à mastite 
subclínica alcançam de 10 a 26% do total da produção, de 
acordo com grau de intensidade do processo inflamatório, 
da prevalência da doença, da patogenicidade do agente 
infeccioso e do estádio de lactação (RATNAKUMAR, et al., 
1996). Apesar da mastite ser uma das doenças mais 
conhecidas entre os produtores de leite e a que mais 
acomete o rebanho, existe uma parcela de pequenos 
produtores inseridos na agricultura familiar que 
negligenciam ou não adotam medidas de prevenção, 
tornando a produção de leite menos eficiente 
economicamente. O estudo tem como objetivo realizar um 
diagnóstico de mastite subclínica no rebanho de bovinos 
leiteiros pertencentes ao Projeto de Assentamento (PA) 
Nova Amazônia, Boa Vista, RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente estudo está inserido como uma das atividades 
do projeto de extensão “Sabor do campo: qualidade do leite 
na agricultura familiar”, o qual foi aprovado pela 
PRAE/UFRR e encontra-se em execução. Foram realizados 
treinamentos práticos de manejo higiênico da ordenha e 
análise de escore de limpeza corporal das vacas lactantes, 
sob a supervisão do coordenador e professores 
colaboradores, no setor de bovinocultura do Departamento 
de Zootecnia da Universidade Federal de Roraima. Depois, 
foram realizadas visitas técnicas às propriedades rurais 
identificando aqueles produtores pertencentes à agricultura 
familiar situados no PA Nova Amazônia, Boa Vista-RR. 
As visitas foram realizadas no turno da manhã no horário 
habitual da ordenha de cada produtor, e foi feito o 
acompanhamento da ordenha de cada vaca. O teste CMT é 
considerado o mais eficiente e prático para ser realizado 
durante a ordenha, pois permite uma visão rápida do estado 
sanitário do rebanho em relação à mastite. O teste CMT foi 
realizado utilizando uma raquete plástica, com quatro copos 
iguais de 1,5 cm de altura, sendo cada um correspondente 
a um quarto mamário (Veiga, 1998). Antes da ordenha de 

cada animal, foi coletada uma amostra do leite diretamente 
de cada teto e colocado em cada copo. Foi adicionado igual 
quantidade do reagente próprio para CMT para mistura, 
durante 20 segundos, em movimentos circulares, e então foi 
feita a leitura do teste. Por meio de uma tabela de 
interpretação do teste CMT, foi verificada a ocorrência ou 
não da mastite subclínica em cada teto. Os dados foram 
coletados de acordo com a ordem de ordenha das vacas, 
com identificação de cada teto para o diagnóstico da mastite 
subclínica. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em todas as propriedades foram encontradas vacas com 
diagnóstico positivo para mastite subclínica. Considerando o 
rebanho total de vacas em lactação, 64% das vacas 
apresentaram mastite subclínica (variando de 50% a 71%, 
de acordo com a propriedade rural). Quando foi analisado o 
teste CMT para cada teto, houve uma variação similar entre 
os três primeiros tetos (23% cada) para ocorrência de 
mastite subclínica, enquanto o quarto teto apresentou 32%. 
Apenas uma propriedade apresentou uma vaca com mastite 
subclínica nos quatro quartos mamários.  
Os resultados eram esperados, uma vez que os produtores 
não tinham conhecimento de técnicas de manejo de ordenha 
e medidas de prevenção da mastite, como o pré-dipping. Foi 
realizada a assistência técnica ao produtor, oferecendo todo 
o material de limpeza e higiene necessário para o manejo 
sanitário de ordenha, além de recomendações técnicas para 
evitar a contaminação aos demais animais na propriedade. 
Será feito o acompanhamento do produtor rural durante o 
período de execução do projeto, buscando alcançar 
melhores índices zootécnicos na produção de leite, o que 
acarretará retorno econômico para que o produtor se 
mantenha na atividade. 
 
CONCLUSÕES 
O acompanhamento e a assistência técnica ao pequeno 
produtor de leite nas propriedades rurais do PA Nova 
Amazônia são ações fundamentais para evitar a ocorrência 
de mastite subclínica nas vacas leiteiras, bem como 
minimizar os impactos econômicos que a doença pode 
causar. 
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INTRODUÇÃO 
Diante do contexto da epidemia global ocorrido nos últimos 
anos, o segmento de ensino passou por adaptações 
necessárias. O ensino, que outrora presencial, passou a ser 
realizado com aplicação de atividades de forma remota, 
online e assíncrona. 
Frente às dificuldades com relação aos recursos 
tecnológicos, acesso a internet e uma possível evasão dos 
alunos, os planos de aulas passaram a ser elaborados de 
forma a reter a atenção dos alunos assim como estimulá-los 
a estudar. Para isso, foram realizadas diversas atividades no 
âmbito do projeto de Residência Pedagógica, pela equipe do 
subprojeto da área de Física e Química da Universidade 
Federal de Roraima (UFRR), na Escola Estadual Presidente 
Tancredo Neves no município de Boa Vista/RR. Como 
estratégia foram abordados os detalhes dos conteúdos em 
suas ideias de trabalhos realizados mediante as 
dificuldades, críticas e demais aspectos no período 
pandêmico. 
Elaboramos métodos dinâmicos para a explanação dos 
conteúdos que envolvessem as mídias sociais. Como 
resultado demonstramos a forma como tivemos que adequar 
as aulas para os alunos que foram prejudicados com o 
“atraso” do ensino devido a pandemia do coronavírus. 
 
MATERIAL E MÉTODOS  
Os materiais utilizados para os desenvolvimentos das 
atividades remotas e online do RP foram os recursos 
tecnológicos disponíveis tais como celular, desktop, 
notebook, tablet etc. com acesso à Internet. Para operação 
de ambientes virtuais de aprendizagem utilizou-se de 
plataformas para videoconferências como Google Meet 
além de mídias/aplicativos como Instagram e Whatsapp. 
Foram desenvolvidos os projetos “Revisando para o 
Vestibular” e Página no Instagram de Química e Física para 
acompanhamento e incentivo ao ensino público a fim de 
prepará-los principalmente ao início do ensino superior. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ambos os projetos foram aplicados complementando-se 
entre si, o “Revisando para o Vestibular” traz a revisão de 
forma geral para os alunos do 3º ano principalmente, sendo 
abordados de uma forma mais didática na relação professor-
alunos onde conseguimos nortear as dificuldades dos 
alunos nos conteúdos e aplicações no dia a dia. E a página 
do Instagram vem para o mundo mais social e interativo 
desses alunos, Como a grande maioria da população tem 
acesso crescente a esta ferramenta, o nosso público de 
alunos eram incentivados que estivesse nos acompanhando 

na rede social para obterem conhecimentos adicionais 
postando dúvidas ou curiosidades no mundo da Química e 
da Física e também enfatizando a história e ramos dessas 
ciências. 
Uma das dificuldades no desenvolvimento do projeto do RP 
foi a presença online e participação com mais frequência nas 
aulas de revisão, levando a considerar em grande parte a 
estabilidade de conexão da internet e a acessibilidade de 
aparelho remoto para todos. Por isso, foi feita uma 
construção de cronograma disciplinar com os residentes e a 
agenda semanal dos alunos. 
 
CONCLUSÕES 
Levando-se em consideração os aspectos da nova forma 
educacional durante este período pandêmico, o qual levou-
nos a engrandecer nossas convicções, ideias, e o 
pensamento crítico e humano. Passamos por altos e baixos 
constantemente no cenário escolar, tendo de nos jogarmos 
de cabeça em ambientes que possam ou não ser 
proveitosos para os nossos alunos.   
O maior desafio durante o último ano além da dificuldade 
global foi a volta às aulas de uma forma totalmente distinta 
e ociosa e mesmo assim algumas instituições ainda não 
conseguiram voltar presencialmente, a superação dos 
nossos limites de talento e compreensão para a adaptação 
por meio remoto. O contato humano, o toque, o 
envolvimento presencial com os alunos e com a escola foi 
interrompido, mas, não deixado de lado, o ensino remoto foi 
determinado como a forma de representar esse contato, é 
definido por muitos como “sair da zona de conforto”, sendo 
referido aos ambientes escolares.  
É necessário enfatizar que mesmo com a continuação do 
ensino por meio remoto, o desfalque na educação dos 
jovens alunos será assim bastante presente e ainda mais 
trabalhosos com a volta das atividades como anterior a 
pandemia, pois mesmo com o critério de incentivá-los para 
o ensino superior, possivelmente o nível de expectativa 
educacional deles deverá ser profundamente trabalhado 
para prepará-los para o futuro pessoal e profissional. 
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INTRODUÇÃO 
Uma rádio universitária tem como uma das principais 
funções na comunicação: provocar experiências culturais 
diferenciadas das rádios comerciais, utilizando-se de 
programas que objetivem valorizar a diversidade musical, 
nacional e internacional, sem reproduzir a tão costumeira 
cultura de massa. Um outro papel, não mais relevante que o 
anterior, consiste na não reprodução da alienação social, 
dos estímulos ao preconceito de classe, do racismo, do 
machismo, da homofobia entre outros.  
O Programa de rádio “Momento de Roça”, vinculado a Rádio 
Universitária da UFRR (divulgado aos sábados às 6h da 
manhã) e aprovado no edital Nº 05/2022 no programa de 
extensão Mosaico Cultural - edição 2022, tem como principal 
objetivo trazer a ruralidade para as ondas de rádio por meio 
da música raiz caipira de qualidade além de divulgar a 
temática agroecológica, divulgando projetos e ações.   
O presente trabalho tem por finalidade desvelar as conexões 
entre a rádio universitária e o processo de educomunicação 
científica em Boa Vista e seu entorno imediato (onde as 
ondas da rádio universitária atingem). Trata-se de um relato 
da experiência de um projeto educomunicador que insere as 
ruralidades no contexto da música caipira raiz, tocada em 
viola (10 cordas) como caminho para a construção do 
conhecimento e cidadania, tendo como foco a difusão de 
temas ligados à ruralidade e projetos agroecológicos locais.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Simultaneamente a apresentação (gravada) na rádio, os 
programas são disponibilizados pela página radioroca.online 
com um link de formulário (portal Google Forms) para que o 
ouvinte possa fazer comentários e pedir  
músicas e duplas. O sistema de formulário de contato esteve 
em funcionamento desde o início da programação, tendo 
sido obtido 12 mensagens nesse período.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos contatos obtidos via formulário do Google Forms, três 
foram da região norte (25%) sendo um deles do estado 
Roraima, os demais  do sudeste (50%) e três do nordeste 
(25%). Destes, seis (50%) solicitavam duplas de violeiro, 
outra metade pedia mais música sertaneja. Um dos contatos 
menciona a importância desse tipo de programa, pois faz 
trazer de volta a memória de tempos vividos na área rural 
com a família (programa da dupla Tonico e Tinoco).  
 
CONCLUSÕES 
Pode-se concluir que as dificuldades obtidas quanto a 
audiência do programa esteja associada ao gênero do 
programa e as modas de viola caipira. A baixa incidência de 
contatos via Google Forms pode representar a dificuldade 

de acesso a internet ou mesmo dificuldade com a linguagem 
do computador (modelo formulários).  
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INTRODUÇÃO 
Os avanços nas técnicas de manejo de doenças infecciosas 
reduziram a mortalidade das mesmas e aumentou a 
expectativa de vida global, atenuando os impactos 
socioeconômicos. A malária é uma doença infecciosa 
tropical, transmitida por mosquitos do gênero Anopheles 
durante o repasto sanguíneo. A transmissão e incidência de 
casos estão relacionadas principalmente a mobilidade 
populacional, devido a ocupação humana de ambientes 
naturais modificados. Áreas de garimpo são caracterizadas 
por acomodações e locais de trabalho insalubres e sem 
assistência à saúde. Apesar da tendência global de redução 
dos casos de malária, em contra partida, nos últimos cinco 
anos os casos notificados em Roraima aumentaram 
gradativamente, alcançando 27 953 notificações em 2020. 
Assim, é importante o desenvolvimento de um estudo 
epidemiológico para o desenvolvimento de estratégias para 
o manejo da doença, em especial, após as limitações de 
recursos pós-pandemia. Este estudo objetivou delinear o 
perfil epidemiológico dos casos de malária atendidos em 
unidades de saúde em Boa Vista-RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para este estudo foram recrutados indivíduos 
diagnosticados com malária em unidades de saúde de Boa 
Vista-RR. Os participantes foram abordados no Pronto 
Atendimento Cosme e Silva e na Unidade Básica de Saúde 
Sayonara Maria Dantas Licarião Matos. Os mesmos 
receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) para conhecimento sobre a pesquisa e confirmação 
da participação. Os questionários foram aplicados com 
perguntas relacionadas aos indivíduos, os conhecimentos 
sobre a doenças e a atual infecção. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Participaram da pesquisa 206 indivíduos, a maioria do sexo 
masculino (82%), pardos (75%), com idade mediana de 30 
anos e roraimenses (33,7%). A principal ocupação dos 
participantes antes da infecção era a garimpagem (90,8%), 
labor realizado desde o amanhecer e se estender até após 
o crepúsculo. Esse último momento coincide com o período 
de maior atividade do vetor da malária, aumentando a 
exposição a picada dos mosquitos e a tendência a adquirir a 
doença, sem acesso ao diagnóstico e tratamento adequado. 
Plasmodium vivax foi a espécie mais prevalente nos 
diagnósticos (74%), seguida de P. falciparum (20,6%) e 
infecções mistas pelas duas espécies (5,4%). As infecções 
por P. vivax são as mais prevalentes fora do continente 
africano, e a sua incidência é influenciada pelas 
características da infecção. Em geral, as manifestações 

clínicas são mais brandas, e a espécie possui a capacidade 
de dar continuidade a transmissão mesmo em casos 
assintomáticos ou com baixa contagem de gametócitos. 
Além disso, durante a infecção surgem formas latentes, os 
hipnozoítos, que ficam depositados nos hepatócitos e 
provocam recaídas após semanas da infecção primária. 
Sobre os sintomas, 98% relataram sentir sintomas 
recentemente e 2% disseram não sentir nenhum sintoma até 
o dia do diagnóstico. Dos que apresentaram sintomas, 
85,3% tiveram febre, 89,1% cefaleia, 68,8% calafrios, 44,1% 
náuseas, 54,5% mialgia, 55,9% dores abdominais, 40,1% 
sudorese, 46,5% artralgia, 18,3% diarreia e 13,4% dispneia. 
Acerca do conhecimento de como a malária é transmitida, 
26,7% não sabiam ou apontaram incorretamente a forma de 
transmissão. Aqueles que disseram não saber a forma de 
transmissão, apontaram a “carne de caça” e a água. A 
indicação da água como meio de transmissão se deve a 
recomendação comum em garimpos, para evitar o banho em 
rios após às 18h, período em que o mosquito vetor da 
malária se torna ativo. A incompreensão de como uma 
doença é transmitida favorece a sua expansão e, apesar de 
medidas profiláticas serem importantes para reduzir a 
incidência, 42,5% dos participantes afirmaram que não 
adotavam nenhuma ação preventiva contra o vetor. 
 
CONCLUSÕES 
Em Boa Vista-RR a malária está atrelada a ocupação dos 
indivíduos, a garimpagem. Para atenuar a transmissão 
nessas comunidades, deve-se instruir e estimular 
comportamentos profiláticos que permita o controle do vetor 
e da doença. Além do que, os indivíduos devem ter noção 
da forma de transmissão para que a profilaxia seja efetiva. 
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INTRODUÇÃO 
Esta Ação surgiu como uma forma de suprir a necessidade 
de realização dos Estágios Supervisionados no âmbito dos 
Cursos de Licenciatura em Letras da UFRR durante o 
período de Ensino Remoto Emergencial (2020 e 2021). Seu 
objetivo geral é fomentar usos contextualizados e 
especializados de línguas ensinadas nos Cursos de Letras, 
mediados por exposição e discussão de temas atuais, 
abertas a discentes da Educação Básica, permitindo a 
aplicação de estratégias de ensino que articulem conteúdos 
de disciplinas dos Cursos de Letras da UFRR, em especial 
das disciplinas de Estágios Supervisionados em Línguas e 
Literaturas, e metodologias inovadoras de ensino presencial 
e remoto (este quando necessário). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Esta ação extensionista interdisciplinar é coletiva e feita em 
reuniões da equipe de trabalho com periodicidade e duração 
compatíveis com as etapas, contemplando discussão e 
decisão sobre escolha de tema(s), bem como 
procedimentos e encaminhamentos conforme as diversas 
áreas atendidas nas Oficinas de Estágio Supervisionado, 
decidindo aspectos técnicos de cada sessão. Na divulgação 
das oficinas, são disponibilizadas informações aos 
interessado/a(s), especificando as particularidades de cada 
área, as temáticas e a atuação do/a(s) ministrantes em cada 
sessão. Ainda como parte da divulgação, fica clara a forma 
de participação da comunidade externa, com informações 
de locais de inscrição e credenciamento, bem como de 
disponibilização de materiais e esclarecimentos sobre o 
modo presencial ou remoto (este quando necessário) de 
desenvolvimento das oficinas e a certificação. Para as 
sessões, com duração conforme a natureza da oficina, a 
dinâmica contempla momentos para exposição do tema, 
perguntas e/ou considerações do/a(s) aluno/a(s), que se 
manifestam oralmente e/ou por escrito. A equipe de 
coordenação, com o auxílio de bolsistas, inclusive 
monitore/a(s) voluntário/a(s) selecionado/a(s) via edital de 
convocação para cada oficina, atua nas várias etapas da 
atividade, como: acolhimento de aluno/a(s); registro de 
presentes; e logística da ação, com apoio técnico ao/à(s) 
oficineiro/a(s), e com os registros (audiovisuais), o 
recebimento de perguntas e/ou contribuições escritas e 
entrega e recebimento de formulários, inclusive de avaliação 
da ação, elaborados pela equipe de trabalho.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como um dos resultados específicos da realização das 
Oficinas de Estágios Supervisionados, espera-se a 
publicação de 01 livro (e-book), com textos dos Relatos de 
Experiência apresentados nos Seminários Integrados (Ação 
surgida como o desenvolvimento da nossa Ação) sobre os 
Estágios Supervisionados. Como resultados mais gerais, 

espera-se o fortalecimento da ação de estágio como 
vertente de formação que possibilita a construção da 
identidade, o aprimoramento de competências e habilidades 
de produção e compreensão escrita e oral nas discussões 
temáticas e nas aplicações de estratégias de ensino remoto 
de espanhol, francês, inglês, português e literatura 
brasileira, por meio dos exercícios e tarefas propostas 
ao/à(s) aprendiz(es), conforme as participações deste/a(s). 
Espera-se, também, aprimoramento e/ou aprofundamento 
de conhecimentos sobre aspectos socioculturais abordados 
nas sessões das Oficinas de Estágios Supervisionados, na 
perspectiva da ação na pesquisa, a fim de subsidiar a 
formação acadêmica na estreita relação entre ensino, 
extensão e pesquisa, visando a oferta de cursos de 
formação mais coerente com a demanda social vigente. 
 
CONCLUSÕES 
A presente Ação de Extensão tem promovido situações 
especializadas de discussão, elaboração e aplicação de 
estratégias para o ensino presencial e remoto (este quando 
necessário) de espanhol, francês, inglês, português e 
literatura brasileira, por meio de exercícios de produção e 
compreensão textuais escritas e orais de participantes 
dessas oficinas, mediados por exposição e discussão de 
temas atuais. Ainda, tem promovido: formação em 
organização e acompanhamento de ações acadêmicas com 
cunho extensionista para aluno/a(s) dos Cursos de Letras. 
Por fim, tem promovido a formação interdisciplinar como 
parte da realização prática do tripé ensino, extensão e 
pesquisa. As Oficinas de Estágios nasceram e continuam 
como espaços para comunicação e discussão de temas 
atuais mediadas por atividades presenciais e remotas 
a/síncrona(s), estas quando necessário, em espanhol, 
francês, inglês e português, línguas que compõem os cursos 
e as disciplinas que formam os Cursos de Letras e o 
NucELE. Participam da Ação aluno/a(s) de escolas da 
Educação Básica, preferencialmente públicas, nos níveis 
fundamental e médio, interessado/a(s) no desenvolvimento 
e aprimoramento de competências e habilidades de 
produção e compreensão escrita e oral nessas línguas, bem 
como no aprofundamento de conhecimentos sobre aspectos 
socioculturais abordados nas temáticas propostas. 
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INTRODUÇÃO 
Macrófitas aquáticas são uma diversidade de organismos 
vegetais microscópicos que habitam desde brejos a 
ambientes totalmente submersos (ESTEVES, 1988). 
No estado de Roraima, embora na maioria dos ecossistemas 
aquáticos ocorram extensas áreas cobertas por macrófitas 
aquáticas, pesquisas sobre estas comunidades, 
especialmente do ponto de vista ecológico, ainda são 
escassas. O objetivo deste trabalho, foi verificar a 
biodiversidade de macrófitas em igarapés da Serra Grande, 
localizados no município do Cantá - Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O município do Cantá, está localizado no centro-leste do 
estado de Roraima, na mesorregião norte, microrregião 
Nordeste. Possui uma área de 7.691 km², equivalente a 
3,41% do território do estado. Atualmente, o Cantá é limitado 
pelo município de Boa Vista e Bonfim, ao sul do município 
de Caracaraí, a Leste com o município de Bonfim e ao oeste 
com os municípios de Boa Vista, Mucajaí e Iracema 
(RORAIMA, 2011). 
As coletas do estudo florístico foram realizadas em três 
igarapés, estes denominados como ponto 1, ponto 2 e ponto 
3. A metodologia de coleta e classificação dos exemplares 
foi de acordo com (PAIVA, 2012). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O ponto 3 foi o local onde se coletou o maior número de 
espécies de macrófitas aquáticas. 
No levantamento florístico foram identificadas nove espécies 
distribuídas em nove famílias (Tabela 1).  
Tajujá (2010), identificou no igarapé Caranã – RR, 16 
espécies vegetais; e Paiva (2012) identificou 60 espécies 
nas grades do PPBio – RR, sendo quatro e cinco espécies 
comuns respectivamente a este levantamento. Já Neves 
(2007) identificou 31 espécies e apenas 3 espécies 
ocorreram na Serra Grande. 
As formas de vida predominantes foram as flutuantes fixas, 
o que difere no trabalho realizado por Tajujá (2010) que 
predominou as emergentes, Paiva (2012) e Neves (2007) 
com as anfíbias. De acordo com GOMES (2009) as 
espécies: Montrichardia arborescens, Eichhornia crassipes 
e Salvinia auriculata se mostraram tolerantes a ambientes 
degradados pela ação antrópica. 
 
Tabela 1: Lista de famílias e espécies das macrófitas 
aquáticas coletadas nos igarapés da serra Grande – 
Cantá/RR, bem como a classificação quanto às suas formas 
de vida. 

 

Família Nome Científico Formas 
de Vida 

Araceae Montrichardia 
arborescens (L.) 
Schott 

E 

Cabombaceae Cabomba aquática 
Aubl. 

SF 

Ceratophyllaceae Ceratophyllum L. SL 

Juncaceae Juncus effusus L A 

Linderniaceae Lindernia sp A 

Nymphaeaceae Nymphaea rudgeana 
G. Mey. 

FF 

Onagraceae Ludwigia sedoides 
(Bonpl.) H. Hara 

FF 

Pontederiaceae Eichhornia crassipes 
(mart.) Solms. 

FL 

Salviniaceae Salvinia 
auriculata  Aubl. 

FL 

Legenda:  
A – anfíbia; E – emergente; SF – submersa fixa; SL – 
submersa livre; FL – flutuante livre; FF – flutuante fixa 
 
CONCLUSÕES 
A realização deste trabalho contribuiu para a observação de 
macrófitas aquáticas, visto que, estas também foram 
encontradas em outros levantamentos feitos em igarapés 
localizados no município de Boa Vista-RR. Embora as 
coletas tenham sido realizadas tanto no início do inverno, 
apresentando início de chuvas e outras em meses com o 
período seco, mas ainda assim, apresentando pancadas de 
chuvas, os igarapés da Serra Grande – Cantá/ RR, 
mostraram-se ser bastantes antropizados e, mesmo assim, 
os pontos de coleta apresentaram diversidades de plantas 
aquáticas e que futuramente estas possam ser utilizadas em 
outras pesquisas. 
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INTRODUÇÃO 
Durante acompanhamento de estagiários no 
desenvolvimento de suas atividades (observação e 
regência), em algumas escolas públicas de Boa Vista, em 
2019, comecei a conhecer um pouco da realidade 
pedagógica no tocante ao trabalho realizado com a disciplina 
de Língua Inglesa. 
Observamos um quadro de poucas escolas ofertando a 
disciplina até pouco tempo atrás e de muitos anos sem 
entrada de novos profissionais na rede pública. 
Consequentemente, foi detectada uma carência de 
desenvolvimento profissional por parte dos docentes 
atuantes nessas poucas escolas. Assim sendo, esse 
contexto motivou a realização desta Ação de Extensão, na 
busca de oferecer meios teóricos e práticos para um 
constante aperfeiçoamento do corpo docente (tanto os mais 
antigos quanto os recém concursados) das escolas de Boa 
Vista, em especial as públicas, nas quais a ausência da 
disciplina de língua inglesa e de investimento humano e 
pedagógico nessa área chama a nossa atenção. Portanto, o 
objetivo geral desta Ação foi ampliar o diálogo entre a 
Educação Superior e a Educação Básica, através da troca 
de conhecimentos relacionados ao Ensino de Língua 
Inglesa, promovendo, assim, o fortalecimento do Ensino no 
Estado de Roraima. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Num primeiro momento, os encontros entre os professores 
da Educação Superior e os professores da Educação Básica 
estão sendo realizados de forma remota. A equipe que 
compõe o Projeto realizou algumas reuniões de 
planejamento e discussão de tarefas a serem realizadas 
durante todo a Ação. A divulgação da Ação foi realizada até 
o início dos encontros com os professores da Educação 
Básica, principalmente por meio da página principal da 
UFRR e através da conta de Instagram de Extensão dos 
Cursos de Letras. Nesta 1a edição do Projeto, os encontros 
iniciais com os professores apresentam um viés mais 
teórico, com discussão de textos propostos pela equipe de 
docentes do Curso de Inglês da UFRR. Estimou-se um 
quantitativo de aproximadamente 10 encontros para essa 1a 
fase da Formação Continuada. Os encontros estão sendo 
quinzenais, com aproximadamente 2 horas de duração e 
realizados totalmente na modalidade remota. O material 
utilizado (textos e demais referências) também está sendo 
disponibilizado de forma virtual. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nossa Ação ainda está em desenvolvimento, mas já 
conseguimos vislumbrar alguns resultados positivos durante 
os encontros através do retorno dos próprios professores da 
Educação Básica. Nossa Ação tem possibilitado um melhor 
conhecimento da realidade do ensino-aprendizagem de 
língua inglesa nas escolas do estado. Também temos 
conseguido oferecer discussões teóricas que incentivem a 
reflexão sobre a prática pedagógica dos professores de 

língua inglesa da Educação Básica. Além disso, temos 
buscado atender às principais demandas pedagógicas dos 
profissionais de língua inglesa, apresentando possíveis 
caminhos e possibilidades. Como resultado também, a Ação 
tem conseguido complementar o processo formativo e 
trabalhado com a evolução dos níveis de proficiência e 
fluência dos professores envolvidos. Por fim, a Ação tem 
contribuído para uma reflexão sobre a formação do 
licenciando em língua inglesa e a realidade de sala de aula, 
buscando aperfeiçoamento do processo formativo. De um 
modo geral, a Ação proposta tem trazido oportunidades de 
discussão de teorias apresentadas e trabalhadas no âmbito 
do Curso de Letras (Inglês) da Universidade Federal de 
Roraima (UFRR), que se concentra na formação dos futuros 
licenciados. As discussões têm permitido trocas sadias 
sobre a realidade da educação em língua inglesa no Brasil, 
além de propiciar o conhecimento teórico importante para 
auxiliar na compreensão de problemas e fatores que 
decorrem da docência de língua inglesa. A Ação tem 
beneficiado o espaço acadêmico para a investigação e 
produção desse tipo de conhecimento, promovendo a 
reflexão e a discussão tanto sobre a teoria quanto sobre a 
prática.  
 
CONCLUSÕES 
O Projeto aqui apresentado articula-se com as necessidades 
e demandas provenientes do corpo docente de língua 
inglesa das escolas públicas, em especial, do estado de 
Roraima, por meio de sua participação nos encontros 
promovidos. O Projeto tem propiciado o engajamento desse 
corpo docente, aumentando a conexão entre Educação 
Superior e Educação Básica, promovendo a qualificação 
desses profissionais e contribuindo para um ensino de 
excelência. Esperamos que a socialização e atualização de 
conhecimento possa resultar em transformações nas 
práticas pedagógicas.  
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INTRODUÇÃO 
O Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros (Celpe-Bras), único exame de proficiência 
oficial brasileiro, constitui-se como importante instrumento 
avaliativo, pautado em tarefas que abrangem diferentes 
gêneros textuais. No entanto, no que diz respeito ao ensino 
de Português como Língua Estrangeira (PLE), ainda é 
notória certa escassez de materiais que proponham 
sequências didáticas voltadas efetivamente a esta área, o 
que implica maior necessidade de debates e práticas de 
produção de materiais de ensino de línguas para fins 
específicos, tais quais materiais de PLE preparatórios para 
o Celpe-Bras. É nesse cenário que a presente ação de 
extensão é implementada e desenvolvida, a partir de 
iniciativas combinadas do Centro de Comunicação, Letras e 
Artes (CCLA), mais pontualmente, a coordenação do Curso 
de Letras, o Núcleo de Línguas/Idiomas sem Fronteiras 
(NucLI/IsF-UFRR), o Laboratório Imprimatur (Labim) e a 
Comissão de Relações Internacionais (Crint). Cursos 
preparatórios para o Celpe-Bras são ofertados regularmente 
na UFRR, portanto, e este trabalho tem por objetivo 
apresentar essa referida ação extensionista e analisar 
qualitativamente o uso de gêneros textuais nas aulas 
preparatórias para o exame Celpe-Bras no âmbito do curso 
"Familiarização com o Exame Celpe-Bras". 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Este é um trabalho de abordagem qualitativa, desenvolvido 
no viés da pesquisa interpretativista em Linguística Aplicada 
(LA), área que tem como um de seus pilares centrais o 
ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras/adicionais. 
É, por assim dizer, uma pesquisa de (auto)avaliação do 
curso de extensão "Familiarização com o Exame Celpe-
Bras", desenvolvido no segundo semestre letivo de 2022. O 
principal procedimento metodológico adotado é a 
observação participante: o primeiro autor do trabalho é o 
professor-mediador do curso de PLE preparatório para o 
Celpe-Bras. Outro procedimento adotado é a análise das 
produções escritas e orais dos acadêmicos-cursistas, com 
base nos critérios de avaliação do próprio Celpe-Bras. No 
que tange ao curso, este foi iniciado em 1 de agosto de 2022, 
e tem 13 de outubro do mesmo ano como data prevista para 
o término. As aulas acontecem duas vezes por semana, no 
turno da manhã, no Laboratório Imprimatur (Labim), com 
duração de duas horas. O material didático empregado nas 
aulas é desenvolvido na perspectiva teórico-metodológica 
da Abordagem Comunicativa (LEFFA, 2016) e orientado 
pelo viés dos gêneros textuais (MARCUSCHI, 2008). Alguns 
dos gêneros textuais já trabalhados em aula são: e-mail, 
carta, relatório, notícia e propaganda. A realização das aulas 
era precedida de pesquisas e produções de slides que 
pudessem atender da melhor forma as necessidades de 
aprendizagem dos alunos. No que diz respeito aos cursistas, 
estes são africanos, de diferentes nacionalidades (Congo, 
Guiné Equatorial e Benin). 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A realização do curso tem sido de grande importância para 
o professor-mediador, pois, sendo este um professor pré-
serviço (discente de um curso de licenciatura), teve a 
oportunidade de adquirir experiência com a prática docente. 
Conforme mencionado, ainda se mostra necessária a 
produção e a difusão de materiais didáticos no viés do 
ensino de línguas para fins específicos no que tange ao 
Português como Língua Estrangeira (PLE). Está 
problemática fez com que o professor-mediador precisasse 
trabalhar na elaboração do próprio material a ser utilizado 
nas aulas para apresentação dos gêneros textuais e para o 
devido trabalho pedagógico concernente às dimensões 
comunicativas do ensino da língua: dimensões gramaticais, 
estratégicas, discursivas e sociolinguísticas. Nesse sentido, 
o projeto de extensão contribui não só com a prática docente 
do professor pré-serviço, mas também com a comunidade 
geral, posto que uma das metas é popularizar tais materiais 
de PLE em portais educacionais, repositórios virtuais e 
bancos de recursos educacionais digitais. À medida em que 
os encontros aconteciam, os cursistas iam progredindo nas 
produções escritas. Quanto às produções orais, estas 
permitiam um verdadeiro intercâmbio de ideias e 
experiências. Ao longo das aulas notamos que, embora os 
aprendizes estejam no Brasil, pouco contato tem com 
brasileiros. Por conseguinte, começaram a ser pautados em 
aulas os diálogos na apresentação de costumes e cultura 
brasileira, para que os cursistas não só aprendessem tais 
gêneros socioculturalmente situados no Brasil, mas também 
que pudessem estabelecer comparações com as práticas 
linguísticas desses mesmos gêneros em em seus países. 
 
CONCLUSÕES 
Este projeto de extensão preparatório para o Celpe-Bras tem 
apresentado resultados positivos principalmente quanto à 
formação docente. Conhecer os gêneros textuais e sua 
função em atividades didáticas por parte de professores de 
línguas pode contribuir para a difusão de materiais digitais 
de PLE nessa referida perspectiva teórica. 
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INTRODUÇÃO 
O guia de informações sobre o câncer é um e-book 
elaborado na disciplina de Cancerologia com informações 
sobre o câncer, seu desenvolvimento, suas possíveis 
causas, tratamentos, métodos de prevenção e campanhas 
de conscientização. Sendo organizado de forma didática e 
ilustrativa com foco no público em geral. 
Assim, o trabalho tem como objetivo geral elaborar um 
veículo de informação que possua uma linguagem fácil e 
acessível para a comunidade em geral com informações a 
respeito do câncer, no intuito de conscientizar a população 
a respeito da doença. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O e-book foi criado com o auxílio de artigos, pesquisados em 
sites acadêmicos no período de cinco anos ou menos, 
principalmente no site do Instituto Nacional de Câncer – 
INCA, e logo em seguida estruturado utilizando a ferramenta 
Power Point. Sendo a elaboração das artes de autoria 
própria das autoras.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O câncer é um termo que abrange mais de cem diferentes 
tipos de doenças que têm em comum o crescimento 
desordenado de células, que tendem a invadir tecidos e 
órgãos vizinhos (metástase), podendo ter sua proliferação 
celular controlada ou não controlada. É a segunda doença 
que mais mata em todo o mundo. Se inicia quando as células 
de algum órgão ou tecido do corpo se dividem de modo 
diferente do crescimento celular normal, mudança chamada 
de carcinogênese. Os diferentes tipos de câncer 
correspondem aos vários tipos de células do corpo, 
independentemente do local para onde a doença se 
espalhou, o tipo de câncer leva o nome do local onde se 
originou. O risco de câncer, em uma determinada população, 
depende das condições sociais, ambientais, políticas e 
econômicas que a rodeiam, bem como das características 
biológicas dos indivíduos. As causas de câncer podem ser 
externas ou internas ao organismo, estando ambas inter-
relacionadas. As causas externas estão relacionadas ao 
meio ambiente. De todos os casos de câncer, 80% a 90% 
estão associados a fatores ambientais (INCA, 2022), como: 
tabagismo, consumo de álcool, atividade sexual, exposição 
a raios ultravioletas, obesidade, má alimentação, 
sedentarismo, entre outros. As causas internas estão 
relacionadas aos hormônios, condições imunológicas e 
mutações genéticas e estão ligadas à capacidade do 
organismo de se defender das agressões externas, são 
raros os casos de câncer que se devem exclusivamente a 
fatores hereditários, familiares e étnicos, o envelhecimento 
é também um fator considerável de risco para o câncer, pois, 
com o passar da idade, as células sofrem mudanças que as 
deixam mais vulneráveis aos processos que levam à 
doença, além disso, uma pessoa idosa é exposta por mais 
tempo aos diversos carcinógenos. A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) considera que cerca de 40% das mortes 

por câncer poderiam ser evitadas, o que faz da prevenção 
um componente essencial de todos os planos de controle do 
câncer, as campanhas surgem então como um mecanismo 
de conscientização para isso. Em se tratando de tratamento 
as principais metas são: cura, prolongamento da vida útil e 
melhora da qualidade de vida. Existem três formas principais 
de tratamento: quimioterapia, radioterapia e cirurgia. As 
ações de controle do câncer não se restringem à prevenção, 
à detecção precoce, ao diagnóstico ou ao tratamento, mas 
envolvem também os cuidados paliativos. Segundo a OMS, 
os cuidados paliativos consistem na abordagem para 
melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de seus 
familiares e no enfrentamento de doenças que oferecem 
risco de vida, pela prevenção e pelo alívio do sofrimento. Por 
recomendação da OMS, todos os pacientes portadores de 
doenças graves, progressivas e incuráveis devem receber 
cuidados paliativos desde o diagnóstico da doença. 
 

CONCLUSÕES 
Quanto às possíveis causas do câncer, os dados coletados 
para a confecção do guia mostram que a porcentagem de 
causas internas (10-20%) são bem menores que a 
porcentagem das causas externas (80-90%) (INCA, 2022), 
ou seja, facilitar o acesso à informação divulgando esse tipo 
de material pode influenciar nos hábitos e comportamento 
de uma pessoa quando ela entende que pode fazer algo 
para evitar a doença. 
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INTRODUÇÃO 
O peixe é um dos recursos naturais mais abundantes e mais 
intensamente explorados na região amazônica. Em 
Roraima, e particularmente, no município de Caracaraí, a 
pesca é uma prática predominante e uma das principais 
atividades econômicas. Apesar disso, ela ainda é bastante 
desfavorável para os pescadores de pequeno e médio porte, 
principalmente, aqueles que desenvolvem a atividade para 
fins de consumo, isto é, utilizando-se de aparelhos de pesca 
mais artesanais. 
Em relação a conservação dos recursos pesqueiros, as 
Unidades de Conservação presentes em Caracaraí (Parque 
Nacional do Viruá, Parque Nacional Serra da Mocidade, 
Estação Ecológica de Niquiá e Floresta Nacional do Anauá) 
e que abrangem também municípios vizinhos contribuem de 
forma significativa para ordenamento destes recursos.  
Este estudo teve como objetivo realizar revisão da literatura 
científica relacionada ao hábito alimentar das espécies de 
peixe: matrinxã (Brycon amazonicus), matrinxã regional 
(Brycon falcatus), curimatã (Prochilodus nigricans), piau 
cabeça gorda (Leporinus agassizi) e pescada (Plagioscion 
squamosissimus), espécies explotadas comercialmente pela 
pesca na região do baixo rio Branco, em área de influência 
de unidades de conservação. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado através de levantamento bibliográfico 
sobre as 5 espécies de peixes com consultas a periódicos 
científicos do Brasil (artigos completos e notas científicas, 
relacionados aos hábitos alimentares e classificação trófica 
das espécies matrinxã (Brycon amazonicus), matrinxã 
regional (Brycon falcatus), curimatã (Prochilodus nigricans), 
piau cabeça gorda (Leporinus agassizi) e pescada 
(Plagioscion squamosissimus), influência dos períodos 
hidrológicos nos hábitos alimentares destas espécies e 
consulta aos Planos de Manejo das Unidades de 
Conservação localizadas na região de Roraima. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As espécies de peixes abordadas neste estudo, apresentam 
hábitos alimentares bem variados: a literatura registra a 
curimatã como uma espécie que utiliza lama, lodo e terra 
(BATISTA; LIMA, 2010) como preferência alimentar e isto 
também foi observado em estudos de comportamento 
alimentar para a espécie (SAZIMA; CARAMASCHI, 1989). A 
pescada tem hábitos alimentares piscívoros, sendo 
registrado principalmente crustáceos e peixes em sua dieta 
alimentar (ALVES e SEVERI, 2009). A matrinxã (Brycon 
amazonicus), é classificada como onívora por consumir 
fontes variadas de alimento, sem preferência especial por 
algum item alimentar ou pode ainda alternar suas fontes de 
alimento de acordo com o período sazonal e a 
disponibilidade de alimento (ISAAC et al. 2012). Trabalho 
diverso há classificado as espécies do gênero Brycon 

(matrinxã e matrinxã regional) como herbívoras 
dependentes da floresta e várzea inundada (RESENDE et 
al. 1998). Assim também como observado para Leporinus 
spp. que é classificada como espécie herbívora (ISAAC et 
al. 2012). Em relação ao ciclo hidrológico, em Roraima parte 
do período chuvoso está sob proteção, no chamado período 
de defeso, com limitações em relação a captura de espécies, 
entre março e junho, permitindo-se a pesca de subsistência. 
O período chuvoso favorece a reprodução dos peixes e a 
renovação dos estoques pesqueiros da região, já no período 
de estiagem ocorre uma contração do meio aquático que 
restringe enormemente o aporte alóctone de alimentos. 
As Unidades de conservação presentes na região de 
Caracaraí são fundamentais para sustentar e manter os 
estoques pesqueiros da região disponilizando os recursos 
alimentares à ictiofauna presente. 
 
CONCLUSÕES 
Há ainda muitos desafios a serem ultrapassados, tendo em 
vista que muitos conflitos sociais ainda persistem, com 
pessoas insatisfeitas com as restrições estabelecidas pelos 
órgãos ambientais. 
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INTRODUÇÃO 
A produção de suínos possui um papel fundamental no 
desenvolvimento econômico do país. O Brasil ocupa o 
quarto lugar na produção mundial de carne suína com 4,436 
milhões de toneladas produzidas, sendo os estados das 
regiões sul e sudeste os principais produtores (EMBRAPA, 
2022). Em Roraima, a suinocultura não possui grande 
destaque, haja vista que o Estado detém um rebanho 
baseado na agricultura familiar, sendo a principal fonte de 
renda para muitas dessas famílias (IBGE, 2022). Além 
disso, o desenvolvimento desse segmento está atrelado a 
fatores culturais muito fortes que muitas vezes se tornam 
empecilhos ao desenvolvimento da atividade na região 
Norte, como a falta de informações em relação à 
procedência da carne produzida, ao tipo de criação utilizado 
nessa produção, ao tipo de alimentação que esses animais 
têm acesso, bem como a fatores inerentes à religião, saúde 
e mitos que cercam a carne suína. Neste sentido, é de suma 
importância discutir e propagar argumentos técnicos e 
científicos com o intuito de desmistificar os mitos que 
surgem acerca tanto da produção como da composição 
nutricional dessa carne e conscientizar a população sobre 
os riscos em consumir produtos não fiscalizados e seu 
impacto na saúde pública. Diante do exposto, o objetivo 
dessa ação de extensão foi desenvolver um modelo de 
indicadores sociais, ambientais e econômicos, para avaliar 
a cadeia produtiva de suínos no estado de Roraima a fim 
de desenvolver ações e estratégias para o fortalecimento 
da cadeia produtiva de suínos, por meio de 
direcionamentos técnicos e implementações práticas a 
serem realizados nas criações existentes no estado. O 
projeto visou também a integração entre os produtores e os 
novos técnicos que serão formados no curso de Zootecnia 
da UFRR, visando sempre melhorar as condições de 
produção e minimizar o impacto ambiental da atividade. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foi realizada uma pesquisa exploratória, com visitas às 
propriedades rurais, com o intuito de identificar os 
indicadores de desempenho dessas propriedades. Foram 
selecionadas 10 propriedades rurais para a avaliação dos 
indicadores de desempenho pré-estruturados que foram 
agrupados em: indicadores sociais (número de 
funcionários; tipo de mão-de-obra; uso de EPIs; horas de 
trabalho; acesso à internet; acesso ao lazer; acesso à 
saúde pública; participação em treinamentos e eventos; 
nível de escolaridade dos funcionários), indicadores 
ambientais (tratamento de dejetos; número de animais por 
baia; fonte e estado de conservação da água; frequência e 
tipo de limpeza das instalações; descarte de resíduos 
sólidos; forma de controle de pragas; ambiência nas 
instalações) e indicadores econômicos (número de matrizes 
e reprodutores; peso de abate; número de leitões nascidos 
vivos/porca/ano; intervalo desmame-cio; taxa de 
mortalidade; receita líquida da propriedade). Esses 
indicadores foram avaliados por meio de um questionário, 

utilizando-se a escala de 1 (pouco importante) a 5 (muito 
importante), conforme o grau de importância do indicador 
para a criação. Foi aplicado um questionário contendo os 
indicadores coletados nas propriedades e solicitado aos 
respondentes que avaliassem cada indicador, de acordo 
com o grau de importância e quanto à sua aplicabilidade na 
criação. Depois de coletados e tabulados os dados, esses 
indicadores foram avaliados por profissionais especialistas 
em suínos e as análises dos dados foram realizadas 
utilizando-se de estatística descritiva (médias e desvio 
padrão). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após análise dos dados, pode-se observar que o indicador 
econômico com maior destaque de importância foi o 
número de leitões nascidos/vendidos/porca/ano. O 
indicador com menor grau de importância foi o de peso dos 
cachaços ao descarte, o que pode ser caracterizado como 
um item de grande variabilidade dentro da criação. Em um 
contexto geral a média dos indicadores apresentou nota 4, 
observando-se então que, com exceção dos indicadores de 
peso ao descarte e quantidade de animais, todos os 
indicadores sociais, ambientais e econômicos foram 
classificados com o grau de importante para os 
profissionais do setor, com especial atenção para o 
indicador de bem-estar animal, que atingiu a maior média 
de grau de importância de todos os indicadores (4,8). De 
modo geral, pode-se destacar que todos os indicadores são 
considerados importantes, tendo em vista uma grande 
preocupação com os impactos ambientais e com as 
questões sociais que envolvem a produção, levando-se em 
consideração que a maior parte das atividades de criação 
estão inseridas em um contexto de agricultura familiar e de 
subsistência. Segundo Rached (2009), a suinocultura é 
considerada uma atividade de importante fator social, 
devido a maior parte dos produtores serem de pequenas 
propriedades e utilizarem a mesma como sua principal fonte 
de renda. Com isso, são necessárias ações estratégicas 
que fortaleçam o desenvolvimento desse segmento, 
através de medidas que viabilizem esse tipo de criação na 
região. 
 
CONCLUSÕES 
A cadeia suinícola do estado de Roraima possui relevância 
para o cenário local, pois contribui de forma significativa 
para elevar a renda dos produtores, uma vez o mercado 
encontra-se cada vez mais seletivo com relação aos 
produtos que chegam à mesa com uma preocupação não 
só com o que é saudável, mas também com o bem-estar do 
animal e a maneira como este é criado. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo a elaboração de um 
material didático, um jogo da memória sobre macrófitas 
aquáticas, como uma ferramenta de aprendizagem para o 
ensino de Ciências e Biologia, analisando a importância e 
contribuição de jogos como facilitadores do processo de 
ensino e aprendizagem. Há uma excessiva discussão sobre 
o uso de metodologias diferenciadas em sala de aula e os 
jogos didáticos têm sido um dos principais aliados no âmbito 
escolar em diversos níveis de ensino, sendo capaz de 
contribuir na assimilação dos conteúdos, na interação entre 
os alunos e no desenvolvimento do raciocínio lógico 
(ZUANON, 2010; BRITO et al., 2012; KRASILCHIK, 2005). 
Para a construção do jogo da memória, foram utilizados 
recursos como o Word, Paint, ferramentas de captura das 
fotos, e foram confeccionados papel cartão, para obter uma 
melhor resistência, e impressão colorida. Cada carta contêm 
um gênero do grupo vegetal macrófitas aquáticas 
estampado. O jogo apresenta 20 pares de cartas, e pode ser 
jogado conforme a dinâmica proposta pelo professor, o jogo 
funciona da seguinte maneira, o professor deve dividir os 
alunos em grupos, com a quantidade determinada, cada 
grupo com um baralho de 40 cartas. Em cada um desses 
grupos as cartas serão misturadas e postas com a foto das 
imagens viradas para baixo, cada participante tem que virar 
duas cartas, quando as cartas formarem um par, ele faz um 
ponto e recolhe as cartas e tem direito de tentar mais uma 
vez, quando as cartas não formarem um par o participante 
perde a vez. O jogo termina quando todas as cartas forem 
coletadas, o participante com mais cartas acumuladas, 
vence o jogo 
Com a aplicação do jogo foi possível observar uma maior 
interação entre os participantes, curiosidades sobre as 
figuras, o que permitiu dúvidas sobre as espécies, em qual 
ambiente predominam, permitindo ainda um contato indireto 
com espécies dessa vegetação encontradas no estado de 
Roraima. 
Este tipo de modelo didático contribui para a facilitação e 
assimilação de conteúdo, que por muitas vezes alunos 
possuem algum grau de dificuldades com certos conteúdos, 
podendo ajudar na aprendizagem e na absorção do 
conhecimento abordado em sala de aula, e promovendo 
interação entre aluno-aluno e aluno-professor. 
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INTRODUÇÃO 
A presente pesquisa aborda a experiência na ação de 
extensão do Projeto Laboratório Socionaturais Vivos 
desenvolvida na Universidade Federal de Roraima pelo 
Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena na área de 
educação no ano de 2020/ 2021. O Objetivo geral da 
pesquisa foi à busca na melhoria do ensino nas escolas 
indígenas, em que o laboratório socionaturais desenvolveu 
atividades pedagógicas junto a escolas indígenas 
participantes do projeto de pesquisa educativa: laboratórios 
socionaturais vivos como instrumento de melhoria 
pedagógica nos anos finais do ensino fundamental na 
educação escolar indígena. A proposta aprofundou o debate 
sobre interculturalidade voltado para compreender o 
contexto da educação escolar indígena em Roraima, 
avançando na produção de materiais auxiliares, como 
mapas, calendários socionaturais, e orientação de projetos 
pedagógicos.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Realizamos levantamento bibliográfico de temas que 
discutem sobre educação escolar indígena, nos deslocamos 
até as comunidades indígenas e fizemos um levantamento 
do entendimento das escolas das ações e políticas 
educativas. Através das plataformas como o google meet o 
RNP sistema da Universidade Federal, realizamos 
encontros e seminários com as escolas participantes do 
projeto para socialização das atividades desenvolvidas na 
pandemia. A orientação metodológica da pesquisa se 
fundamenta no Método Indutivo Intercultural, uma linha de 
pensamento fundamentada na Teoria da atividade, 
formulada por Jorge Gasché (2010), que suscita um debate 
crítico sobre a interculturalidade convencional e seus 
conceitos. Dando-nos subsídios para pensar a educação 
diferenciada que atenda a realidade das comunidades 
indígenas, buscando a valorização cultural e social no 
ensino prático pedagógico.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A pesquisa foi afetada pela pandemia covid- 19, em 
questões de logísticas e as reuniões presenciais foram 
canceladas, mas o debate e o aprofundamento da educação 
escolar indígena e ações pedagógicas continuou com 
pesquisas e atividade realizada via plataformas digitais. 
Enfrentamos as dificuldades de acesso à internet nas 
comunidades e auxiliamos através das plataformas, 
reuniões acerca do avanço das propostas educacionais do 

projeto. As escolas elaboraram materiais didáticos, tais 
como mapas, calendários socionaturais, numa abordagem 
que visa comtemplar a realidade escolar, os conhecimentos 
próprios das comunidades. Os materiais elaborados pelos 
alunos e professores auxiliaram na formulação de propostas 
pedagógicas para a melhoria do ensino. Além disso, 
auxiliamos o projeto pedagógico de uma das escolas 
participantes do projeto, que teve aprovação no conselho da 
Secretária de Estado Educação Cultura e Desporto (SEED).  
 
CONCLUSÕES 
As metas estabelecidas na busca de melhoria do ensino nas 
escolas indígenas nos anos finais do ensino fundamental, 
considerando a pandemia da Covid- 19, observam- se que 
foram contemplados, o projeto de extensão foi crucial, por 
conseguir dar suporte, ainda com dificuldades no debate 
possibilitando experimentos com os conhecimentos 
indígenas através das atividades realizadas pelos 
professores, as atividades desenvolvidas pelos povos 
indígenas no dia a dia resultou em propostas voltadas para 
a valorização do conhecimento indígena. Neste sentido as 
propostas das ações pedagógicas, nos deram resultados 
importantes, o avanço em compreender a dinâmica do 
ensino nas escolas e fortalecimento da educação 
intercultural, com sugestões no enfrentamento da pandemia 
bem como as questões pedagógicas.  
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INTRODUÇÃO 
O seguinte trabalho, engloba os estudos desenvolvidos na 
escola municipal Estrelinha Mágica sobre os processos de 
letramento realizado com estudantes de uma turma da 
Educação Infantil. Pode-se afirmar que o processo de leitura 
quando iniciado desde a mais tenra idade, consiste em uma 
prática que traz muitos benefícios e os resultados e ganhos 
cognitivos impactam de modo exitoso o desenvolvimento de 
demais habilidades, como a interação e comunicação dos 
estudantes no espaço escolar, também estimula a 
linguagem oral e amplia a capacidade de criar. Nesse víeis, 
o presente estudo possui como objetivo: apresentar 
contextos lúdicos da leitura para as crianças, a partir de 
contextos diversificadas e prazerosos, e com o envolvimento 
da família. O estudo baseia-se nos pressupostos de Soares 
(2009), que aponta para a necessidade de que o indivíduo 
tem onde “o acesso inicial a língua escrita, não se reduz ao 
aprender a ler e a escrever no sentido de grafar e decodificar 
e sim a aprender a fazer uso da leitura”, ou seja, além do 
contato com o sistema alfabético e suas convenções, o 
professor necessita organizar práticas que fazem uso social 
da leitura e da escrita de modo contextualizado e com vista 
ao desenvolvimento pleno da criança. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O encaminhamento utilizado no estudo consiste em uma 
abordagem qualitativa e de pesquisa-ação, onde teve o 
pesquisador diretamente imerso na investigação do 
fenômeno. A proposta de trabalho teve como coleta de 
dados a organização e realização do projeto de letramento 
intitulado: Letramento Cativante, desenvolvido na escola no 
período de dois meses, realizado duas vezes por semana 
em colaboração com a família no envolvimento das práticas 
de leituras no ambiente escolar. O projeto constituiu na 
organização de ações práticas de leituras, a saber: “A 
história na lata” que consistia na contação de história 
escolhidas pelos estudantes utilizando os desenhos dos 
personagens que eram retirados de dentro de uma lata e a 
segunda ação era a contação de histórias e dramatização no 
“Tapete Mágico”, onde os estudantes faziam parte da 
história bem como os familiares colaboraram na imersão e 
envolvimento da turma com as práticas de leitura.  Os textos 
utilizados eram diversificados como: parlendas, trava língua, 
poemas, textos de datas comemorativas e outros. A coleta 
de dados se constituiu a partir de observações da professora 
pesquisadora no caderno de campo sobre a evolução dos 
estudantes no desenvolvimento de práticas de leituras.  
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados mais relevantes constituem o despertar dos 
estudantes para aspectos relacionados ao processo de 
leitura. Como corrobora Soares (2009) quando aponta que 
um dos princípios do letramento é “construir familiaridade 
com o mundo da leitura e escrita e adquirir competências 
básicas de uso da leitura e da escrita”; outro ponto 
importante do desenvolvimento do projeto foi o envolvimento 

da família, no qual motivou os estudantes e também de 
acordo com relatos dos familiares, o projeto contribuiu para 
o entendimento e necessidade de  desenvolver o hábito de 
ler para as crianças, como reforça Soares (2009), que 
devemos desenvolver atitudes positivas em relação à 
importância e ao valor da escrita e leitura na vida social e 
individual; Outro aspecto que merece destaque, foi a 
possibilidades de proporcionar dentro do contexto escolar, 
um ambiente agradável para que estudantes se sentissem 
acolhidos e interessados nos momentos de leitura, fato 
percebido nas práticas e dramatização que envolveram o 
“Tapete Mágico”, e por fim, percebeu-se um ganho com 
relação ao desenvolvimento da linguagem, das artes, a 
criatividade  e a  imaginação dos estudantes, além do 
desenvolvimento da escrita espontânea, familiarização com 
as letras do alfabeto, uma vez que os estudantes 
estabeleciam um contato visual frequente com as palavras e 
desenhos contidos nos textos e histórias.  
 
CONCLUSÕES 
Em suma, concordamos com Soares (2009), quando 
descreve que pesquisas demonstraram que as crianças da 
faixa etária dos 4 à 6 anos, que correspondem a Educação 
Infantil (4 e 5 anos) e ao 1º ano do Ensino Fundamental dos 
anos iniciais (6 anos), quando orientados e mediados por 
meio de práticas lúdicas e adequadas de processos 
relacionados a leitura e escrita, evoluem rapidamente em 
direção ao nível alfabético, ou seja, a criança só construirá 
conhecimento acerca da leitura se estiver inserida em um 
ambiente propício e em potencial ao letramento, capaz de 
possibilitar a ela experienciar situações de iniciação à leitura. 
Portanto, a presente investigação em questão, retomando o 
objetivo de apresentar contextos lúdicos da leitura para as 
crianças, a partir de contextos diversificadas e prazerosos, e 
com o envolvimento também da família, obteve como 
constatados nos resultados relevante êxito, evidenciando e, 
demonstrando com isso a importância do professor utilizar 
materiais e diversificar os modos de aprendizagem com vista 
ao desenvolvimento integral do cidadão, para que este 
consiga a cada dia desenvolver aspectos críticos e 
argumentativos para se posicionar frente às situações e 
problemas do cotidiano.   
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INTRODUÇÃO 
O presente projeto foi desenvolvido com os alunos dos 6º 
aos 9º anos do Ensino Fundamental – Anos Finais do 
Colégio Estadual Militarizado Professor Carlo Casadio – 
CEM XXXI no período de maio a agosto de 2022. Nesse 
viés, buscou-se analisar de que forma ocorre a exploração 
ilegal dos minérios do Estado de Roraima e sua relação com 
as questões ambientais. O estado de Roraima, nos anos de 
1980 a 1990, presenciou a intensificação da garimpagem do 
ouro aluvionar, cuja “febre amarela” ocorreu no oeste do 
Estado, em grande parte fincada na imensidão da Terra 
Indígena Yanomami. Diante do conhecimento de minérios 
existentes na região, iniciou-se uma busca incessante por 
pedras preciosas, não se importando com os impactos 
causados para a Natureza. Nesse sentido, o garimpo de 
ouro, além de acarretar problemas, como a 
descaracterização da morfologia original do terreno, a 
supressão da vegetação e o assoreamento dos cursos 
d’água, pode gerar rejeitos contendo mercúrio metálico 
(TANNÚS, 2001). Outros bens minerais de grande valor 
econômico, tais como elementos terras-raras, nióbio, titânio, 
barita, fosfato, cassiterita e molibdenita têm sido 
descobertos, na forma de simples ocorrências ou como 
pequenos depósitos ainda pouco investigados. A CF de 
1988, contempla em seu o artigo 225, que: “Todos têm 
direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações”.  
MATERIAL E MÉTODOS 
Os recursos metodológicos para o desenvolvimento do 
projeto, contemplam a realização de uma sequência didática 
mediada pelos Três Momentos Pedagógicos de Delizoicov, 
Angotti e Pernambuco (2011) (problematização inicial, a 
organização de conhecimento e aplicação do 
conhecimento). Desta forma, o desenvolvimento das 
atividades do projeto, contemplou as seguintes ações: 
- Aplicação de questionário diagnóstico com 3 perguntas 
abertas para identificação do conhecimento prévio do aluno 
sobre o tema; 
- Roda de conversa referente a leitura de imagem 
objetivando estimular os alunos a exporem suas 
compreensões consolidáveis; 
- Exibição de vídeos, documentários, leitura de imagens 
sobre o tema; 
- Manuseio e leitura de textos jornalísticos referente a 
exploração dos minérios e principais impactos ambientais 
em Roraima; 
- Formação do grupo para pesquisa e realização de 
seminários sobre os principais impactos ambientais 
(Poluição da Água e do Solo, Desmatamento, Garimpo e sua 
ilegalidade perante a Lei do Brasil, Extinção de animais); 

- Visita à empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
Embrapa, para análise do solo (socialização); 
- Produção de material informativo (panfleto, mapa 
conceitual, caixa de demonstração dos minérios 
encontrados em Roraima). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Percebeu-se que o assunto é bem discutido pelos alunos 
quando se relaciona a extração ilegal de minérios e os 
possíveis impactos ambientais que possam acontecer, 
sendo os mais destacados a contaminação dos rios pelo 
mercúrio devido ao garimpo ilegal, mortandade de peixes e 
desmatamento. No entanto, foi perceptível que os alunos em 
sua maioria desconheciam legislações que abordassem 
sobre os impactos ambientais associados a extração ilegal 
de minérios. Identificou-se o entusiasmo dos alunos no 
desenvolvimento das atividades, da capacidade de 
conhecerem novos minerais e ainda contribuiu para 
despertar nos alunos a necessidade de entender, defender, 
praticar atitudes voltadas não só para preservar/conservar o 
meio ambiente, mas, conviver com suas riquezas de modo 
sustentável. 
CONCLUSÕES 
Este trabalho teve como intuito, possibilitar a reflexão quanto 
as mudanças ocasionadas no Estado de Roraima, em 
virtude da presença da extração ilegal de minérios, assim 
como discutir fatores que permeiam esta prática ilegal 
acarretando várias situações socioeconômicas e culturais, e 
principalmente na destruição da natureza, com a 
degradação ambiental em grande escala.  
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INTRODUÇÃO  
A Pandemia iniciada na China, sendo uma síndrome 
respiratória aguda grave cientificamente denominada SARS-
COv-2 posteriormente renomeadas pela Organização 
Mundial do Trabalho - OMS (2020) como Covid-19. O que 
veio a se tornar um transtorno para a economia mundial, no 
qual, proporcionou diversas mudanças no modo de trabalho, 
proporcionando diferentes formas de adequação na 
organização do trabalho, dentre os quais destaca-se os 
feirantes. Este artigo visa apresentar como era organizado o 
trabalho dos feirantes antes da pandemia e a analise do 
impacto que pandemia do COVID-19 causou aos feirantes 
das feiras livres da cidade de Boa Vista-RR.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi realizada com 11 (onze) feirantes de ambos 
os gêneros, que tem na agricultura familiar o seu meio de 
sustento próprio e de renda. Estes trabalham nas feiras do 
Produtor localizada no bairro Pricumã, Mercado Municipal 
São Francisco localizado no bairro São Francisco e Hortivida 
localizada no bairro Caçari, todos na cidade de Boa Vista, 
Roraima (Figura 1).  
Figura 1 - Mapa localização das feiras 

 
                 Fonte: Autora (2021) 
 
Para a realização da pesquisa foram necessários: 
autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Estadual de Roraima CEP/UERR, através do 
CAAE nº 49938921.3.0000.5621, a anuência dos gestores 
das feiras estudadas e assinatura do Registro de 
Consentimento Livre e Esclarecido, junto aos participantes 
da pesquisa. 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
As feiras sofreram algumas modificações durante a 
pandemia, o que constatamos nas visitas e, principalmente, 

no decorrer da entrevista com os feirantes. Com relação ao 
transporte dos produtos, percebemos que a pandemia não 
influenciou e nem modificou a forma de transporte dos 
produtos entre a local de produção e a feira, 100% dos 
entrevistados continuam usando transporte próprio para 
levar os produtos que serão comercializados até a feira. 
Quando as feiras reabriram algumas normas para ajudar na 
prevenção da COVID-19 foram instituídas, nada muito 
diferente do que já estava sendo praticado na ida aos 
comércios e no transitar das vias públicas. Os feirantes 
relataram que os 90% dos clientes estavam cumprindo com 
o exigido e que 10% não usavam máscaras e nem álcool em 
gel. Após a vacinação, houve o relaxamento, relacionado as 
medidas de biossegurança. Destaca-se ainda que segundo 
os entrevistados, alta da potencialidade de contagio do 
COVID-19 não foi o grande desafio e sim os insumos para o 
cultivo de seus produtos, o que ocasionou pouca produção 
e além desta preocupação a presença de clientes diminuiu. 
No qual 45% dos entrevistados responderam que o desafio 
foram os poucos produtos par atender a demanda e 45% 
que foram os poucos clientes e 10% o COVID-19.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante de toda esta realidade vivida não só pelos feirantes 
de Boa Vista-RR, mas por outros ao redor do país desde que 
a pandemia começou, trouxe consigo a necessidade de uma 
nova cultura de fazer a organização das feiras. E mostrando 
que é preciso nova políticas públicas para minimizar o 
impacto que a COVID-19 causou para a agricultura familiar. 
Proporcionando assim, que esta parcela da economia do 
Brasil tão importante, mas tão vulnerável não venha a perder 
sua fonte de renda e sustento em meio à crise econômica 
que a pandemia trouxe. 
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INTRODUÇÃO 
A Educação Física é um componente curricular 
indispensável à formação integral dos estudantes, cujo 
objetivo na escola é tematizar e tratar as práticas corporais 
em suas diversas formas de codificação e significação social 
(BRASIL, 2018). 
De acordo com Boscatto e Darido (2017) se faz necessário 
a sistematização de conhecimentos curriculares que devem 
ser desenvolvidos na Educação Física durante ciclos de 
escolarização na educação básica, compreendendo a 
diversidade e a complexidade dos elementos da cultura 
corporal de movimento, implicando dessa maneira na 
necessidade da realização de um planejamento alinhado 
com o desenvolvimento de competências e habilidades 
segundo a BNCC. 
O Documento Curricular de Roraima, preconiza que no 
ensino da Educação Física, o estudante deve ser 
compreendido como um ser integral, indissociável nos 
aspectos físicos/motor, cognitivo, afetivo e social, sendo 
capaz de construir e reconstruir um conjunto de 
conhecimentos advindos da Cultura Corporal de Movimento, 
permitindo-o vivenciar, criar, recriar e ampliar o seu 
repertório de conhecimentos sobre as diferentes práticas 
corporais, para que se torne um sujeito mais participativo, 
confiante, crítico e autônomo na sociedade, bem como o 
processo de ensino aprendizagem nas escolas de Roraima 
que devem atender alguns princípios metodológicos, no 
sentido de nortear as práticas pedagógicas do professor e 
facilitar o entendimento e apropriação da cultura corporal por 
parte dos alunos, sendo eles os princípios da inclusão, 
diversidade, complexidade e adequação.  
À vista disso, o objetivo deste estudo foi analisar a estrutura 
do planejamento proposto para as aulas de Educação Física 
à luz do Documento Curricular de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo é caracterizado como documental de abordagem 
qualitativa. O método da pesquisa foi baseado na análise da 
estrutura do planejamento das aulas de Educação Física 
proposto no Documento Curricular de Roraima (DCRR), 
especificamente da etapa do Ensino Fundamental, anos 
iniciais e finais. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O documento apresenta algumas orientações didáticas para 
que os professores possam organizar e sistematizar o seu 
planejamento. Tratando-se das aulas de Educação Física, 

existe um organizador curricular dividido em unidades 
temáticas, associadas aos seus referentes objetos de 
conhecimento, seguidos das habilidades expressas em 
expectativas de aprendizagem para os alunos. É válido 
destacar, que no DCRR existe uma indicação para a 
produção dos planos de aulas compostos por três 
momentos: contextualização, experimentação e avaliação. A 
contextualização, é a parte inicial da aula, onde será 
apresentada a unidade temática e o objeto de conhecimento 
a ser explorado na aula. No que se refere a experimentação, 
este é o momento principal da aula, em que os alunos devem 
experimentar, fruir, vivenciar, problematizar as práticas 
corporais. Por fim, a avaliação é a parte final, na qual há uma 
reflexão entre professor e alunos sobre as práticas corporais 
tematizadas e as habilidades desenvolvidas.  Essas 
orientações têm como objetivo a unificação dos processos 
do planejamento das aulas de Educação Física para todo o 
território de Roraima, no sentido de equalizar os objetivos de 
aprendizagem, respeitando as especificidades de cada 
região, município e escola. Isto posto, verificamos que o foco 
do processo está no estudante e na sua capacidade de ser 
protagonista na construção do seu conhecimento. 
 
CONCLUSÕES 
Evidenciamos que o modelo de planejamento exposto no 
DCRR apresenta uma lógica sequencial que permite aos 
professores mobilizar os conhecimentos advindos da  
cultura corporal de movimento, contextualizando no  
primeiro  momento  as  práticas  corporais  que  serão  
desenvolvidas, fazendo um diagnóstico dos conhecimentos 
prévios que os estudantes já apresentam sobre essas  
práticas,  possibilitando  no  segundo  momento  que  as  
unidades  temáticas  e  os  seus respectivos objetos  de 
conhecimento sejam experimentados nas  diferentes  
dimensões por meio  do  desenvolvimento  das  habilidades  
propostas  para  cada  ciclo,  finalizando  com  o processo   
de   avaliação   e   sistematização para assegurar que as 
aprendizagens foram consolidadas. 
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INTRODUÇÃO 
Como os alunos, antes de entrarem na escola, interagem 
com inúmeras situações em seu cotidiano, pois estão 
inseridos no meio ambiente, fazem parte dele e interagem 
com ele, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 
enfatizavam a necessidade de, nos primeiros anos 
escolares, essas experiências serem consideradas para, a 
partir delas, possa explorar todo o potencial de 
aprendizagem existente em diferentes espaços formais e 
não-formais de educação, que lhes possibilite se 
desenvolverem, aprofundarem e construírem novos 
conceitos científicos, e assim, alfabetizar-se cientificamente 
(BRASIL, 1997). 
A proposta de promover o acesso dos alunos à diversidade 
de conhecimentos científicos é o objeto desse estudo, e, 
parte da necessidade de garantir uma aprendizagem mais 
contextualizada, sistematizada e significativa, como forma 
de permitir o envolvimento progressivo destes sujeitos nas 
diferentes manifestações dos fenômenos naturais, 
vivenciadas por meio da experimentação, da interação com 
colegas, com os professores, e da vivência de momentos de 
aprendizagem em nos mais diversos ambientes de ensino 
existentes atualmente, conforme elencado por Brasil (1997). 
Tal proposta torna-se relevante porque é o objetivo principal 
deste estudo apresentar as contribuições dos espaços não-
formais para o ensino de Ciências da Natureza para a 
Alfabetização Científica dos estudantes dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, diante da necessidade desses 
estudantes serem progressivamente estimulados, por meio 
da organização de situações de aprendizagem significativas. 
Além disso, nestes espaços não-formais, a relação de 
ensino e aprendizagem engloba o professor, o(s) aluno(s) e 
outros sujeitos que atuam naquele ambiente, por meio da 
interação criada, ajudando a intermediar o conhecimento. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Como parte dos procedimentos metodológicos, este estudo 
desenvolveu-se a partir de uma revisão de literatura, com 
abordagem qualitativa, do tipo exploratória, por se entender 
que “quanto mais completas e abrangentes forem às fontes 
bibliográficas consultadas, mas rica e profunda será a 
pesquisa” (GIL, 2010, p. 27). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A revisão de literatura realizada sobre o tema permitiu 
verificar que o ensino de Ciências da Natureza se propõe, 
de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
entre outros aspectos, a contribuir na formação de um 
cidadão crítico e participativo do pleno exercício de 
cidadania, pois é justamente nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental que os educandos têm a oportunidade de 
atingir níveis mais elevados de cognição que favorecem a 

aprendizagem de conceitos científicos tão fundamentais ao 
desenvolvimento da capacidade de compreender, 
interpretar e transformar o mundo à sua volta (CHAVES, 
2017). 
Por conta disso, a educação não-formal tem como objetivo 
principal proporcionar a educação extraescolar, com a 
finalidade de contribuir para a aprendizagem do estudante 
em sua totalidade. Para isso, ela dispõe de espaços que 
ajudam a alcançar tal função educativa, que podem ser 
institucionalizados ou não, e possuem atividades educativas 
que proporcionam, de acordo com Cascais e Terán (2011), 
experiências didáticas, organizadas, contextualizadas e 
sistematizadas, considerando-se os conteúdos do currículo 
escolar, mediante uma ação direcionada, flexível e 
intencional. 
Em se tratando da Alfabetização Científica, suas 
possibilidades de utilização se tornam mais significativas 
ainda, pois conforme previsto pela BNCC, há uma 
“necessidade de a Educação Básica – em especial, a área 
de Ciências da Natureza – comprometer-se com o 
letramento científico da população” (BRASIL, 2017, p. 547), 
tornando evidente a necessidade de ampliação das 
oportunidades, aos estudantes, de apropriação de 
linguagens específicas dessa área. E, uma forma de se fazer 
isso é por meio da utilização dos espaços não-formais de 
ensino. 
 
CONCLUSÕES 
Ficou evidente por meio deste estudo que a Alfabetização 
Científica agrega em seu conceito a importância que se tem 
de tornar a Ciência e os seus conhecimentos acessíveis a 
todas as pessoas. Para fazer isso, ela precisa incorporar os 
saberes socialmente organizado pela humanidade ao longo 
dos anos, expressos no currículo escolar, assim como das 
estratégias de ensino, dos recursos e dos espaços 
educativos não-formais de aprendizagem existentes. 
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INTRODUÇÃO 
Dentre as maiores transformações que a tecnologia 
proporcionou à sociedade atual, a comunicação via redes 
sociais potencializou a disseminação de informações de 
maneira mais rápida e eficaz. A ciência, portanto, 
acompanhou tal mudança expandindo horizontes para além 
das revistas científicas, fazendo-se presente em novos 
moldes de divulgação, promovendo melhoria do 
engajamento estudantil e quebrando barreiras entre a 
sociedade e a ciência. O programa de extensão Snakebite 
Roraima se iniciou na Universidade Federal de Roraima com 
a parceria de colaboradores nacionais e internacionais, com 
o objetivo de promover campanhas de prevenção, 
disseminação de informação e treinamentos sobre o 
ofidismo para profissionais de saúde e para a população 
geral. O presente estudo visa relatar a troca de experiências 
do grupo de pesquisa com a população nesse desafio de 
informar sobre acidentes ofídicos utilizando ferramentas 
digitais. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi realizada utilizando as mídias sociais 
Facebook, Instagram, Youtube e TikTok monitoradas desde 
2020 através da conta do programa Snakebite Roraima com 
foco de transmitir informações acerca dos acidentes 
ofídicos. Para os treinamentos online foram utilizados as 
plataformas Google Meet e Zoom. Com a intenção de entrar 
em contato com cada esfera da comunidade, utilizou-se o 
WhatsApp para e o Google Forms para elaboração e 
geração de certificados. As palestras síncronas foram 
transmitidas via YouTubo e utilizou-se o Streamyard  como 
suporte para a transmissão e gravação.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O grupo Snakebite Roraima criou as contas digitais no ano 
de 2020 e manteve sua atuação por meio da publicação de 
posts em formato de enquetes, curiosidades, vídeos e casos 
clínicos sobre diversos temas no campo dos acidentes 
ofídicos.  Através dessa via comunicativa, foi possível 
registrar ao público fotos de ações e vídeos sobre extração 
de peçonhas animais feitas pelos próprios integrantes do 
grupo. Diante da descrição sobre os seguidores do 
Instagram, espaço de maior atuação do projeto, a maioria 
dos seguidores reside em Boa Vista (40%), tem uma faixa 
etária de 25 a 34 anos, sendo 56,7% mulheres e 43,2% 
homens. Durante parte da pandemia, período em que as 
atividades presenciais na universidade estiveram 
suspensas, o projeto se fez muito atuante na disseminação 
de conteúdos educativos para a população. De fato, 
realizou-se diferentes capacitações online com os alunos da 
EAGRO, LEDUCARR e INSIKIRAN da UFRR. 

Adicionalmente, o programa também realiza palestras em 
com periodicidade mensal no formato online no canal do 
Youtube com professores convidados de todo o Brasil. No 
ano de 2022, o projeto planejou o primeiro Congresso 
Internacional sobre Animais Peçonhentos, denominado I 
VENORAIMA, e utilizou a conta do Snakebite Roraima no 
Instagram como principal via comunicativa para a divulgação 
do evento. Além  do programa ter um site com domínio 
próprio para disseminação dos eventos e divulgação de suas 
ações (www.snakebiteroraima.com.br), para o evento 
internacional, houve também a criação do site do evento 
(www.venoraimacongress2022.com.br/) (Figura 1). 
Figura 1. Ferramentas digitais do Programa Snakebite 
Roraima. (A) Site do Evento Internacional. (B) Instagram. (C) 
Canal do Youtube.  
 

 
CONCLUSÕES 
Para o programa Snakebite Roraima, as ferramentas digitais 
proporcionaram uma grande proximidade entre a 
comunidade científica e a população geral. Após a 
pandemia, pode-se notar que a área da saúde precisa 
buscar novos horizontes além das capas de revistas 
científicas e dos jornais para alcançar a comunidade que 
mais necessita de conhecimento. Em face dos objetivos 
almejados pelo grupo, pretende-se seguir fortificando os 
canais comunicativos digitais para facilitar a proximidade 
com o público, combater notícias falsas, trabalhando a favor 
da saúde pública e da acessibilidade à educação de 
qualidade. 
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INTRODUÇÃO 
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de Medicina, 
aprovadas em 2014 pelo Ministério da Educação (MEC), têm 
o propósito de promover uma formação médica mais geral, 
humanista e crítica com capacidade para atuar nos 
diferentes níveis de atenção à saúde com responsabilidade 
social e compromisso com a defesa da cidadania, dignidade 
humana e saúde integral da população. De fato, a DCN 
define que é compromisso dos cursos usar metodologias 
que privilegiem a participação ativa do aluno na construção 
do conhecimento e a integração dos conteúdos de ensino, 
pesquisa e extensão. Este estudo demonstra como esta 
relação é de suma importância para a formação e 
desenvolvimento de habilidades médicas.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo descritivo sobre a vivência de 
estudantes de medicina em atividades de pesquisa, ensino 
e extensão universitária. Para a construção do 
conhecimento do estudo alunos de medicina passaram por 
diferentes estágios em relação ao escorpionismo. Primeiro, 
através de atividades de campo, os alunos identificaram o 
habitat que os escorpiões habitam e sua morfologia.  
Posteriormente, realizaram extração da peçonha destes 
animais para estudarem e entenderem a composição desta 
peçonha. Em seguida, os alunos tiveram a possibilidade de 
adquirirem conhecimento através de um período de 
treinamento na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – USP e Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto – USP. Nessas instituições, os alunos puderam 
aprender diferentes técnicas laboratoriais de alta tecnologia, 
como cromatografia (FPLC), eletroforese TricineSDS-PAGE 
e ensaios imunológicos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Além de todo o conhecimento científico, esta vivência em 
uma instituição renomada possibilitou aos alunos 
habilidades de comunicação com diferentes profissionais 
(médicos, farmacêuticos, biólogos, enfermeiros,etc). No 
retorno, os alunos realizaram discussões dos resultados, 
conhecimento adquirido e compartilharam com outros 
estudantes toda sua vivência e divulgaram informações 
sobre o escorpionismo para alunos do ensino básico em 
feira de ciências. O enriquecimento intelectual, técnico e 
social adquirido pelos alunos envolvidos na pesquisa com 
peçonhas escorpiônicas foi ímpar no desenvolvimento de 
suas formações. De fato, a experiência adquirida em campo, 
em especial na Serra da Corcova, local rico em espécimes 
de Tityus silvestris, é de grande valia aos acadêmicos, uma 
vez que permite a criação de laços e confiança entre os 
discentes envolvidos. Semelhantemente, a constante 

colaboração entre os acadêmicos na manutenção dos 
animais e extração da peçonha também estimula o 
estabelecimento de laços de confiança.  Além disso, a troca 
de saberes entre os profissionais da USP foi enriquecedora, 
em especial, para os acadêmicos Karlos, Mário e Vitória, que 
realizaram uma viagem no início de 2022, a fim de estudar 
tanto peçonhas escorpiônicas quanto ofídicas. A 
colaboração dos profissionais de São Paulo estimulou a 
busca por conhecimentos das relações entre as áreas de 
toxicologia e medicina, o que fortaleceu o desempenho em 
diferentes campos da medicina (Figura 1). Por fim, a 
disseminação do conhecimento adquirido pelo programa 
Snakebite Roraima através da feira de ciências e rodas de 
conversas possibilitou o compartilhamento de toda a 
informação e formação adquirida.  
Figura 1. Fotos de escorpiões utilizados nas atividades e ao centro 
foto da equipe que realizou e ministrou o treinamento na 
Universidade de São Paulo – USP.  

 
CONCLUSÕES 
Este relato reafirma que o programa Snakebite Roraima vai 
muito além do que treinar profissionais da saúde e alertar a 
população sobre o ofidismo. Na verdade, o estudo reporta 
que o referido programa também possibilita com excelência 
a formação de estudantes do Curso de Medicina por meio 
de atividades de ensino, pesquisa e extensão sobre 
escorpionismo e ofidismo.  O impacto destas ações de 
extensão universitária se manifesta na melhora acadêmica 
dos envolvidos, na imersão teórica e prática com os 
princípios de pesquisa, além da socialização e comunicação 
entre os envolvidos.   
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INTRODUÇÃO 
O presente estudo aborda aspectos que envolvem a 
Educação Inclusiva mais especificamente o trabalho com 
aluno autista. Busca evidenciar o potencial das Tecnologias 
Assistivas, e sua contribuição no processo de ensino e 
aprendizagem de alunos autistas matriculados em duas 
escolas dos anos iniciais do Ensino Fundamental de Boa 
Vista RR. O estudo possui como problemática a questão 
norteadora: Como a Tecnologia Assistiva auxilia no 
desempenho do ensino e aprendizagem de alunos autistas 
no Ensino Fundamental dos anos finais de duas escolas de 
Boa Vista RR? E para responder a situação, tem como 
objetivo geral: demonstrar o potencial da Tecnologia 
Assistiva para o ensino e aprendizagem de alunos autistas. 
De acordo com Rotta (et al., 2016), a Tecnologia Assistiva 
pode fornecer acomodações necessárias e reduzir a 
quantidade de apoio direto ao professor. Nesse foco, a 
temática justifica-se, pela necessidade de apropriação de 
conhecimentos e de maiores esclarecimentos aos 
professores a respeito dos alunos autistas, que muitas vezes 
não são assistidos como deveriam. Os pressupostos 
teóricos se fundamentam na vertente da importância de se 
levar em consideração vivência social, características em 
comum, o padrão e a extensão das dificuldades do aluno 
autista, o estudo realiza também uma investigação teórica e 
prática acerca das ferramentas das Tecnologias Assistivas 
com base em autores como: Bez et.al., (2013); Santana 
(2005); Tunes (2010), etc.  
MATERIAL E MÉTODOS 
O encaminhamento utilizado na pesquisa é de natureza 
qualitativa, para a elucidação dos fenômenos buscou-se o 
desenvolvimento de uma abordagem por meio de pesquisas 
bibliográficas, documentais e de campo. O instrumento 
utilizado para a coleta de dados foi um questionário 
elaborado com 10 (dez) perguntas diretas, para obtenção de 
informações sobre o assunto “Tecnologia Assistiva como 
base para o ensino e aprendizado de alunos autistas”, tendo 
como sujeitos da pesquisa 03 (três) Coordenadores 
Pedagógicos e 08 (oito) professores da Escola Municipal e 
01 (um) Coordenador Pedagógico e 05 (cinco) professores 
da Escola Particular. A pesquisa foi realizada, nas salas dos 
professores das respectivas escolas, ambiente onde grande 
parte dos professores se reúne no horário do intervalo entre 
as aulas.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De modo geral, pode-se verificar que as duas escolas 
investigadas possuem realidades semelhantes no que se 
refere a utilização das Tecnologias Assistivas. Constatou-se 
que ambas possuem diferenças e também singulares, os 
pontos em comuns foram: que em ambas ocorre um bom 
acolhimento do aluno autista e boa a socialização no espaço 
escolar; as escolas possuem vasto conhecimento sobre a 
importância da Tecnologia Assistiva, pois, é através dela que 
o aluno recebe o conhecimento adaptando as suas 
necessidades, como reforça Fragoso (2004), que os 
dispositivos de Tecnologia Assistiva podem ser utilizados 

para aumentar, manter ou melhorar as capacidades 
funcionais dos alunos com autismo. Pode-se destacar ainda, 
que embora os espaços escolares saibam da importância de 
utilização da Tecnologia Assistiva, ainda existem inúmeras 
dificuldades para a efetivação do trabalho, isso porque falta 
um sólido preparo teórico e prático do professor de sala, o 
que acentua as fragilidades na formação continuada e 
permanente, bem como a abertura para que o professor 
utilize tal tecnologia em sala de aula; ausência de iniciativas 
pelos professores para cobrar tais formações e recursos em 
detrimento da carga horária elevada do professor. As 
principais diferenças verificadas entre as escolas foram: a 
escola pública está mais preparada para atender essa 
demanda com relação às Tecnologias Assistivas, isso em 
detrimento do espaço da Sala de Recursos Multifuncional - 
SRM, que está equipada com as seguintes ferramentas: 
softwares DOSVOX, computadores com mouse de pressão, 
teclado aumentado, máquina em braile, mesas pedagógicas 
e cadeiras adaptadas. Enquanto, a escola particular de 
acordo com os depoimentos do Coordenador Pedagógico os 
recursos existentes são o suficiente adaptados e existem 
jogos construídos para atender à necessidade de cada 
aluno. 
CONCLUSÕES 
Em suma, constatou-se que a aprendizagem de um aluno 
autista é determinada pelas ferramentas metodológicas 
utilizadas e pelo modo como esse processo de ensino e 
aprendizagem é conduzido por todo o contexto escolar. 
Nesse foco, ensinar ao estilo de aprendizagem por meio das  
Tecnologias Assistivas ao aluno autista pode trazer um 
impacto sobre o mesmo, podendo atender e processar a 
informação que são apresentadas. Tais tecnologias podem 
afetar o desempenho do aluno na escola, bem como seu 
comportamento. Fica mais evidente para o professor mediar 
o trabalho com as Tecnologias Assistivas, pois, existe a 
necessidade de mais investimento em tempo e dedicação 
para aprender e ensinar, dessa forma, a sociabilidade e 
comunicação entre todos esses envolvidos são 
fundamentais para a aprendizagem. Foi compreendido 
também, que um estilo de aprendizagem pode afetar a forma 
como um aluno executa sua aprendizagem em um ambiente 
educacional, onde as escolas particulares e municipais, 
geralmente exigem a aprendizagem autista. Por fim, é 
possível afirmar que se as escolas particulares ou 
municipais precisam assumir um estilo de aprendizagem 
que um aluno deverá aprender, aliando da melhor maneira 
a utilização da Tecnologia Assistiva nesse processo. 
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INTRODUÇÃO 
A partir do início do século XX, os matemáticos começaram 
a questionar se algumas ideias na Matemática que, até 
então eram tidas como verdades absolutas, deveriam ser 
realmente tratadas assim, temendo que a algumas destas 
ideias talvez não tenha sido dado o tratamento adequado. 
Com isso, a comunidade matemática começa a sentir a 
necessidade de “reconstruir” toda a Matemática para que 
esta fique livre de toda e qualquer contradição. Esse 
sentimento foi intensificado com a realização do Segundo 
Congresso Internacional de Matemática em 8 de agosto de 
1900, em Paris, no qual o prestigiado matemático alemão 
David Hilbert propôs 23 problemas que seriam fundamentais 
para livrar a Matemática de eventuais dúvidas ou 
inconsistências. Nas duas décadas seguintes os 
matemáticos trabalharam arduamente para que esse 
objetivo fosse alcançado. No entanto, no início da década de 
1930, as bases fundacionais da Matemática foram 
fortemente abaladas quando o jovem matemático lógico 
austríaco Kurt Gödel publicou um artigo contendo dois 
resultados que, posteriormente, seriam conhecidos como os 
teoremas de incompletude. Segundo eles, em qualquer 
sistema formal dentro do qual uma certa quantidade de 
aritmética elementar possa ser realizada existem sentenças 
impossíveis de ser demonstradas, frustrando então o 
audacioso objetivo de Hilbert. Dessa forma, o trabalho de 
Gödel nos desperta várias reflexões, e a mais interessante 
talvez seja a hipótese de os matemáticos estarem presos a 
problemas que para os quais a possibilidade de inexistência 
de uma prova deva ser realmente considerada. Nesse 
sentido, o nosso principal objetivo é utilizar os teoremas de 
Gödel para analisar e esclarecer alguns aspectos 
importantes que cercam um antigo problema não 
solucionado da Matemática, a conjectura de Christian 
Goldbach, que aparece pela primeira vez em 1742 em uma 
das várias cartas endereçadas ao famoso matemático suíço 
Leonhard Euler, e que tem, portanto, frustrado os 
matemáticos há aproximadamente 280 anos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para que o objetivo citado anteriormente seja alcançado, 
faremos o estudo de algumas monografias, dissertações e 
teses que abordem o assunto, bem como de alguns livros (a 
maioria em língua estrangeira). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Até o momento, buscamos, a princípio, entender o contexto 
histórico em que se dá o surgimento da conjectura de 

Goldbach. Após isso, foi montada uma espécie de linha do 
tempo com os principais resultados (a partir de 1919) 
alcançados até hoje no que diz respeito a tentativas de prova 
da conjectura, com ênfase para os trabalhos do matemático 
russo Ivan Vinogradov, do matemático chinês Chen Jingrun 
e, mais recentemente, do matemático peruano Harald 
Helfgott, que provou ser verdadeira a conjectura fraca de 
Goldbach. Partindo para os teoremas de Gödel, definimos, 
inicialmente, algumas expressões que são fundamentais 
para o entendimento deles, tais como “sistema formal”, 
“completude” e “consistência”. Como destaca Nagel e 
Newman (2009), a prova de tais teoremas é bastante 
complexa, e por conta disso focamos apenas nos principais 
argumentos de Gödel. Diferentemente do que muitos 
pensam, os teoremas de Gödel não são aplicáveis a 
qualquer situação, ou seja, não devem ser utilizados como 
argumento para admitir que "não existe uma realidade 
objetiva, isto é, o mundo que vemos não existe" ou ainda que 
"nada pode ser conhecido por inteiro". Para que possam ser 
aplicáveis, então, o sistema deve ser formal, consistente, 
recursivamente axiomático e capaz de expressar a 
Aritmética básica, e os exemplos mencionados não 
obedecem a tais regras. 
 
CONCLUSÕES 
A fim de realizar o nosso principal objetivo, ou seja, tentar 
entender toda a complexidade da conjectura sob a 
perspectiva dos teoremas, uma de nossas ideias é, pelo 
menos inicialmente, fazer o estudo de alguns teoremas já 
provados indecidíveis na Aritmética de Peano (nos 
limitaremos a ela porque é a que está mais próxima da 
realidade prática de grande parte dos matemáticos), com a 
finalidade de entender como a incompletude de Gödel foi 
aplicada. Esperamos ao fazer isso encontrar mais 
argumentos que sustentem uma eventual conclusão futura 
nossa de o porquê de esta conjectura continuar sem uma 
prova aceita pela comunidade matemática. Argumentos 
filosóficos de alguma forma também poderão surgir aqui. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Termografia é um método que registra gradientes e 
padrões térmicos do corpo, refletidos por alterações 
fisiológicas ou patológicas, transformando-a em valores de 
temperatura. Marins et al. (2015) apontam que a termografia 
é uma técnica não-invasiva, sem contato direto com o 
avaliado, não emite radiação, rápida, segura, permitindo 
monitorar a temperatura corporal do indivíduo em tempo 
real. Nesse sentido, a termografia tem contribuído para o 
diagnóstico e monitoramento da intensidade de diversas 
condições nas quais a temperatura da pele pode refletir um 
processo inflamatório nos tecidos subjacentes ou indicar 
onde o fluxo sanguíneo pode aumentar ou diminuir, além de 
fornecer as temperaturas de uma superfície em imagens em 
tempo real, possibilita a localização da lesão e é capaz de 
demonstrar alterações fisiológicas por meio de um exame 
funcional (VIEGAS et al., 2020). Termogramas dos dois 
lados do corpo são geralmente simétricos e uma assimetria 
maior que 0,7 °C pode ser definida como anormal 
(MENEZES et al., 2018; HILDEBRANDT et al., 2010). Santa 
Cruz et al. (2016) apontam que por suas características 
intermitentes e de ações intensas, o futsal é uma modalidade 
esportiva que expõe os atletas à grande desgaste. Dessa 
forma, o objetivo do presente estudo foi traçar o perfil 
termográfico de membros inferiores (MMII) de atletas de 
futsal da categoria sub-17. 
MATERIAL E MÉTODOS 
A amostra foi composta por 19 atletas de futsal da categoria 
sub-17, que realizavam treinamentos específicos de futsal 
duas vezes por semana, com duração variando entre 80 e 
90 minutos. Os termogramas dos músculos dos MMII foram 
obtidos a partir de imagens termográficas seguindo o 
protocolo de Marins et al. (2014). Os atletas foram instruídos 
a usar shorts leves e não usarem meiões de cano longo para 
não pressionar os músculos da perna. As avaliações foram 
realizadas em uma sala com temperatura de 20°C (SILVA et 
al., 2022), onde os atletas permaneceram por 10 min para 
aclimatação às condições do ambiente. Em seguida, de 
forma individual os atletas ficaram em uma posição 
anatômica em cima de um colchonete posicionado a 2m do 
avaliador que manuseava a câmera termográfica de imagem 
infravermelho. Foi solicitado que os voluntários não 
realizassem qualquer tipo de movimento durante o 
procedimento de coleta dos termogramas, que foram 
coletados e analisados utilizando uma câmera termográfica 
(Flir® Systems modelo TG – 165, com detector Lepton®, e 
precisão de 1,5%, ≤ 0,01 ºC de sensibilidade) e um 
computador (software específico para processamento de 
imagens termográficas FLIR TOOLS). Para cada atleta, 
foram realizadas no total quatro imagens termográficas, uma 
para cada grupo muscular, na parte anterior dos MMII 
(quadríceps e tibial) e posterior dos MMII (isquiotibiais e 
gastrocnêmios), com identificação da temperatura das áreas 
de interesse sendo realizada em °C. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 A tabela 1 apresenta a caracterização geral dos atletas. 
Tabela 1. Idade, peso, estatura e I.M.C. dos atletas de Futsal 
da categoria sub-17. 

 
Fonte: os autores 

A tabela 2 apresenta os valores térmicos dos músculos 
analisados. 
Tabela 2. Média e desvio-padrão da temperatura da pele 
(°C) dos MMII dos atletas de futsal da categoria sub-17. 

 
Legenda: D – Direito; E - Esquerdo 

Fonte: Os autores 
Os resultados apontaram simetria térmica nos MMII dos 
atletas para os grupos musculares analisados de acordo 
com a tabela 2. Lira et al. (2019) ao avaliarem atletas adultos 
de futsal também encontraram simetria total para os 
mesmos grupos musculares, porém com temperaturas 
médias mais elevadas.  
CONCLUSÕES 
Conclui-se que os termogramas em repouso dos atletas de 
futsal da categoria sub-17, indicaram grande simetria 
térmica nos músculos analisados. Consideramos que a 
termografia é uma técnica útil e fidedigna para a avaliação e 
o monitoramento do equilíbrio térmico em diferentes 
situações esportivas, podendo ser utilizada para 
diagnósticos e acompanhamentos do desgaste muscular e 
possíveis lesões em atletas.  
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INTRODUÇÃO 
A piscicultura é uma atividade que vem se destacando cada 
vez mais na indústria de alimentos, pois vem conquistando 
mais espaço, especialmente entre o pequeno e médio 
produtor, isso devido sua característica de não necessitar de 
grandes extensões de área para sua instalação 
(PRAXEDES et al., 2021) e apresentar boa rentabilidade 
(MARTINS et al., 2020). No ano de 2021 a produção 
aquícola no país foi responsável por movimentar cerca de 
R$ 4,7 bilhões na economia, (IBGE, 2021). Onde a principal 
espécie produzida no país e a tilápia (Oreochromis niloticus 
Linnaeus, 1758) seguida do tambaqui (Colossoma 
macropomum (Cuvier, 1816) sendo está a espécie de peixe 
nativa mais produzida no Brasil, com uma participação de 
16,9% na produção nacional. Sua produção está 
concentrada na região norte do país (IBGE, 2021) sendo 
Rondônia o estado de maior produção, seguido de Roraima 
(IBGE, 2021). Diante disso, o presente trabalho tem o 
objetivo de trazer informações a respeito da estatística 
piscícola e produção roraimense de peixe. 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para a elaboração deste trabalho foram consultados os 
seguintes bancos de dados: Periódicos da Capes, Google 
Acadêmico, Scielo e Sistema Embrapa de Biblioteca nos 
meses de junho a outubro de 2021. Tendo em vista a 
variação linguística de cada busca (inglês ou português), 
foram adotadas as seguintes palavras chaves 
“caracterização produtiva”, “piscicultura”, “produção na 
região norte”, “piscicultura no Brasil”, “Colossoma 
macropomum”, “produção pecuária municipal” “análise 
econômica”, “aquicultura”. 
Além das informações obtidas através dos periódicos a 
pesquisa também contou com informações fornecidas pelos 
órgãos de fiscalização e registro dos piscicultores como 
Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento de Roraima - SEAPA/RR; Fundação 
Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - FEMARH, 
que foram solicitadas por e-mail. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os primeiros registros estatísticos a respeito da piscicultura 
em Roraima são do ano de 2000 e com continuidade até o 
ano de 2007, divulgados por meio do boletim da estatística 
da pesca do Ibama. Do ano de 2007 a 2011, a estatística da 
aquicultura passou a ser divulgada pelo extinto Ministério da 
Pesca e Aquicultura (MPA), por meio do Boletim Estatístico 
da Pesca e Aquicultura. Em 2012, houve a interrupção dos 
registros é uma incógnita a respeito da produção de peixe 
em Roraima. De 2013 a 2021, o IBGE adicionou a sua base 
de dados da Produção Pecuária Municipal, os dados a 
respeito da produção de peixes, sendo ele o responsável 
pelo levantamento e divulgação dessas informações nesses 
7 anos. No mesmo período a produção também foi 
acompanhada pela Secretaria Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do estado que além da produção 
total é possível encontrar a produção por município. Em 

2016, a Associação Brasileira da Piscicultura (PEIXEBR) 
também começou a fazer o levantamento e divulgação dos 
dados da produção de peixes. Atualmente as únicas 
instituições que permanecem fazendo essa estatística são a 
Peixe BR, e o IBGE. 
Apesar de muito importante, essas informações podem não 
ser tão precisas, uma vez que, cada instituição possui uma 
metodologia própria para coleta dessas informações o que 
pode gerar dados sub ou superestimados e não 
comparáveis, visto que possuem métodos distintos de 
obtenção destas e não divulgam a forma que foram obtidos 
os números apresentados.  
Dados da SEAPA/RR dos anos de 2013 a 2019 é possível 
observar uma oscilação da produção nesses 7 anos. Os 
municípios de Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caroebe, Iracema, 
Mucajaí, Normandia, Pacaraima, São João da Baliza e São 
Luiz apresentaram uma redução média em sua produção de 
59%, com destaque à Normandia com uma redução de 88%. 
Os municípios de Alto Alegre, Amajari, Caracaraí, 
Rorainópolis e Uiramutã mostraram um crescimento médio 
de sua produção de 49%, com destaque para Uiramutã com 
182%. 
De modo geral a produção apresentou um declínio nesses 7 
anos, com uma queda de 39% na sua produção de 
tambaqui, saindo de 15.650 t em 2013 para 10.684 em 2019. 
Esse declínio, possivelmente pode estar atrelado a severa 
seca que aconteceu entre 2014 e 2015 (BARNI et al., 2020) 
que afetou diretamente os criadores de tambaqui do estado, 
o que ocasionou a saída de alguns da atividade. 
CONCLUSÕES 
Em relação às estáticas da atividade no estado é possível 
observar uma deficiência, visto que as informações sobre o 
setor ou estão espalhadas em diferentes órgãos, a falta de 
uma política de registro e acompanhamento da produção, ou 
são apenas estimativas com base na venda de alevinos e 
ração e também são de difícil acesso, o que acaba 
prejudicando a estruturação e desenvolvimento da atividade 
aquícola. Em relação a produção, é possível observar que 
no decorrer dos anos de 2013 a 2019 a atividade no estado 
sofreu uma baixa na sua produção ou por motivos 
ambientais, comerciais ou pela falta se políticas públicas 
para o setor aquícola 
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INTRODUÇÃO 
O futsal é considerado um esporte coletivo, com um nível de 
intensidade alto, possuindo ações intermitentes que 
requerem um nível de esforço físico elevado, e esforços 
táticos e técnicos dos praticantes desse esporte. Os atletas 
de futsal executam constantemente funções de ataque e 
defesa em um ritmo elevado durante o jogo (NASER et al., 
2017). Ainda que o futsal seja considerado um esporte com 
predominância anaeróbia, a ativação do sistema aeróbio 
tem o objetivo de aumentar a resistência cardiovascular do 
jogador (CASTAGNA et al., 2009). Nesse sentido, a potência 
aeróbia torna-se fundamental na prática do futsal, pois atua 
na recuperação rápida dos jogadores, permitindo que 
permaneçam por mais tempo na partida, garantindo um 
ritmo alto da equipe durante o jogo (CASTAGNA & 
BARBERO, 2010). O Yo-yo recovery teste nível I é um teste 
de recuperação intermitente, muito utilizado para avaliar a 
capacidade do jogador lidar com a intermitência nos 
esportes coletivos, podendo mensurar parâmetros como a 
distância percorrida, o pico de velocidade e valores indiretos 
de VO²máx (BOULLOSA et al., 2013). Dessa forma, o objetivo 
do estudo foi mensurar a potência aeróbia de jovens atletas 
de futsal.  
MATERIAL E MÉTODOS 
Participaram do estudo 23 atletas do sexo masculino 
praticantes de futsal da categoria sub-17. Os atletas 
treinavam a modalidade duas vezes por semana, com 
sessões variando entre 80 e 90 minutos. As avaliações 
foram realizadas em dois dias, com as coletas 
antropométricas no primeiro dia e a avaliação utilizando o 
teste Yo-yo recovery test nível I no segundo dia. A potência 
aeróbia dos jovens atletas foi avaliada utilizando-se o Yo-yo 
Recovery Intermitente Test Nível I, de acordo com o 
protocolo de Bangsbo (1996). O teste consiste em percorrer 
a distância de 20 metros em regime de ida e volta (40m) com 
um intervalo de 10 s de recuperação ativa, em 5 m. A 
velocidade inicial do teste é de 10 km•h-1, a segunda 
velocidade é de 11,5 km•h-1 e nas velocidades seguintes, a 
partir de 13 km•h-1, a velocidade aumenta em 0,5 Km•h-1, 
sendo realizado até exaustão. A velocidade do teste foi 
controlada através sinais sonoros emitidos por mídia. O teste 
foi interrompido quando os voluntários não foram capazes 
de percorrer por duas vezes consecutivas o trajeto dentro do 
tempo delimitado pelos sinais sonoros ou pela fadiga 
voluntária, sendo considerada a distância percorrida total 
(em metros) atingida como desempenho final do teste. Para 
estimar o VO²máx foi utilizada a seguinte equação: distância 
x 0,0084 + 36,4 (BANGSBO, 1996). Foi empregada a análise 
descritiva (média e desvio padrão) para apresentação dos 
valores referentes as medidas antropométricas e as 
variáveis encontradas no Yo-yo Recovery Intermitente Test 
Nível I. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Tabela 1 apresenta a caracterização geral dos atletas de 
futsal. 

 
A Tabela 2 apresenta as variáveis encontradas no Yo-yo 
Recovery Intermitente Test Nível I. 
 

 
Os resultados encontrados em nosso estudo, evidenciaram 
valores de 690,21 m (± 176,77) para a distância total 
percorrida pelos atletas ao final do teste, associada com uma 
velocidade pico de 15,4 Km/h (± 0,41) e um VOO²máx 
estimado de 42,5 ml/kg/min (± 1,87). Em um estudo 
semelhante ao nosso, também com jovens atletas de futsal 
com idades compreendidas entre 16 e 17 anos, Santa Cruz 
e Pellegrinotti (2011) utilizaram o Yo-yo recovery teste nível 
I para conhecer o VO2máx desses jogadores em início de 
temporada esportiva e encontraram valores superiores aos 
nossos (49,1±1,83 ml/kg/min). 
 

CONCLUSÕES 

Concluímos dessa forma, que os dados referentes ao perfil 
da potência aeróbia expressos pelo VO2máx encontrados 
no presente estudo, são importantes para professores, 
técnicos e preparadores físicos no momento de planejar e 
prescrever os treinamentos para jovens atletas dessa 
modalidade esportiva. 
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INTRODUÇÃO 

As mudanças climáticas têm sido evidenciadas na Amazônia 
setentrional, através de seus fatores, a exemplo das 
queimadas, do desmatamento e da maior frequência e 
intensidade do El Niño, e das consequências de alterações 
bruscas de chuvas e calor. O projeto de extensão Produção 
de vídeos informativos sobre enfrentamento das 
mudanças climáticas, coordenado pelo grupo de pesquisa 
Mídia, conhecimento e meio ambiente: olhares da Amazônia 
(UFRR/CNPq), busca planejar e desenvolver materiais 
audiovisuais a partir do Manual de cobertura jornalística de 
mudanças climáticas em Roraima (2021), elaborado em 
projeto de pesquisa PIBIC/UFRR (2019-2021), com o intuito 
de mobilizar a atenção da sociedade às soluções das 
comunidades indígenas em relação aos impactos das 
mudanças humanas do clima. O objetivo geral é valorizar o 
papel de divulgação científica da instituição de ensino 
superior ao associar ações de ensino, pesquisa e extensão 
dirigidas à educação, ao conhecimento e à comunicação de 
riscos. O propósito final é socializar os vídeos informativos 
em canais de comunicação como sites, mídias e redes 
sociais de modo que seu espalhamento e sua massificação 
despertem o interesse coletivo e social em enfrentar os 
efeitos danosos desse problema, mitigar e reduzir suas 
causas.  

    
MATERIAL E MÉTODOS 
As atividades do projeto dividem-se em problematizar 
paradigmas de divulgação científica, comunicação de riscos 
e mudanças climáticas; discutir informações do Manual de 
cobertura jornalística de mudanças climáticas em Roraima; 
construir roteiros de vídeos informativos; produzir e editar 
imagens juntamente com informações a respeito das 
mudanças climáticas no estado, oferecidas por materiais 
bibliográficos, inclusive de autoria do Conselho Indígena de 
Roraima (CIR). A ação de extensão partiu de pesquisa 
bibliográfica sobre divulgação científica, comunicação de 
mudanças climáticas e enfrentamento climático nas 
comunidades indígenas, e de estudo de caso do manual a 
fim de produzir vídeos informativos dentro de um propósito 
de planejamento de divulgação. A proposta extensionista 
está na fase de planejar juntamente com o CIR, visitas a 
comunidades para acompanhar e registrar ações de 
enfrentamento dos efeitos climáticos, como bancos de 
sementes, cultura agrícola de raízes mais resistentes à 
erosão dos solos e redes de escoamento de águas.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto de extensão ainda possui resultados parciais que 
legitimam a necessidade de produção dos vídeos diante da 
oferta de projetos indígenas de soluções no enfrentamento 
das mudanças climáticas, e dos valores de visibilidade, 
distribuição e interatividades das mídias e redes sociais. 
Ainda, aproxima os campos da etnomídia, comunicação de 
risco e do meio ambiente, reconhecendo os pressupostos 
interdisciplinares enquanto base de reconhecimento do uso 
de paradigmas conjuntos e plurais com o objetivo de 
oferecer saídas aos problemas propostos na extensão e na 
pesquisa. Os vídeos informativos são capazes de agregar 
atenções e atitudes para pensar e desenvolver formas de 
evitar as causas, reduzir os efeitos e ampliar soluções em 
relação às mudanças antropogênicas do clima local, 
amazônico e planetário. 
 
CONCLUSÕES 
O projeto de extensão segue predisposto a alcançar os 
resultados finais pretendidos de divulgação, espalhamento e 
engajamento dirigidos aos vídeos informativos, a partir do 
acompanhamento de ações do Conselho Indígena de 
Roraima, seguindo em direção às etapas de edição e 
finalização das narrativas audiovisuais. Contribui na 
formação acadêmica e profissional dos estudantes 
indígenas articulada com as demandas socioambientais das 
organizações sociais e as comunidades 
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INTRODUÇÃO 
Roraima é um estado de muitas potencialidades culturais e 
ambientais pouco reconhecidas e aproveitadas pela 
população. Partindo da missão institucional da Universidade 
Federal de Roraima que é “produzir, integrar e socializar 
conhecimentos para formar cidadãos comprometidos com o 
desenvolvimento cultural, social, econômico e ambiental” 
(UFRR, 2021, p. 26), o Programa propõe o estudo e difusão 
dessas potencialidades, a partir da ação educativa com 
agentes multiplicadores e a comunidade em geral. A partir 
desse diálogo busca-se identificar os ambientes e 
características culturais que compõem a paisagem cultural e 
ambiental e a relação de pertencimento da população, 
promovendo valorização da identidade e cultura local a 
longo prazo.  
Ainda em fase inicial, as atividades do primeiro ano do 
Programa, visou estabelecer conexões com docentes de 
instituições de ensino e consolidar a sistematização de base 
referencial para desenvolvimento do Programa. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
O Programa prevê ações em quatro anos, cujas metas foram 
estabelecidas a curto, médio e longo prazo. Na primeira fase 
foram estabelecidos objetivos que consolidam bases para 
desenvolvimento do Programa, sendo: sistematização de 
referências bibliográficas e documentais, planejamento de 
ações educativas e a articulação para aplicação de ações-
teste voltadas para professores (em Boa Vista) e 
comunidade (Tepequém-Amajari ou Caracaraí). Na segunda 
fase, de médio prazo, as metas visam constituir uma base 
acessível para a consulta pública on line de referências 
ambientais e culturais, a partir de dados sistematizados com 
a criação de um banco de dados acessível (Facebook, 
Instagram, site em plataforma gratuita), coletas em campo, 
com registros fotográficos; formação, em etapas síncronas, 
de agentes multiplicadores no campo ambiental e 
patrimonial. Na terceira fase os dados coletados e os 
trabalhos produzidos seriam sistematizados e 
disponibilizados através da consolidação do portal virtual 
“Cartografia Cultual e Ambiental de Roraima”; intenciona-se 
a articulação com diferentes instâncias atuantes nas 
políticas públicas e ações sociais – Educação, Cultura, Meio 
Ambiente e Turismo – visando continuidade das práticas 
voltadas à educação patrimonial e ambiental, para que 
assim, a longo prazo, os valores locais sejam mais 
valorizados, fortalecendo o sentimento de identidade e 
conexão entre academia e comunidade.  
Nesse primeiro ano do Programa, utilizamos a base de 
dados sobre a região que está sendo constituída para o 
planejamento da atividade-teste, ainda com local a ser 
definido. Essa atividade, a ser realizada em grupos e 
envolvendo agentes multiplicadores, se baseia em 

metodologias de educação não-formais, com estratégias de 
Educação Patrimonial, Educação Ambiental e Cidade 
Educadora. O foco inicial no contato com agentes 
multiplicadores (professores, coordenadores, fazedores de 
cultura) é importante para atingirmos mais pessoas de forma 
mais eficiente, e para planejarmos ações futuras para 
comunidade em geral, já tendo coletado algumas 
informações importantes através das atividades-teste. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nessa fase inicial de implementação do Programa, 
começamos a sistematização de fontes bibliográficas, 
envolvendo temas de Geografia Cultural e trabalhos 
produzidos sobre a região, para consolidação da base 
teórica para futura aplicação da atividade-teste.  
A articulação com agentes multiplicadores e o processo de 
difusão já foram iniciados, principalmente através da 
participação em oficina do Programa Polo Arte na Escola 
(UFRR, agosto de 2022). No evento “IV Seminário Nacional 
História e Patrimônio Cultural” (Goiás/GO, outubro de 2022), 
onde apresentamos um trabalho sobre os acervos 
documentais de Roraima, pudemos discutir sobre o tema e 
entender um pouco de diferentes realidades do país, 
conhecendo um mais sobre outras ações culturais e 
ambientais de diferentes estados, e seus impactos na 
comunidade. Na Semana Ambiental da Água (PROFÁGUA-
UFRR, outubro de 2022) foi feita a exposição preliminar dos 
resultados do Programa. 
 
CONCLUSÕES 
Embora ainda se tratem se resultados preliminares, tem sido 
estabelecido um processo consistente para dar base para a 
ação com a comunidade, apontando bons resultados tais 
como comunicações, atividades formativas e pesquisas 
bibliográficas e documentais. 
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INTRODUÇÃO 

Este programa Musicultura e inclusão, coordenado pela 
professora Rosidelma Fraga, tem como objetivos: Realizar 
ações lúdicas de música, cultura e inclusão; Promover um 
diálogo entre a universidade, a escola e os pais de alunos 
PCDs, de modo que a inclusão seja mais que um debate 
teórico por meio das rodas musicais com tradução; 
Contribuir com o bem-estar social de pessoas com 
deficiência por meio de diversas fontes artísticas. O 
programa de extensão Musicultura e Inclusão, vinculado à 
unidade CCL e ao PPGL tem como objetivo crucial promover 
rodas culturais de música, literatura e inclusão nas escolas 
públicas. Neste primeiro momento, as ações se concentram 
no Colégio de Aplicação, mas o grupo se apresenta em 
eventos do PPGL e das escolas para divulgação da ação. 
Envolve outras comunidades que necessitem de ações de 
socialização, terapia e inclusão de pessoas com deficiência. 
O foco primordial do programa consiste na socialização de 
pessoas com deficiência por meio da arte.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia adotada será realizada com o apoio de 
pessoal especializado ao público a que se destina. Para 
cada ação, intenta-se o apoio de uma professora na área 
com a participação da comunidade (pais), bolsistas 
previamente orientados para cada especificidade. A duração 
de cada ação cultural não poderá exceder 1 hora, dadas as 
condições didático-específicas para pessoas com 
deficiência que requer rotina e roteiro específicos. Assim, o 
objetivo é atender em mais horários e menor tempo de ação, 
respeitando as especificidades das pessoas atendidas ao 
longo das ações do programa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O programa de extensão teve início no segundo semestre 
de 2022 e os resultados obtidos têm sido melhor interação 
com alunos e a escola, melhor desempenho em 
concentração e socialização, bem como desenvolvimento 
afetivo e humano tanto para quem pratica as ações como 
para quem as recebe. Alunos com autismo, TDAH com 
bastante dificuldade de interação tem demonstrado muito 
interesse nas oficinas ao terem contato com ações lúdicas 
de pintura, leitura, canto de música popular acompanhada 
de violino, violão, teclado e principalmente na conversa mais 
próxima entre pais, escola e o grupo por meio de 
questionários. 
 
CONCLUSÕES 
Para concluir algumas ações, podemos afirmar que no 
contexto da relevância acadêmica e social, este programa 
vem atendendo às demandas previamente levantadas no 
CAP especialmente para pessoas com deficiência, além de 

fornecer subsídios na formação dos bolsistas que atuarão 
em consonância com o projeto de cada curso e algumas 
ementas, tais como fundamentos de inclusão, literatura 
brasileira: poesia, estágio de música, repertório musical, 
dentre outras especificações das licenciaturas envolvidas. 
As próximas metas consistem na realização de: rodas de 
música e poesia para alunos com diversas deficiências, 
inclusive com tradução e interpretação para surdos; rodas 
de violino e violão com repertório que desenvolva arte, 
concentração e bem-estar para esse público. O programa 
pretende atender alunos de escolas públicas, roda de 
conversa com os pais, está aberto a outras comunidades no 
estado de Roraima, principalmente PcDs oriundos de baixa 
renda que nem sempre tem oportunidade de participar de 
eventos culturais. A proposta tem como norte o trabalho de 
inclusão por meio da arte transformadora e humanitária. 
 
AGRADECIMENTOS 
Agradecemos à PRAE, CAP e aos pais por acreditarem 
nesta proposta inclusiva e social. 
 
FRAGA, Rosidelma. Programa de extensão Musicultura e 
inclusão. PPGL. PRAE, Registro Nº . Universidade Federal 
de Roraima, 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rosidelma.fraga@ufrr.br
mailto:valtenir.abreu@ufrr.br


 
 

 

 

PROJETO COLETIVO DE CONSUMIDORES RESPONSÁVEIS E A AGRICULTURA FAMILIAR 

PEREIRA¹, Meire Joisy Almeida, NASCIMENTO², Cleane da Silva, ALMEIDA³, Luís Felipe Paes, MAROTI4, Paulo 
Sérgio, SOUSA5, André Rodrigues de, BARBOSA6, Caroline Correa, LIMA7, Samuel Cardoso Ribeiro de 

1Universidade Federal de Roraima, Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais-PRONAT/UFRR. (meire.joisy@ufrr.br), 
2Universidade Federal de Roraima, Curso de Ciência da Computação da UFRR, 3Universidade Federal de Roraima, Insikiran-UFRR, 
4Universidade Federal de Roraima, Leducar-UFRR, 5Bolsista na Incubadora Social, Estudante de Licenciatura em Letras - Português na 
Universidade Federal de Roraima. (andre.dbz98@gmail.com), 6Bolsista na Incubadora Social, Estudante de Graduação em Relações 
Internacionais na Universidade Federal de Roraima. (soycarolinebarbosa@gmail.com), 7Bolsista PIC, Estudante de Graduação em 
Administração na Universidade Federal de Roraima. (samuelcardoso699@gmail.com) 

Palavras-Chave: Projeto de Assentamento Nova Amazônia, Economia Solidária, Roraima.

 
INTRODUÇÃO 
As práticas do desenvolvimento sustentável desvelam um 
cenário de novos modelos agrícolas e uma mudança na 
visão econômica mundial. No Brasil o envolvimento se 
introduz pela corrente de economia solidária. Nesse 
contexto, o consumo responsável surge na busca de 
alternativas mais sustentáveis e responsáveis, gerando 
conhecimento sobre os produtos que consumidos, de onde 
vêm e como são produzidos. Combinado com os 
conhecimentos que tratam dos impactos ao meio ambiente, 
na medida em que evidenciam quem produziu e o seu valor. 
O presente trabalho objetiva revelar as experiências de um 
coletivo de 4 mulheres assentadas no Projeto de 
Assentamento Nova Amazônia. Trata-se de, um grupo 
autodenominado de Camponesas do Lavrado, a primeira 
experiência de um projeto de Coletivo de Consumidores 
Responsáveis - CCR fomentado pela Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas Populares e 
Empreendimentos Econômicos Solidários da Universidade 
Federal de Roraima (ITCPES/UFRR), em parceria com a 
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia do estudo partiu de uma abordagem 
qualitativa, e os instrumentos de coleta dos dados foram a 
observação, a observação participante e a entrevista semi-
estruturada, junto ao grupo Camponesas do Lavrado no 
Projeto de Assentamento Nova Amazônia, área rural de Boa 
Vista, a capital de Roraima. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As Camponesas do Lavrado constituem-se no primeiro 
projeto de Coletivo de Consumidores Responsáveis - CRA- 
de Roraima. Ação realizada pela Incubadora Social 
(ITCPES/UFRR), em parceria com a ANA. O projeto de CCR 
consiste no encontro entre produtor e consumidor. Nesse 
encontro o pagamento do consumidor mensal é antecipado 
para as Camponesas do Lavrado, por isso denominados de 
co-agricultores. Do outro lado, as mulheres agricultoras 
entregam, semanalmente, cestas aos co-agricultores. 
Movimento que enseja uma relação de confiança entre 
agricultoras e co-agricultores, promovendo uma relação de 
ganha-ganha para os envolvidos no projeto, com destaque 
para o ambiente que se mantém conservado, uma vez que 
a produção é orgânica.  
 Outro resultado encontrado no estudo está na agricultura 
familiar. Prática desenvolvida em pequenas propriedades 
rurais pelas famílias, na perspectiva da produção para o 
sustento dos membros da família. Na medida que há 
excedente, a produção é comercializada fora das 

propriedades, nas feiras livres, movimento que gera renda 
para a família, diminui o êxodo rural, ao mesmo tempo que 
produz alimentos saudáveis, mais conhecida como 
agricultura orgânica. Os produtos orgânicos integram um 
conjunto de sistema de produção agrícola que não permite 
o uso de substâncias que coloquem em risco a saúde de 
consumidores e trabalhadores e o meio ambiente. 
 Foi nessa linha que o projeto CCR se constituiu. As ações 
estão acontecendo há um ano, beneficiando 4 famílias de 
agricultoras familiares, com recursos financeiros no contexto 
da economia solidária. O papel da Incubadora nesse 
processo foi capacitar as agricultoras em oficinas, rodas de 
conversas. O conteúdo ministrado foram preços de vendas, 
cooperativismo e associativismo. Quanto aos Co-
agricultores, o projeto atendeu 20 famílias no decorrer dos 
12 meses de funcionamento, promoveu o consumo 
responsável e delícias nas mesas dos participantes do 
projeto. Por fim, comprova-se que o consumo responsável 
no dia a dia alcança maior visibilidade em face a 
necessidade de um mundo mais sustentável. 
 
CONCLUSÕES 
Concluímos que as atividades realizadas no Projeto CCR 
promovem o desenvolvimento sustentável por meio do 
coletivo de consumidores responsáveis e a produção 
orgânica das Camponesas do Lavrado. Portanto, o 
Incubadora cumpriu com seus objetivos, na medida em que 
atua junto a populações vulneráveis, fomentando ações para 
superar essa condição por meio da Economia Solidária. Os 
resultados são que os benefícios alcançam as famílias das 
agricultoras familiares e o consumidor (co-agricultores). E 
vai além, promove a conscientização para as práticas de 
hábitos sustentáveis, movimento que contribui para a 
sustentabilidade do ambiente. 
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INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos a poluição plástica se tornou um dos 
principais problemas ambientais no mundo, ao ponto da 
necessidade de um acordo mundial estimulado pela ONU – 
Organização da Nações Unidas, em 2022, para 
minimização/remediação dessa poluição onipresente. 
Considerando este alerta mundial e a degradação ambiental 
identificada em rios e igarapés da cidade de Boa Vista-RR, 
a Universidade Federal de Roraima - UFRR, por intermédio 
do curso de Licenciatura em Química, a partir de 2022 
começou a desenvolver o projeto de extensão “Nossos rios 
sem plástico: ações para o desenvolvimento sustentável”, 
aprovado pelo Edital 12/2022 da Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis e Extensão da Universidade Federal de Roraima 
(PRAE/UFRR), que visa propor ações para 
Educação/Reeducação Ambiental da comunidade quanto à 
poluição plástica, contribuindo para o atendimento dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS e Agenda 
2030.  
Entre as ações está a realização de mutirões de coleta de 
resíduos sólidos em áreas de banho da cidade e 
sensibilização da comunidade. O objetivo deste trabalho é 
relatar a vivência do 1° mutirão – ação voluntária no dia 
mundial da limpeza com coleta de resíduos sólidos na praia 
do Caçari – Boa Vista/RR que esteve associado às 
comemorações dos 33 anos da UFRR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A ação foi realizada no dia 18 de setembro de 2022, 
domingo, na Praia do Caçari - Boa Vista contando com a 
presença de dezenas de servidores da UFRR, discentes e 
comunidade externa. 
A data culminou também com o Dia Mundial da Limpeza 
2022, um movimento cívico que acontece todos os anos em 
vários lugares do mundo reunindo milhares de pessoas para 
uma atuação responsável e reflexão sobre a relação 
sociedade/natureza, chamando atenção para descarte 
inadequado de resíduos no ambiente. 
A ação foi iniciada com orientações dadas em relação ao 
tema na busca de sensibilização dos ouvintes sobre a 
poluição plástica e posteriormente coleta de material em 
grupos por aproximadamente 1 h e 30 minutos. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Figura 1 mostra a equipe voluntária participante da ação 
e o material coletado.  

 
Figura 1. Participantes voluntários da ação e material 
coletado. 
Foram coletados 392 kg de resíduos sólidos com 
predominância de plásticos em degradação. A divulgação 
para sensibilização da comunidade foi realizada in loco, 
entrevistas para duas emissoras de destaque no estado, 
além da alimentação constante da rede social do projeto 
@riossemplastico.  
Como principal resultado da ação foi observada a 
aproximação entre universidade/comunidade/ambiente em 
prol do desenvolvimento sustentável e contribuição para 
formação acadêmica-cidadã crítica quanto ao papel do 
profissional frente aos problemas ambientais vigentes na 
sociedade.  
CONCLUSÕES 
O mutirão realizado foi um passo significativo para 
divulgação do projeto ao tempo que está articulado ao plano 
atual de desenvolvimento institucional da UFRR em que a 
sustentabilidade se encontra como um dos pilares. 
O processo de sensibilização e educação ambiental é 
contínuo e promoverá mudanças significativas para 
comunidade. Além disso, os resultados desta ação podem 
também estimular a inserção de políticas públicas para o 
alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) contidos na Agenda 2030 das Nações Unidas (ONU 
2019) e acordo mundial no combate da poluição plástica, 
garantindo a utilização e conservação dos ambientes da 
cidade. 
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INTRODUÇÃO 
Historicamente a botânica é considerada por alunos e 
professores tediosa e enfadonha, marcada ao longo do 
tempo pelo predomínio de muitos termos relacionados à 
morfologia interna e externa das plantas (CORTE et al., 
2018). A problemática ainda é maior no ensino de algas, 
uma vez que o termo inclui um grupo artificial de organismos 
fotossintetizantes que abrange cianobactérias, protistas e as 
algas verdes, tornando difícil a compreensão por parte dos 
alunos.  
Reunir esses organismos com origens tão diferentes em um 
único grupo, acaba por confundir os estudantes, dificultando 
a aprendizagem segundo uma perspectiva evolutiva. Nesse 
sentido, a utilização de recursos culturais, tais como a 
música, configura-se uma alternativa para estreitar o diálogo 
entre alunos, professores e o conhecimento científico, 
(BARROS, et al., 2013; TULER, et al., 2021). Dessa forma, 
o objetivo deste trabalho é contribuir para o ensino de 
Botânica criptogâmica, propondo uma sequência didática 
que baseia-se na associação de aula prática com a análise 
da canção “Spirogyra Story”. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Utilizando a letra da canção “Spirogyra Story” foi proposta 
uma sequência didática com pontos de discussão a serem 
explorados pelo professor em sala de aula, onde os alunos 
são orientados a estabelecer relação entre a canção e os 
conceitos biológicos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Espirogiro é Spirogyra, é Spirogyra  
É um bichinho bonito, verdinho que dá na água ...”. 

Primeiro ponto de discussão: Na canção, Jorge Ben Jor, 
chama a alga de bichinho bonito. Ela pode ser considerada 
um animal? A qual domínio Spirogyra pertence? Quem são 
as viridófitas? 

 
“É o encontro amoroso do zigoto masculino com a gameta 
feminina 
Formam novas células, um fio vegetal 
Brilhoso e esverdeado como a cor da esperança” 

Segundo ponto de discussão: Sabemos que as algas 
clorófitas podem apresentar reprodução assexuada e 
sexuada. No trecho acima o autor se refere a que tipo de 

reprodução? O autor acertou ao dizer zigoto masculino? O 
que é um zigoto? 
 
Sobre a morfologia, o autor descreve Spirogyra como um fio 
vegetal, brilhoso e esverdeado. Comente.   
 
CONCLUSÕES 
A canção “Spirogyra Story” é uma excelente ferramenta para 
geração de questionamentos e discussões em grupo. A 
partir dessa proposta didática, espera-se que os professores 
de botânica criptogâmica possam trabalhar os conteúdos de 
Botânica associados à “Spirogyra Story”, bem como adotem 
com mais frequência atividades utilizando música em suas 
práticas pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 
O alcoolismo é um problema recorrente no mundo todo, 
apenas no Brasil, 10 % da população sofre com essa 
abstinência, desses 10 %, 70% dos casos são dos homens, 
enquanto 30% são das mulheres. A caracterização principal 
dessa dependência é a vontade imensurável de ingerir 
bebidas alcoólicas, o que pode abrir porta para diversos 
tipos de doenças, drogas e botar a vida de alguém em risco. 
Em 9 de maio de 2022, de acordo com a OMS (Organização 
Mundial de Saúde) o alcoolismo pode causar mais de 200 
condições de doenças e lesões, seguindo essa premissa, o 
número de mortes por consumo de álcool desde novo está 
atribuído entre 13,5% entre pessoas de 20 e 39 anos, além 
disso, 3 milhões de mortes são causadas por ano pelo 
álcool, o que representa estatisticamente a 5,3% de todas 
as mortes. Dessa forma, levando em consideração os dados 
previstos, há a necessidade de se buscar novos meios para 
o combate ao alcoolismo de maneira inclusiva e acessível, 
nesse sentido a utilização da Tecnologia da Informação e 
Comunicação pode ser uma aliada ao início de um 
tratamento contra o alcoolismo, nesse caso, o objetivo da 
pesquisa é analisar a efetividade de aplicativos gratuitos 
para combate ou auxílio ao tratamento contra o alcoolismo.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O material utilizado são os aplicativos encontrados na 
plataforma Play Store que utiliza o sistema Android, foi 
utilizado como base de escolha os aplicativos com sistemas 
de recompensa, como critério foi estipulado somente os 
aplicativos gratuitos, com mais de 4 estrelas na avaliação 
dos usuários, com mais de 100 mil downloads, e disponíveis 
para a língua portuguesa, a metodologia utilizada foi a 
metodologia ativa , onde faz com que o paciente consiga 
associar com a ajuda do aplicativo, a sua rotina, isso faz com 
que o paciente adquira autonomia sobre o aplicativo e seu 
problema. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ambos os aplicativos tem o controle de gastos, porém, o 
primeiro EasyQuit Drinking há um controle abrangente sobre 
sua saúde, onde nos dias que não se consome álcool, o 
aplicativo gera dados sobre o quanto economizou em 
dinheiro e quais benefícios para a saúde foram alcançados 
em um dia sem ingerir álcool,   há também uma categoria 
onde se utiliza os jogos para amenizar a vontade de ingerir 
bebidas alcoólicas, já o segundo, chamado I Am Sober, tem 
planos de desafios para você manter o foco no seu 
tratamento, o aplicativo em si também conta com controle de 

gastos e um fórum da comunidade onde você pode discutir 
com outros pacientes sobre seu andamento nos 
tratamentos, e por último, o Quitzilla traz um tipo diferente de 
motivação, onde você pode inserir produtos que o paciente 
vise comprar e seu valor, de acordo com o andamento do 
seu tratamento o aplicativo notifica quando atingir o valor do 
produto desejado de acordo com o quanto economizou de 
bebida, há também a utilização de citações para auxiliar o 
controle e manter o emocional. 
 
CONCLUSÕES 
Foi analisado que os aplicativos tem um forte embasamento 
teórico para o combate do alcoolismo e ambos são ligados 
com o cotidiano, através dos dados estatísticos e financeiros 
sobre os benefícios sobre não ingerir álcool no dia-a-dia, 
dessa forma, ambos os aplicativos tem um poder de sanar 
dúvidas, beneficiar um tratamento que já se encontra em 
andamento e cessar o consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas. 
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INTRODUÇÃO 
É notório, ao longo dos anos, as dificuldades apresentadas 
por alunos nos mais diferentes graus de ensino, 
principalmente no que se refere à aprendizagem de 
conteúdos de ciências (física e química) e matemática. 
Segundo resultados do Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes (Pisa, 2018), o Brasil apresentou baixa 
proficiência em matemática e ciências, onde 68,1% dos 
estudantes brasileiros, com 15 anos de idade, não possuem 
nível básico de matemática, em ciências o número chega a 
55% e, em leitura, 50%. Esse resultado implica na grande 
dificuldade na compreensão de textos e na resolução de 
cálculos e questões científicas simples e rotineiras. Diante 
de um cenário tão preocupante, é necessário a adoção de 
iniciativas que possam estimular o interesse dos estudantes 
através do conhecimento científico e da inovação 
tecnológica, a fim de que possam melhorar seu desempenho 
na área de ciências e matemática. Nessa perspectiva, o 
projeto de extensão Robótica Educacional e Cultura 
Maker na Educação do Campo surgiu com a finalidade de 
despertar o interesse dos jovens, estudantes da educação 
básica de escolas públicas do campo, pelas áreas de 
ciências e exatas através da realização de oficinas de 
robótica com o uso de microcontroladores como o Arduino e 
por meio de uma cultura maker, onde a ideia é introduzir o 
aluno na prática, o que, seguramente, trará importante 
impacto em sua formação.  
MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto foi pautado em explorar as possibilidades do uso 
da robótica educacional como meio facilitador para o 
entendimento de conceitos de ciências, em especial a física 
e matemática, de forma simples e aplicada à realidade do 
aluno, utilizando como recurso a plataforma Arduino.  
As oficinas de programação e robótica foram realizadas de 
forma colaborativa, envolvendo o Grupo de Pesquisa em 
Física Aplicada e Tecnologias Educacionais da UFRR, 
bolsistas de iniciação científica e alunos voluntários. A 
execução do projeto ocorreu em duas etapas a serem 
discriminadas abaixo: 
I) Segundo semestre de 2021 - Elaboração de tutoriais e 
manuais abordando conceitos básicos de programação e 
montagem de experimentos usando Arduino, tais quais: a) 
Conceitos básicos de programação; b) a plataforma Arduino; 
c) programação textual x visual; d) tipos de sensores e 
atuadores; e) prática: montagem de LED piscante; h) 

desafios: construção de semáforo, rotação de servomotor, 
sensor de temperatura; i) montagem física e teste dos 
circuitos. 
II) Primeiro semestre de 2022: Seleção da escola e alunos 
que participantes das oficinas ofertadas por meio do projeto.  
III) Segundo semestre de 2022: Realização das oficinas. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As oficinas foram realizadas no segundo semestre de 2022 
na escola Agrotécnica da UFRR das quais participaram 
estudantes da educação básica da EAGRO e da Escola 
Estadual Albino Tavares. Através das oficinas os alunos 
puderam participar de atividades genuinamente práticas, 
pois os grupos estiveram em contato direto com o ambiente 
de programação de computadores e hardwares, 
componentes eletrônicos, instrumentos de medidas elétricas 
como multímetros, resistores, capacitores, placas de 
circuito, microprocessadores, ferro de solda etc. Após terem 
os conhecimentos básicos consolidados, os alunos 
passaram a realizar a montagem de circuitos simples, 
desempenhando funções como acendimento de lâmpadas, 
acionamento de temporizadores para irrigação, controle de 
robôs para usos diversos, etc. Foi possível desenvolver 
ainda protótipos com aplicações para o Campo, tais como: 
comedouro e bebedouro automático; sistema de irrigação 
automatizado; estação meteorológica, dentre outros, de 
modo que ao final do projeto a escola pôde ficar com os 
protótipos montados e em funcionamento para serem 
apresentados à comunidade acadêmica na feira de ciências 
anual.  
CONCLUSÕES 
O projeto contribuiu de forma significativa através da 
realização de oficinas de robótica que envolveram os alunos  
da educação básica, estimulando o interesse dos mesmos 
por ciência e tecnologia, motivando-os a seguirem uma 
carreira acadêmica-científica. Os diferentes temas 
abordados propiciaram uma aproximação entre as distintas 
formas de tecnologias educacionais que vão desde a 
construção de protótipos com recursos de baixo custo e de 
simples montagem, até a automação dos mesmos com o 
uso de microcontroladores como o Arduino, contribuindo 
com aplicações contextualizados com a realidade do 
Campo. 

_________________ 
RELATORIO-FINAL-DO-PISA-2018. Disponível em: 
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INTRODUÇÃO 
As plataformas de streaming têm incentivado a criação e 
difusão de séries de ficção em telas de TV, computador e 
smartphone. A partir do Grupo de Estudo Fala Série, criado 
para discutir séries ficcionais, foi pensado o projeto de 
extensão Roteirização, produção e edição de 
microsséries, coordenado pelo Grupo de Pesquisa Mídia, 
conhecimento e meio ambiente: olhares da Amazônia 
(UFRR/CNPq), engajado no ensino-aprendizagem do 
planejamento e produção de narrativas. O projeto propõe a 
produção de roteiros, produtos audiovisuais e a divulgação 
dos vídeos ficcionais nas redes sociais, a fim de criar 
proximidade do público-alvo, abrindo possibilidades de 
discussão de representação de causas sociais vivenciadas 
nos últimos anos, devido à degradação ambiental e social. 
Incentiva e reforça processos criativos com o objetivo de 
abrir diálogos com enfoque nas problemáticas 
contemporâneas e possíveis soluções.    
 

MATERIAL E MÉTODOS 
A ação de extensão parte da abordagem de pesquisas 
bibliográficas sobre roteiro, série e produção para 
embasamento teórico acerca de sala de criação ficcional e 
processos audiovisuais como direção de fotografia, direção 
de elenco, design de som, cenografia e montagem.  
Segundo Campos (2021), a constituição da sala de roteiros 
é baseada num método de escrita colaborativa que integra 
os processos de produção audiovisual. O autor reforça que 
esses processos viabilizam as etapas de planejamento, 
filmagem e edição de produtos audiovisuais. A partir do 
desenvolvimento de cenas, sequências e episódios nos 
roteiros, o grupo formado por docente, discentes e técnico 
administrativo planeja as gravações, os figurinos, os objetos 
de cena, seleciona as locações e parte para a filmagem das 
microsséries de ficção. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados esperados são as produções de microsséries 
ficcionais para formar novos públicos interessados em 
narrativas audiovisuais com apelos socioeconômicos e 
socioambientais, e despertar a criação de roteiros, filmes e 

vídeos envolvendo problemáticas contemporâneas na 
Amazônia brasileira, a exemplo da pandemia de COVID-19, 
das representações distópicas das mudanças climáticas, de 
conservação e preservação ambiental dos povos indígenas. 
Os produtos finais das duas microsséries previstas devem 
ter lançamentos na Universidade Federal de Roraima, 
oportunidade para discutir a produção audiovisual local e 
regional, serem espalhados e compartilhados nas mídias e 
redes sociais. 
 
CONCLUSÕES 
O projeto de extensão através das duas microsséries de 
ficção propostas, pretende estimular processos criativos de 
roteiros e imagens engajados em demandas por temáticas 
caras e urgentes à Amazônia setentrional de fronteira e à 
região amazônica. Ao final de um ano de atividades, o 
projeto vai discutir o prosseguimento das ações dentro ou 
fora da universidade, de modo que estimule o despertar de 
novos roteiristas e diretores de ficção no estado de Roraima. 
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Palavras-Chave: consumidor, qualidade do leite, saúde humana 
 

INTRODUÇÃO 
O leite é considerado o principal alimento fonte de cálcio 
para a nutrição humana (FAO, 2013). O leite tem uma 
grande importância econômica, sendo uma fonte de renda e 
sobrevivência para uma grande parte da população mundial. 
Estima-se que bilhões de pessoas no mundo consomem 
leite, em suas diversas formas, um dos produtos mais 
versáteis da agroindústria de alimentos (FAO, 2013). 
O leite bovino e os produtos lácteos têm longa tradição e 
significativa importância na alimentação humana, por 
apresentar componentes que participam no metabolismo de 
nutrientes, disponibilizando aminoácidos essenciais, 
vitaminas, minerais e ácidos graxos. Ao considerar os 
fatores que afetam o consumo de lácteos, Siqueira et al. 
(2020) mostrou que a grande maioria dos consumidores 
destacaram a marca e o preço, e depois a qualidade do 
produto, com uma porcentagem bem baixa no que se refere 
aos benefícios nutricionais do leite e seus derivados. Assim, 
parece que os consumidores não associam os benefícios 
nutricionais e funcionais do leite à saúde humana. 
Neste sentido, o objetivo do projeto é promover ações que 
fortaleçam a cadeia de lácteos no município de Boa Vista-
RR, por meio de campanhas de conscientização sobre os 
benefícios do leite e seus derivados, bem como a 
importância do homem do campo na alimentação humana. 
MATERIAL E MÉTODOS    
Os estudantes serão capacitados para a realização das 
atividades propostas, por meio de treinamentos coletivos 
sob a supervisão do coordenador e professores 
colaboradores do projeto. Haverá a criação de um 
questionário a ser aplicado aos consumidores de leite e 
derivados no município de Boa Vista, RR. Será realizado um 
levantamento local, onde os questionários serão 
direcionados para diversos perfis de consumidores, 
aplicados nos supermercados da cidade de Boa Vista, e 
disponibilizados via online, levando em consideração 
variáveis sociais e culturais. O questionário irá ajudar a 
indústria de lácteos a compreender as exigências do 
mercado consumidor, bem como realizar uma prospecção 
dos hábitos de consumo do leite e seus derivados no 
município de Boa Vista. Os resultados serão divulgados 
através de resumos e trabalhos publicados em congressos 
e/ou revista de extensão, e por meio das redes sociais, 
alcançar um maior público alvo. Além disso, o projeto prevê 
a realização de campanhas educativas, envolvendo a 
mobilização e a conscientização dos jovens, matriculados 
nas escolas públicas de ensino fundamental e médio do 
município. Serão confeccionados folders com conteúdos 
relacionados aos benefícios do leite e derivados, além de 
destacar os mitos e verdades sobre o leite, que serão 
discutidos com mais profundidade em sala de aula, 
objetivando o diálogo e a interação entre os alunos para 
melhor compreensão da cadeia produtiva do leite. Será feita 
uma análise comparativa da percepção e nível de 
informação apresentado pelos alunos, uma vez que será 

realizado uma dinâmica inicial de perguntas sobre o que eles 
sabem sobre o leite e o que eles pensam, em termos 
nutricionais e funcionais. Vale destacar a importância de 
programas de conscientização e ações de divulgação, os 
quais surgem como motivadores na busca de promover 
condições do aluno aprender e conhecer mais sobre o leite 
e seus benefícios, bem como a importância do produtor do 
campo dentro da sociedade. 
RESULTADOS PRELIMINARES 
 Foi realizada a capacitação dos estudantes para execução 
das atividades propostas e estão sendo realizados 
encontros semanais para discussão das ações. Por meio de 
revisão bibliográfica, foi preparado o material para 
apresentação nas escolas e confecção de folders. Foi criado 
uma logo para representar os dois projetos aprovados 
“Sabor do campo”. Além disso, foi criada uma conta do 
projeto no Instagram, uma vez que as redes sociais 
possibilitam a promoção da ciência de maneira dinâmica, 
rápida e diversa. A informação científica consegue alcançar 
um público variado, atuando como ponte entre a produção 
acadêmica da Universidade Federal de Roraima e a 
população de Boa Vista-RR. Semanalmente, estão sendo 
criados conteúdos com posts informativos e educativos 
sobre a produção do leite, desde técnicas de manejo 
realizadas nas propriedades, até informações científicas 
sobre a importância do leite e derivados. Além disso, a 
página busca compartilhar informações de outras contas 
que estão associadas à promoção de assuntos relacionados 
à produção de leite e seu papel na sociedade.  
CONCLUSÕES 
As ações do projeto são direcionadas para o 
desenvolvimento da agricultura familiar, propondo um 
programa de conscientização de toda a comunidade sobre 
os benefícios do leite de qualidade e seus derivados, com o 
intuito de gerar inclusão social a partir do fortalecimento da 
cadeia produtiva do leite no município de Boa Vista-RR. 
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INTRODUÇÃO 
Este estudo apresenta um relato de experiência, de uma 
Sequência Didática desenvolvida com crianças de 03 anos 
da Educação Infantil, visando trabalhar o autoconhecimento 
e as interações. Na Educação Infantil, as crianças estão 
tendo o primeiro contato com um mundo externo ao 
ambiente familiar e neste espaço iniciam-se as descobertas 
e compartilhamento do mundo por meio das interações 
sociais de forma mais ampliada, o que necessita de ações 
de acolhimento e confiança. Por este motivo, foi visto como 
uma necessidade buscar resposta ao seguinte problema: 
Trabalhar o autoconhecimento, a identificação do eu e suas 
características pessoais proporciona maior aceitação, 
engajamento e socialização com os demais colegas no 
ambiente da escola de Educação Infantil? Com vistas a 
alcançar estas respostas foi proposto o seguinte objetivo: 
Identificar a imagem do próprio corpo, reconhecer-se como 
criança e ser humano singular com características próprias 
que se desenvolve, cresce e evolui por meio das 
aprendizagens e interações com o outro, observando as 
semelhanças e diferenças existentes, respeitando a 
diversidade entre as pessoas.  Para tanto, foi proposto, um 
trabalhando com uma diversidade de atividades práticas, 
escritas e de artes que motivem o autoconhecimento, 
diversas formas de expressão e interações, além da criação 
de laços e respeito a diversidade, fundamentado 
especialmente nos objetivos de aprendizagens e no campo 
de experiência o “eu o outro e o nós”, conforme detalhado 
na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017). 
.  
MATERIAL E MÉTODOS 
O desenvolvimento deste estudo consistiu em uma pesquisa 
de cunho qualitativo, partindo, à princípio, de uma análise 
descritiva de atividades desenvolvidas com 15 crianças com 
idade de 03 anos, de uma turma de Educação Infantil, que 
deram ênfase a temas constituintes do campo de 
experiência  “o eu o outro e o nós”, conforme a BNCC (2017) 
e também  nos campos de experiências Corpo, gestos e 
movimentos e Escuta, fala, pensamento e imaginação.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram realizadas primeiramente rodas de conversas com a 
professora incentivando o diálogo por meio de indagações, 
com as crianças, que os faziam observar e refletir 
identificando a imagem do próprio corpo, apreciado sua 
autoimagem e compreendendo semelhanças e diferenças 
entre si e os colegas, trabalhando o respeito e a diversidade. 
Explorando também as possibilidades de comunicação com 
gestos e outras expressões nas brincadeiras e demais 
situações envolvendo interações sociais. Foram analisadas 
quatro atividades principais, além das rodas de conversas: a 
observação de sua imagem no espelho; a participação em 
dinâmica dos crachás para que evidenciassem suas 
características e a dos colegas, observando o nome e as 
suas fotos; e por fim as produções espontâneas pessoais e 
coletivas de pinturas e desenhos direcionados ao tema.  

Um ponto fundamental que deve ser explorado na educação 
das crianças é a valorização da identidade, pois com 
estímulo e aceitação, a criança vai construindo sua 
identidade pessoal, e neste percurso se reconhece, 
valorizando e trabalhando o respeito para com o outro se 
torna primordial para que haja convivência sensata, 
saudável e, sobretudo, sem ações discriminatórias (Martins, 
2021). Deste modo, a escola como lugar de experiência 
social para as crianças, necessitam de experiências que 
promovam a autonomia da criança, a valorização do eu, do 
outro e do nós, para cumprir com o papel de ofertar uma 
educação de qualidade que promova o respeito as 
singularidades e a diversidade, valorizando as inteirezas das 
crianças e suas vivências.  
 
CONCLUSÕES 
As atividades propostas em forma de sequência didática 
permitiram o trabalho coletivo visando o autoconhecimento, 
com a ampliação de autonomia, autoestima e criação de 
laços afetivos, com valorização e respeito às diferenças e a 
diversidade das crianças no momento de retorno às aulas 
presenciais. Percebeu-se com as rodas de conversas e 
demais atividades desenvolvidas que  a  identificação do 
nome com aporte de figuras, a identificação das 
características pessoais, físicas e emocionais e  que as 
interações sociais se tornaram fonte de suporte a outras 
aprendizagens, pois a medida que evoluem em suas 
interações em suas capacidades de identificação e 
apreciação de suas características próprias, ou seja, do eu,  
as crianças também evoluem em suas estratégias de 
comunicação, e na valorização das características dos 
coleguinhas da turma e de suas singularidades, além de 
promover em si atitudes de autoconfiança, contribuem com 
a valorização do outro e do nós no ambiente no qual estão 
inseridos.  
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INTRODUÇÃO 
Em 2017, a Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu o 
ofidismo na lista das doenças tropicais negligenciadas e, em 
2019, criou uma estratégia global coordenada para diminuir 
em 50% os acidentes ofídicos até 2030. Roraima é o estado 
brasileiro com a maior taxa de incidência de ofidismo do 
Brasil, alcançando 70 acidentes para cada 100.000 
habitantes. O presente estudo busca apresentar os 
treinamentos ministrados pelo programa Snakebite Roraima 
para organizações militares de Roraima acerca da 
problemática do ofidismo. Tais ações de extensão têm como 
objetivo preparar estes profissionais para o manejo com os 
acidentes ofídicos, que são muito frequentes em sua prática 
laboral, e com isso garantir uma conduta adequada.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo descritivo dos treinamentos 
organizados pelo programa Snakebite Roraima. Os 
treinamentos foram divididos em 3 momento: (1) 
Apresentação dos animais peçonhentos da Amazônia 
(serpentes e escorpiões principalmente) e as melhores 
alternativas a serem tomadas quando em contato com eles; 
(2) Aspectos epidemiológicos e clínicos dos 
envenenamentos locais; (3) momentos demonstrativo e 
prático sobre o manuseio de serpentes. Ao total cada 
treinamento teve a duração de 4 horas.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Criadas há mais de dois mil anos, com a missão de dar 
combate ao fogo, as corporações de bombeiros ampliaram 
significativamente seu campo de atuação, entre eles o 
combate aos acidentes ofídicos e envenenamentos por 
animais peçonhentos no geral, juntamente com o exército 
brasileiro que se faz presente em todo o território nacional e 
muitas vezes é a única fonte de suporte para comunidades 
excluídas da rede civil. O programa Snakebite Roraima 
busca, através da educação, prover suporte técnico e 
científico aos profissionais militares de Roraima, uma vez 
que, proporcionalmente, é o estado mais atingido por esses 
acidentes. Durante a exposição teórica, os treinamentos 
enfatizaram a importância epidemiológica do agravo, como 
proceder os primeiros socorros, como identificar os 
principais animais peçonhentos da região e como manejá-
los, quando ainda vivos, para posterior soltura em local 
seguro. Posteriormente, foi feita uma demonstração prática 
da melhor forma de manuseio das serpentes, além da 
demonstração da luminescência dos escorpiões à luz 
ultravioleta. Ao final, os militares puderam colocar seus 

conhecimentos em prática e foi distribuído um material 
impresso com um resumo da teoria apresentada (Figura 1). 
 
Figura 1. Fotos dos treinamentos realizados para os militares. (A) 
Manuseio seguro de serpente por um bombeiro. (B)  Treinamento 
de militares em ambiente de floresta. (C) Equipe Snakebite 
Roraima e militares bombeiros treinados. 

 
CONCLUSÕES 
O treinamento de militares sobre o manejo do ofidismo é de 
suma importância para que estes profissionais estejam 
capacitados e tornem-se aptos a lidar da melhor maneira 
possível com casos de acidentes ofídicos. Assim, espera-se 
que esses profissionais transponham o conhecimento 
adquirido nos treinamentos para a sua realidade laboral. 
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INTRODUÇÃO 
O leite de bovinos tem longa tradição e é considerado um 
alimento com grande importância na saúde humana, 
composto de gordura, lactose, proteína, minerais e 
vitaminas. O teor de gordura do leite é um fator muito 
importante e está associado com a qualidade e valor 
nutricional, além de seu impacto positivo nas propriedades 
tecnológicas para produção dos seus derivados, como é o 
caso do queijo, manteiga, doce de leite e iogurte (Haug et 
al., 2007). 
Tendências recentes evidenciam que a indústria de laticínios 
e consumidores evoluíram no conceito de qualidade, 
passando a se preocupar com características relacionadas 
à coagulação do leite, que melhoram a produção de queijos, 
e com a composição de ácidos graxos, que tem se 
destacado por enriquecer o valor nutritivo do leite para a 
saúde humana (De Marchi et al., 2014). 
O estudo tem como objetivo analisar o teor de gordura no 
leite de bovinos leiteiros, pertencentes ao Projeto de 
Assentamento (PA) Nova Amazônia, localizados na zona 
rural de Boa Vista, Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS    
O estudo está inserido como uma das atividades do projeto 
de extensão “Sabor do campo: qualidade do leite na 
agricultura familiar”, o qual foi aprovado pela PRAE/UFRR e 
encontra-se em andamento. Foram realizados treinamentos 
práticos de manejo higiênico de ordenha e análise de escore 
de limpeza corporal das vacas em lactação, sob a 
supervisão do coordenador e professores colaboradores, no 
setor de bovinocultura do Departamento de Zootecnia da 
Universidade Federal de Roraima. Depois, foram realizadas 
visitas técnicas às propriedades rurais identificando aqueles 
produtores pertencentes à agricultura familiar situados no 
PA Nova Amazônia, no município de Boa Vista, RR. 
Durante a visita, os estudantes acompanharam o manejo de 
ordenha dos animais. Após o término da ordenha, foi 
coletada uma amostra de 200ml de leite de cada 
propriedade, considerando a produção leiteira total de todas 
as vacas no dia. Essa amostra foi armazenada em ambiente 
térmico (menor que 4º C) e enviada para o laboratório para 
análise do teor de gordura do leite de cada propriedade, 
utilizando o equipamento analisador de leite “Master Mini”. A 
partir dos resultados obtidos, foi feita a média aritmética do 
teor de gordura das 4 propriedades e comparado com o teor 
de gordura padrão determinado pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com os resultados de qualidade do leite, as quatro 
propriedades do PA Nova Amazônia apresentaram uma 
média de 2,51% de teor de gordura em vacas mestiças e 
coeficiente de variação de 34,85% (valor mínimo de 1,53% 

e valor máximo de 3,63%). A composição média do leite de 
vaca é de 3,5% de gordura (Zanela et al., 2018), podendo 
variar de acordo com a raça, nutrição e manejo (Blowey, 
1992).  
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) estabelece um padrão de 3% de gordura do leite 
para comercialização, de acordo com a Instrução Normativa 
nº 76 de 26 de novembro de 2018 (Brasil, 2018), e 
dependendo da empresa, há a ocorrência de pagamentos 
em formas de bonificação para uma quantidade superior ao 
ideal de gordura, contudo, quando esse teor é abaixo do 
esperado, algumas empresas tendem a pagar menos pela 
mercadoria (Meneghatti et al., 2020). Sabe-se que o teor de 
gordura encontrado poderá impactar nas propriedades 
funcionais e organolépticas para produção de derivados, 
influenciando no preparo de queijos e iogurtes (Valle et al., 
2004).  
Durante as visitas, os estudantes orientaram os produtores 
a respeito das técnicas de manejo sanitário, a fim de 
assegurar a qualidade do leite. Será feito o 
acompanhamento do produtor rural durante o período de 
execução do projeto. 
 
CONCLUSÕES 
 O teor de gordura do leite do rebanho de bovinos leiteiros 
do PA Nova Amazônia apresentou uma média abaixo do 
recomendado pelo MAPA. Faz-se necessários estabelecer 
estratégias de manejo para adequar os valores de teor de 
gordura do leite das vacas leiteiras.  
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INTRODUÇÃO 
O entendimento teórico acerca dos Transtornos de 
Aprendizagem (TA) proporciona aos interessados um 
alinhamento sobre às práticas cabíveis na atuação 
interventiva de diferentes profissionais. Partimos da 
pergunta: como garantir o acesso equitativo a uma 
aprendizagem que se dá de forma tão particular e individual?  
Diferentes profissionais podem se beneficiar dos resultados 
obtidos em pesquisas sore diagnóstico e intervenção 
(Fernandes & Penna, 2008). Para diagnóstico o trabalho de 
Pereira et.al. (2020) pesquisou sobre o uso do Teste de 
Desempenho Escolar. O uso de instrumentos como o Teste 
de Habilidades e Conhecimento Pré-Alfabetização (THCP) 
ou ainda o BPR- Bateria de provas de raciocínio, a Bateria 
Geral de Funções Mentais – Testes de Atenção concentrada 
(BGFM 2- Tecon), a Coleção Piaget-Head- Bateria de 
Orientação Direita-Esquerda, são alternativas.  
Como opção de atividade interventiva Tramontin (2019) 
afirma que jogos pedagógicos apresentam resultados 
positivos. O uso de métodos multissensoriais e também 
métodos fônicos vêm sendo amplamente discutido por 
autores como Capovilla (2002) e Santos (1987). Podemos 
citar o trabalho pioneiro no Brasil de Pereira (2018) como 
uma prática possível sobre casos de TA. Fernandes e Penna 
(2008), Pessoa (2017), Faria et. Al. (2012), Martínez (2018), 
Stephanie (2018), Serra (2012), Russo (2010), Capovilla e 
Capovilla (2003), citam outros trabalhos como os de 
Montessori; Fernald e Keller e Orton e Guillingham também 
são opções que podem ser exploradas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho possui a natureza e características de 
pesquisa básica (PRODANOV E FREITAS, 2013). 
A pesquisa bibliográfica foi o alicerce para desenvolver o 
referencial teórico, permitindo por meio de autores como 
Tramontin (2019), Lima (2020), explicar sobre a 
historicidade dos TA e a eficácia do uso da Técnicas 
terapêuticas no tratamento de indivíduos diagnosticados e 
partes envolvidas. Tendo como objetivo de pesquisa 
descritiva, usando como procedimento técnico as pesquisas 
bibliográfica e documental.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ainda não está claro tanto para o poder público quanto para 
os profissionais já formados, o que se espera que façam 
para lidar adequadamente com os casos de TA. Parece 
haver uma lacuna não preenchida no processo de formação 
daqueles que atuam de forma interventiva sobre esse tema, 
a literatura encontrada volta-se com maior ênfase para a 
etapa diagnóstica e poucas informações sobre manejo dos 
casos. 

No que diz respeito a legislações e políticas públicas 
instituídas sobre o campo dos TA, estas ainda se mostram 
muito superficiais o que as tornam frágeis. 
 
CONCLUSÕES 
As pesquisas sobre o assunto confirmam não só o interesse 
dos pesquisadores, como também a necessidade da 
população que se vê acometida pelos TA, de terem a sua 
disposição métodos que os auxiliem a superar suas próprias 
limitações na medida em que isto se torna necessário para 
o seu desenvolvimento, a existência de Associações acerca 
da temática aponta que a demanda pelos serviços 
interventivos é crescente na cidade de Boa Vista-RR. 
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INTRODUÇÃO 
A floresta amazônica é conhecida por ser um dos maiores 
reservatórios de biodiversidade de plantas no mundo, 
incluindo cerca de 14.000 espécies (CARDOSO et al., 2017; 
DE PAIVA et al., 2013). Além da enorme diversidade de 
espécies, a Amazônia brasileira abriga grande 
heterogeneidade social e cultural, incluindo cerca de 385 
etnias indígenas (RAISG) que fazem uso das plantas na 
alimentação, ornamentação, cestarias, mas principalmente 
no cuidado à saúde primária (COELHO, et al. 2021; 
PASCOA JÚNIOR; SOUZA, 2021). No estado de Roraima, 
existem diversas publicações que relatam o uso de espécies 
medicinais (MILLIKEN 2021; SANTOS et al., 2013; ARAÚJO 
et al., 2018), entretanto, os dados estão dispersos em 
produções científicas e populares, tornando difícil o acesso 
e utilização desses recursos. Sabendo disso, o objetivo 
deste trabalho foi compilar os dados disponíveis sobre as 
plantas medicinais utilizadas pelos povos tradicionais e pela 
população urbana do Estado de Roraima por meio de uma 
revisão sistemática. 

  
MATERIAL E MÉTODOS 
A estratégia de pesquisa para recuperar dados publicados 
(de 1985 a 2022) inclui, bancos de dados reconhecidos, 
especificamente, PubMed (Medline) e Google Scholar. O 
método de busca foi baixar e recuperar literatura publicada 
sobre plantas medicinais utilizadas no Estado de Roraima. 
As combinações de palavras-chave utilizadas nas buscas 
nas bases de dados, abrangendo os idiomas português e 
inglês ("Medicinal plants") AND ("Roraima") e (“Plantas 
medicinais”) AND (“Roraima”) foram utilizadas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Um total de 160 plantas foram reportadas, sendo 150 
identificadas até nível de espécie e 10 até gênero. As 
famílias mais citadas foram Leguminosae (18), seguido de 
Piperaceae (12), Apocynaceae (11) e (11) Euphorbiaceae. 
Folha foi a parte vegetal mais citada nos trabalhos (68), 
seguida de raiz e casca (10), flor e fruto (9). Foram 
registradas 112 Categorias de uso, sendo que de forma 
geral, as plantas foram citadas em mais de uma categoria de 
uso. A categoria “Tratamento de malária” foi a mais 
frequente, incluindo 33 espécies. O uso medicinal para 
‘Febre’ foi citado para 14 espécies, seguido de ‘Tosse” citado 
para 10 espécies. 
 
CONCLUSÕES 
Nossos resultados revelaram uma grande diversidade de 
espécies utilizadas como medicinais pela população do 

estado de Roraima. Espera-se que os dados possam 
subsidiar pesquisas e aplicações em relação às plantas 
medicinais. 
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INTRODUÇÃO 
O assassinato de mulheres, como problema social, tem sua 
base numa rede mais ampla de violência estrutural e está 
ligado às práticas de poder e dominação. 
Os estudos sobre violência contra a mulher compõem um 
campo de intervenção que é ao mesmo tempo linguístico e 
narrativo, na medida em que perpassa a sociedade e as 
instituições, sejam elas de segurança pública, saúde e 
judiciário. “Afinal, é pela perspectiva de gênero que se 
entende o fato de a violência contra as mulheres emergir da 
questão da alteridade, enquanto fundamento distinto de 
outras violências” (BANDEIRA, 2014, p. 450). 
No Brasil, a tipificação do crime de feminicídio, por 
intermédio da Lei (nº 13.104/2015), configura o assassinato 
de mulheres como crime hediondo, prevalecendo como 
motivação do perpetrador o desprezo à vítima por ser mulher 
(MAIA, 2019). Importante salientar que, o fenômeno do 
feminicídio caracteriza-se por relações de poder que 
marcam as relações de gênero numa sociedade patriarcal, 
que invisibiliza os direitos de mulheres e sustenta o 
desequilíbrio de poder entre homens e mulheres. 
Os assassinatos de mulheres motivados pelo fato de a 
vítima ser do sexo feminino são um problema grave em toda 
a América Latina. Segundo dados da ONU, a região abriga 
14 dos 25 países com as mais altas taxas de feminicídio do 
mundo. WAISELFISZ (2015), indica que a taxa de 
feminicídio no Brasil é registrada como a quinta mais alta do 
mundo. O estudo de GARCIA et al. (2013), mostra que no 
período de 2001 a 2011, ocorreram mais de 50 mil 
feminicídios no país, o que equivale a aproximadamente 
5.000 mortes por ano. O mesmo estudo considera que 
grande parte destes óbitos foram decorrentes de violência 
doméstica, uma vez que aproximadamente um terço deles 
tiveram o domicílio como local de ocorrência, e que 
aproximadamente 40% de todos os homicídios de mulheres 
no mundo, são cometidos por um parceiro íntimo. No Brasil 
cerca de 3.737 mulheres foram assassinadas em 2019, e 
Roraima é o Estado com maior índice de homicídios de 
mulheres, sobretudo em sua capital Boa Vista (Atlas da 
Violência, 2021). 
O objetivo geral de nossa pesquisa consiste em realizar um 
levantamento dos casos de Feminicídio junto ao Tribunal de 
Justiça de Roraima, a partir da criação da Lei do Feminicídio, 
em 2015, buscando compreender as características locais 
do fenômeno da violência letal contra as mulheres em razão 
de gênero.  
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa pretende investigar fenômeno do feminicídio em 
Roraima a partir de uma articulação entre as metodologias 
quantitativa e qualitativa, com realização de levantamento 
de dados junto ao Tribunal de Justiça de Roraima. A coleta 
será realizada diretamente nos autos, que são virtuais e 
encontram-se no sistema PROJUDI – Processo Judicial 
Digital, que se trata de “um software de tramitação de 
processos judiciais mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça” (CNJ, 2021). De acordo com GIL (1994, p. 44), na 
pesquisa documental utiliza-se “material que ainda não 

recebeu um tratamento analítico”. O corpus documental será 
composto por Processos Criminais, Boletins de Ocorrência 
e notícias de jornais locais. Nos processos, serão analisados 
depoimentos, boletins de ocorrência, laudos periciais, 
sentenças, dentre outras peças que auxiliem na 
compreensão do fenômeno em estudo. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A pesquisa pretende produzir resultados que caracterizem o 
persistente fenômeno da violência contra a mulher em 
Roraima. Será realizado um estudo sistemático de casos de 
violência doméstica e feminicídio, considerando o horizonte 
histórico da Lei do Feminicídio. Nesse processo, a pesquisa 
documental tem peso importante, pois é a partir dos 
processos criminais e dos registros de ocorrência que será 
possível identificar, de maneira mais precisa, informações 
sobre o perfil da vítima, do agressor, a reincidência dos 
casos, e as circunstâncias em que a prática da violência e 
os crimes acontecem. Por fim, a pesquisa pretende 
contribuir na produção de indicadores - numa linha histórica 
- da violência contra a mulher em Roraima.  
CONCLUSÕES 
Será realizada uma pesquisa que nos trará elementos para 
caracterizar não apenas a produção e reprodução dessa 
violência em Roraima. Possibilitará a produção de 
inferências que ajudem a explicar o significativo aumento 
dos casos ao longo dos anos, mesmo com a aplicação das 
Leis de combate e criminalização da violência contra a 
mulher. A pesquisa também será utilizada para subsidiar os 
dados de violência contra a mulher no Estado de Roraima, 
como parte das atividades do programa de extensão: 
Observatório da Violência contra a Mulher em Roraima. 
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INTRODUÇÃO 
Quando nos deparamos com alguns dos principais 
indicadores da violência contra a mulher no Brasil: 
WAISELFISZ (2015); IPEA (2021); IBGE (2021), Roraima se 
destaca entre as unidades federativas com taxas acima da 
média nacional. Em se tratando da violência psicológica, de 
acordo com dados mais recentes do Anuário de Segurança 
Pública de 2022, Roraima foi o Estado brasileiro que 
registrou o maior número de ocorrências: mais de 3 mil 
casos. Portanto, em nossa pesquisa, propomos analisar o 
fenômeno da violência a partir de uma perspectiva das 
relações de gênero, “marcadas pelas dissimetrias de poder 
que, no geral, ocorrem entre homens e mulheres com algum 
vínculo, seja no âmbito privado ou na esfera pública” 
(BANDEIRA, 2014, p. 450). 
Embora a discussão sobre a violência contra a mulher tenha 
sido ampliada na última década, sobretudo no aspecto da 
criação de políticas públicas e legislações específicas de 
combate e criminalização desse tipo de violência, as 
mudanças ainda se mostram insuficientes para se 
constituírem numa transformação profunda das relações de 
gênero e na erradicação das violências perpetradas contra 
as mulheres. A Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006), 
criminaliza em específico aquela violência contra a mulher 
que ocorre no espaço doméstico e familiar das relações 
sociais. Nesse contexto, a Lei tipifica: violência física, 
violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial 
e violência moral, sendo a violência psicológica definida 
como toda conduta que infrinja danos emocionais ou 
psicológicos e que tenha como objetivo, por meio de 
insultos, humilhações, chantagens e ameaças, possuir 
controle sobre a vítima. Chamamos a atenção para a 
violência psicológica nesta pesquisa, pois existem muitos 
registros desta ocorrência em Roraima. Soma-se a isso, a 
compreensão desta violência como sendo de baixo potencial 
ofensivo para a mulher, por se tratar, em muitos aspectos, 
de uma violência simbólica. 
O objetivo desta pesquisa será investigar um tipo específico 
de violência contra a mulher identificado na Lei Maria da 
Penha, qual seja, a violência psicológica e sua incidência em 
Boa Vista-RR, 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa pretende investigar o fenômeno da violência 
psicológica como um dos diversos tipos de violência que 
atinge as mulheres em Roraima.  A partir de uma articulação 
entre as metodologias quantitativa e qualitativa, com 
realização de levantamento de dados iniciais junto à Casa 
da Mulher Brasileira e demais estruturas de atendimento às 
mulheres vítimas de violência em Roraima. 
Os casos de violência psicológica contra a mulher serão 
analisados também a partir de uma perspectiva qualitativa, 
buscando verificar a constância dos fatores de risco 
identificados. Nesse sentido, serão realizadas entrevistas 
com as mulheres vítimas de violência psicológica, assim 

como os agentes institucionais, responsáveis pelo 
atendimento às vítimas. 
 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os dados iniciais de nosso levantamento quantitativo 
revelam que: em 2019, a violência psicológica representou 
41,32% de um total de 3.346 violências sofridas pelas 
usuárias da CMB. Em janeiro houve um registro de 70 casos, 
em fevereiro, 127 casos, em março, 145 casos, e em abril 
143 casos de violência psicológica. Em 2020, a violência 
psicológica representou 40, 55 % dos tipos de agressão 
sofridas pelas usuárias da CMB e 44,27% dos casos 
acompanhados pela patrulha Maria da Penha. Em 2021, 
violência psicológica representou 42,1% de um total de 
3.763 casos de violências sofridas pelas usuárias da CMB. 
Em 2022, a violência psicológica já atingiu um total de 886 
casos, correspondendo a 39,16% dos casos de violência já 
registrados pela CMB. Em relação a análise dos dados 
apresentados é notável o destacamento da violência 
psicológica sobreposto às outras formas de violência 
perpetradas contra as mulheres. No ano de 2020 o número 
de casos se agravou, passando de 1589 em 2019 para 1790 
casos em 2020 (CMB). O motivo desse aumento está  
fortemente relacionado ao período pandêmico vivido pela 
sociedade nesta mesma época, devido ao fato das mulheres 
precisarem ficar mais tempo em suas residências como 
preventiva do Covid-19, o número de violência doméstica 
passou a se intensificar. 
CONCLUSÕES 
Embora o levantamento de dados seja inicial, cumpre 
destacar que esta pesquisa busca analisar e compreender o 
fenômeno da violência psicológica contra a mulher, com 
destaque para o seu alto grau de ocorrência em Boa Vista, 
RR. Os dados quantitativos e qualitativos desta investigação 
servirão de subsídio para o monitoramento e pesquisas 
realizadas pelo projeto de extensão Observatório da 
Violência contra a Mulher em Roraima.  
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INTRODUÇÃO 
Como fundamento teórico de nossa pesquisa, recorremos 
inicialmente à BUTLER (2000, p. 152) que afirma: “Não se 
pode, de forma alguma, conceber o gênero como um 
constructo cultural que é simplesmente imposto sobre a 
superfície da matéria - quer se entenda essa como o "corpo", 
quer como um suposto sexo”.  
No Brasil, a comunidade LGBTQIAP+ sempre foi 
considerada uma população facilmente violentada. 
Chamamos a atenção aqui para as pessoas T, como são 
conhecidas, ou pessoas transexuais e travestis. Muitas 
vezes, pessoas T vivenciam sua identidade velada, pois o 
preconceito vai desde a anulação do nome social, até outras 
práticas discriminatórias, pois a sociedade acredita que 
determinada pessoa está fantasiada de alguém com 
“feminilidades”, e, portanto, não pode ser considerada 
“feminina”.  
De acordo com SILVA et. al. (2016, p.2), às travestis e 
transexuais são as que mais sofrem com o preconceito e a 
discriminação no ambiente familiar e social, nos quais 
prepondera a dificuldade de aceitabilidade e 
empregabilidade. “Resta-lhes, portanto, o trabalho informal, 
como profissionais do sexo, recorrendo à prostituição, 
reconhecida como um espaço de agressões em geral, e 
particularmente, neste segmento, são rotineiramente 
destacadas múltiplas formas de agressões”.  
De acordo com dados do Relatório Transgender Europe 
2021 (TGEU), o Brasil continua na liderança mundial de 
assassinatos de pessoas trans. No ano de 2020, houve pelo 
menos 175 assassinatos, sendo todos de mulheres 
transexuais e/ou travestis (Dossiê Trans, 2021).  No Estado 
de Roraima, o ano de 2020 registrou uma mulher T 
assassinada.  
É importante chamar a atenção para a inconsistência dos 
números que apontam diversas práticas de violência contra 
as pessoas trans. Diante do exposto, torna-se necessário 
compreender essa violência que ocorre tanto no espaço 
público, privado, quanto no campo midiático. Muitas vezes 
essas vítimas parecem ser totalmente ignoradas e, mesmo 
na sua morte, não há justiça. 
O Objetivo desta pesquisa é realizar um levantamento dos 
casos de violência contra travestis e transexuais em Boa 
Vista, RR. Nesse sentido, faz-se necessário identificar a 
violência e transfobia em Roraima, caracterizado como um 
Estado conservador, que demonstra indiferença e produz 
invisibilidades quando se trata da comunidade transexual e 
travesti. 
MATERIAL E MÉTODOS 

Na possibilidade de articulação entre o método qualitativo e 
o método quantitativo, DIETRICH (2015) considera que as 
duas abordagens são complementares e aportam um duplo 
esclarecimento ao objeto de pesquisa, permitindo entender 
melhor a complexidade dos fenômenos estudados. 
Pretende-se realizar - além do levantamento de indicadores 
públicos de violência contra pessoas T - entrevistas com 
lideranças da Associação de Transexuais e Travestis do 
Estado de Roraima (ATERR). Além da bibliografia de gênero  

 
e violência, igualmente relevante para a nossa pesquisa será 
a análise interseccional.  
Na pesquisa sociológica, de acordo com COLLINS e BILGE 
(2021), através da interseccionalidade é possível identificar 
que a desigualdade raramente é causada por um único fator, 
sendo necessário pormenorizar cada camada de 
complexidades para alcançar um maior entendimento a 
respeito do problema em análise. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Podemos afirmar, que os dados que tratam da violência 
contra mulheres transexuais e travestis são escassos 
quando se refere ao estado de Roraima. Levantamentos 
iniciais de artigos acadêmicos sobre essa questão referem-
se ao público LGBTQIAP+ focado em questões migratórias. 
Pessoas T são violentadas a todo o momento, e por quais 
motivos essas violações não são debatidas ou noticiadas?  
A hipótese que norteia nossa pesquisa reforça o fato de 
vivermos em uma sociedade que possui fortes elementos de 
preconceito e conservadorismo, regidos pela cultura 
patriarcal.  
CONCLUSÕES 
A pesquisa sobre a violência contra as mulheres trans e 
travestis em Boa Vista (RR), objetiva produzir indicadores 
sociais que sejam capazes de suscitar debates e reflexões 
sobre o fenômeno da violência de gênero no contexto local. 
Cumpre destacar que os resultados desta pesquisa serão 
agregados aos dados produzidos pelo Observatório da 
Violência contra a Mulher em Roraima. 
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INTRODUÇÃO 
A presente pesquisa é subtema da proposta do 
Observatório da violência contra a mulher em Roraima, que 
pretende dar visibilidade às diversas formas violências que 
afetam as mulheres no contexto social amazônico, 
buscando construir um debate que permita observar e 
mapear o fenômeno da violência numa perspectiva 
interseccional. Roraima é um dos estados brasileiros que 
apresenta as mais altas taxas de violência contra a mulher. 
Somado a isso, a região Norte do Brasil concentra a maior 
quantidade de mulheres indígenas. 
VERDUM (2008), ao discutir a violência contra a mulher 
indígena, chama a atenção para a aplicabilidade das leis 
existentes na sociedade brasileira, no contexto das 
relações vivenciadas em comunidades. Além da discussão 
sobre a desigualdade de gênero nas sociedades indígenas, 
o autor chama a atenção para a urgente definição de 
parâmetros para o diálogo do sistema jurídico estatal e não 
estatal.  
Notadamente, partimos da compreensão de que a violência 
contra a mulher carrega muitas sobreposições, o que nos 
leva a utilizar a interseccionalidade como categoria analítica 
para pensar um conjunto variado de opressões. Sendo 
assim, as categorias de raça, classe, gênero, orientação 
sexual, nacionalidade, etnia, faixa etária, entre outras, 
estarão permanentemente se cruzando e se sobrepondo 
em nosso processo de investigação. Diante do exposto, 
reforçamos a escolha analítica da interseccionalidade.  
Assim, a pesquisa tem por objetivo investigar dados da 
violência contra a mulher indígena suscitando levantamento 
da estatística durante a pandemia de Covid – 19 numa 
abordagem qualitativa e quantitativa da realidade social 
destas mulheres.  
MATERIAL E MÉTODOS 
Na presente proposta foi realizado levantamento 
bibliográfico sobre mulheres indígenas na Amazônia, tendo 
como fundamentação teórica os estudos de gênero em 
revistas acadêmicas e científicas comparando diferentes 
abordagens, consultando e listando principais debates 
sobre violência no Brasil durante a pandemia. Realizamos 
no primeiro momento levantamento dos dados sobre 
medidas protetivas no (TJ/ RR), bem como dados 
específicos das mulheres indígenas na cidade e no interior.  
Nesse sentido, será realizada uma pesquisa histórica e 
social que nos trará elementos para caracterizar não 
apenas a produção e reprodução dessa violência em 
Roraima. Possibilitará a produção de inferências que 
ajudem a explicar o fenômeno da violência doméstica em 
contextos específicos, como é o caso das mulheres 
indígenas. 
Parte importante desse processo a articulação entre as 
principais teorias que explicam as práticas estruturais e 
simbólicas que alicerçam a cultura da violência de gênero, 
especialmente quando se trata da violência do homem 
contra a mulher, no sistema de poder e dominação das 
conjugalidades violentas, que tem no espaço doméstico sua 
prática preferencial, mas que não se restringem a ele. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados da violência contra a mulher conforme 
estatísticas, durante a pandemia de Covid- 19, tem se 
intensificado. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aponta 
que quase 2 mil casos de feminicídio e tentativa de 
assassinato de mulheres foram levados a julgamento por 
Tribunais do Júri ao longo de 2021. É um número 193% 
superior ao de 2020, quando foram realizados 683 
julgamentos (CNJ; 2021). No que se refere às mulheres 
indígenas e o combate a violência temos problemáticas 
importantes a serem abordados tais como menciona 
CASTILHO (2008), apontando as dificuldades de 
implementação das Leis de combate à violência suscitando 
a necessidade de políticas públicas específicas para as 
mulheres indígenas. SANTOS (2015) em sua pesquisa 
sobre a situação de violência contra mulher nas 
comunidades aponta a entrada de bebidas alcoólicas como 
um fator principal desenvolvedor de desentendimentos, a 
dificuldade de deslocamento para denúncia dos casos de 
agressão e o silêncio por partes das lideranças em casos 
específicos, seja por falta de conhecimento, ou por 
omissão. Para tanto com a produção de dados quantitativos 
e qualitativos produzidos pelo Observatório em Roraima 
podemos trazer dados contundentes, além de firmar 
parcerias que possam apontar como se encontram 
atualmente políticas públicas que assessoram as mulheres 
vítimas de violência nas comunidades ou na cidade.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O trabalho vem sendo desenvolvido de acordo com o 
proposto, ampliando a discussão e perpassando pela 
interseccionalidade buscando compreender as relações 
sociais e demandas das mulheres indígenas em contexto 
comunitário e urbano. A visibilidade às mulheres de grupos 
sociais, etários e étnicos diferentes, aumentando a 
consciência sobre as suas diversas situações de violência, 
contribuindo na formulação de políticas públicas e medidas 
destinadas a superar essa questão social, compõem os 
objetivos do Observatório da Violência contra a Mulher em 
Roraima.  
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INTRODUÇÃO 
A alimentação adequada e saudável é um direito básico que assegura o acesso a uma prática alimentar 
apropriada. Essa prática deve ser acessível, harmoniosa, equilibrada, variada, prazerosa, apoiada nas 
necessidades nutricionais, propícia a quem se destina e baseada em sistemas produtivos adequados e 
sustentáveis (BRASIL, 2014). É essencial debater sobre alimentação, já que ela é fundamental para a promoção 
e proteção da saúde. Pois, juntamente com a nutrição, garante o crescimento e desenvolvimento do indivíduo, 
com qualidade de vida e cidadania (BRASIL, 2013). 
No Brasil, a epidemia da obesidade acomete todas as idades, e as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 
são a principal causa de óbito nos adultos (BRASIL, 2014). As DCNT são doenças multifatoriais que se 
desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. Essas comorbidades possuem fatores de risco 
modificáveis que contribuem para o adoecimento. Os principais fatores são o tabagismo, o uso nocivo de álcool, 
a inatividade física e a alimentação inadequada (BRASIL, 2021). Para o enfrentamento dessa situação, é 
necessário o planejamento de ações de promoção da saúde que possam mudar efetivamente esses fatores 
comportamentais. 
Neste contexto, a educação alimentar e nutricional é uma importante estratégia que visa incentivar hábitos 
alimentares saudáveis voluntários, enfrentar os problemas de má nutrição e refletir sobre a produção e acesso 
a alimentos inapropriados e saudáveis (BRASIL, 2018). O #Saúde está na mesa: educação para o consumo 
alimentar saudável é um projeto de extensão que procura discutir os sentidos e significados que os indivíduos 
aplicam a sua alimentação e como isso se relaciona com os problemas socioambientais e de saúde. Logo, esse 
programa perpassa por várias áreas do conhecimento, como educação, saúde ambiental e saúde coletiva.  
Até o momento, foram realizadas cinco atividades com a intenção de favorecer o estudo e a comunicação sobre 
a alimentação adequada e saudável entre os discentes da Universidade Federal de Roraima (UFRR) e a 
comunidade em geral. Assim, o objetivo geral é propiciar a discussão sobre o crescente aumento do número 
de patologias crônicas, que têm estreita correlação com os hábitos de vida, especialmente os hábitos 
alimentares. Portanto, a importância desse projeto está na possibilidade de fomentar a promoção da 
alimentação saudável como um pilar para promoção da saúde. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As ações do programa foram organizadas por professores e alunos extensionistas da UFRR no ano de 2022. 
Para a formação de promotores de saúde em educação alimentar saudável, a metodologia utilizada foi a roda 
de conversa, uma vez que ela permite uma comunicação dinâmica e produtiva entre os participantes. Ela se 
iniciou com a exposição do tema e os membros do grupo eram instigados a dar as suas opiniões. Dessa forma, 
essa técnica trabalhou e estimulou debates democráticos e imparciais sobre práticas alimentares saudáveis e 
prevenção de DCNT, reflexões sobre a cultura alimentar e compartilhamento de experiências sobre consumo 
alimentar, respeitando a capacidade de aprendizagem e necessidades do grupo que compareceu aos 
encontros. 
O público-alvo do projeto é a população acadêmica da UFRR e comunidade em geral. Assim sendo, o programa 
já atingiu cerca de 100 participantes nas reuniões realizadas no Instituto Insikiran de Formação Superior 
Indígena e na ação feita na Comunidade Indígena Malacacheta. Além disso, com o objetivo de alcançar mais 
pessoas, uma página em uma rede social foi criada com o intuito de postar informativos simples e diretos com 
os conteúdos discutidos nos encontros. 
Este projeto corrobora com as estratégias implementadas pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento das 
doenças e agravos não transmissíveis no Brasil 2021-2030, que visa reduzir a mortalidade prematura (30-69 
anos) por DCNT em 2% ao ano, a prevalência de tabagismo em 30%, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas 
em 10%, deter o crescimento da obesidade em adultos e aumentar a prevalência prática de atividade física no 
tempo livre em 10% (BRASIL, 2021).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As DCNT são uma realidade entre as populações indígenas e não-indígenas da Amazônia. Pensando nessa 
problemática, realizou-se a formação de promotores em educação alimentar saudável, na qual buscou-se 
capacitar acadêmicos e professores para promoverem esse assunto entre seus pares e grupos sociais de 



 

 

forma mais eficiente. Com isso, espera-se diminuir a incidência dessas doenças e suas complicações, além de 
viabilizar um melhor bem viver entre as pessoas que convivem com essas enfermidades. 

No primeiro encontro do programa (Figura 1), discutiu-se o objetivo do projeto e o conceito de alimentação 
saudável. No início da apresentação, os integrantes foram questionados se eles se alimentavam de forma 
saudável. Essa pergunta foi feita para que eles pudessem avaliar a sua alimentação e analisar posteriormente 
com as informações que eles obtiveram. Dessa maneira, explicou-se os benefícios, como é a distribuição dos 
alimentos nas refeições e a associação com a prática de atividade física. 

Essa primeira reunião teve como finalidade entender quais são as orientações do Guia Alimentar para a 
População Brasileira. Além disso, perceber que a dieta habitual dos brasileiros possui influências variadas e 
que ela é combinada entre uma dieta tradicional, baseada no arroz com feijão, com alimentos ultraprocessados, 
como doces e refrigerantes. Esses alimentos industrializados são hipercalóricos e têm poucos micronutrientes. 
A cada ano, o consumo desses alimentos cresce, enquanto o de frutas e hortaliças ainda é metade do 
recomendado por esse Guia Alimentar (BRASIL, 2013). 

 

Figura 1 – 1º Encontro: Apresentação do programa e discussão do conceito de alimentação saudável 

 
Fonte: ALVES; ALVES (2022). 

 

A figura 2 mostra a realização da segunda atividade. O tema elucidado foi doenças associadas à alimentação. 
Desse modo, abordou-se sobre o conceito e exemplos de DCNT, quais são os fatores de risco modificáveis 
comuns a todas elas, a presença delas na população indígena, o consumo abusivo de alimentos 
industrializados e a prevenção dessas doenças, com ênfase na Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial 
Sistêmica. Ademais, discutiu-se o documentário “Muito Além do Peso” de 2012, no qual os participantes 
puderam correlacionar com os assuntos previamente vistos. 

 

Figura 2 - 2º Encontro: Doenças associadas à alimentação 

 
Fonte: ALVES; ALVES (2022). 

As DCNT são responsáveis por quase 40 milhões de óbitos em todo o mundo, expressando uma mortalidade 
prematura, abaixo de 70 anos de idade e podem resultar em deficiências e incapacidades funcionais. O 
crescimento dos fatores de risco comportamentais aumenta a incidência de DCNT. Desse jeito, a intervenção 
desses fatores, resultaria num declínio de óbitos (MALTA et al., 2017). Dessarte, o aumento da obesidade, 
diabetes e hipertensão tem relação direta com a adoção de modos alimentares inapropriados e ao declínio do 



 

 

nível de atividade física (BRASIL, 2013). Por isso, esse segundo encontro foi necessário para que os membros 
do grupo saibam quais são essas doenças e sua prevenção. 

Quanto aos indígenas, as DCNT são um problema de saúde preocupante, uma vez que elas não apareciam 
nos primeiros registros sobre a saúde desses povos e diminuem a qualidade de vida dessas pessoas. O 
aumento da ocorrência dessas comorbidades é explicado pelas mudanças no estilo de vida da população 
indígena a partir da interação com a não indígena. Assim, o contato com alimentos ultraprocessados, com alto 
teor de sódio, açúcar e gordura, passam a fazer parte da alimentação de todas as sociedades, como também 
dos povos indígenas. Dessa forma, os alimentos tradicionais que são cultivados diretamente da terra e ricos 
em nutrientes, estão sendo pouco consumidos. Logo, as mudanças na alimentação, no trabalho e no estilo de 
vida da população indígena levam ao surgimento de DCNT (BRASIL, 2016). 

Já na terceira reunião, os integrantes realizaram uma prática que tinha como propósito a percepção dos hábitos 
alimentares no cotidiano. Eles apresentaram informações nutricionais sobre os alimentos que consomem no 
dia a dia, avaliaram criticamente se eram alimentos saudáveis e associaram com as características culturais e 
sociais das práticas alimentares indígenas (Figura 3). Assim, os participantes promoveram uma desconstrução 
de mitos e tabus referentes a alimentação saudável. Essa ação foi importante para entender que alimentação 
é mais que ingerir nutrientes. Pois, ela também se remete aos alimentos que os fornecem, a como alimentos 
são preparados e as particularidades do modo de comer. Isso influencia a saúde e o bem-estar (BRASIL, 2014). 

 
Figura 3 - 3º Encontro: Roda de Conversa – Percepção dos nossos hábitos alimentares no cotidiano 

 
Fonte: ALVES; ALVES (2022). 

  
No quarto encontro, o assunto abordado foi a relação do sono com a alimentação (Figura 4). É necessário 
debater sobre isso, pois o sono é um dos alicerces da saúde, juntamente com a alimentação adequada e 
atividade física. Dessa maneira, foi explicado a definição de sono, quais são os distúrbios do sono, quais fatores 
interferem no sono e a relação da perda de sono com a nutrição. Essa temática chamou ainda mais a atenção, 
já que uma parte do público-alvo do projeto é o corpo estudantil da UFRR. Assim, sabe-se que esse processo 
fisiológico é fundamental para desempenho acadêmico e ele é afetado por hábitos alimentares inadequados, 
sedentarismo e uso de substâncias psicoativas, como o álcool (ARAÚJO, 2021). 
 

Figura 4 - 4º Encontro: Relação do sono com a alimentação 

 
Fonte: ALVES; ALVES (2022). 

Com o fim dessas reuniões, os integrantes possuem conhecimentos necessários para empregá-los em ações 
direcionadas para a comunidade. Por conseguinte, os objetivos específicos do projeto foram atingidos. São 



 

 

eles: discutir sobre o conceito de alimentação saudável, conhecer dados sobre a incidência de DCNT, refletir 
sobre o consumo abusivo dos alimentos industrializados e o consumo insuficiente de alimentos integrais e 
naturais, descrever os hábitos alimentares e sua relação com as DCNT e detalhar as dietas indígenas como 
valorização cultural.  
A primeira ação foi realizada na Comunidade Indígena Malacacheta (Figura 5). Essa comunidade é localizada 
na região Serra da Lua, Terra Indígena Malacacheta, município do Cantá em Roraima. Essa terra indígena 
possui cerca de 1220 habitantes e 290 famílias. O povo predominante é o Wapichana, seguido do povo Macuxi 
(COSTA, 2019). 
 

Figura 5 – Ação na Comunidade Indígena Malacacheta 

 

 
Fonte: ALVES; ALVES (2022). 

 
Essa ação foi desenvolvida por 16 membros do projeto, sendo 13 alunos e 3 professoras. Quinze desses 
participantes são do Instituto Insikiran e um é do curso de Medicina da UFRR. Além disso, participaram 
aproximadamente 70 habitantes da Comunidade Indígena Malacacheta, em sua maioria crianças. Essa 
atividade foi dividida em 4 etapas. Começou com uma breve apresentação sobre alimentação saudável. Nesse 
primeiro contato com os participantes, usou-se a mesma estratégia do primeiro encontro do programa e foi 
indagado se a alimentação deles era composta mais de alimentos naturais ou de ultraprocessados. A maior 
parte respondeu alimentos naturais. Com o seguimento da apresentação, foi explicado sobre o que são os 
alimentos industrializados, quais são os benefícios da alimentação adequada e qual é a recomendação da 
quantidade de alimentos necessários em uma refeição. 
Na segunda etapa, abordou-se sobre as DCNT e como elas estão intrinsecamente envolvidas com as práticas 
alimentares. Depois, formou-se grupos de crianças e grupos de adultos para poder trabalhar as dinâmicas 
específicas para cada faixa etária. Para as crianças, foi solicitado que elas desenhassem os alimentos que eles 
consumiam em casa e na escola, quais mais gostavam e aqueles que eles comiam com muita frequência e 
com pouca frequência. Já aos adultos, foi-lhes entregue uma folha que continha um prato com divisórias de 
tamanhos diferentes. Após isso, foi solicitado para eles colocarem os alimentos de acordo com a quantidade 
que os consumiam em uma refeição. Ao fim dessa prática, as crianças foram convidadas a compartilhar com o 
restante o que elas tinham desenhado. 
Ações como essa, portanto, são ferramentas de promoção de saúde. Elas devem ser pautadas na educação 
alimentar e nutricional, pois é preciso apresentar informações confiáveis sobre alimentação saudável e 
adequada, auxiliar para uma reflexão crítica dos determinantes da alimentação e conceber meios para a 
construção autônoma e voluntária de hábitos alimentares apropriados (BRASIL, 2014). 
 
CONCLUSÕES 
As DCNT precisam de ações institucionais, coletivas e individuais no sentido de promover saúde e preveni-las, 
principalmente na capacidade de escolher, comprar e consumir alimentos mais saudáveis. Dessa forma, o 



 

 

projeto de extensão #Saúde está na mesa: educação para o consumo alimentar saudável contribui para isso 
com a promoção de educação alimentar, que é uma estratégia da promoção de saúde. As atividades formaram 
promotores de saúde em educação alimentar saudável, que estão aptos para orientar sobre alimentação, 
desenvolver estratégias para a valorização da cultura alimentar e para mudanças de hábitos de vida 
inadequados. Possibilitando, assim, alterações significativas nos fatores modificáveis que afetam o 
aparecimento e o curso das DCNT na comunidade. 
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INTRODUÇÃO 
Comemora-se em 18 de junho o Dia do Profissional da Química. Trata-se de uma referência à publicação da 
Lei de nº 2800/56 que estabeleceu o dia 18 de junho como o “Dia Nacional do Químico”. Em 1956 criou o 
Conselho Federal de Química (CFQ) e os Conselhos Regionais de Química (CRQs). A lei veio para 
regulamentar o exercício profissional, que deixou de ser feito pelo Ministério do Trabalho e passou a ser 
realizado por profissionais da química eleitos para dirigir os Conselhos. Atualmente no Brasil há 21 Conselhos 
Regionais de Química, que orientam suas ações nas resoluções normativas e ordinárias publicadas pelo 
Conselho Federal de Química, que tem sede em Brasília.  
O Curso de Licenciatura em Química da UFRR desde 1991, primeiro ano de funcionamento do curso, celebra 
este dia juntamente com seus alunos, realizando atividades de extensão como a Semana de Química que tem 
na sua programação diferentes atividades como mostra pedagógica, palestras, demonstrações de 
experimentos, peça teatral, minicursos, visitas aos laboratórios, oficinas e gincanas entre outras atividades 
realizadas ao longo desses 31 anos de criação do curso. Todas essas atividades buscam envolver os alunos 
da UFRR e os alunos das escolas de Boa Vista. Com esta comemoração, procura-se mostrar aos alunos a 
importância desta ciência e conscientizá-los que na história de um curso existem momentos que se celebra, 
mas também há lutas que nos identificam. Em tempos onde os cidadãos estão pensando e agindo de forma 
cada vez mais individualizada, datas comemorativas representam momentos importantes de conscientização e 
de coletivização, onde segmentos da sociedade celebram, lutam, discutem e referenciam momentos 
importantes, passagens históricas ou fatos marcantes que os identificam. Diante de tantos desafios, os 
químicos merecem que esta seja uma data para o reconhecimento desse profissional e de sua importância para 
a sociedade. 
E em função da proximidade que o programa PIBID da UFRR promoveu entre as escolas e a universidade, em 
especial com o curso de Química, viu-se a necessidade de fortalecer esse vínculo não só com as escolas 
participantes deste programa, mas também ampliar essa aproximação com as escolas não participantes do 
PIBID, para isso a gincana, pelo seu caráter lúdico de brinquedo educativo (Bomtempo et al, 2000) foi escolhida 
para fortalecer essa aproximação.  
Gincana é um conjunto de tarefas que envolvam habilidades físicas ou mentais disputadas entre equipes que 
competem entre si com o mesmo objetivo final que é cumprir as tarefas dadas e sendo vencedora a equipe que 
tiver mais sorte ou obtiver a maior pontuação no final da competição. 
(https://www.significados.com.br/gincana/ ).   
Nesse cenário foi realizada a Gincana do Dia do Químico que teve por objetivo proporcionar a interação entre 
alunos do Curso de Licenciatura em Química, dos alunos do ensino médio, e dos professores do Curso de 
Química da UFRR e das Escolas do Estado, permitindo que os participantes testem seus conhecimentos em 
Química através de atividades e brincadeiras lúdicas sobre a Química, despertando o interesse do aluno do 
ensino médio para Química, além de divulgar e popularizar a ciência química perante a sociedade e promover 
o espírito humanitário nos participantes por meio da doação de sangue, alimentos e roupas. Além de promover  
a popularização da ciência química através da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber através do pluralismo de ideias, considerando a diversidade étnico-racial. 
Incluindo também os pilares do caráter a contar: Respeito, Responsabilidade, Zelo, Senso de Justiça, Cidadania 
e Solidariedade. 
Esse trabalho tem por objetivo apresentar a Gincana do Dia do Químico realizada pelo curso de Licenciatura 
em Química no ano de 2019. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A terceira edição da Gincana do dia do Químico ocorreu em três momentos:  
Primeiro momento: nesse momento foram feitas as inscrição das equipes, a qual poderia ser composta por 5 a 
10 alunos do Ensino Médio de escolas públicas ou privadas sob a responsabilidade de 1 a 5 professor/es ou 
de aluno regularmente matriculado no Curso de Química. 
Segundo momento: foi o momento destinado à entrega das tarefas DESENVOLVENDO O ESPÍRITO DE 
SOLIDARIEDADE, onde cada equipe fez a doação de alimentos e roupas as instituições de caridade que atuam 
na cidade de Boa Vista-RR. LIVRO DE QUÍMICA MAIS ANTIGO, onde cada equipe apresentou um livro de química 
para ser avaliado a data de impressão da gráfica mais antiga. QUÍMICA DÁ VIDA, QUÍMICA DOA SANGUE, cada 

equipe deveria apresentar o maior número de comprovantes de doação de sangue. 
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Terceiro momento: Esse é momento da realização da gincana e ocorreu no dia 18 de julho no Anexo do Bloco 
V da UFRR, no turno vespertino, com diversas atividades lúdicas que facilitam o ensino e a aprendizagem em 
química, como: COMPETIÇÃO DE DESENHO, onde cada equipe deveria fazer um desenho conforme 
solicitado da Comissão Organizadora. DISPUTA MUSICAL, cantar um trecho com pelo menos duas frases da 
música, que contenha a palavra solicitada pela Comissão Organizadora. FRASE COM OS ELEMENTOS 
QUÍMICOS, a equipe deveria criar frases coerentes de cinco ou mais palavras (sem repetição de elementos 
químicos) com os símbolos dos elementos químicos da tabela periódica. FALANDO COM AS MÃOS, teve o 
objetivo de incluir os participantes no universo da comunicação em Libras, bem como introduzir ao seu 
vocabulário expressões da Química nessa linguagem. TORTA NA CARA, os integrantes das equipes 
responderiam perguntas referentes ao tema “Química”. LÍNGUAS NATIVAS teve o objetivo de incluir os 
participantes no universo da comunicação das Línguas Indígenas, valorizando esse bem imaterial da identidade 
de um povo e também comemorando a promulgação da Organização das Nações Unidas – ONU do ano de 
2019 como “2019, o Ano Internacional das Línguas Indígenas”. Prestando nossa homenagem e nosso respeito 
aos valores dos diferentes povos indígenas habitantes em Roraima.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Das 9 tarefas executadas na gincana apresentamos nessa seção algumas delas. Como resultado da 
participação do público-alvo, a Gincana do Dia do Químico contou com a participação de quatro equipes (Figura 
1), totalizando 35 alunos, composto com por alunos e professores do Ensino Médio das Escolas da rede pública 
estadual: Escola Estadual Camilo Dias, Escola Estadual Maria dos Prazeres Mota, Escola Estadual Major 
Alcides, e da Escola Agrotécnica (AGRO) da UFRR. Além dos alunos, professores e técnicos do curso de 
Química licenciatura da UFRR.  Nessa figura podemos observar ainda a expressão de satisfação e integração 
entre os membros das equipes e o gosto em querer registrar um momento com a tabela periódica dos elementos 
químicos, um dos instrumentos muito marcante e popular entre os alunos no processo de ensino e 
aprendizagem de distribuição eletrônica, propriedades eletrônicas dos elementos, ligações químicas, entre 
outros assuntos. Vale ressaltar que não é comum nas escolas terem tabelas periódicas desse tamanho. Essa 
tabela auxiliou aos participantes na realização das diferentes tarefas, em especial na tarefa de elaboração de 
frases com os elementos químicos. Aqui foi possível os estudantes exercitarem e demonstrarem suas 
capacidades e habilidades de usarem bem a tabela periódica dos elementos químicos.  
 

Figura 1: Equipes participantes da Gincana do Dia do Químico. 

  
(a) Escola Estadual Professor Camilo Dias (b) Colégio Estadual Militarizado Professora Maria dos 

Prazeres Mota 

  
(c) Escola Estadual Major Alcides Rodrigues 

Santos 
(d) Escola Agrotécnica de Roraima – EAGRO 

Fonte: Autora (2019) 

 
A Figura 2 apresenta momentos das tarefas Competição de desenho, Fig. 1 (a) e a tarefa Torta na cara Fig. 
(1b).  Nessas duas figuras pode-se observar a concentração dos participantes que estão empenhados em 



 

 

realizar as tarefas determinadas para cada equipe. Comparando as imagens da Figura 1 com as da Figura 2 
podemos observar emoções diferentes, mas que expressam o sentimento de que todos os envolvidos fizeram 
um acordo de esforço coletivo de cada um dar o melhor de si, demonstrando  compromisso para alcançar o 
objetivo final que executar da melhor forma possível todas as tarefas visando obter a pontuação máxima e 
garantir a vitória da sua equipe.  É possível ainda perceber nessa figura que a participação na Gincana do Dia 
do Químico proporcionou parceria, interação e integração entre alunos do Curso de Licenciatura em Química, 
alunos do Ensino Médio, professores do Curso de Química da UFRR e das Escolas do Estado. 
 

Figura 2: Equipes desenvolvendo as atividades da Gincana. 
 

  
(a) Competição de desenho (b) Tarefa Torta na cara 

Fonte: Autora (2019) 

 
A Gincana proporcionou a interação entre os participantes, pois para desenvolverem as tarefas era requerido 
a união e o compartilhamento de ideias, produzindo e criando respostas em grupo. Possibilitou também que as 
equipes pudessem testar e rever seus conhecimentos sobre Química através de atividades e brincadeiras que 
trabalhavam a ludicidade da equipe, como por exemplo, a disputa musical e torta na cara. As atividades 
desenvolvidas na gincana colocam os alunos na posição de aprendizes-tutores, onde o aluno que tem mais 
facilidade de aprender pode auxiliar o outro nas suas dificuldades, o que pode fortalecer os vínculos entre as 
pessoas. Além de despertar o interesse do aluno do ensino médio para Química e popularizar a ciência química 
perante a sociedade. 
A Figura 3 (a) mostra as equipes realizando mais uma tarefa consultando a tabela periódica de modo a 
responder questões referentes aos símbolos, nomes e outras propriedades periódicas dos elementos 
apresentados na tabela. Essa tabela é confeccionada em tecido e chama muita a atenção do aluno por causa 
de seu tamanho grande e pouco comum, o que despertou muito o interesse deles em usarem os dados nela 
apresentados. A Figura 3 (b) registra um dos muitos momentos de interação entre os participantes da gincana 
e foi possível perceber que nessa interação ocorriam discussões com argumentos fundamentados na teoria 
química (leis, conceitos, simbologia, equações, etc.). Foi um momento marcante da gincana por ser perceptível 
que essa atividade, mesmo sendo um jogo, uma brincadeira, corrobora com Bomtempo (2000) promovendo e 
fortalecendo o ensino e aprendizagem em química. 

Figura 3: Equipes desenvolvendo as atividades da Gincana. 

 

  
(a) As equipes consultando a tabela periódica            (b) Os participantes interagindo entre si  

Fonte: Autora (2019) 

 
O espírito de competição e harmonia (Figura 4a) foi alcançado no evento com a realização da tarefa 
Desenvolvendo o espírito de solidariedade culminando com um grande ato de empatia e humanidade que 
arrecadou roupas e alimentos doados para a Casa Jardim Floresta (Figura 4b), que se trata de uma casa que 



 

 

acolhe os imigrantes venezuelanos que não podem ficar nos abrigos devido situações tais como, crianças 
tetraplégicas, gestantes com problemas de saúde, entre outras situações especiais. Essa tarefa foi muito 
marcante por sensibilizar o participante a cuidar do outro e levar a reflexão de como gostaríamos de ser tratado, 
caso  vivêssemos uma situação semelhante que vivem os migrantes venezuelanos de não terem uma casa, 
não terem emprego, não terem comida, não terem escolas e a liberdade e o direito de viverem na sua terra 
natal, no seu país de origem. 

 
Figura 4: Encerramento da Gincana do Dia do Químico 

 

  
                  (a)                                                                      (b)  
(a)   e (b)Confraternização da Gincana 

          
(c) Casa Jardim Floresta 

Fonte: Autora (2019) 

 
Com a realização da atividade FALANDO COM AS MÃOS, foi possível perceber que os participantes são 
simpatizantes e sensíveis às pessoas surdas, porém foi possível perceber que ainda temos muito a investir em 
políticas públicas educacionais que promovam a aprendizagem da linguagem de LIBRAS de modo a reduzir o 
letramento de pessoas ouvintes na língua de sinais. Mas, ficou a semente plantada nesses participantes para 
que é essencial para os não ouvintes se comunicarem com os ouvintes por meio da língua de sinais. Esse 
desafio de se comunicar por meio da linguagem de sinais LIBRAS é para todos os participantes dessa gincana, 
alunos e professores dos diferentes níveis de ensino.  
Na tarefa Química da vida que doa sangue e foi efetivada com a doação de sangue no Hemocentro de Roraima. 
Foi uma das tarefas de grande sucesso, pois os participantes entenderam muito bem a necessidade e se 
mostraram muito solidários e empáticos, demonstrando que os jovens quando motivados podem responder de 
forma positiva e dando esperança de que é possível formar jovens comprometidos com as suas 
responsabilidades de seres humanos e de cidadania. 
 
CONCLUSÕES 
A Gincana do Dia do Químico, na sua terceira edição, foi um grande sucesso, pois contou com a assiduidade 
dos inscritos e permitiu a interação e integração entre alunos e professores do Ensino Superior, Ensino Médio 
e Ensino Básico Técnico e Tecnológico. As tarefas executadas pelos participantes permitiram discutir e revisar 
conceitos e fundamentos da Química nas áreas de química geral, química orgânica, química inorgânica, além 
de sensibilizar para a solidariedade humana e para a valorização dos povos indígenas de Roraima.  As 
diferentes tarefas realizadas de forma lúdica permitiram aos participantes testarem e demonstrarem seus 
conhecimentos de Química através de brincadeiras e aspectos lúdicos. Enfim, a Gincana do Dia do Químico 
contribuiu para a divulgação e popularização da ciência química e perante a sociedade, pois despertou o 
interesse do aluno do ensino médio para Química. E promoveu o espírito humanitário nos participantes por 
meio da doação de sangue, alimentos e roupas. Com a realização desta gincana foi possível ensinar química 
e despertar e viver as emoções do amor-próprio e do outro.  
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INTRODUÇÃO 
Na 74ª Reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas (2017) o ano de 2019 foi proclamado como o Ano 
Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos (International Year of the Periodic Table of Chemical 
Elements –IYPT 2019). Nesse ano também foi comemorado os 150 anos da Tabela Periódica dos Elementos 
Químicos, idealizada pelo cientista russo Dmitri Mendeleev (UNESCO, 2019). Através da celebração deste 
marco científico a ONU reconhece a importância da Tabela Periódica como uma das conquistas mais 
importantes e influentes da ciência moderna, que reflete a essência não apenas da química, mas também da 
física, da biologia, astronomia e outras ciências. 
O IYPT 2019 foi uma oportunidade para se refletir sobre os muitos aspectos da Tabela Periódica, incluindo sua 
história, o papel das mulheres na pesquisa científica, as tendências e as perspectivas mundiais sobre a ciência 
para o desenvolvimento sustentável, além dos impactos sociais e econômicos dessa área (UNESCO, 2019). 
O desenvolvimento da tabela periódica é uma das realizações mais fascinantes do mundo científico. Além de 
ilustrar os elementos químicos e suas propriedades, ela representa parte da natureza analisada e ressignificada 
pelo homem (TOMA,2019), que nos ajuda a expandir nossa compreensão de mundo.  (LEITE, 2019). 
O Curso de Licenciatura em Química da UFRR, num desejo de colaborar com as manifestações em 
comemoração ao Ano Internacional da Tabela Periódica dos elementos químicos, propôs divulgar e popularizar 
a tabela periódica dos elementos químicos através do desenvolvimento de atividades e exposição de tabelas e 
outros materiais relacionados aos elementos químicos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A ação foi desenvolvida por professores do curso de Licenciatura em Química da UFRR, com a colaboração 
de bolsistas dos programas PiBID e Residência Pedagógica do curso. Foram realizadas exposições (tabelas, 
cartazes, banners), palestras, aplicação de jogos, elaboração de tabelas e exibição de filmes relacionados a 
Tabela Periódica dos Elementos Químicos.  
Parte dos materiais utilizados para exposição, fazem parte do acervo do Labenqui (Laboratório de Ensino de 
Química) da UFRR. Professores e alunos envolvidos no projeto, separaram esses materiais, catalogaram e 
fizeram um cronograma de revezamento entre os participantes para a realização das atividades nos diversos 
ambientes de ensino. Os participantes eram responsáveis pela articulação, transporte, planejamento, 
organização das exposições e seu recolhimento nos diversos ambientes de ensino.  
Além disso, professores do curso de licenciatura em química da UFRR, contemplaram no planejamento de suas 
disciplinas, o desenvolvimento de atividades e materiais de divulgação sobre a tabela e os elementos químicos. 
Também foram realizadas palestras sobre a Tabela Periódica na UFRR e em escolas da rede pública do Estado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As atividades alusivas ao Ano Internacional da Tabela Periódica foram desenvolvidas no período de abril a 
dezembro de 2019. Uma das principais ações do projeto consistiu na exposição de tabelas periódicas 
(tamanhos aproximados de 4m x 2,5m) e banner explicativo sobre o IYPT 2019 (Figura 1). Ao todo foram usadas 
três tabelas, sendo duas de tecido e uma de papel em-plastificado. As tabelas de tecido pertencem ao 
Laboratório de Ensino de Química (Labenquim), do Departamento de Química da UFRR, e foram confecionadas 
por alunos do curso, sob orientação de professores do departamento.  A tabela em-plastificada é do tipo de 
montar, composta por 98 peças em tamanho A4, cada uma relacionada a um elemento químico e sua respectiva 
aplicação.  
As escolas eram inicialmente contactadas através de ofício, para esclarecer sobre a ação e solicitar autorização 
para a exposição, que em média permaneceu de 2 a 3 dias em cada instituição. Ao todo, foram atendidas com 
a exposição 12 Escolas estaduais, o Centro Socioeducativo do Estado, o Colégio de Aplicação (CAP), a Escola 
Agrotécnica (Eagro), 02 blocos do Centro de Ciências e Tecnologias (CCT) e o Centro de Ciências Agrárias 
(CCA) da UFRR.  A maioria das Escolas atendidas são de Boa Vista, sendo ainda uma do município do Cantá, 
uma de Alto Alegre e uma do Bonfim. A saber, o nome das Escolas Estaduais: Escola Estadual Militarizada 
Maria dos Prazeres Mota, Colégio Militar Estadual de Roraima, Escola Estadual Major Alcides, Escola Estadual 
Lobo Dalmada, Escola Estadual Ana Libória, Escola Estadual Camilo Dias, Escola Estadual Antônio Carlos 
Natalino, Escola Estadual Monteiro Lobato, Escola Estadual Vitória Mota Cruz, Escola Estadual Indígena 
Tuxaua Luiz Cadete (Cantá-RR), Escola Estadual Militarizada Desembargador Sadoc Pereira (Alto Alegre-RR) 
e Escola Estadual Aldebaro José Alcantara (Bonfim-RR). 



 

 

  

 
Figura 1. Exposições da Tabela Periódica na Eagro e Colégio de Aplicação da UFRR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Projeto “2019 – Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos” visitou a Escola Estadual 
Indígena Tuxaua Luiz Cadete na Comunidade Canauani, no Município do Cantá – RR, no dia 21 de setembro 
de 2019, data em que se comemorou o aniversário da Escola. Na ocasião, foram diversos alunos e professores 
dos cursos de química, medicina, farmácia, arquitetura, engenharia civil, etc. Na comunidade, todos foram muito 
bem recebidos e após apresentação dos integrantes das comitivas, cada professor e/ou responsável dirigiu-se 
a um local na escola para fazer os atendimentos e demonstração dos trabalhos à comunidade. Os professores 
Habdel Nasser e Ednalva Dantas, do curso de Licenciatura em Química, realizaram suas atividades na quadra 
da Escola, onde foram expostos banner, tabela periódica e jogos educativos através de aplicativos relacionados 
ao tema da tabela periódica. Os aplicativos utilizados foram “Elementos químicos e tabela periódica: Nomes 
teste” de Classificação Livre, Versão 2.2, oferecido por Andrey Solovyev, lançado em 13/09/2014 e “Periodic 
Table Quis” de Classificação Livre, Versão 1.6, oferecido por Sean Burnham, lançado em 11/10/2017 (Figura 
02).   
Figura 2. Telas iniciais dos aplicativos Elementos químicos e tabela periódica (esquerda) e alunos da Escola 
Estadual Indígena Tuxaua Luiz Cadete jogando (direita). 

 

 
 
 
Além dos jogos de aplicativos, também foram utilizados jogos envolvendo “bingo da tabela periódica” (Figura 
3) com alunos da disciplina de Química Geral II da UFRR  e alunos das Escolas Estaduais Camilo Dias, Major 
Alcides, Antônio Carlos Natalino e a Militarizada Desembargador Sadoc Pereira (Alto Alegre-RR). Em geral, os 
professores responsáveis pela aplicação dos jogos premiavam os alunos vencedores com caixas de chocolates. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Figura 3. Jogo “Bingo da tabela periódica” e aplicação do jogo na Escola Estadual Camilo Dias. 

 
 
Foram realizadas quatro palestras sobre o tema Tabela Periódica, sendo duas na UFRR e duas nas Escolas 
(Figura 4). Na UFRR, uma das palestras foi proferida pelo Dr. Ismael Moteiro Fernandez no dia 28 de agosto 
de 2019 com o tema “A construção da Tabela Periódica como obra coletiva”, que teve como público os alunos 
da disciplina QA250-Química Geral Básica (Turmas 06, 08 e 09), e a outra pelo acadêmico do curso de 
Licenciatura em Química, Raja Vidya Moreira, no dia 03 de dezembro de 2019 como parte da programação da 
XXVII Semana de Química da UFRR. As outras duas palestras foram proferidas pelos professores Habdel 
Nasser e Ednalva Dantas Duarte, ambos do Departamento de Química da UFRR, nas Escolas Estaduais 
Antônio Carlos Natalino e Indígena Tuxaua Luiz Cadete (Cantá-RR), respectivamente. 

 
Figura 4. Palestras proferidas pelo Dr. Ismael Monteiro na UFRR e Profa. Ednalva Duarte na Comunidade de 
Canauanim. 

 
 
Para destacar a importância da tabela periódica, em algumas disciplinas de “Química Geral Básica”,  foram 
realizadas atividades que utilizaram a tabela periódica como instrumento interdisciplinar e como pré-requisito 
para a obtenção de nota parcial na disciplina. No semestre 2019.1, a professora Karoline Dutra propôs as 
turmas de geologia, engenharia civil e uma turma mista de alunos dos cursos de geologia, engenharia civil, 
zootecnia e medicina veterinária, que realizassem uma pesquisa sobre a aplicação da tabela periódica nos 
seus respectivos cursos. Em seguida, foi solicitado que organizassem os conceitos em um banner e 
produzissem um folder para ser entregue no dia da apresentação.  Foi proposto também, que as turmas que 
encontrassem a possibilidade de levar materiais para exposição e relacionar os elementos de química com o 
seu curso, que assim fizessem, como a turma de geologia, que propôs levar minerais, fósseis e rochas para 
falar das suas composições química (Figura 5). Os alunos que trabalharam em equipe, se organizaram para a 
exposição que ocorreu no Núcleo de Pesquisa de Pós-Graduação da UFRR, no evento realizado em 
homenagem ao dia do Químico, comemorado no dia 18 de junho de 2019.  No evento, os alunos de geologia 
mostraram a aplicação da tabela periódica no curso em sua amostra de minerais, rochas e fósseis, além de 
montarem uma tabela interativa que relacionava esses minerais com os elementos químicos. Os alunos de 
zootecnia fizeram o mesmo, mostrando a aplicação da tabela periódica e a importância de alguns elementos 
químicos na criação de gases. Os alunos de medicina veterinária falaram sobre a química do leite e outras 
aplicações dos elementos químicos para o cuidado dos animais, enquanto os alunos de engenharia civil 
apresentaram as famílias da tabela periódica, a importância dos elementos para o curso de engenharia civil e 
os materiais utilizados para construção. 
 



 

 

 
 
 
Figura 5. Exposição de minerais, rochas e fósseis, e tabela periódica interativa da turma de Química Geral 
Básica para alunos do curso de Geologia. 

 
 
No semestre 2019.2, foi realizada  uma  atividade  com  a turma 06, da disciplina QA250- Química Geral Básica,  
do curso de bacharelado em ciências biológicas. A proposta era montar uma tabela periódica interativa fazendo 
a associação dos elementos químicos com o curso de Biologia. A tabela foi exposta pelos alunos da turma em 
uma parede no bloco de biologia e cada grupo apresentou as aplicações dos elementos químicos (Figura 6). 
 
Figura 6. Tabela Periódica criada e montada pelos alunos do curso de Bacharelado em Biologia na disciplina 
de Química Geral Básica. 

 
 

Foi importante observar a interação dos alunos e perceber que a proposta lhes possibilitou fazer a 
associação da tabela periódica com conhecimento dos seus respectivos cursos, além, é claro, de fazê-los 
observar que a química está presente em tudo ao nosso redor. Foram exibidos para os alunos da UFRR, no 
auditório do CCT, duas sessões do filme que conta a trajetória da cientista Marie Curie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 7. Exibição de filmes na UFRR. 

 
 

Além das atividades descritas, também podemos citar: a entrevista dada pelos professores Ednalva Dantas 
Duarte e Habdel Nasser, à rádio universitária, para divulgação do projeto e da Tabela Periódica; as atividades 
e exposições centradas no dia 18 de junho, em comemoração ao dia do químico; e a exposição de tabela 
durante a Semana de Física da UFRR. 
 
CONCLUSÕES 
Foram realizadas inúmeras atividades para comemorar, divulgar e popularizar a Tabela Periódica dos 
elementos químicos. As atividades envolveram a exposição de tabelas, realização de palestras, aplicação de 
jogos, elaboração de tabelas, exposição de materiais relacionados aos elementos químicos e exibição de filmes.   
Tais atividades foram desenvolvidas em diferentes espaços da UFRR e escolas do Estado de Roraima. De 
modo geral, oportunizaram o público em geral a conhecer e refletir sobre os muitos aspectos da Tabela 
Periódica, incluindo sua história, organização, aplicações, as tendências e as perspectivas mundiais sobre a 
ciência para o desenvolvimento sustentável, além dos impactos sociais e econômicos.   
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INTRODUÇÃO 
A linguagem pode se apresentar nas formas verbal e não verbal, mas apenas a forma verbal é considerada 
como algo unicamente humano, até o presente momento. A linguagem tem sido apontada como uma das 
funções psíquicas elementares da construção da identidade humana, trata-se de uma característica singular 
quando comparada com a comunicação percebida entre outros seres vivos de espécies diferentes. 
Dalgalarrondo (2019) afirma que a linguagem está dividida nas seguintes dimensões: fonética, fônica, 
semântica, sintática, prosódica e pragmática. Semelhante categorização pode ser encontrada em Schirmer, 
Fontoura e Nunes (2004) onde os mesmos afirmam que o processo de aquisição da linguagem envolve o 
desenvolvimento de quatro sistemas interdependentes: o pragmático, o fonológico, o semântico e o gramatical. 
Enquanto que para Mousinho et. al. (2008) a discussão é a de que a comunicação humana tem características 
que a tornam única pois é possível identificar que a comunicação humana possui três aspectos evidentes: o 
aspecto simbólico, o aspecto gramatical e aspecto denominado de sistema de comunicação social. 
Considerando que a linguagem é uma função psíquica essencial para explicar a natureza humana, então 
deduzimos que o emprego da linguagem possibilita ao ser humano desenvolver-se e também expõe a 
capacidade de aprender, isso significa que a língua falada e a língua escrita são objetos de estudo e desde 
então tem servido a propósitos sociais como o de melhorar o desempenho da linguagem ou também de 
identificar as alterações advindas dela, proporcionando intervenções no sentido de apresentar soluções para 
questões identificadas como problemas (MOUSINHO ET. AL., 2008). 
A linguagem é social e também neurobiológica, a linguagem se relaciona com a cognição e também com a 
comunicação. Ao observar as interações entre linguagem e cognição expomos a presença de outras funções 
psíquicas como a memória, a atenção e a sensopercepção. Enquanto que a interação da linguagem com a 
comunicação expõe a presença de uma forma, conteúdo e uso da linguagem que precisam ser consideradas 
(MOUSINHO ET. AL., 2008). 
No processo de aquisição da linguagem é importante destacar que ela apresenta elementos que darão forma 
ao próprio processo de desenvolvimento humano e que refletirão parte de sua própria história como a 
comunicação não-verbal, produção de sons, estrutura das sílabas, estrutura de frases, diálogo e brincadeiras. 
Quando o processo de aquisição da linguagem sofre perturbações em algum desses elementos, então o 
indivíduo que está a desenvolver-se pode ser percebido como alguém que está com dificuldades na área da 
linguagem (MOUSINHO ET. AL., 2008). 
Além de conseguirmos realizar a classificação em duas dimensões amplas, é possível também identificar as 
alterações patológicas da/na linguagem através de dois grupos gerais: alterações da linguagem secundárias a 
disfunção ou lesão neuronal e alterações da linguagem específicas da psicopatologia e ainda identificar um 
terceiro grupo denominado Alterações da linguagem em demências (DALGALARRONDO, 2019). 
Ao produzir classificações as ciências da saúde conseguem construir uma linguagem mais homogênea ao longo 
de suas interações, mas o agrupamento de sintomas, síndromes ou categorias clínicas não devem ser utilizados 
como forma de garantir uma avaliação adequada ou indicação de um melhor processo terapêutico para cada 
caso que se apresenta a estes profissionais. Esse esclarecimento apresentado por Novaes-Pinto e Santana 
(2009) expõe a importância que deve ser dada aos materiais produzidos cientificamente, bem como expõe a 
cautela com a qual devem ser empregadas essas mesmas classificações nas diferentes práticas profissionais, 
já que a proposta é conhecer o quadro geral do paciente sem deixar de olhar as características únicas que 
estes apresentam. 
Atualmente o processo de avaliação da linguagem com o objetivo de se traçar um diagnóstico e provável 
prognóstico, ocorre através de observação de ausência de características que se apresentam naturalmente 
desde a primeira infância como o balbucio, contato ocular e gestos, isto indica haver um desvio padrão da 
linguagem que pertencem a um determinado grupo social e cultural. Sendo um assunto que abarca diferentes 
categorias profissionais, dentre elas fonoaudiólogos, pedagogos, psicólogos, médicos, entre outros, torna-se 
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importante conhecer os instrumentos de uso não restrito para estes profissionais, e que ultimamente são 
maioria, como alternativas para compor a prática profissional. 
Novas-Pinto e Santana (2009) reforçaram a ideia de que a linguagem não pode ser vista sob a ótica 
localizacionista, apoiando assim os achados de Luria no que diz respeito ao Sistema Funcional Complexo (SFC) 
adotado por este para explicar a organização cerebral e a existência das funções psíquicas, mesmo diante de 
quadros clínicos onde há lesão cerebral em região específica, o diagnóstico de alterações da linguagem pode 
não ser o mesmo dada a singularidade de cada caso. Isso significa que as intervenções também não devem 
ser aplicadas do mesmo modo para todos os casos com um mesmo diagnóstico. 
Um outro tópico que é importante considerar quanto a avaliação da linguagem diz respeito às terapias não 
medicamentosas empregadas para pacientes com alterações na linguagem. Hamdan, Pereira e Riechi em 
2011, já apontavam sobre as dificuldades de encontrar pesquisas que empregam abordagens coerentes e 
eficientes reconhecidas cientificamente em território nacional. Deste modo, neste trabalho buscou-se indicar as 
principais pesquisas produzidas sobre Reabilitação Neuropsicológica (RN), como uma forma de fortalecer os 
trabalhos já realizados bem como de evidenciar a necessidade urgente de se ampliar os estudos científicos 
sobre o assunto.  
Consideramos importante também esclarecer que empregar o termo RN requer um conhecimento prévio dos 
conceitos específicos que formam a concepção de reabilitação. Lara (2021) apresenta os termos identificar, 
recuperar e reorganizar, além da psicoterapia, como conceitos introdutórios daquilo que faz parte do objetivo 
da reabilitação. 
O artigo está organizado de modo a apresentar as classificações gerais sobre alterações da linguagem já 
previstas na literatura, além de dedicar um capítulo específico para o levantamento dos instrumentos que 
servem ao propósito de diagnosticar essas mesmas alterações no cenário científico atual, e em um novo 
capítulo discute-se os métodos de intervenção como possibilidades de atuação para o neuropsicólogo. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho possui do ponto de vista de sua natureza, características de pesquisa básica, que conforme 
Prodanov e Freitas (2013) é o tipo de pesquisa que objetiva suscitar conhecimentos novos e úteis, mas sem 
aplicação prática. Podendo ser corroborado ainda de acordo com Santos, Molina e Dias (2007, p. 126) como 
pesquisa pura que corresponde a “aquisição de conhecimento de forma teórica, sem finalidade de utilização 
(prática) ”.  
No que concerne a pesquisa bibliográfica, a autora Santos, Molina e Dias (2007: 127) conceituam como sendo: 

“Uma pesquisa obrigatória a todo e qualquer modelo de trabalho científico. É um estudo 

organizado sistematicamente com base em materiais publicados. São exigidas a busca de 
informações bibliográficas e a seleção de documentos que se relacionam com os objetos da 

pesquisa. Dentre os materiais que fontes de informação e conhecimento os mais utilizados são 

livros, revistas (periódicos), textos da internet, documentários, fitas de vídeo, DVDs, disquetes, 

entre outros.” 
 

Logo, a pesquisa bibliográfica foi o alicerce para desenvolver o referencial teórico, permitindo por meio de 
autores como Dalgalarrondo (2019), Giust (2007) e Lin (2021) levantar informações sobre o campo teórico da 
linguagem e as influências que afetam seu desenvolvimento na vida do homem. 
Com objetivo de pesquisa descritiva, uma vez que os fatos foram observados sem nenhum tipo de intervenção 
direta sobre eles, utilizando livros, revistas, dissertações, artigos e teses que abordam os assuntos Linguagem, 
Transtornos da Linguagem e Métodos Terapêuticos, este trabalho se ocupou em organizar didaticamente as 
relações entre estes conceitos. 
A maneira pela qual os dados da pesquisa foram coletados são chamados de procedimentos técnicos, ele é 
importante pois demonstra o delineamento planejado para a pesquisa acontecer, e considerou as pesquisas 
bibliográfica e documental já existentes sobre o assunto, selecionando fontes fidedignas de informações. Sendo 
que a pesquisa documental se difere da bibliográfica segundo Gil (2008) como aquelas que ainda não 
receberam nenhum tipo de tratamento analítico, podendo ser considerada como fonte de primeira mão ou fonte 
de segunda mão. 
Prodanov e Freitas (2013: 56) afirmam ainda que documento é “qualquer registro que possa ser usado como 
fonte de informação, por meio de investigação, que engloba: observação; leitura; reflexão e crítica”. 
Após a delineação do estudo, uma busca foi aprofundada e realizada acerca do tema. O objeto de pesquisa 
desta pesquisa foi composto por artigos científicos que foram publicados na base de dados BVS-PSI, Scielo, 
PEPSIC, revistas de universidades e faculdades etc. O critério de inclusão contemplou os artigos científicos 
correlatos à questão norteadora deste estudo que é: como avaliar as alterações da linguagem?. Diante disto, 
todos os demais casos foram excluídos do estudo.  
A natureza da pesquisa é qualitativa. O método de abordagem utilizado foi o dedutivo, pois a proposta do estudo 
concerne melhor clarear o fenômeno de forma a partir do geral para o específico. (LAKATOS; MARCONI, 2003). 
 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Identificar quais fatores interferem no desenvolvimento adequado da linguagem tem sido objeto de estudo de 
pesquisadores. Lin et. al. (2021) apontam em uma pesquisa de revisão sistemática, que o uso precoce de 
aparelhos tecnológicos como os smartphones impactam, já nos primeiros meses de vida, o processo de 
aquisição e desenvolvimento da linguagem, enquanto Barbosa et. al. (2021) sugerem que os casos de atraso 
no desenvolvimento neuropsicomotor estão relacionadas as condições socioeconômicas das famílias e das 
condições do parto que podem ser do tipo pré-termo e a termo, nessa revisão integrativa de literatura o 
levantamento apontou ainda que as condições biológicas e sociais da criança vão influenciar no 
desenvolvimento neuropsicomotor que pode acarretar em atraso no desenvolvimento da linguagem além de 
outros déficits. Leandro et. al (2021) reconhecem em seu estudo que o desenvolvimento da linguagem está 
relacionado a fatores biológicos, psicológicos e sociais, e por ser uma questão multicausal sua pesquisa 
concentrou-se em destacar os fenômenos paternidade e socioeconômico, que os levou a concluir que tanto a 
ausência paterna quanto a condição socioeconômica da criança influenciam o desenvolvimento da sua 
linguagem. 
Em uma pesquisa realizada por Maranhão et. al. (2017) sobre quadros de afasia, foi feita uma correlação entre 
condição clínica de Hemorragia Subaracnóidea Aneurismática (HSA) e presença de diagnóstico de Afasia, onde 
os resultados apontaram haver pacientes que desenvolveram afasia na fase pré-operatória para a oclusão do 
aneurisma, acarretando em um percentual de 42,30% do total (n=26) de casos avaliados. Uma informação 
relevante é a de que os pacientes avaliados apresentaram níveis variados de comprometimento da linguagem, 
isso nos sugere que apesar do diagnóstico ser o mesmo, cada paciente apresenta características únicas dentro 
do seu quadro. 
Nota-se por conseguinte que a linguagem é resultado tanto de questões biológicas quanto sociais, e que ao 
sofrer alterações, estas podem resultar em um desenvolvimento positivo ou desenvolvimento negativo para o 
indivíduo. A ciência se ocupa em pesquisar sobre aquilo que causa alterações no sentido de reforçar 
recomendações sobre os impactos positivos e de ofertar intervenções sobre os déficits, tanto quanto busca 
soluções que possam minimizar ou eliminar estes mesmos déficits. Como podem perceber os trabalhos de Lin 
et. al. (2021), Barbosa et. al. (2021) e Leandro et. al (2021) tratam de temas diferentes conectados pela função 
psíquica linguagem, e a conclusão que se tem é a de que a linguagem pode ser favorecida ou minada a 
depender do contexto em que é avaliada. 
Os casos de dificuldades ou atrasos no desenvolvimento da linguagem também podem ser identificados no 
início da vida escolar, no Brasil isso significa que as evidencias de atraso no desenvolvimento da linguagem 
poderão ser mais percebidos e identificados quando a criança estiver inserida na educação infantil, etapa 
prevista da LDB 9394/96. Isso nos demonstra que alterações na linguagem não possuem um grupo focal 
específicos, vai desde a infância até a velhice, podendo se apresentar seja por questões biológicas como as 
lesões cerebrais seja por questões psicológicas ou até mesmo questões sociais, daí o emprego do termo 
multicausal, pois não há evidencias científicas que consigam, até o presente momento, determinar uma única 
causa (SCHIRMER, FONTOURA E NUNES, 2004).  
A autora Giusti (2007) acredita que o atraso no desenvolvimento da linguagem necessita de intervenção 
precoce, pois trata-se de um problema comum em pré-escolares. Destaca ainda que a importância da 
estimulação precoce está na redução dos impactos que o atraso da linguagem pode acarretar para a adaptação 
dos indivíduos, incluindo reduzir casos de diagnósticos “tardios” ou até mesmo viabilizar a superação total do 
atraso identificado. Uma dificuldade que os profissionais que lidam com esta demanda têm, é a limitada 
disponibilidade de instrumentos padronizados que possam auxiliar no processo de diagnóstico de forma 
precoce e também de intervenção terapêutica. 
Ao observar a psicopatologia como o espaço científico propício para a reunião de informações sobre os 
transtornos mentais, torna-se inevitável realizar agrupamentos destes transtornos como forma de estabelecer 
didaticamente as relações entre os mesmos, Dalgalarrondo (2019) reporta a necessidade de se classificar os 
transtornos mentais da linguagem em Alterações que foram observadas após uma disfunção ou lesão neuronal 
e Alterações que estão associadas a estados, condições ou transtornos psicopatológicos, é possível ainda 
verificar alterações da linguagem em outras patologias que não são classificadas como alterações da linguagem 
como os quadros de Demência (incluindo o Alzheimer), Esquizofrenia, no Transtorno do Espectro Autista, 
Transtorno do Déficit de Atenção/ Hiperatividade, Transtornos do Humor (Depressão, Mania) e os Transtornos 
de Personalidade (Esquizotípica, Dependente, Obsessivo-compulsivo, Narcisista, Histriônica). 
Como está evidenciado a linguagem na literatura, é um fenômeno importante para a construção da identidade 
social humana, e os esforços em identificar a causa ou o tratamento para aquilo que se considera atraso no 
desenvolvimento da linguagem tem sido recorrente. Assim temos trabalhos que sugerem o uso de determinadas 
ferramentas para a produção de diagnósticos, bem como de outros trabalhos que indicam o emprego de 
métodos interventivos para os casos de atraso no desenvolvimento da linguagem. 
 



 

 

Avaliação diagnóstica da linguagem 
No processo de avaliação psicológica da linguagem três componentes precisam ser verificados: a cognição, a 
linguística, e o social, pois os três compõe a linguagem e são estes processos que quando alterados 
apresentam características que podem ser identificadas durante a avaliação e por conseguinte trabalhadas nas 
terapias recomendadas. Em um trabalho divulgado por Giusti (2007) fonoaudióloga, a autora expõe a escassez 
de instrumentos que possam auxiliar os profissionais que lidam com o processo de avaliação da linguagem, e 
apresenta neste mesmo trabalho os resultados alcançados com sua pesquisa sobre o Test of Early Language 
Development (TELD-3) indicando haver a necessidade de coletar mais evidencias sobre os quesitos 
sensibilidade e especificidade para o emprego do TELD-3 na população falante do português brasileiro. 
Ainda sobre o trabalho de Giusti (2007) em seu levantamento bibliográfico sobre instrumentos que podem ser 
empregados para avaliar a linguagem, a autora reporta três tipos de testes encontrados, podendo os mesmos 
serem categorizados como testes de triagem, testes de avaliação precoce do desenvolvimento da linguagem e 
testes que avaliam componentes específicos da linguagem. Para os de triagem foram identificados os seguintes 
testes: Peabody Picture Vocabulary Test, Token Test for Children, CELF-3 Screening Test, Kindergarten 
Language Screening Test, Denver Development Screening Test II, os de avaliação precoce do desenvolvimento 
da linguagem são: Early Language Milestone Scale, Test of Early Language Development (TELD), entre outros, 
quanto aos testes que avaliam componentes específicos da linguagem foram identificados os seguintes: Test 
of Examining Expressive Morphology, Test of Word Finding, todos estes são instrumentos empregados por 
fonoaudiólogos norte-americanos sem equivalência validada para o português brasileiro, atualmente. 
Além dos testes supramencionados, Giusti (2007) destaca o trabalho pioneiro realizado na elaboração do teste 
ABFW Teste de Linguagem Infantil, produzido em território nacional e direcionado ao público falante do 
Português brasileiro no ano de 2004, cabe ressaltar que o teste em questão é voltado para a etapa diagnóstica 
das áreas de fonologia, vocabulário, fluência e pragmática de crianças de 2 a 12 anos, outro instrumento 
também destacado é o Protocolo de Observação Comportamental (PROC) que também pode ser empregado 
para avaliar crianças de 1 a 4 anos de idade, ambos os instrumentos estão em comercialização no mercado 
brasileiro para aquisição. Sobre esses dois instrumentos, pode-se inferir que podem ser empregados em 
avaliação diagnóstica precoce sobre o desenvolvimento da linguagem, e não possuem uso exclusivo para 
alguma categoria profissional. 
Em um trabalho de revisão bibliográfica Lindau, et. al. (2015) apresentam como resultado de seu levantamento 
um total de quatro testes adaptados para o português brasileiro, com enfoque para crianças pré-escolares, que 
são empregados para realização de avaliações diagnósticas: Teste Illinois De Habilidades Psicolinguísticas 
(ITPA), Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (TVIP), Test of Language Development Primary: 3 (TOLD-
P:3), Test of Early Language Development: Third Edition" (TELD-3), Teste de Linguagem Infantil – ABFW, 
Protocolo de Observação Comportamental" – PROC, Protocolo para Observação do Desenvolvimento 
Cognitivo e de Linguagem Expressiva (PODCLE), e sua versão revisada (PODCLE-r). A conclusão desta 
revisão bibliográfica é a de que a quantidade de instrumentos produzidos ou validados em território nacional 
ainda é escasso bem como pesquisas sobre a temática, assim como Giusti (2007) e Serafim, et. al. (2008) já 
haviam observado. 
Outro recurso diagnóstico não restrito para psicólogos é o TENA (Teste de Nomeação Automática), empregado 
para estimar a habilidade de ver e nomear um símbolo (SILVA, MECCA E MACEDO, 2018). Um outro 
instrumento é o PROLEC, de autoria de Cuetos, Rodrigues e Ruano (2014), trata-se de instrumento voltado 
para escolares cursando do 2º 
  ao 5º ano do ensino fundamental, servindo de instrumento para processo diagnóstico capaz de compreender 
as dificuldades de leitura que o avaliado apresenta, empregando o modelo dupla rota em sua construção, toda 
a sua estrutura evidencia a avaliação de aspectos pertencentes ao campo da linguística. 
Há também o CONFIAS: Consciência Fonológica, trata-se de um teste empregado para crianças não 
alfabetizadas e em processo de alfabetização, o objetivo como o próprio nome já diz é de avaliar a consciência 
fonológica do avaliado, um ponto interessante sobre esse instrumento é que ele pode ser empregado não só 
para diagnóstico mas também para intervenção terapêutica, isso significa versatilidade para o profissional que 
atua de forma interventiva (MOOJEN, et. al., 2015). 
Sobre a Bateria MAC (Bateria Montreal de Avaliação da Comunicação) cabe esclarecer que vem sendo 
empregada com maior ênfase por profissionais fonoaudiólogos, Fonseca et. al. (2018) esclarece que a 
ferramenta foi criada para avaliar sujeitos com lesões no hemisfério direito e por esse motivo nesse artigo, faz 
a sugestão de não incluí-lo no rol de testes para serem empregados em casos de alterações da linguagem 
associados a estados, condições ou transtornos patológicos. 
Outra ferramenta que segue o mesmo objetivo que a Bateria MAC é a Bateria MTL (Bateria Montreal Toulouse 
de Avaliação da Linguagem), que visa identificar alterações de linguagem presentes em quadros neurológicos 
como os de Afasia. O emprego da Bateria MTL serve para diagnosticar e seus resultados podem ser utilizados 
para a indicação de prognóstico e também de reabilitação, isso significa que a ferramenta é versátil em seu 
emprego (PARENTE ET. AL., 2018). 



 

 

Há ainda uma coleção composta de 5 volumes e cada volume está direcionado para um público alvo específico, 
esses volumes avaliam a linguagem, também não é de uso restrito a profissionais, e cada volume enfoca um 
objeto de avaliação da linguagem, o primeiro volume dedica-se a avaliar a leitura de palavras e pseudopalavras, 
o segundo avalia a compreensão de leitura textual, o terceiro volume trata-se de tarefa de escrita de palavras 
e pseudopalavras, o quarto são tarefas de leitura de palavras e pseudopalavras e o quinto volume dedica-se a 
avaliar a fluência da leitura textual (RODRIGUES, MINÁ E SALLES, 2017). 
 
Intervenção 
Indicativos de critérios para a construção de intervenções sobre déficits da linguagem podem ser observadas 
nos trabalhos de Schirmer, Fontoura e Nunes (2004) e Viana et. al. 2017) que sugerem o uso da ludicidade 
para realizar intervenções sobre casos de alterações da linguagem, mas essas intervenções devem estar 
atreladas a necessidade específica da criança, que pode ser do tipo fonológica, lexical, visual, sintático ou 
semântico, isso significa que no processo de diagnóstico essa informação já deverá ter sido levantada para que 
na etapa de intervenção terapêutica o profissional possa selecionar um método de abordagem apropriado, 
visando alcançar progresso. Um destaque deve ser dado para o que se considera didaticamente como 
componentes da Reabilitação Neuropsicológica (RN) e também para o emprego do termo Reabilitação, visto 
que esta palavra sugere haver a possibilidade de retorno da função psíquica quando em realidade o melhor 
termo a ser empregado é o de Intervenção, considerando que a depender do diagnóstico, a chamada RN 
consegue produzir adaptação mas não reabilitar a função psíquica alterada (SIMON E RIBEIRO, 2011). 
Uma outra informação importante sobre a RN é tratada por Rodrigues (2013) que apresenta quatro formas de 
reorganização funcional para as reabilitações, podendo estas servirem ao propósito de adaptação da área 
homóloga, redesignação entre funções, expansão do mapa cortical e compensação disfarçada. A reabilitação 
pode ser empregada ainda nos formatos individuais, em grupos com poucos pacientes ou com muitos 
pacientes. 
A psicoeducação, o treino cognitivo com uso do plano terapêutico e a resolução de problemas também são 
citadas por Rodrigues (2013) como métodos de abordagem eficientes para processos de reabilitação. Além do 
emprego de abordagem holística, abordagem não holística, abordagem top-down e bottom-up. 
Um outro modelo de intervenção é apresentado no trabalho de Santos (2005), denominado de Reitan Evaluation 
of Hemispheric Abilities and Brain Improvement Training (REHABIT) que num primeiro momento treina as 
funções críticas para um processamento geral. Outro modelo que a mesma autora apresenta é o modelo de 
intervenção Developmental Neuropsychological Remediation / Rehabilitation (DNRR), para essa autora os 
trabalhos sobre reabilitação neuropsicológica são recentes e ainda necessitam de maiores pesquisas e 
investimentos, como maneira de ampliar o campo de atuação desses profissionais e também dos ganhos 
percebidos pelos pacientes. 
Terapias comportamentais também são consideradas como um método de abordagem eficiente para ser 
empregadado na Reabilitação Neuropsicológica, o trabalho de Pontes e Hubner (2007) afirma que a RN precisa 
de um planejamento que possa nortear a intervenção, utilizando um total de nove passos para serem 
empregados para o tratamento de alterações de funções psíquicas, não necessariamente de alterações da 
linguagem. 
As terapias cognitivas também saõ citadas quando a RN faz uso de tecnologias em seu processo, Albuquerque 
e Scalabrin (2007) reportam o emprego da Teoria do Processamento de Informação para fundamentar a prática 
da reabilitação cognitiva com o uso de tecnologias computacionais através da inteligencia artificial, 
Apesar de estar claro a importância que a neuropsicologia possui para o avanço da ciência, ainda é necessário 
que métodos de abordagem sejam construídos, aplicados e divulgados, com vistas a fortalecer as práticas de 
intervenção terapêutica, a exemplo disso temos o trabalho de Corrêa (2009) que propõe o uso do Programa de 
Enriquecimento Instrumental (PEI), baseada na Teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada, o PEI coloca 
o paciente como ator ativo de seu próprio processo terapêutico, de essência construtivista. 
Em 2010, Fragata e Correia publicaram um artigo propondo a Musicoterapia como uma modalidade de 
Reabilitação Neuropsicológica a ser considerada, além da Reabilitação Cognitiva, a Psicoterapia, Trabalho com 
familiares, Ambiente terapêutico e o Trabalho de ensino protegido com pacientes, no trabalho em questão o 
método foi empregado com paciente diagnosticado com Demência Vascular.  
Em uma pesquisa focada na proposta de Reabilitação Neuropsicológica, Moraes (2012) organizou um processo 
de intervenção na modalidade Breve, para paciente com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral isquêmico, 
que resultou em afasia. Os resultados da intervenção apontam para uma significativa melhora do paciente 
considerando seu estágio inicial. 
Em um trabalho de revisão sistemática da literatura Scheffer, Klein e  Almeida (2013) já relatavam da dificuldade 
encontrada sobre a quantidade de trabalhos publicados sobre reabilitação neuropsicólogica da linguagem. 
Neste trabalho as autoras citam a Reabilitação Cognitiva como método de abordagem para pacientes com 
alterações da linguagem pertencentes ao grupo da disfunção ou lesão neuronal. 
Enquanto parte das propostas de intervenção em neuropsicologia são construídas para os casos de alterações 
da linguagem secundárias a disfunção ou lesão neuronal identificável, o trabalho de Soares, et. Al. (2013) 



 

 

formula uma proposta chama de Programa de Estimulação Psicolinguística, com aplicação de tarefas que 
pudesse estimular funções psíquicas ligadas ao desempenho da leitura e escrita de crianças. 
Uma proposta semelhante foi apresentada por Aldana, et. Al. (2014), que chamou seu método de abordagem 
de Programa de Intervenção e Rehabilitação Neuropsicológica apra a linguagem, tendo como público alvo da 
pesquisa paciente com diagnóstico de afasia resultante de evento vascular cerebral. Cabe salientar que este 
programa foi desenvolvido no México. 
O emprego da Reabilitação Cognitiva (RC) também vem sendo defendido para o tratamento de pacientes com 
diagnóstico de Alzheimer, Fontoura, et. al. (2017) sugerem que o emprego deste método pode compensar os 
déficits cognitivos e funcionais, para o bem estar da pessoa e do seu cuidador ou familiar. 
Em trabalho publicado sobre reabilitação neuropsicológica da linguagem para pacientes com Síndrome de 
Down, as autoras Fernandes, Araújo e Conceição (2022) explanam sobre a importância da reabilitação 
neuropsicológica como modalidade de terapia, e apesar de descreverem as etapas utilizadas na avaliação 
diagnóstica, a intervenção produzida sobre um caso específico não deixa claro a base teórica empregada para 
a tomada de decisão sobre os instrumentos utilizados. 
Enquanto o trabalho de Feitosa, et. al. (2022) avalia o emprego de jogos lúdicos pedagógicos enquanto recurso 
na RN, cujo público alvo é o de pacientes com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral, e o campo teórico 
utilizado como fundamentação é o cognitivismo. No trabalho de Dantas (2006) já se falava em RN para esse 
mesmo público através do treino cognitivo, que conforme já mencionado, é um método que já vem sendo 
empregado como uma das modalidades de intervenção neuropsicológicas. 
O mesmo ocorre com o trabalho de Silva, et. al. (2015) que também cita o treino cognitivo, como sendo uma 
das modalidades mais empregadas em tratamento terapêutico para pessoas idosas, objetivando a melhora das 
competências cotidianas dessas pessoas, servindo inclusive ao propósito de atuar em caráter preventivo sobre 
possível surgimento de quadros de demência futura. 
Os autores acima, citam ainda o emprego da terapia por reminiscências, onde as memórias e outros domínios 
agradáveis são estimulados para prevenir a depressão e aumentar a socialização (dimensão da vida humana 
mais afetada conforme o avanço em idade cronológica ou avanço de quadro clínico). 
Como podemos perceber, há um grande número de métodos de abordagem empregados para a reabilitação 
neuropsicológica da linguagem, mesmo em face do quantitativo de pesquisas publicadas em anos diferentes, 
é perceptível que desde a metade do século XX esse tema vem sendo investigado e as contribuições obtidas 
ao longo dos anos, consolidam a importância do tema ainda nos dias atuais. 

 
CONCLUSÕES 
Se para a ciência tem sido complexo adotar um conceito amplo e geral para descrever os fenômenos pelos 
quais ela se debruça, uma vez que não é objetivo desta trazer conceitos prontos e acabados, para os 
profissionais que se servem da ciência para produzirem sua prática torna-se essencial que suas intervenções 
sejam respaldadas pela junção tanto dos critérios científicos já encontrados quanto pelos métodos de 
abordagem já empregados e que trazem em seu bojo os resultados efetivamente observados. Essa inferência 
sobre teoria versus prática não é um tema recente, historicamente o que temos encontrado é justamente as 
diferenças daquilo que teoricamente poderá ser encontrado na prática.  
Isso significa que o conceito de linguagem encontrado na literatura reporta que esta se trata de uma função 
psíquica que pode sofrer alterações do tipo biológica e/ou social, e tais alterações podem acarretar no 
aparecimento de transtornos que a depender da classificação apresentada pela semiologia, poderá receber 
intervenção do tipo terapêutica de um neuropsicólogo. 
Logo, conhecer de que maneira a linguagem é caracterizada, ou quais instrumentos o neuropsicólogo pode 
adotar para o processo diagnóstico ou ainda quais métodos de abordagem apresentam bons indicadores de 
resolução dos problemas encontrados, são estratégias necessárias para a conduta do profissional. A linguagem 
é uma expressão humana dinâmica, sujeita a uma diversidade de fatores que afetam sua existência. Para a 
neuropsicologia, não só identificar um tipo de alteração específico da linguagem é importante, mas também o 
de auxiliar o avaliado sobre quais opções de tratamento este possui, considerando a realidade que ocupa. 
Novas-Pinto e Santana (2009) reforçaram a ideia de que a linguagem não pode ser vista sob a ótica 
localizacionista, apoiando assim os achados de Luria no que diz respeito ao Sistema Funcional Complexo (SFC) 
adotado por este para explicar a organização cerebral e a existência das funções psíquicas, mesmo diante de 
quadros clínicos onde há lesão cerebral em região específica, o diagnóstico de alterações da linguagem pode 
não ser o mesmo dada a singularidade de cada caso. Isso significa que as intervenções também não devem 
ser aplicadas de mesmo modo para todos os casos com um mesmo diagnóstico. 
Todos os dados levantados neste artigo apontam para a necessidade de um contínuo avanço da ciência para 
esclarecer o que é a linguagem e o que causa sua alteração, de que forma pode-se melhorar os instrumentos 
já existentes para avaliação diagnóstica e quais métodos e técnicas são eficazes enquanto método de 
abordagem para um número maior de alterações da linguagem, considerando que um número significativo de 
trabalhos tratam sobre diagnóstico e RN para os casos de alteração da linguagem secundária a disfunção ou 
lesão neuronal. 
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INTRODUÇÃO 
O ensino de Ciências da Natureza nos anos iniciais do Ensino Fundamental, conforme a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), tem requisitado do professor a adoção de práticas metodológicas que proponham uma 
progressão da aprendizagem em consonância com a aquisição de habilidades específica para cada série, 
capazes de despertar o interesse e a criatividade, “ampliando sua capacidade de observar, testar, comparar, 
questionar, assim como seus conhecimentos, preparando-os para níveis posteriores de aprendizagem” 
(COLAÇO; GIEHL; ZARA, 2017, p. 55). 
E, por conta disso, orienta o professor para o desenvolvimento de ações e atividades de caráter investigativo 
que permitam aos alunos “utilizar ferramentas de pesquisa, analisar dados, contrapor informações, etc., para 
que aprendam com autonomia” (MULINE; SOUZA, 2017, p. 02). 
No entanto, para que isso aconteça é imprescindível que os alunos sejam progressivamente estimulados por 
meio da organização de situações de aprendizagem fundamentadas na resolução de problemas enquanto 
metodologia de ensino (BRASIL, 2017), tarefa esta, um tanto difícil dada a situação de pandemia vivenciada 
atualmente. 
Não se pode negar que a pandemia provocada pelo covid-19 trouxe diversos desafios a todos os setores da 
sociedade numa escala global com consequências assustadoras e, em proporções alarmantes. No âmbito 
educacional, seus efeitos foram sentidos nitidamente por meio da suspensão imediata das aulas e da adoção 
do ensino remoto. 
Com essa nova realidade, cada sistema de ensino direcionou como deveria ser realizado esse novo formato 
de ensino. Em Boa Vista/RR, o sistema municipal de ensino, de posse das orientações legais, teóricas e 
didáticas, orientaram as escolas a adotarem meios digitais como o WhatsApp, assim como a entrega de 
apostilas impressas para aqueles que não tivessem acesso a internet, pois essa foi a forma encontrada para 
“manter uma comunicação ativa entre a escola e a família, entre os professores, professoras e os estudantes, 
de acolhimento e atenção nesse momento de distanciamento social (...)” (MONTEIRO, 2020, p. 240). 
No entanto, conforme evidenciado em pesquisas já realizadas sobre o assunto, como a de Alves (2020), 
Ferreira (2020), Monteiro (2020), uma nova situação se instaurou: ninguém realmente estava preparado para 
lidar com o ensino remoto, expondo uma triste realidade não apenas local, mas nacional: o apartheid digital 
vivenciado por estudantes e professores da Educação Básica. 
Diversas situações se destacaram e trouxeram angústias, inquietações e medos, a toda a comunidade escolar, 
pois sem a previsão de retorno as aulas presenciais, o ensino remoto, aos poucos, foi sendo inserido em todos 
os sistemas de ensino, e, por conseguinte, em todas as escolas, e realidades de sala de aula, que deixaram de 
ser aquele ambiente físico e tornaram-se salas de ensino virtual mediadas pelas novas tecnologias (ALVES, 
2020). 
Entre as angústias, inquietações e medos vivenciados, a preocupação com o processo avaliativo a ser realizado 
na perspectiva do ensino remoto foi uma das situações que mais se debateu entre os professores, 
principalmente a partir do 2º ano do Ensino Fundamental, onde os alunos são avaliados por meio de notas 
alcançadas pela aplicação de provas, testes, trabalhos, entre outros instrumentos. As principais perguntas eram 
voltadas para se saber quais seriam “as formas de avaliar nos novos espaços de ensinar e aprender” (ARAÚJO 
et al., 2020, p. 02). 
Tais preocupações partiam da premissa de que, se a avaliação da aprendizagem é um dos eixos da ação 
didática, para atender ao novo contexto instaurado pelo ensino remoto, deve haver o redirecionamento de 
estratégias de ensino e rotas de aprendizagem, para que assim, se consiga verificar se os estudantes estão 
conseguindo ou não aprender os conhecimentos ministrados (FERREIRA, 2020). 
Em se tratando do ensino de Ciências da natureza no Ensino Fundamental, a avaliação escolar se apresenta 
como “um componente do processo educativo que tem como finalidades orientar o ensino e facilitar a 
aprendizagem das ciências” (SILVA; MORADILLO, 2002, p. 29). 
Sendo assim, no atual cenário de pandemia vivenciado, e diante do ensino remoto, para saber se esta disciplina 
está conseguindo viabilizar a aquisição de habilidades específica em cada série, é importante que o professor 
implementa práticas avaliativas que lhe ajudem nesse processo. 
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Nessa nova realidade o que se observa é, de acordo com Araújo et al. (2020), uma combinação estratégias 
avaliativas mediadas pelas mídias digitais visando, de um lado, garantir a continuidade do ensino, e, de outro, 
a aprendizagem dos alunos, mesmo não alcançando os objetivos educacionais em sua totalidade. 
Assim, diante das aprendizagens essenciais a serem asseguradas ao aluno por meio do currículo escolar 
previsto para a disciplina de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental, e sabendo que a avaliação não 
deve visar “a atribuição de notas, mas, a facilitação da aprendizagem dos alunos e a orientação do ensino do 
professor” (SILVA; MORADILLO, 2002, p. 33), é que se compreende que, mesmo com todos os desafios 
impostos pelo atual contexto de pandemia de covid-19, é essencial que os espaços educativos sejam 
transpostos, para que assim o conhecimento chegue de forma significativa até o ambiente familiar dos 
estudantes. 
Avaliar no ensino remoto se torna, portanto, mais importante ainda porque, como seu nome sugere, “implica a 
retomada do curso de ação, ou a sua reorientação, pois é um diagnóstico da qualidade do processo de ensino 
e aprendizagem e não somente dos resultados” (COLAÇO; GIEHL; ZARA, 2017, p. 56), principalmente quando 
o que se vê é o desenvolvimento de uma logística complexa, no qual as práticas pedagógicas foram 
reorganizadas, tudo de maneira aligeirada e com uma apropriação até equivocada do significado de Educação 
a Distância (EaD), para que assim, as aulas fossem retomadas. 
E, o que a princípio era quase impossível de ser realizado, os professores conseguiram, de acordo com as suas 
limitações e potencialidades, tornar possível, pois unindo forças com a escola, reorganizaram o trabalho 
pedagógico, inovaram, ousaram e reinventaram a sala de aula. 
É, portanto, diante deste cenário de mudanças que esta pesquisa tem relevância social, científica e acadêmica. 
No âmbito social contribuiu mostrando como os professores da disciplina de Ciências da natureza do 4º ano do 
Ensino Fundamental de uma escola da Rede Pública Municipal de Ensino de Boa Vista/RR tem conduzido o 
processo avaliativo durante o ensino remoto. No âmbito científico e acadêmico ajudou a produzir conhecimentos 
teóricos e práticos sobre a avaliação que é desenvolvida neste componente curricular durante o período 
pandêmico, permitindo conhecer como os professores passaram a avaliar os alunos e as estratégias utilizadas. 
Como problemática de investigação questionou-se: Como os professores do 4º ano do Ensino Fundamental 
estão avaliando a aprendizagem dos alunos na disciplina de Ciências da Natureza durante o ensino remoto? 
Na busca por respondê-la surgiram como questões norteadoras deste estudo: A forma de avaliar os alunos no 
ensino de Ciências da Natureza no período de pandemia mudou? O novo formato de ensino remoto adotado 
facilitou ou dificultou a avaliação da aprendizagem dos alunos no ensino de Ciências da Natureza? Quais as 
estratégias avaliativas empregadas no ensino remoto? 
Logo, com o objetivo principal de analisar como os professores do 4º ano do Ensino Fundamental de uma 
escola municipal de Boa Vista/RR estão avaliando a aprendizagem dos alunos na disciplina de Ciências da 
Natureza durante o ensino remoto, este estudo, baseando-se, no desenvolvimento de uma pesquisa de campo 
e bibliográfica, com enfoque qualitativo, do tipo descritiva, cujo instrumento de coleta de dados foi um 
questionário estruturado no formato formulário do Google, trouxe para a análise a realidade de três professores 
de três turmas do 4º ano do Ensino Fundamental do turno matutino da Escola Municipal Professora Carmem 
Eugênia Macaggi, frente ao novo cenário educacional vivenciado.  
Os resultados obtidos permitiram, além de contribuir com a construção de um arcabouço teórico a respeito do 
processo avaliativo no ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental na perspectiva do ensino 
remoto, mostrar um pouco da realidade vivenciada, identificando, para isso, as estratégias avaliativas adotadas 
pelos professores da escola pesquisada analisando, para isso, se o processo de ensino e aprendizagem, 
conseguiu, efetivamente, cumprir com a sua função social e educativa, devido a necessidade de readaptação 
educacional que minimiza as consequências das suspensões de aulas presenciais, e, ao mesmo tempo, 
facilitasse a continuidade do ensino e permitisse a aprendizagem dos alunos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Sabendo que o ensino remoto é a realidade local bastante presente no contexto educacional em Boa Vista/RR 
desde abril de 2020 nas escolas municipais, a princípio por meio do Projeto “Aprendendo em Casa BV” de 
forma não obrigatória, até que as aulas foram retomadas em fevereiro de 2021 e se estendem até o presente 
momento, utilizando-se do WhatsApp como mecanismo para a realização do processo de ensino e 
aprendizagem, esta pesquisa, com o intuito de analisar como os professores do 4º ano do Ensino Fundamental 
de uma escola municipal estão avaliando a aprendizagem dos alunos na disciplina de Ciências da Natureza 
durante esse período, desenvolveu-se com abordagem qualitativa que trouxe como foco de análise “um 
universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, (...)” (ANDRADE, 2010, p. 21) 
essenciais à proposta implementada. 
Assim, para identificar as estratégias avaliativas adotadas pelos professores da escola pesquisada durante o 
ensino remoto na disciplina de Ciências da Natureza foram empregados como procedimentos, a pesquisa de 
campo por buscar “conhecer aspectos importantes e peculiares do comportamento humano em sociedade, 
buscando trazer elementos sempre atuais com o intuito de enriquecer o trabalho realizado” (CHIZZOTTI, 2013, 
p. 51), e, a bibliográfica justamente por “oferecer meios para definir, resolver não somente problemas já 



 

 

conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente” 
(LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 66). 
E, com o intuito de conhecer a percepção dos professores da escola pesquisada sobre a avaliação da 
aprendizagem em Ciências da Natureza no ensino remoto, este estudo caracterizou-se como sendo do tipo 
descritiva, uma vez que permitiu “registrar e descrever os fatos observados sem interferir neles” (ANDRADE, 
2010, p. 52), com o intuito de explicar os motivos de sua ocorrência, utilizando-se, para isso, dos resultados 
obtidos com a aplicação de um questionário estruturado, utilizando-se das ferramentas do formulário do Google, 
encaminhado por meio de link através do WhatsApp à três professoras do 4º ano do Ensino Fundamental, do 
turno matutino, da Escola Municipal Professora Carmem Eugênia Macaggi em Boa Vista/RR. 
A apresentação dos dados apresenta-se a seguir, por meio da transcrição das respostas obtidas junto às 
participantes do estudo, cujos resultados são analisados de forma descritiva, trazendo para a discussão a 
opinião de autores que abordam sobre o assunto proposto. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O questionário estruturado no formato formulário do Google esteve composto de 7 questões que permitiram 
analisar como as professoras do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professora Carmem 
Eugênia Macaggi estão avaliando a aprendizagem dos alunos na disciplina de Ciências da Natureza durante o 
ensino remoto, conforme tabela 1 que traz as perguntas e respostas obtidas: 
 
Tabela 1: A percepção dos professores sobre a avaliação da aprendizagem em Ciências da Natureza no ensino 
remoto 
 

Perguntas Respostas 

1)A forma de avaliar os alunos no ensino de Ciências da 
Natureza no período de pandemia mudou? O que 
mudou? 

Professora 1: “Sim. Agora deve ser levado em consideração 
além da aprendizagem dos alunos. Verificar se o aluno tem 
acesso as aulas remotas. Se consegue acompanhar”. 
Professora 2: “Sim, pois antes da pandemia tínhamos 
outros instrumentos de avaliação. Eram outras alternativas 
que auxiliavam no ensino aprendizagem”. 
Professora 3: “Sim, ensinar presencial é bem melhor para 
que o aluno compreenda e desenvolva algum projeto”. 

2)Como está sendo avaliada a aprendizagem dos alunos 
na disciplina de Ciências da Natureza durante o ensino 
remoto, tanto em relação a quem tem acesso à internet, 
quanto a quem não tem? 

Professora 1: “Através das atividades realizadas pelos 
alunos. Tanto os que tem acesso a internet como os que 
não tem. Que também realiza as atividades”. 
Professora 2: “Através do recebimento das atividades 
realizadas e da participação do aluno no grupo de watts ou 
atividades impressas entregues na escola”. 
Professora 3: “Por meio de vídeos e áudios”. 

3)Quais estratégias e/ou instrumentos estão sendo 
utilizadas para avaliar a aprendizagem dos alunos na 
disciplina de Ciências da Natureza durante o ensino 
remoto? 

Professora 1: “Acompanho via grupo de WhatsApp”. 
Professora 2: “Atividades realizadas com o livro didático, 
vídeos no YouTube e resumos explicativos”. 
Professora 3: “Aplicativos e vídeos relacionados ao tema 
abordado”. 

4)Você incorporou alguma ferramenta tecnológica que 
lhe ajudou a avaliar os alunos durante o processo de 
ensino e aprendizagem na disciplina de Ciências da 
natureza? Qual(is)? 

Professora 1: “Não”. 
Professora 2: “Não”. 
Professora 3: “Computador, tablet, celular”. 

5)O novo formato de ensino remoto adotado facilitou ou 
dificultou a avaliação da aprendizagem dos alunos no 
ensino de Ciências da Natureza? 

Professora 1: “Não”. 
Professora 2: “Com certeza dificultou por se tratar de 
crianças, além da falta de internet para alguns e o 
acompanhamento familiar”. 
Professora 3: “Dificultou”. 

6)Como você avalia o novo formato avaliativo no ensino 
remoto na disciplina de Ciências da natureza? 

Professora 1: “Ruim”. 
Professora 2: “Regular”. 
Professora 3: “Regular”. 



 

 

7)O novo formato de ensino adotado compromete a 
avaliação da aprendizagem dos alunos na disciplina de 
Ciências da natureza? Como isso acontece? 

Professora 1: “Sim. O aluno na sua maioria não consegue 
adquirir as habilidades necessárias”. 
Professora 2: “Sim, pois presencialmente realizava-se 
trabalhos mais práticos, facilitando assim a aprendizagem 
da criança”. 
Professora 3: “Compromete, é complicado você 
desenvolver um projeto na teoria só por meio de conteúdos 
não presencial e não pôr em prática aquilo que gostaria que 
ele aprendesse e vivesse a experiência de perto”. 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 
Numa análise dos resultados obtidos na primeira questão percebe-se que com certeza a forma de avaliar os 
alunos no ensino de Ciências da Natureza no período de pandemia mudou, demonstrando que “o ensino 
presencial, principalmente em se tratando da Educação Básica, ainda é uma premissa essencial” (ALVES, 
2020, p. 352). Logo, por mais que se critique o formato avaliativo adotado anteriormente, nesse novo formato 
tudo se tornou ainda mais difícil e mais complexo. 
Na segunda questão verifica-se que a avaliação da aprendizagem dos alunos na disciplina de Ciências da 
Natureza durante o ensino remoto, tanto em relação a quem tem acesso à internet, quanto a quem não tem, se 
resumiu a realização de atividades, por meio de vídeos ou áudios, nos grupos de WhatsApp, ou entregues na 
escola, tornando o processo de ensino e aprendizagem muito limitados conforme destaca Ferreira (2020). 
Na terceira questão ficou visível que as estratégias e/ou instrumentos utilizadas para avaliar a aprendizagem 
dos alunos na disciplina de Ciências da Natureza durante o ensino remoto foi o próprio acompanhamento via 
grupo de WhatsApp, atividades do livro didático, vídeos do YouTube relacionados ao tema abordado, resumos 
explicativos e aplicativos que tiveram o uso incorporado, confirmando que diante do atual cenário “as estratégias 
de mobilização entre alunos, professores, pais e gestores, são quase que exclusivamente, mediadas pelas 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) (...)” (SILVA et al., 2020, p. 59), mesmo se 
observando na quarta questão que duas das três professoras disseram não ter incorporado nenhuma 
ferramenta tecnológica que lhe ajudou a avaliar os alunos durante o processo de ensino e aprendizagem. 
Duas das três professoras também informaram que o novo formato de ensino remoto adotado dificultou a 
avaliação da aprendizagem dos alunos no ensino de Ciências da Natureza, quinta questão, confirmando-se 
“bastante desafiador para boa parte dos docentes e até para os pais, que se viram instados a atuar com mais 
intensidade na educação escolar de seus filhos” (COSTIN et al., 2020, p. 09). 
Desse modo, foi avaliado de regular a ruim o novo formato avaliativo no ensino remoto na disciplina de Ciências 
da natureza, conforme visualizado na sexta questão. Isso revela, mesmo que de modo não tão visível, os 
desafios, as dificuldades e as limitações enfrentadas, assim como o “‘estar presente’ ganha outra conotação, 
visto que as presenças físicas do professor e dos alunos não podem acontecer” (FERREIRA et al., 2020, p. 
03), requerendo, mais do que nunca, estratégias e recursos de ensino diversificados e cada vez mais 
potencializadores da aprendizagem. 
Por fim, na sétima questão ficou comprovado que o novo formato de ensino adotado compromete a avaliação 
da aprendizagem dos alunos na disciplina de Ciências da natureza, porque conforme relatado pelas professoras 
participantes do estudo, os alunos, em sua maioria, não estão conseguindo adquirir as habilidades necessárias, 
exigindo do professor, de acordo com Monteiro (2020), uma atuação docente mais efetiva, considerando que a 
mediação da família não pode substituir de forma alguma a presença desse profissional. E, por conta disso, 
nunca se exigiu tanto do educador, como se passou a requerer nos últimos tempos, sem nem se considerar se 
o mesmo estaria ou não preparado para isso. 

 
CONCLUSÕES 
O contexto pandêmico vivenciado e provocado pelo Coronavírus Disease 2019 (em inglês) ou Doença por 
Coronavírus – 2019 (em português), mundialmente conhecida como Covid-19, trouxe consequências 
inesperadas a educação, exigindo da escola, e, por conseguinte, dos professores, uma readequação da prática 
pedagógica e das metodologias de ensino utilizadas, pois diante da necessidade de reduzir a sua disseminação, 
medidas e cuidados foram tomados. 
Com o estabelecimento do distanciamento e o isolamento social, seus efeitos foram sentidos nitidamente na 
escola que teve a suspensão imediata das aulas e adoção do ensino remoto, enquanto protagonista do 
processo de ensino, para que os alunos não se saíssem tão prejudicados em sua aprendizagem. 
 
Diversos desafios se tornaram mais presentes e dificultaram a prática pedagógica. Ganhou evidência, por 
exemplo, a falta de acesso e de interação, de infraestrutura das escolas, em sua grande maioria, em termos de 
conexão com a internet, sem falar da formação precária dos professores no que tange ao uso das novas 



 

 

tecnologias digitais. Mas, nem isso foi empecilho para que o ensino remoto alcançasse todos os sistemas e 
seus níveis, etapas e modalidades de ensino. 
É fato que aprendizagens foram construídas e expectativas foram se solidificando, mesmo se observando que 
o número de interações virtuais, por exemplo, ou o pouco acompanhamento familiar na realização das 
atividades propostas, interferiram significativa e negativamente, no sucesso do processo de ensino e 
aprendizagem de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental nesse novo formato de ensino remoto. 
Em se tratando diretamente do processo avaliativo, sabe-se que antes da pandemia ele já não atendia a todas 
as complexidades existentes e acabava, na maioria das vezes, se resumindo ao ato de dar uma nota. Agora, 
com o ensino remoto que se apresenta como uma ou a única alternativa apropriada devido a situação 
pandêmica vivida, esse cenário tornou-se mais complicado ainda devido a diferentes situações impostas aos 
professores e as próprias famílias dos alunos, pois nem todos os pais podem acompanhar os filhos porque 
trabalham; a grande maioria dos pais não dominam os conteúdos trabalhados tendo em vista não ter formação 
adequada para isso; as atividades acabam sendo muito superficiais uma vez que os docentes não conseguem 
explicar ou demonstrar adequadamente pelo celular o conteúdo para que o aluno compreenda o que deve ser 
feito, por exemplo. 
E, por mais difícil que seja esse novo formato de ensino remoto, a avaliação da aprendizagem no ensino de 
Ciências da Natureza no Ensino Fundamental deve considerar, acima de tudo, o processo, e não apenas o 
resultado em formato de nota. O que realmente vale é a aprendizagem do aluno. 
Assim, diante do esforço da pesquisadora em trazer, na análise de dados, evidências extraídas a partir da 
realidade das professoras do 4º ano do Ensino fundamental de uma escola municipal de Boa Vista/RR, mesmo 
não representando a totalidade, ajudam a compreender como está sendo avaliada a aprendizagem dos alunos 
na disciplina de Ciências da Natureza durante o período pandêmico, em que o ensino remoto vem se 
constituindo a estratégia prática utilizada, possibilitando o repensar de estratégias que possam ser empregadas 
nesse contexto. 
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INTRODUÇÃO 
A importância da ciência do solo se dá por ser este recurso natural (solo) um componente relevante da 
paisagem, com diversas funções essenciais à vida, servindo como substrato para o crescimento das plantas, 
manutenção da qualidade da água e do ar, entre outras funções essenciais à sobrevivência dos seres vivos no 
planeta. Contudo, apesar disto, vem sendo bastante negligenciado sofrendo degradação por erosão, 
compactação, perdas de matéria orgânica, entre outros processos (MELO, 2008).  
Barros (2005) destaca a necessidade da realização de trabalhos que busquem ampliar a percepção do solo 
como componente essencial do meio natural e humano. Para Ruellan (1988) uma das formas de atingir este 
propósito é através da popularização do conhecimento do solo, ou seja, promovendo estudos (projetos de 
ensino, pesquisa e de extensão) que integrem tanto a comunidade interna das universidades (professores e 
acadêmicos), como a comunidade externa, composta por professores e alunos de escolas públicas ou privadas 
e a sociedade em geral. Nesse sentido, Barros (2005) reforça a importância do ensino de ciência empregando 
novas tecnologias de informação e de comunicação, como por exemplo, a educação on-line ou à distância, por 
possibilitar acesso a uma maior clientela.  
Com relação aos surdos, a inserção de alunos surdos em salas regulares de ensino tem gerado conflitos e 
angústias aos profissionais envolvidos nesse processo. Isso ocorre porque os professores que trabalham com 
alunos surdos, em situação de inclusão, enfrentam muitas dificuldades de comunicação. A maioria dos 
educadores não têm formação ou não se sentem preparados para trabalhar com esses alunos. Essas 
dificuldades ocorrem, mesmo diante da presença do Tradutor e Intérprete de Línguas de Sinais - TILS, pois a 
função desse profissional não pode transpor os aspectos pedagógicos. A escolarização e formação desses 
sujeitos pode exigir apropriações em níveis linguísticos completamente distintos da cultura ouvinte 
(STREIECHEN et al., 2017). A inclusão de educandos surdos nas mesmas salas de aula de ouvintes, com as 
mesmas estratégias metodológicas têm ocasionado um número crescente de surdos sem condições de 
evoluírem em seus estudos e em outros aspectos da vida. Portanto, quando se fala em espaço escolar, é 
necessário que reconheçamos as especificidades de cada grupo, ou seja, as características e peculiaridades 
linguísticas e culturais apresentadas e que permitam a participação de todos na busca do conhecimento 
(STREIECHEN et al., 2017). Pelo paradigma da inclusão, são os sistemas [...] que devem adaptar-se às 
necessidades das pessoas, de tal forma que elas possam participar juntamente com as pessoas em geral 
(SASSAKI, 2006). Por isso, em relação à educação formal do surdo é preciso que repensemos as práticas 
pedagógicas, considerando que vivemos em uma sociedade multicultural.  
Segundo IBGE (2020) há mais de 10 milhões de pessoas com algum problema relacionado a surdez, ou seja, 
5% da população é surda no Brasil, destes menos de 1% estão inseridos nos ensinos regulares da rede de 
educação profissional, científica e tecnológica dos cursos em todas as modalidades de ensino (integrado ao 
ensino médio, subsequente, PROEJA, tecnológica), o que demonstra as grandes barreiras que este grupo 
populacional ainda tem que ultrapassar, dada as dificuldades acima mencionadas. Contudo, se considerarmos 
em torno de 0,5% dos alunos matriculados (69.352 alunos) em 650 cursos dos eixos tecnológicos: meio 
ambiente e recurso naturais (agroecologia, agronegócio, aquicultura, cafeicultura, gestão ambiental, técnico em 
agropecuária, técnico em agronegócio, técnico em agricultura, entre outros) em mais de 250 unidades da rede 
tecnológica técnica e tecnológica de educação (http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2020.html, acesso em 
05/05/2021) estimamos em torno de 300 alunos surdos presentes ai, e sabendo que o ensino do conteúdo 
sobre solo nem sempre é tarefa fácil, este projeto se propôs desenvolver material didático-pedagógico na área 
de ciências do solo, voltado para alunos surdos e professores dos cursos técnico e tecnológico das áreas de 
ciências agrárias e afins, para ampla divulgação em ambiente virtual.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O Projeto foi realizada por equipe multidisciplinar composta por: engenheira agrônoma, professora da Escola 
Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima - EAGRO/UFRR, coordenadora do projeto, uma , Bacharel e 
Licenciada em Química,  professora do curso de Licenciatura de Química da UFRR (colaboradora), três 
intérpretes, sendo um profissional da UFRR, e uma do Instituto Federal de Roraima – IFRR e dois alunos de 
graduação, um aluno surdo do curso de graduação em Letras-LIBRAS da UFRR, fluente em LIBRAS 
(bolsista/2022) e uma aluna do curso de graduação em Agroecologia da EAGRO/UFRR (bolsista/2021). 
O projeto foi realizado nas seguintes etapas:  
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● 1ª Etapa: Revisão bibliográfica sobre cartilhas, glossários da área de solo e sinalários, cartilhas e/ou 
vídeos que apresentassem sinais relacionados aos conceitos básicos do solo.  

● 2ª Etapa: Após a verificação do que existia sobre os sinais de LIBRAS na área da pedologia, passou-se 
a construção dos sinais, a partir de conceitos básicos do solo: solo, ciência do solo, pedologia, pedon, 
formação do solo, morfologia do solo: cores, textura, estrutura e porosidade. Para tanto, foram 
realizados encontros periódicos. Os sinais propostos pelo bolsista do curso de LIBRAS estavam 
relacionados as particularidades do conceito ou das características específicas dos elementos do solo 
estudado. Também foram realizadas visitas ao Museu do Solo Roraima, onde estão expostas, na forma 
de monolito, as principais classes de solo encontradas no Estado de Roraima, e atividades em de 
análises de solos do Núcleo de Pesquisa Agrícolas (NUPAGRI) da UFRR, a fim de proporcionar práticas 
sensoriais relacionadas a morfologia do solo, tais como cores e textura (solo arenoso, argiloso, siltoso, 
etc.).  

● 3ª Etapa: passou-se a gravação de vídeos para a construção de um sinalário com conceitos do solo 
estudados na 1ª etapa. Esta etapa foi realizada no estúdio de gravação do Departamento de LIBRAS 
da UFRR. 

● 4ª Etapa: validação dos sinais junto à comunidade surda. Foram propostos 03 momentos distintos: o 
primeiro foi a realização de um evento no Dia Nacional do Surdo dia 26 de setembro, onde foram 
reunidos os alunos surdos e ouvintes da Escola Municipal Luiz Canará, que conta com 11 alunos surdos. 
O evento consistiu em uma visita ao Museu do Solo, onde o bolsista surdo e os intérpretes tiveram a 
oportunidade de falar da importância do solo, já com a apresentação dos sinais já desenvolvidos. 

● As próximas etapas previstas pretendem-se terminar o sinalário apresentando os sinais com as 13 
classes de solo, a cartilha e a validação dos sinais junto à comunidade surda e um evento alusivo ao 
dia Internacional do Solo que é comemorado todo o dia 05 de dezembro de 2022, como marco de 
projeto. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

O projeto de “Popularização da Ciência do Solo para Surdos” se encontra em andamento. 
Criação dos Sinais   
Foram criados sinais para os seguintes termos científicos na área da ciência do solo: pedon, pedologia, solo 
argiloso, solo arenoso, ciência do solo, estrutura do solo. É importante salientar que outros conceitos da área 
já possuem sinais em LIBRAS capazes de traduzir os conceitos tais como: solo, infiltração do solo, rocha, 
ciência do solo. A produção dos sinais para termos em Libras ocorre a partir da estrutura linguística gramatical 
da própria Língua de Sinais, frequentemente pela criação de um sinal composto, por analogia entre conceitos 
já existentes ou por empréstimos lexicais (FERNANDES et al. 2019).  
Segundo Facundo (2012), os recursos mais usados na produção de novas palavras são a derivação e a 
composição. A derivação é o processo responsável pelo enriquecimento da língua, visto que por meio desse 
processo se originam famílias de palavras, ampliando o léxico. Por sua vez, a composição trata-se da junção 
de dois termos independentes originando uma nova palavra. Ou seja, um novo sinal surge quando duas ideias 
se unem formando uma terceira e nova ideia. Todo esse processo foi constatado durante o desenvolvimento 
de sinais nos encontros realizados. Como exemplo o termo solo argiloso, o sinal criado é a junção da letra A 
(argila) com o sinal de pegajoso, tal como é possível perceber na texturização dos solos argilosos (Figura 1 – 
solo argiloso). 
                                                           Figura 1 – Sinal do solo argiloso  

 

                                     Fonte: Aniceto Júnior (2022). 
 
Saldanha (2011) ratifica que o surdo, em alguns casos, para criar novos sinais, parte de palavras e conceitos 
já conhecidos por ele, e que, portanto, se apropriam de sinais existentes. Com o entendimento de novos 



 

 

conceitos, ele faz a associação com os sinais já conhecidos e cria novos sinais para novos conceitos. Portanto, 
enquanto não entende o que está sendo explicado, não os cria.  
Produção do Sinalário  
O Sinalário é o conjunto de expressões que compõem o léxico de uma determinada língua de sinais (STUMPF, 
2005). No processo de produção destes vídeos, buscou-se introduzir os conceitos de cada termo científico na 
área da ciência do solo, apresentando ao final de cada definição o sinal criado. Na Figura 2 apresenta a 
produção dos vídeos. 

 Figura 2: Make off de produção do sinalários no Labaoratório de LIBRAS da UFRR – Campus Paricarana. 

 
  

 

                                                   Fonte: a autora (2022). 

Os sinalários são considerados os glossários em libras, são o resultado da criação de sinais e são usados para 
a difusão de termos específicos nas diversas áreas de formação. Além de colaborarem para ampliação e 
padronização do vocabulário em Libras, também constituem base de apoio para o trabalho do tradutor e 
intérprete de Libras, no aprendizado e uso de termos científicos (MALACARNE; OLIVEIRA, 2016). 
Validação dos Sinais de Libras – Encontro no Dia Nacional do Surdo  
Para a validação de sinais Dawes (2021) ressalta a importância de se trabalhar com especialistas em diferentes 
áreas, de modo a melhor se organizar os sinais terminológicos, destacando-se alguns importantes 
procedimentos para a validação de sinais: busca de bibliografia e fontes online oriundas de vários estados 
brasileiros, documentando-se a variação regional da Libras; convite a surdos para serem informantes da 
pesquisa; a autora também ressalta ser necessário haver participantes surdos adultos, fluentes em Libras, por 
se ter um conhecimento mais aprofundado no momento de se validar o sinal.  
Compreendendo que a concepção do projeto, já cumpria com essas exigências, no que tange às pesquisas, à 
participação de especialistas no assunto tratado, bem como a participação de três intérpretes e de um adulto 
surdo, fluente em LIBRAS, estudante de gradação em Licenciatura em Letras LIBRAS, buscou-se a ampliação 
da percepção dos sinais criados a partir do encontro da equipe do projeto e os alunos, docente e técnicos da 
Escola Municipal Luiz Canará com objetivo de compartilhar os sinais até então produzidos e a percepção destes 
por parte dos alunos (Figura 3).  



 

 

 
Figura 3: Alunos do ensino fundamental em visita ao Museu do Solo – Centro de Ciências Agrárias – 

UFRR/Campus Caumé. 
 

 
Fonte: Duarte (2022) 

 
Verificou-se a facilidade de compreensão destes sinais pelos estudantes surdos no decorrer das explanações 
realizadas pela professora de ciências do solo, o intérprete e aluno surdo.  A escassez de termos em Libras é 
percebida nas áreas científica, tecnológica e cultural, em todos os níveis de ensino. Tal constatação é uma 
preocupação de estudantes surdos, intérpretes de Libras e professores das várias disciplinas, acerca da 
assimilação dos conceitos científicos veiculados em salas de aula. Embora, principalmente no ambiente escolar, 
terminologias específicas de diversas áreas estejam sendo pensadas e criadas, de fato, faltam registros 
sistematizados desses sinais, dentro dos princípios da terminologia nas áreas científicas, tecnológicas e 
culturais (MARTINS, 2018). 
CONCLUSÕES 
Com a realização desse projeto, mesmo com os resultados parciais, foi possível promover a popularização da 
ciência do solo para surdos através da criação dos sinais e sinalário em LIBRAS e em especial com a realização 
da visita ao Museu de Solo de Roraima, assim espera-se contribuir para a ampliação do conhecimento dessa 
linguagem com a incorporação dos conceitos técnicos científicos da Ciência do Solo, além de promover a 
atenção e cuidado com o solo. 
Em continuidade ao projeto, espera-se promover novos encontros, desta vez com membros adultos da 
comunidade surda. 
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INTRODUÇÃO 
Com a pandemia, em 2020, as aulas presenciais foram suspensas e as escolas tiveram que adotar um modelo 
de ensino que melhor atendesse as exigências do isolamento social, ao mesmo tempo em que permitisse a 
continuidade do processo de ensino e aprendizagem. Como parte das estratégias utilizadas em Boa Vista/RR, 
o ensino remoto foi implantado trazendo diversos desafios e mudanças. Entre elas a forma de avaliar teve de 
ser repensada. 
Considerando a nova estrutura implantada, realizar esta pesquisa é importante porque trará, no contexto 
científico e acadêmico, contribuições empíricas e científicas sobre as adaptações realizadas no processo 
avaliativo de modo a permitir ao professor avaliar o trabalho por ele realizado e, ao mesmo tempo, a 
aprendizagem dos alunos. 
É fato que, antes mesmo de frequentar a escola o aluno inicia o seu processo de aprendizado que é vivenciado 
por meio das experiências cotidianas que fazem parte, nas quais lhe é solicitado, entre outros aspectos, a lidar 
com problemas matemáticos diversos. Quando iniciada sua escolarização, ele passa a ter acesso a novos 
conhecimentos, conceitos e significados, que de alguma forma, são associados aos conhecimentos prévios que 
tiveram anteriormente. 
Já na escola, visando à construção do conhecimento, do pensamento lógico-matemático, da resolução de 
problemas matemáticos, de forma significativa, Poffo (2009, p. 03) afirma que “o professor desenvolve 
estratégias, utiliza-se de metodologias de trabalho diferenciada, desenvolve jogos, etc., como didática para 
apresentar e facilitar a compreensão dos conteúdos escolares”, e, a partir disso, poder avaliar o progresso do 
aluno. 
O professor adota essa prática visando justamente facilitar a alfabetização matemática do aluno, a fim de 
estimulá-lo a desenvolver e adquirir as habilidades e competências necessárias ao seu desenvolvimento 
integral, com o intuito de conduzir e tornar o mais significativo possível a aprendizagem, visando tanto alcançar 
os objetivos educacionais propostos para a série e componente estudado, quanto dotá-lo dos conhecimentos 
que lhe serão necessárias para avançar em seus estudos subsequentes. 
Em se tratando do Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, o ensino de Matemática na escola volta-se, 
de acordo com Búrigo et al. (2012), para a formação integral do aluno, preparando-lhe para lidar com situações 
cotidianas, complexas ou não, que exijam múltiplas estratégias, soluções, avaliação e/ou interpretação, ou seja, 
que tenham aptidão para resolver problemas que dependam da utilização de conhecimentos matemáticos. 
Entretanto, com o contexto pandêmico vivenciado e provocado pelo covid-19, o professor deste componente 
curricular, para não deixar de cumprir com a sua função social e educativa, precisou mudar a forma de transmitir 
e de ensinar os seus conteúdos básicos, assim como a forma de avaliar os estudantes, principalmente quando 
se sabe que “a avaliação escolar que se conhece hoje surgiu por volta do século XVII, e que talvez não seja 
tão adequada para as demandas atuais” (LIMA; NASSER, 2020, p. 04). 
As consequências refletidas nos diferentes setores da sociedade, entre os quais está a educação, exigiu da 
escola uma readequação da prática pedagógica e das metodologias de ensino até então utilizadas em todas 
as disciplinas do currículo escolar, entre elas, o ensino de matemática, inclusive, na forma de avaliar, conforme 
destaca Ferreira et al. (2020, p. 01) que: 
 

“Os professores buscaram dar continuidade ao processo educativo, fazendo uso 
de recursos tecnológicos, recorrendo à apropriação de conhecimentos inerentes 
ao ensino a distância, assim como buscando cursos, lives, conferências e outros 
conteúdos disponíveis no meio digital. Ficou evidente o reduzido número de 
interações virtuais com os alunos e famílias, bem como o pouco 
acompanhamento familiar na realização das atividades desses discentes. 
Finalmente, é possível destacar que não houve formação específica para o 
professor utilizar, com qualidade, os recursos no formato online (FERREIRA, et 
al, 202, p. 1).” 
 



 

 

Como se pode observar, essa readequação solicitou, e, ao mesmo tempo, exigiu dos professores, 
principalmente, formação docente que lhes permitisse utilizar as novas tecnologias de ensino e adotassem uma 
abordagem multidisciplinar que desse conta da nova demanda exigida. A palavra-chave passou a ser inovação, 
ou seja, inovar sem desmotivar os alunos a participarem das aulas nessa nova perspectiva de ensino, o remoto, 
quando todos estavam acostumados ao ensino presencial diário. 
Contudo, não foi só a forma de ensinar que mudou. A forma de avaliar neste novo contexto também precisou 
ser repensada. O formato utilizado no ensino presencial não se encaixava mais neste novo cenário. E, por 
causa disso, “essas adaptações geraram outros dilemas sobre como seria o ensino e, consequentemente, como 
seria avaliar nestes modelos de ensino” (LIMA; NASSER, 2020, p. 01). 
Com isso, professor e aluno passaram a enfrentar novos desafios. O educador, por exemplo, teve de se 
preocupar em dotar o aluno de conhecimentos, habilidade e competências que são exigidas para ele prosseguir 
em seus estudos, ao mesmo tempo em que pensava em alternativas diferenciadas que lhe propiciasse verificar 
o processo de aprendizagem percorrido, justamente porque: 
 

“O ato de avaliar é uma prática que ocorre no sistema escolar em todos os níveis 
e modalidades de ensino e é parte integrante do processo de ensino-
aprendizagem, dessa forma a avaliação é um recurso importante e fundamental 
no âmbito escolar. Constitui-se como eixo norteador do processo ensino-
aprendizagem, uma vez que produz metodologias que viabilizem, em sala de 
aula, prática diferente das simples conferências de trabalhos de pesquisas 
bibliográficas – campo, de exercícios, dentre outros (SOUZA, 2020, p. 08-09)”. 

 
Logo, é um ato que não pode deixar de acontecer ao longo do processo educativo, seja ele presencial ou 
remoto, uma vez que permite ao professor analisar se os métodos de ensino desenvolvidos surtiram o efeito 
esperado, se os objetivos de ensino foram alcançados, principalmente quando este novo formato de ensino, o 
online, passou a exigir do educando muito mais dedicação nos estudos, vontade de aprender e de assimilar os 
conteúdos, enfim, de progredir, sem contar com a figura diária e presencial do educador. 
Na verdade, esse novo contexto pandêmico enfrentado, por conta do covid-19, trouxe para o debate 
educacional, a necessidade de readaptação educacional em todos os sentidos, justamente pela exigência de 
uma nova forma de comportamento social, impactando desde a forma de se movimentar e de consumir, até as 
estratégias de trabalho e de avaliação docente, afinal, “uma das maiores preocupações está na garantia da 
aprendizagem do educando, que constitui um processo complexo mesmo de forma presencial, quanto mais de 
forma remota” (FERREIRA et al., 2020, p. 03). 
Nesse novo cenário, os professores foram chamados a inovar. E, com os educadores da disciplina de 
Matemática no Ensino Médio, não foi diferente. Foi até mais desafiador, justamente por ser essa uma área do 
conhecimento cuja prática tradicional adota como modelo de avaliação mais utilizado “a prova, individual e sem 
consulta, quando, na verdade, a preocupação maior deveria ser descobrir novos jeitos, metodologias, 
estratégias para trabalhar a Matemática em sala de aula, de modo que os alunos criem gosto por ela” (BÚRIGO 
et al. (2012, p. 17). 
Diante dessa realidade, identificar as estratégias avaliativas adotadas pelos professores durante o ensino 
remoto na disciplina de Matemática, verificando-se os desafios, as dificuldades e as mudanças enfrentadas 
para avaliar os alunos no ensino remoto, é importante, uma vez que se compreende que o desenvolvimento de 
um processo de ensino aprendizagem significativo nessa área na escola se faz necessário por diversos motivos, 
afinal ela faz parte da vida do ser humano e, como tal, deve ser trabalhada e aprendida de forma dinâmica, 
desafiante, contextualizada, sistematizada. 
Sua relevância social, por outro lado, mostrará como está sendo avaliar no ensino de Matemática na 1ª série 
do Ensino Médio neste novo modelo de ensino adotado, se está realmente havendo aprendizagem, se melhorou 
ou não a forma de avaliar, desafios e dificuldades enfrentadas, assim como, as estratégias adotadas para 
realizar esse processo sem prejudicar o progresso escolar do aluno, e ainda cumprir com as exigências do 
sistema de ensino. 
Diante disso, levantou-se como problemática de investigação: Como os professores de Matemática da 1ª série 
do Ensino Médio da Escola Estadual Lobo D´Almada estão avaliando a aprendizagem dos alunos durante o 
ensino remoto? Complementam tal problemática, as seguintes questões norteadoras: Que estratégias 
avaliativas os professores de Matemática estão empregando para avaliar os alunos no ensino remoto? Quais 
os desafios impostos pelo ensino remoto ao processo avaliativo? O novo formato de ensino remoto adotado 
facilitou ou dificultou a avaliação da aprendizagem dos alunos? 
Na busca por responder essas indagações, desenvolveu-se uma pesquisa de campo e bibliográfica, com 
abordagem qualitativa, do tipo descritiva, sobre a avaliação no ensino remoto nas 1ª séries do Ensino Médio 
de uma escola da rede pública estadual de ensino de Boa Vista/RR. O instrumento utilizado para a coleta e 
análise dos dados foi o Formulário do Google direcionado a 2 professores da respectiva disciplina. 



 

 

É, portanto, objetivo geral deste estudo, analisar as experiências dos professores de Matemática da 1ª série do 
Ensino Médio da Escola Estadual Lobo D´Almada com a avaliação da aprendizagem dos alunos durante o 
ensino remoto. 
São objetivos específicos deste estudo: Caracterizar o processo avaliativo na disciplina de Matemática no 
Ensino Médio na perspectiva do ensino remoto; identificar as estratégias avaliativas adotadas pelos professores 
durante o ensino remoto na disciplina de Matemática; Verificar os desafios, as dificuldades e as mudanças 
enfrentadas pelos professores para avaliar os alunos no ensino remoto. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Neste estudo, empregou-se os elementos constituintes da pesquisa de campo e bibliográfica, com abordagem 
qualitativa, do tipo descritiva, tendo como instrumento de coleta de dados, um questionário do Formulário do 
Google com perguntas objetivas, de múltipla escolha, e subjetivas, direcionadas a 2 professores de Matemática 
da 1ª série do Ensino Médio da Escola estadual Lobo D´Almada, em Boa Vista/RR. 
O emprego da abordagem qualitativa aconteceu por entender que esse tipo de pesquisa “possibilita, entre 
outros aspectos, ao pesquisador, investigar, refletir e conhecer uma dada realidade em estudo” (TEIXEIRA, 
2007, p. 30), que neste caso, trata-se da análise das experiências dos professores de Matemática com a 
avaliação da aprendizagem dos alunos durante o ensino remoto. 
Visando o alcance dos objetivos propostos, a pesquisa descritiva foi utilizada em virtude de permitir “registrar e 
descrever os fatos observados sem interferir neles” (PRODANOV, 2013, p. 52), o que muito contribuiu com o 
conhecimento sobre a caracterização do processo avaliativo na disciplina de Matemática no Ensino Médio na 
perspectiva do ensino remoto. 
A revisão de literatura constante neste artigo, seja no referencial teórico, seja na análise de dados e discussão 
dos resultados, tomou como base “fontes impressas e/ou eletrônicas, com o objetivo de colocar o pesquisador 
em contato direto com todo o material já escrito sobre o assunto da pesquisa” (TEIXEIRA, 2007, p. 64), como 
forma de ajudar a embasar, confirmar, comparar, e/ou justificar, os resultados obtidos e a temática abordada 
no que se refere a identificação das estratégias avaliativas adotadas pelos professores durante o ensino remoto 
na disciplina de Matemática. 
A pesquisa de campo delineou-se em virtude de se buscar neste estudo “conhecer aspectos importantes e 
peculiares do comportamento em sociedade” (PRODANOV, 2013, p. 35), tomando-se como base diferentes 
aspectos da realidade, no que se refere principalmente aos dados empíricos colhidos em campo que carecem 
de análise científica sobre os desafios, as dificuldades e as mudanças enfrentadas pelos professores para 
avaliar os alunos no ensino remoto. 
O instrumento de coleta de dados foi um questionário estruturado implementado utilizando-se do formulário do 
Google, cujo link gerado foi encaminhado a dois professores de Matemática do 1º ano do Ensino Médio da 
Escola Estadual Lobo D´Almada em Boa Vista/RR, participantes desse estudo, por meio do aplicativo 
WhatsApp, contendo as informações explicativas necessárias que lhes solicitava a participação, mediante 
confiabilidade e anonimato. 
O formulário do google foi implementado visando atingir o objetivo proposto neste estudo e esteve composto 
de 6 questões subjetivas e apenas 1 objetiva (com múltiplas respostas, mas que somente uma poderia ser 
marcada). Visando obter respostas para todas as indagações, cada pergunta possuía resposta obrigatória. 
Os dados obtidos, assim como a sua consequente análise, ajudaram a conhecer um pouco da experiência dos 
professores de Matemática na 1ª série do Ensino Médio com a avaliação da aprendizagem no ensino remoto, 
cuja sistematização dos dados aconteceu mediante a transcrição dos resultados e análise a luz dos teóricos 
que tratam da temática abordada. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com o objetivo de analisar as experiências dos professores de Matemática da 1ª série do Ensino Médio da 
Escola Estadual Lobo D´Almada com a avaliação da aprendizagem dos alunos durante o ensino remoto, este 
estudo traz os resultados obtidos por meio da aplicação do formulário do Google direcionado a 2 professores 
que ministram este componente curricular. 
Diante disso, no que se refere ao primeiro objetivo que visou caracterizar o processo avaliativo na disciplina de 
Matemática no Ensino Médio na perspectiva do ensino remoto, os resultados obtidos na 1ª e 2ª pergunta 
mostraram, conforme tabela 1: 
 
Tabela 1: Caracterização do processo avaliativo na disciplina de Matemática no ensino remoto 

Pergunta Resposta 



 

 

1)Como está sendo o processo avaliativo 
em Matemática no ensino remoto? 

Professor 1: “Complicado, pois nem todos os alunos e professores têm 
acesso aos meios tecnológicos”; 
Professor 2: “Apesar das muitas dificuldades, por conta de internet, falta 
de interesse de alguns alunos, está acontecendo com atividades mensais 
(uma por mês), uma avaliação trimestral e correções de atividades 
semanais, no meu caso”. 

2)Como era antes do ensino remoto o 
processo avaliativo? 

Professor 1: “Diário, participativo e somativo”. 
Professor 2: “De forma presencial era bem mais fácil e simples, podíamos 
tirar dúvidas de forma imediata em sala de aula, fazíamos exercícios de 
fixação constantemente, então o acompanhamento era mais eficiente, 
fazíamos trabalhos em grupos e avaliações também”. 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 
Conforme se pode verificar, o processo avaliativo em matemática no ensino remoto se mostra bastante 
complicado, seja porque nem todos tem acesso aos meios tecnológicos, muito mais os alunos do que os 
professores, sem contar a falta de interesse; e, ao mesmo tempo, mudou consideravelmente. As atividades 
avaliativas passaram a ser mensais, com uma avaliação trimestral e correção de atividades semanais. 
De acordo com Souza (2020), essa nova metodologia faz parte das estratégias para minimizar as 
consequências causadas pela suspensão das aulas presenciais. Elas visam principalmente facilitar a 
continuidade do processo de ensino e aprendizagem de forma remota, pois, autorizadas a funcionar, cada 
escola inseriu em seu contexto as aulas por meios digitais, adotando plataformas de ensino, como, por exemplo, 
o google classroom, grupos de WhatsApp, ou seja, mecanismos que atendessem a nova demanda. 
O fato é que tudo está bem diferente de como era antes do ensino remoto. Como bem colocado pelos 
participantes do estudo, o processo avaliativo antes era bem mais fácil e simples, pois acontecia diariamente, 
tinha caráter participativo e somativo, além disso, as dúvidas eram sanadas de forma imediata na sala de aula, 
o acompanhamento era mais eficiente e os instrumentos eram mais diversificados. 
Para Alves (2020), de certa forma, a exigência de novas dinâmicas diferenciadas tornou o ensino de Matemática 
mais inquietante para os professores no primeiro momento, que tiveram que se reinventar, e com isso, a prática 
docente e o processo avaliativo. E, mesmo que essa nova configuração não tenha sido tão positiva, tirou os 
educadores da sua zona de conforto e os provocou a repensar o processo de ensino e aprendizagem. 
No que diz respeito a identificação das estratégias avaliativas adotadas pelos professores durante o ensino 
remoto na disciplina de Matemática, segundo objetivo específico proposto para este estudo, os resultados 
obtidos na 3ª e 4ª questão demonstraram, conforme tabela 2: 
 
Tabela 2: Estratégias avaliativas adotadas pelos professores durante o ensino remoto 

Pergunta Resposta 

3)Que estratégias avaliativas estão sendo 
empregadas para avaliar os alunos no 
ensino remoto? 

Professor 1: “Atividades online e impressas”; 
Professor 2: “Uma atividade mensal sobre os conteúdos estudados, uma 
prova ao final de todo o processo, buscas ativas para alunos não 
participativos ou não localizados”. 

4)As estratégias avaliativas utilizadas 
estão permitindo verificar avanços e 
dificuldades em relação à aprendizagem 
dos alunos no ensino de Matemática? 

Professor 1 e 2: “Em partes”. 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 
De acordo com os participantes do estudo, as estratégias avaliativas no ensino remoto tornaram-se online – 
para quem tem acesso a internet –, e impressas para aqueles que não tinham como acompanhar as aulas 
nesse novo formato, configurando-se numa única atividade mensal dos conteúdos trabalhados, com uma prova 
final, além de buscas ativas daqueles alunos não participativos ou não localizados. 
Observa-se que essa “necessária readequação imediata do modelo de ensino presencial para o ensino remoto, 
sem uma formação prévia dos professores” (FERREIRA et al., 2020, p. 04), acabou limitando muito mais os 
instrumentos avaliativos antes utilizados, pois reduziu-os em vez de ampliar as possibilidades de 
acompanhamento, tendo em vista que novos desafios se fizeram surgir em meio a esse processo. 
É talvez por isso que os participantes do estudo concordam que as estratégias avaliativas utilizadas permitiram, 
em parte, verificar avanços e dificuldades em relação a aprendizagem dos alunos no ensino de Matemática. 



 

 

Isso é explicado de diferentes formas. Mas, a principal delas é que, nesse novo formato, a maior preocupação 
foi garantir a aprendizagem e evitar o aumento da evasão escolar, mesmo se sabendo que o processo de 
ensino não estava conseguindo alcançar os objetivos educacionais a que se propõe (POFFO, 2009). 
Por fim, diante do último objetivo específico, que foi verificar os desafios, as dificuldades e as mudanças 
enfrentadas pelos professores para avaliar os alunos no ensino remoto, os resultados obtidos nas 5ª, 6ª e 7ª 
questões, permitiram perceber, conforme tabela 3: 
 
Tabela 3: Desafios, dificuldades e mudanças enfrentadas pelos professores para avaliar os alunos no ensino 
remoto 

Pergunta Resposta 

5)Quais os desafios impostos pelo ensino 
remoto ao processo avaliativo? 

Professor 1: “Alcançar todos os alunos”; 
Professor 2: “A falta de experiência com as tecnologias foi um grande 
empecilho no início, e um momento ímpar, pois ninguém estava preparado 
para tal situação, então não tínhamos referências para seguir”. 

6)O novo formato de ensino remoto 
adotado facilitou ou dificultou a avaliação 
da aprendizagem dos alunos? 

Professor 1: “Dificultou”; 
Professor 2: “Facilitou, já temos uma direção a seguir”. 

7)Que dificuldades você está tendo para 
avaliar os alunos no ensino remoto? 

Professor 1: “Acompanhamento direto com o aluno, averiguar se 
realmente está participando das aulas”; 
Professor 2: “A maior, no meu ponto de vista, é a participação ativa dos 
alunos, no caso, a falta dela, isso atrapalha bastante a avaliação, e a falta 
do acompanhamento mais próximo aos alunos (presencial) também é 
fator determinante para dificultar as avaliações”. 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

Sobre os desafios impostos pelo ensino remoto ao processo avaliativo evidencia-se, pela fala dos participantes 
do estudo, que eles se apresentaram na dificuldade em alcançar todos os alunos, pois nem todos possuem 
ainda acesso a internet, e celular, a computador; e na falta de experiência com as tecnologias, o que confirma 
o proposto por Alves (2020) de que ninguém estava preparado para lidar com o ensino remoto por diversos 
motivos e tiveram que se adaptar a esse novo contexto de forma aligeirada. 
Em se tratando do novo formato de ensino remoto adotado ter facilitado ou dificultado a avaliação da 
aprendizagem dos alunos, os participantes do estudo mostraram opiniões diferentes. O professor 1 disse que 
dificultou, enquanto o professor 2 afirmou que facilitou, pois já possui uma direção a seguir. Em outros estudos 
realizados sobre o assunto, como o de Lima e Nasser (2020), Santana e Sales (2020), Souza (2020), os 
resultados obtidos mostram uma realidade bem complexa que tem sido vivenciada nos diferentes cantos do 
Brasil e revelam, na verdade, até os dias atuais, um processo conturbado, com iniciativas diversas, positivas 
ou não, em fase de experimentação ou não, que foram organizadas às pressas para que o ano letivo não fosse 
suspenso em sua totalidade, assim como se garantisse a manutenção dos vínculos com a comunidade escolar, 
e tentasse minimizar ao máximo os prejuízos ocasionados à aprendizagem dos estudantes. 
Assim, com relação às dificuldades sentidas para avaliar os alunos no ensino remoto, os resultados alcançados 
mostraram que elas residem no acompanhamento direto com o aluno e na averiguação da sua participação 
efetiva nas aulas, confirmando que acompanhar a aprendizagem e interação dos estudantes desde o início do 
contexto pandêmico foi, e, está sendo, uma reconstrução de paradigmas possíveis no processo de ensino e 
aprendizagem (SANTANA; SALES, 2020). 
Por conta disso, visando alcançar a totalidade dos estudantes, o que se observa é que estão sendo pensadas 
a realização de aulas mais atrativas capazes de auxiliar os alunos a se apropriarem de forma crítica para atuar 
como protagonista. Além disso, a troca de informações e a colaboração mútua tem ajudado a estabelecer, 
nesse processo, o contato e aprofundamento dos laços afetivos que embasassem o diálogo como alicerce para 
implementação de toda base estruturada, uma tarefa não muito fácil quando se sabe que o isolamento e 
distanciamento social atingiu de forma significativa os atores do processo educativo, gerando um sentimento 
de confusão, dúvidas, angústias, preocupações, frente a necessidade de “se manterem em casa, afastados 
dos espaços escolares e, consequentemente, das dinâmicas de interação social que se constituem em um 
aspecto importante para o desenvolvimento do ser humano” (ALVES, 2020, p. 354). 
Diante de inúmeras problemáticas, dificuldades e desafios vivenciados, a tarefa de ser professor e de avaliar 
os alunos tornou-se ainda mais árdua. E, com o passar dos dias saídas, nem todas tão apropriadas, foram 
sendo criadas para enfrentar e driblar a ausência dos alunos no período das aulas, estendendo o prazo para 
execução e entrega das atividades, para sanar dúvidas surgidas e que não foram poucas. 



 

 

Além disso, o desafio de ministrar a disciplina a distância, assim como de encontrar mecanismos para avaliar 
a aprendizagem dos alunos sem prejudicá-los por conta do contexto vivido, também veio em dobro. E, como 
não havia um padrão a ser seguido, criou-se muitas incertezas sobre como seria o trabalho, a interação com o 
aluno e a participação da família. Foi preciso se debruçar em leituras, mergulhar de cabeça e se aprofundar 
nas mais variadas possibilidades, uma vez que as escolas públicas ainda permanecem atrasadas no quesito 
tecnológico. 

 
CONCLUSÕES 
O ensino de Matemática para ter sentido para o aluno, para que promova efetivamente a aprendizagem e 
contribua significativamente para seu desenvolvimento integral, precisa ser ensinado por meio de metodologias 
de ensino mais motivadoras e atraentes. Em se tratando do Ensino Médio, onde as dificuldades apresentadas 
se acentuam por diferentes motivos, o professor precisa explorar o conteúdo em sua totalidade verificando as 
lacunas abertas, procurando envolver o estudante de forma que se sinta seguro para que ocorra o aprendizado. 
No entanto, o contexto pandêmico atual não tem contribuído muito para que a aprendizagem ocorra dentro do 
esperado. Isso demandou, por parte da escola, o repensar de sua atuação e função educativa e social, que 
fosse capaz de encontrar novas formas para a continuidade dos processos de ensino e aprendizagem, por meio 
do ensino remoto. 
Assim, verificando os resultados obtidos com a aplicação dessa pesquisa, constatou-se que o processo 
avaliativo em matemática no ensino remoto se mostrou bastante complicado, por conta da falta de acesso aos 
meios tecnológicos e de interesse em participar das aulas online. 
O formato de ensino também mudou. As atividades avaliativas passaram a ser mensais, com uma avaliação 
trimestral e correção de atividades semanais. E, com isso, tudo está bem diferente de como era antes do ensino 
remoto. O caráter “fácil” e “simples”, como acontecia diariamente, de modo participativo e somativo, que 
permitiam a sanagem das dúvidas de forma imediata na sala de aula, mediante um acompanhamento mais 
“eficiente”, por conta dos instrumentos mais diversificados, deu lugar a estratégias avaliativas mais limitadas 
ainda. O que deu a entender foi que a nota passou definidamente a ser a única meta a ser cumprida. 
Isso se deve, em grande parte, aos desafios, dificuldades e limitações, impostos pelo ensino remoto ao 
processo avaliativo, uma vez que não conseguiu-se alcançar todos os alunos, requerendo do educador pensar 
na realização de aulas mais atrativas, capazes de auxiliar os alunos a se apropriarem de forma crítica para 
atuar como protagonistas de sua própria aprendizagem. 
Acredita-se, portanto, que mesmo este estudo não representando nem 1% da totalidade da experiência 
vivenciada pelos professores de Matemática na 1ª série do Ensino Médio da realidade local, ele fornece uma 
ideia de como tem sido esse processo de adaptação ao ensino remoto, assim como mostram as alternativas 
implementadas para adaptar e flexibilizar o ensino e a aprendizagem, na tentativa de melhor avaliar e não 
prejudicar mais ainda o estudante. 
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Palavras Chaves: Ensino de Ciências, Relato 

INTRODUÇÃO 
 
A concepção de aprendizagem em um espaço não formal, proposta por pesquisadores como Célestin Freinet 
(1896-1966), é de ampliar e promover novos significados ao processo de ensino e aprendizagem. Conforme 
Lau e Castro (2016), a utilização desses espaços não formais é um recurso pedagógico que promove uma 
aprendizagem efetiva no ensino de Ciências, a qual considera a possibilidade de deixar a rotina de sala de aula, 
além de instigar o interesse e a curiosidade do educando por conhecer e explorar novos espaços. 
De uma forma geral, Pinto et al. (2009) acrescentam que os processos metodológicos tradicionais utilizados no 
ensino de Ciências têm recebido várias críticas, pois existe a falta de um vínculo entre o conteúdo ensinado e 
a realidade dos alunos. Para Araújo e Silva (2013) a educação nos tempos atuais não pode ficar restrita apenas 
ao contexto da escola. 
Desse ponto de vista, é possível entendermos que as trilhas ecológicas presentes nas Unidades de 
Conservação (UC’s) podem ser tomadas como espaços educativos não formais institucionalizados, bastante 
significativos para a operacionalização de práticas pedagógicas interdisciplinares. Os Parques Florestais, 
Reservas Biológicas, Florestas Nacionais, são exemplos de UC’s que guardam várias potencialidades em seus 
meandros, uma delas é que os participantes de trilhas ecológicas, sejam elas guiadas ou autoguiadas, podem 
explorar seus sentidos humanos, para visualizar, perceber, sentir, cheirar, ouvir e melhor compreender os 
mecanismos autossustentáveis do equilíbrio ecológico. 
Toda essa imersão ambiental, quando planejada cuidadosamente, adquire papel de destaque na formação, e 
consolidação, de uma consciência sensível às questões da 
natureza, em especial do fator humano que a compõe. Para Menghini (2005), nas Unidades de Conservação, 
as trilhas integram um espaço de educação não formal que muito contribui para atitudes cidadãs, bem como 
para a lapidação de assuntos abordados no ensino formal em sala de aula. 
Os professores, de forma transdisciplinar, podem utilizar os espaços não formais de educação, que são locais 
diferentes do espaço formal escolar, como alternativas para processos de ensino e aprendizagem, conciliando 
conceitos e práticas visíveis nos ambientes naturais. 
Diante desses pressupostos e através de um convite feito por uma mestranda à turma de 2021 do Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima – UERR para conhecer trilhas 
ecológicas do Parque Nacional do Viruá no município de Caracaraí/RR, cinco professores mestrandos 
aceitaram e confirmaram a oportunidade de participar de um evento de mobilização nacional denominado “Um 
dia no Parque” ocorrido no dia 24 de julho de 2022. Tal evento realizou atividades nas UCs de todo o país. 
Essas áreas de proteção e preservação possuem grande importância, tanto para pesquisas científicas quanto 
para o desenvolvimento, a regulação do clima, o equilíbrio ecológico e a vivência de todos. 
Para representar o estado de Roraima no evento foi designado o Parque Nacional do Viruá que é uma Unidade 
de Conservação de Proteção Integral, representando uma pequena parte da Floresta Amazônica e localizado 
no município de Caracaraí, distante a 190 km da capital Boa Vista – Roraima no sentido BR-174, ao qual 
também pode ser considerado como espaço não formal de educação e contribuir no processo de ensino e 
aprendizagem dos conteúdos de Ciências e suas características, voltadas para a construção de saberes tanto 
dos professores como dos alunos.  
 Nessa ocasião os mestrandos relataram suas percepções quanto às possíveis metodologias do ensino 
de ciências em espaço não formal, a partir da realização de duas trilhas ecológicas – a Trilha da Samaúma e a 
Trilha do Mirante da Serra. O presente trabalho buscou respostas fundamentadas à seguinte indagação: De 
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que forma as trilhas ecológicas, enquanto espaços não formais de ensino, podem contribuir potencialmente 
para o ensino de Ciências através de relatos de experiências na percepção de um grupo de mestrandos? 
O artigo teve como objetivo: Conhecer e avaliar as possibilidades pedagógicas interdisciplinares de duas trilhas 
ecológicas do Parque Nacional do Viruá como espaço não formal de ensino e aprendizagem, conforme a 
percepção de um grupo de mestrandos como metodologia para o ensino de ciências. 
Silva (2008) destaca o uso do ambiente natural como uma fonte potencial de aprendizagem, pois, trata-se de 
uma experiência que incita curiosidade e iniciativa, que tem maior probabilidade de formar indivíduos 
conscientes, do que experiências sustentadas em automatismos, imposições e repetição.  
Ambientes, como os parques nacionais, são considerados como verdadeiros laboratórios naturais, pois 
concentram um conjunto muito diversificado de plantas e de habitats que podem ser utilizados como recursos 
didáticos para o ensino da morfologia, ecologia, e uso das espécies vegetais, bem como do conhecimento 
tradicional local associado à biodiversidade, além de poder ser utilizado de forma interdisciplinar como conteúdo 
inserido em diversas áreas de conhecimento 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente trabalho adotou o referencial qualitativo e trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência 
de cinco professores mestrandos do Programa de Pós-Graduação em ensino de Ciências da Universidade 
Estadual de Roraima, ao qual foram elaborados no contexto da participação ao evento de mobilização nacional 
denominado “Um dia no Parque” no dia 24 de julho de 2022, ocorrido no Parque Nacional do Viruá situado no 
município de Caracaraí – Roraima. 
Quanto ao desenvolvimento dos relatos, eles foram organizados a partir da construção de um conjunto de 
aspectos descritivos através das percepções acerca da potencialidade educacional das trilhas da Samaúma e 
do Mirante da Serra do referido Parque, procurando estabelecer relações que possibilitassem a proposição de 
novas interpretações didáticas e pedagógicas para o ensino de Ciências. Para tanto e a fim de resguardar a 
identidade dos cinco professores mestrandos, eles foram codificados e foram referenciados neste trabalho 
pelos códigos de P1, P2, P3, P4 e P5. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A realização das duas trilhas ecológicas possibilitou aos professores mestrandos relatarem suas percepções e 
observações durante o percurso, no qual o quadro 1 a seguir, expõe os relatos de experiências com as 
evidências relacionadas às potencialidades do uso das trilhas ecológicas como metodologias de ensino e 
aprendizagem nas atividades pedagógicas interdisciplinares.   
 

Quadro 1 – Relato de experiências dos professores mestrandos 

Prof. Relato 

P1 Sou professor de Educação Física das redes de ensino público de Boa Vista/RR, e sobre a visitação da 
unidade de conservação Parque Nacional do Viruá, fiz parte da comitiva de mestrandos da UERR, que foi 
investigar o potencial de aprendizagem significativa nesse espaço não formal. Reflito sobre as possibilidades 
de trabalhos interdisciplinares voltada para o Ensino de Ciências, Botânica e das práxis da Educação Física, 
como aula campo onde posso sensibilizar os alunos das práticas corporais em espaços abertos. Conheci duas 
trilhas ecológicas onde podemos estar trabalhando a caminhada, onde diversos autores defendem que bem 
direcionada pode aumentar a provisão da aptidão física motora, melhoria do bem-estar e do humor e tem 
impacto positivo na pressão arterial. Concluo que as trilhas ecológicas do Parna, constitui um rico espaço não 
formal de aprendizagem, de fácil a moderada necessidade de aptidão física. E que há possibilidade de uma 

intencionalidade pedagógica com trabalho interdisciplinar, aliado ao componente curricular de Educação 

Física, que ministro, onde seria representado uma clara expressão de ensino aprendizagem dos alunos, 

através das práticas das caminhadas, que possibilitam experiências sociais, físicas e motoras, essenciais 

para a consciência de saúde preventiva e qualidade de vida (do aluno) e crescimento da Educação Básica. 
P2 Sou professora de Matemática e mestranda da UERR, aceitei o convite para visitar o Parque Nacional do 

Viruá, em um evento nacional “Um dia no Parque” no dia 24 de julho de 2022, junto com outros colegas 
mestrandos, com o objetivo de conhecer e analisar o local como possível espaço para uma realização de uma 
aula campo, envolvendo professores de diversas áreas do conhecimento. O parque fica localizado ao centro 
sul de Roraima, no município de Caracaraí, seu acesso se dá pela BR – 174 à 190km da Capital Boa Vista e 
54km da sede do município de Caracaraí, no Km 322 seguindo por 7 km pela Estrada Perdida em estrada de 
terra até chegar na entrada do Parque. Passamos o dia no Parque, fomos recepcionados com um delicioso 
café da manhã seguido por palestras e vídeos mostrando as belezas e curiosidades sobre o local, no período 
da manhã seguimos por uma trilha que nos levou até a árvore centenária Samaúma; antes do almoço houve 
recreação. No período da tarde seguimos para outra trilha de aproximadamente 3km até o Mirante da Serra, 
esse momento foi bem atípico, pois foi realizado durante a uma forte chuva e a trilha estava escorregadia. A 
Trilha durou uma hora e meia até a chegada à plataforma do Mirante. A descida da serra foi tão ou mais 
desafiadora do que a subida, no entanto consegui superar o medo de altura e concluir o percurso com o 
privilégio em estar em contato com a natureza e seus encantos. O resultado dessa experiência foi marcante 
e concluí que é possível realizar aulas atrativas e interdisciplinares, planejar e mapear: espécies de animais, 



 

 

aves, plantas e desenvolver atividades utilizando o método de sala de aula invertida dentro de cada objeto de 
estudo. Na Matemática os objetos de conhecimento a ser desenvolvido: Grandezas e Medida (tempo, 
distância), Geometria, Estatística e Probabilidades. 

P3 Sou professora de Biologia, leciono em turmas de ensino médio, e fui convidada a participar do evento “um 
dia no parque”, e foi a primeira vez que visitei uma Unidade de Conservação, a experiência foi única, no 
sentido de estar dentro de uma floresta, conhecer uma enorme Samaúma, poder respirar um ar puro, fazer 
trilhas, e durante o percurso, ouvir os sons não somente dos pássaros, mas, de outras espécies de animais, 
observar uma  variedades de espécies vegetais, além de perceber que todos os moradores da floresta vivem 
em um equilíbrio  ecológico. A visita ao Parque Nacional do Viruá me fez refletir a necessidade de proporcionar 
ao meu aluno a importância de se ter uma aula campo, com possibilidades não somente de aprendizado sobre 
a botânica ou zoologia local, mas conceber reflexões sobre as questões que envolvem essas áreas e a 
necessidade de preservação ambiental, especialmente na Amazônia, mostrando a esse aluno o contexto em 
que ele vive; e quanto a prática docente, precisamos mediar situações de problematização ao nosso aluno, 
com  um olhar carinhoso e ao mesmo tempo instigar nele um pensar que proporcione novas atitudes sobre 
toda sorte de mazelas e descasos com as nossas florestas e animais, como também aos povos indígenas que 
dependem dela, da floresta em pé, para sobreviver. 

P4 Sou aluna do Mestrado em Ciências da UERR, professora formada em Pedagogia, que junto a mais cinco 
colegas fomos convidados por uma mestranda a participar do projeto “Um dia no Parque”. Fazer parte dessa 
aventura com ela, a qual tem como projeto de pesquisa o ensino da botânica, foi aceito com muito prazer; e 
movida pela curiosidade inerente aos pesquisadores e professores embarcamos nesse projeto. Assim no dia 
marcado, 24 de julho de 2022, fomos ao Parque Nacional do Viruá, participar do evento de mobilização 
nacional “Um dia no Parque”. Esse evento começou as 7:30 da manhã e foi até as 16:30, nunca pensei em 
me divertir e aprender tanto com as trilhas do parque, além de perceber quanto podemos mudar o jeito tão 
engessado de ensinar botânica ou qualquer outro assunto tendo a natureza e os ambientes que nos 
circundam, como um novo livro cheio de conhecimentos vivos, se essa experiência me marcou tanto, deixou 
expectativas várias, imagine o que não se pode fazer com os pequenos pesquisadores que temos em nossas 
salas de aula, motivando sua curiosidade e criatividade semeando o gosto pela pesquisa. Dessa maneira aqui 

trago um modelo de como fazer para encantá-los e motivar um novo jeito de aprender através dos cordéis 

e poesias: 
As Aventuras nas Trilhas do Parque Nacional do Viruá 
Foi nas bancas do mestrado, que tudo começou 
Quando uma aluna da turma, do seu projeto nos contou 
De ensinar Botânica de um jeito desafiador; 
Revolucionando as ideias dos outros sim senhor! 

Então em seguida ela partiu, e a todos convidou 
Para com ela aprender, um jeito desafiador 
De ensinar e aprender por todo canto que for 
Seja na sala de aula ou nos caminhos que cada um trilhou 

Assim um convite recebi, para em uma aventura embarcar; 
E em um domingo pela manhã, é onde tudo vai começar; 
Sem pensar no que poderia acontecer, agora vou contar; 
O convite que recebi foi para conhecer as trilhas do Viruá; 

Mas antes mesmo de lá chegar, a aventura começou; 
E um buraco na estrada quase nos parou, 
A verdade é que até o radiador quebrou; 
Mas sem nos deixar impressionar a caminhada continuou, 
Graças a um anjo que na estrada parou e nos ajudou, 

Com um pedaço de arame o problema solucionou 
Pois íamos em dois carros, então o outro nos rebocou 
Deixamos o carro em segurança e nosso rumo continuou 

Continuamos nossa caminhada sem saber o que esperar 
Mas para nossa surpresa, correu tudo tranquilo até chegar 
Ao nosso destino o Parque Nacional do Viruá; 
E assim com mais cinco amigos as trilhas desvendar; 

Ao chegar descobrimos que muitas trilhas têm lá; 
Seja a trilha da Samaúma ou a do Mirante para explorar; 
Como já havíamos combinado começamos na Samaúma; 
E confesso foi bonito de fotografar, vê e contemplar, ah! Trilhas do Viruá... 

A trilha da Samaúma é fácil de explorar, 
Se a plataforma não estiver molhada andamos sem deslizar 
Podemos apreciar as belezas do entorno que há 
E o barulho no meio do silêncio conseguimos escutar 



 

 

A trilha do Mirante não está para brincadeira; 
É uma trilha cansativa, mas vale a pena de toda maneira 
Mesmo com chuva conseguimos enfrentar essa barreira, 
Deslizando nas pedras e nos molhando por inteira 

Ao final do dia voltamos para buscar 
O carro que deixamos em segurança lá 
No posto após do buraco rebocar, 
O Guincho veio de Boa Vista para o carro levar 

O final da aventura foi uma verdadeira vitória 
Pois todos nós conseguimos nosso momento de glória 
Vencendo os obstáculos que ficarão na memória 
Assim como toda beleza contida nessa história 

O Projeto “Um dia no Parque” nos proporcionou ir a um local que pode se tornar ambiente de pesquisa, 
até mesmo para os anos iniciais onde podemos trabalhar as diversas disciplinas como: Ciência: os alunos 
aprendem a descrever e identificar parte das plantas, bem como relacionar o ambiente que elas vivem; 
Geografia: do estado e dos municípios envolvidos com o parque; História: do local e também, porque a 
”Estrada Perdida“ é assim conhecida, qual a ligação dela com os municípios; Artes: usar o ambiente para 
desenhar, pintar, colar e tantos outros objetivos que incentive a criatividade; Língua Portuguesa: desde o diário 
de bordo das atividades bem como a criação de histórias, relatos poesias etc., em Matemática: catalogando 
e fazendo gráficos e tabelas de espécies, quantidades de atividades que poderão ser criadas dentre tantas 
outras ideias que podem vir a surgir no decorrer das atividades. 

P5 Sou professora da rede municipal em Alto Alegre, Licenciada em Letras e Pedagogia. Como mestranda do 
Ensino Profissional em Ciências da Universidade Estadual de Roraima, participei do evento “Um dia no 
Parque” no dia 24 de julho na região do município de Caracaraí a convite de uma mestranda formada em 
Biologia. Foi uma experiência maravilhosa, de clima amistoso com troca de experiências que envolveram 
cerca de 20 participantes. Nosso objetivo foi verificar as possibilidades de aprendizagem que esse espaço 
não formal possui. Com base nas atividades ali desenvolvidas, desde a interação dos participantes, seus 
diálogos e trocas de experiências; a observação da vegetação e das espécies de seres vivos; os percursos 
das trilhas da Samaúma e do Mirante nos permitiram perceber diversas possibilidades de aprendizagens, seja 
aos estudantes da educação básica ou aos pesquisadores os quais visitem esse espaço. Assim, considero 
que o parque é um verdadeiro laboratório interdisciplinar. Dentro da área de Linguagens, por exemplo, o 
professor pode explorar atividades que permitam que os alunos apresentem suas percepções de imagens 
(leituras não verbais) aprimorando sua oralidade; percepções de descrição, produzindo diferentes gêneros 
textuais e percebendo suas características; na percepção criativa, explorar o desenho, a pintura, poema e 
outros. Além de inserir o aluno na cultura cientifica em que os mesmos reconheçam termos científicos, podem 
explorar a biodiversidade dessa Unidade de Conservação da Natureza. E por que não permitir que os alunos 
reflitam em História e Geografia sobre os elementos físicos, biológicos e humanos, a fim de entender as 
relações dos sujeitos e a atuação da sociedade junto ao espaço explorado? 

Fonte: autores,2022.  

 
Através dos relatos acima e ao tratarmos de questões relacionadas às potencialidades das trilhas ecológicas, 
com destaque de temas possíveis para serem abordados nesses espaços, foi percebido que os professores 
pesquisados tendem a apontar com facilidade o potencial interdisciplinar e transdisciplinar do ensino e 
aprendizagem de Ciências. Essa inferência pôde ser feita após análise dos relatos que explicitam conteúdos 
curriculares específicos, temas e eixos transversais. 
 
CONCLUSÕES 
Ao servir de cenário para um ensino e aprendizado diferenciado, espaços como o Parque Nacional do Viruá, 
Museus, Zoológicos, Bosques ecológicos e praças vêm sensibilizar e estimular o processo educativo 
potencializando as possibilidades pedagógicas interdisciplinares no processo formativo de cidadãos críticos e 
reflexivos de suas ações.   
Dessa forma, os ganhos na aprendizagem, sejam comportamentais, sejam dos conteúdos didáticos ali 
mediados, para que possam ser plenamente alcançados, necessitam de um planejamento que contemple um 
trabalho interdisciplinar por parte dos profissionais de ensino, destacando o quanto o diálogo torna possível as 
várias disciplinas se conectarem a partir de um mesmo objeto, no entanto, para essa conexão, faz-se 
necessário criar uma situação problema em que a ideia de um projeto nasça da consciência comum dos 
investigadores, no reconhecimento da complexidade do mesmo e na disponibilidade destes em redefinir o 
projeto a cada dúvida ou a cada resposta encontrada.  
Por meio das trocas de experiências realizadas durante a trilha, os professores puderam estabelecer uma 
conexão entre os diversos conteúdos e saberes para serem compartilhados. Chamar atenção para as 
complexas relações que interagem entre si nos elementos do meio ambiente natural, exige-nos religar os 
conhecimentos trazidos por cada um, haja vista a história, a formação cultural, acadêmica e social de cada 
participante da trilha. 



 

 

Nesse sentido, as trilhas, por si só, são ambientes que aguçam as potencialidades sensoriais daqueles que as 
percorrem, como também despertam o interesse por seus elementos constitutivos (plantas, animais, solo, ar). 
Assim, o Parque Nacional do Viruá enquanto espaço de possibilidades pedagógicas, possui potencial para 
relacionar um determinado conteúdo a esse ambiente natural, podendo, a partir de seus questionamentos, 
envolver o aluno para um maior interesse pela aula, levando-o a uma interação que possibilite a construção de 
novos conhecimentos. 
Diante do exposto, é possível destacar as trilhas ecológicas como espaços que podem contribuir positivamente 
para a qualidade do processo educativo. A possibilidade de articular as trilhas às práticas pedagógicas que 
contribuem para a formação dos educandos, possibilitou aos professores mestrandos a formação de discursos 
que levam as trilhas, ao patamar de recurso didático com potencialidades pedagógicas pautadas na mediação 
docente com vistas ao planejamento interdisciplinar e/ou transdisciplinar. 
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INTRODUÇÃO 

As escolas indígenas, bem como as do campo,  possuem atributos únicos relacionados à docência e sua prática, 
principalmente em se falando das ciências naturais. Os locais onde estão situadas estas escolas, possibilitam 
a ação de práticas sem custos significativos aos professores e promovem a adesão dos alunos no processo de 
aprendizado. Porém, como destaca Repetto, Carvalho (2018), para tal é necessário o desenvolvimento de um 
esforço a mais daquele que desenvolve um professor que apenas aplica os conteúdos do sistema educacional.  
A ideia dessa prática com os formigueiros, teve início no projeto de pesquisa Laboratórios Socionaturais Vivos 
como instrumento de melhoria pedagógica nos anos finais do ensino fundamental (Processo n. 
033219/PRPPG/UFRR), sob coordenação do professor Dr. Maxim Repetto, tendo como seus objetivos 
identificar, avaliar as experiências desenvolvidas em comunidades indígenas em Roraima com professores 
indígenas em parceria com professores formadores (indígenas e não indígenas) da UFRR, além de buscar 
aprofundar os estudos da Teoria da Atividade e do Método Indutivo Intercultural como base para o 
desenvolvimento de pesquisas educativas e na produção de materiais didáticos.  
O projeto com as formigas cortadeiras foi desenvolvido junto a Comunidade Indígena Macuxi de Uriamutã-RR, 
mais precisamente na Escola Estadual Indígena Júlio Pereira, tendo como base do estudo a complementação 
alimentar do abdômen das tanajuras em épocas de revoada (Laboratório Sócio-naturais Vivos), onde nos 
aproximamos para, a reboque, estudarmos a ciência desses insetos sociais.  
Na versão atual, já com o apoio do edital “SBPC vai à escola” (ano 2021) e complementando a proposta inicial 
dos Laboratórios Socionaturais Vivos, buscou-se a estruturação de um formigueiro didático (Atta sp) na Escola 
Estadual Indígena Júlio Pereira (município de Uiramutã-RR). Estudantes do 9° ano dos anos finais do ensino 
fundamental, buscaram em suas pesquisas práticas identificar os problemas socioambientais investigando a 
importância da formiga cortadeira (Tanajura). A tanajura, é a rainha do formigueiro, sendo considerada uma 
iguaria da culinária de vários povos do Brasil, em especial dos povos originários. No início do período das 
chuvas (ou inverno) em Roraima (maio) os alunos desenvolvem a captura de tanajuras (espécie alada da 
espécie Atta sp) para a complementação alimentar (se alimentam do abdômen do inseto). O referido projeto 
dos Laboratórios Socionaturais Vivos, por meio de atividades socionaturais da comunidade, busca 
compreender os processos educativos no contexto escolar indígena e apresentar a dinâmica da elaboração, 
desenvolvimento e resultados da proposta pedagógica dentro do conceito da interculturalidade.  
Nesse contexto, adicionado o gravíssimo momento da pandemia do SARS-COV-2, as atividades previstas de 
visita técnica e prática nas comunidades indígenas, ficaram restritas as sessões/reuniões virtuais em momentos 
que a internet funcionava. Um curso sobre insetos foi estruturado em plataforma online  
(fogaosolar639322198.wordpress.com) para acompanhamento dos estudantes que se interessassem na 
Escola Estadual Indígena Júlio Pereira, em Uiramutã-RR. Após o curso, buscou-se a estruturação de um 
formigueiro didático para uso nas atividades didático-práticas pelos professores da escola. Portanto o objetivo 
geral seria:  produção de um material paradidático (sauveiro) para os estudos ligados a questão alimentação e 
da biologia da espécie (vida social do formigueiro). Dentre os específicos, destacam-se: possibilitar a 
compreensão pelos alunos e professores a complexa relação social das formigas cortadeiras quanto a divisão 
de trabalho e formas de adaptação; possibilitar o contato de estudos ligados a entomologia com estudantes do 
final do Ensino Fundamental; propiciar aos alunos e professores o contato com atividades de práticas 
laboratoriais para o ensino de Ciências; Complementar a formação de alunos e professores ao projeto 
Laboratórios Socionaturais Vivos; aproximar a universidade (UFRR), por meio de estudantes de graduação e 
pós-graduação (Programa de Pós Graduação em Educação/UFRR) da comunidade docente e discente nas 
escolas indígenas.  
MATERIAL E MÉTODOS 
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As atividades do curso “Entomologia na Escola – Versão 2” foram desenvolvidos, como mencionado 
anteriormente, no formato virtual em blog estruturado pelo Laboratório de Ensino de Ciências e Biologia do 
curso de Licenciatura em Educação do Campo/LEDUCARR/UFRR tendo uma aluna do referido curso como 
monitora. Ela já havia realizado o curso na versão 1, além de ter cursado as disciplinas no LEDUCARR que lhe 
capacitam para monitoria.  
As atividades online foram divididas em:   
Aula 1: materiais necessários para as aulas de entomologia (nessa aula os alunos indígenas foram instruídos 
montarem suas pinças e seus coletores de insetos em formato de aspirador. Tais equipamentos possibilitam 
maior segurança no manuseio das espécies trabalhadas durante o curso);  
Aula 2: os insetos e seus exoesqueletos (foram apresentados vários tipos de exoesqueletos de insetos nas 
diferentes ordens);  
Aula 3: como se iniciaram os primeiros estudos com insetos (apresentou-se os insetos encontrados em âmbar, 
o que possibilitou a comparação dos atuais insetos dos pré-históricos);  
Aula 4: o voo dos insetos (como se dá os diferentes tipos de estruturas nos insetos que possibilitam o voo);  
Aula 5: o que é um inseto? (diferenciação dos insetos de outras espécies);  
Aula 6: os olhos dos insetos (como são os diferentes olhos dos insetos?);  
Aula 7: a audição nos insetos (inseto tem ouvidos? Como são?);  
Aula 8: os diferentes tipos de apêndices dos insetos (alguns insetos saltam como os gafanhotos, outros 
possuem apêndices diferenciados que possibilitam a caça – quais as diferenças estruturais dos apêndices dos 
insetos e suas funções);  
Aula 9: as formigas cortadeiras e sua biologia. (Comer uma tanajura deve fornecer o que a minha dieta? Como 
elas se reproduzem? Elas realmente são pragas?);  
Todas as aulas contavam com pequenos testes respondidos via link da plataforma Google Forms. As respostas 
foram acompanhadas em trabalho de um monitor do LEDUCARR.  
A fase final do projeto foi a captura e construção do formigueiro didático, para uso em sala de aula.  
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram trabalhados com os alunos durante o curso “Entomologia na Escola – Versão 2”, tendo sido utilizado a 
cartilha (figura 1).  
 
Figura 1 – Resultados obtidos à partir do curso de extensão “Entomologia na Escola – Versão 2”: A – Capa da cartilha 
usada para o desenvolvimento da atividade didático-prática de captura dos formigueiros; B – Cartaz/card do curso 
“Entomologia na Escola – Versão 2”; C – Psicrômetro utilizado para a observação pelos alunos do aumento da umidade 
relativa do ar (URA) e aproximação do processo de revoada das tanajuras (psicrômetro móvel); D – Uso de estacas para 
marcar onde as rainhas caíram no solo para início do formigueiro; E – captura e estruturação do formigueiro didático.  



 

 

 

Fonte: Prof. Mário Pereira  
Conforme a figura 1, pode-se perceber que o curso de extensão “Entomologia na Escola – Versão 2” teve 
sucesso na sua execução, apesar de ser no modo virtual/online. Durante o curso e a coleta dos formigueiros 
(figura 1 – C,D,E) várias foram as dificuldades transcorridas, tendo desde as quedas do sinal para a 
comunicação entre professor e alunos, assim como o acompanhamento das estacas, após os sessenta dias de 
sua instalação (figura 2 – D).  
A espécie de formiga coletada pelos alunos refere-se a Acromyrmex sp e a comunidade (mulheres ceramistas 
produtoras de panelas de barro) auxiliou na produção do formigueiro da escola, fazendo uma base de cerâmica, 
para a instalação do formigueiro. A cerâmica (figura 2) auxilia a manutenção da vida do fungo, pois ao inserir 
água na sua base, o ambiente do formigueiro fica mais úmido e propício para a vida do fungo. 

 
 
 

Figura 2 – Base de cerâmica para o formigueiro didático produzido pelos ceramistas da comunidade. 
 



 

 

 
(Foto: Márcio Pereira)  

 Os assuntos a serem trabalhados com os professores e o formigueiro de Acromyrmex sp são vários, o 

que possibilita se trabalhar com os temas e assuntos (Tabela 1).  

Temas Assuntos a serem abordados 

Ecologia - Relações interespecíficas (fungos e formigas); 

Genética - Partenogênese em insetos sociais;  

Sociologia - As relações sociais nos insetos sociais;  

Biologia - Taxonomia dos insetos sociais;  

(fonte: autores da pesquisa) 

CONCLUSÕES 

Como explicitado no início do trabalho, as possibilidades com atividades didático-práticas com alunos indígenas 
e do campo, são encorajadoras. Mas também, como destacado, dependerá do interesse do corpo docente em 

sair da sua zona de conforto (uso exclusivo de materiais didáticos) e estar aberto às possibilidades locais que 
são múltiplas.  
A construção do formigueiro didático apresenta a rara possibilidade de vínculo extensionista entre a escola e a 
universidade, possibilitando o conhecimento mútuo das culturas, da biodiversidade onde estão as comunidades 
e, um aprendizado substancial em ciências naturais.  
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INTRODUÇÃO 
A organização do ensino de Ciências tem sofrido nos últimos anos inúmeras transformações. Em 
geral, as mudanças apresentadas têm o objetivo de melhorar as condições da formação do espírito 
científico dos alunos em vista das circunstâncias histórico-culturais da sociedade. Estas alterações 
tentam situar a ciência e o seu ensino no tempo e no espaço, enfatizando em cada momento um 
aspecto considerado mais relevante na forma de o homem entender e agir cientificamente no mundo 
por meio de um conhecimento que, de modo geral, está além do senso comum (SANTOS, 2010). 
Desta forma, o ensino das Ciências da Natureza atual permite refletir inúmeras modificações. Como 
tal, a Zoologia torna-se um instrumento ideal neste processo para os níveis básicos do ensino 
fundamental e médio da educação formal. Deste modo, os conteúdos e os procedimentos das aulas 
devem ser reorganizados e refletir o contexto evolutivo dos grupos zoológicos. 
Segundo Santos e Terán (2009) ao analisar o ensino de Ciências Naturais, onde está situado o estudo 
da Zoologia, notaram que o ensino e aprendizagem desse conteúdo apresentam uma série de 
dificuldades, tais como: o uso exclusivo do livro didático; a falta de recursos didáticos alternativos; a 
exposição oral como único recurso por parte do professor para ministrar os conteúdos de Zoologia em 
sala de aula; tempo reduzido do professor para planejar e executar suas atividades acadêmicas em 
sala de aula, laboratórios e espaços não formais; a formação inicial do professor deficiente em relação 
à realidade de ensino. 
Em meio a tantos desafios no processo de ensino aprendizagem, ainda pode ser destacado que o 
conhecimento dos professores referente aos táxons zoológicos e o processo de sistematização 
filogenética da vida é reduzido, sendo a sua contextualização ainda mais limitada, o que prejudica o 
acesso ao conhecimento, em especial ao aluno da parte urbana, que desconhece a própria riqueza 
da biodiversidade faunística local e regional (SANTOS e TERÁN, 2009). 
O uso de modelos demonstrativos que permitam manipulações, confeccionados com materiais 
simples, de baixo custo e fácil acesso, que levem o estudante a refletir e assimilar o conteúdo por 
intermédio do raciocínio próprio e o reforço do assunto com interações que exercitem o conhecimento 
adquirido tornam-se, então, ferramentas importantes no ensino de Ciências e Biologia, interligando os 
conteúdos e despertando um maior interesse do aluno para uma metodologia nova e explorando suas 
habilidades e competências (KRASILCHICK, 2004). 
No campo biológico é comum a apresentação de analogias e metáforas, desenhos esquemáticos e 
modelos alternativos como ferramentas de transposição didática das informações de determinadas 
estruturas biológicas, ou nome científico de organismos, ou a funcionalidade de um comportamento. 
A Biologia, em especial a Zoologia, é uma ciência descritiva por natureza e existem fenômenos 
naturais que na transposição do conteúdo biológico para o conteúdo didático oferecem verdadeiros 
desafios em apresentá-los de forma clara, simples e compreensível. O Ensino de Zoologia, em geral, 
é muito rico em exemplos de transposição dos conteúdos biológicos para outras formas mais simples 
de assimilação na construção do conhecimento, usando para tais transformações:  fotos, esquemas, 
modelos, desenhos, analogias e metáforas, que são de vital importância para promover a 
compreensão dos conteúdos.  
Desta forma, o presente trabalho buscou respostas fundamentadas à seguinte indagação: Em que 
medida a transposição didática, enquanto estratégia de ensino, pode contribuir para o ensino da 
Zoologia na educação básica, a partir da percepção de duas professoras mestrandas na construção 
de práticas lúdicas nas aulas de Zoologia do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da 
Universidade Estadual de Roraima? 
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Em linhas gerais, este trabalho teve por objetivo relatar a experiência de construção de práticas lúdicas 
por meio da transposição didática, realizada nas aulas da disciplina de Zoologia dos Invertebrados e 
Cordados do MP em Ensino de Ciências da UERR, as quais poderão ser utilizadas no processo de 
construção do conhecimento no ensino de Zoologia. Somado a isso, auxiliar futuros professores no 
trabalho com temas voltados a essa temática, em turmas tanto na educação básica quanto no ensino 
superior. 
A transposição didática está diretamente relacionada à seleção de conhecimentos a serem ensinados 
e às adaptações linguísticas para reconstruir a linguagem técnica científica de modo a torná-la 
compreensível aos estudantes. O trabalho que transforma um objeto do saber a ensinar em objeto de 
ensino é denominado de transposição didática (CHEVALLARD, 1991). Desse modo, ao propor a uma 
turma a realização de tal atividades, o professor deve estar atento ao papel que possui como agente 
ativo na transposição didática com relação à mediação entre os conteúdos, ideias e objetos, e 
concepções teóricas expostas aos alunos. 
 
PERCURSO METODOLÓGICO 
O presente trabalho adotou o referencial qualitativo e trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de 
experiência de duas professoras mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 
da Universidade Estadual de Roraima, ao qual foram elaborados no contexto da participação das 
atividades propostas nas aulas da disciplina de Zoologia de Invertebrados e Cordados (MPEC018) do 
Mestrado Profissional (MP) em Ensino de Ciências (PPGEC) no primeiro semestre de 2022. 
Quanto ao desenvolvimento dos relatos, os mesmos foram organizados a partir da elaboração de um 
conjunto de aspectos descritivos através das percepções acerca da potencialidade da atividade sobre 
o planejamento e a construção do material didático para trabalhar conteúdos de Zoologia dos 
Cordados, procurando estabelecer relações que possibilitaram a proposição de novas interpretações 
didáticas e pedagógicas para o ensino de Zoologia, tanto na educação básica como na superior. 
Para tanto, foram utilizados além dos relatos das duas professoras mestrandas, o registro fotográfico 
da atividade acima referenciada, a fim de corroborar a análise dos resultados e percepções. Para tanto 
e afim de resguardar a identidade das duas professoras mestrandas, elas foram codificadas e 
referenciadas neste trabalho pelos códigos de PM1 e PM2. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com o objetivo de fazer com que os professores mestrandos realizassem a transposição didática em 
Zoologia, foram selecionados assuntos importantes na construção do conhecimento, mas muitas 
vezes são temas que necessitam de uma abstração por parte dos alunos nem sempre alcançada. No 
entanto, são pontos importantes para um olhar evolutivo em Zoologia sobre o processo de conquista 
do ambiente terrestre pelos vários grupos de vertebrados (tetrápodes). No caso específico dos 
anfíbios, a dependência da água para reprodução. Os anfíbios, são bem representados na região 
amazônica e podem ser explorados pelos professores para discutir a conquista do ambiente terrestre 
pelos tetrápodes.  
Desta forma, o desenvolvimento da transposição didática foi realizado em duplas, ao qual houve 
estudo, discussão, preparação, confecção e apresentação do material didático para trabalhar os 
conteúdos de Zoologia dos vertebrados, em específico a reprodução e as fases do ciclo de vida dos 
sapos em ambiente aquático (Ordem Anura) (Figura 1).  
 

Figura 1 – Material didático construído em biscuit sobre o ciclo de vida dos sapos (ordem Anura), como proposta de 
transposição didática por meio do lúcido.  



 

 

 
 

Fonte: acervo pessoal das autoras, 2022. 
 

Essa atividade fez parte do processo avaliativo da disciplina de Zoologia dos Invertebrados e 
Cordados, ao qual houve a análise crítica das produções apresentadas para cada filo estudado. A 
partir da percepção relacionadas a essas análises, as professoras mestrandas, puderam relatar as 
suas impressões e verificar a potencialidade da transposição didática por meio da ludicidade, 
enquanto estratégia de ensino, para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem da Zoologia para 
alunos da educação básica e superior (Quadro 1). 
 

Quadro 1 – relato de experiência das professoras mestrandas do PPGEC-UERR em 2022. 
Prof.ª Mestranda Relato 

PM1 A decisão em cursar a disciplina de Zoologia do Mestrado partiu de uma 
afinidade grande com essa área da Biologia. Vim em busca de metodologias 
novas, estratégias diferenciadas que possam engrandecer e dinamizar meu 
ofício como docente, e alcançar uma aprendizagem significativa no meu 
aluno.  

A atividade de transposição didática foi apresentada, como uma 
estratégia diferenciada. E ficamos livres para selecionar, dentro do conteúdo 
de zoologia desenvolvido, a temática que seria utilizada na referida 
transposição. Na passagem do conteúdo para o lúdico, poderíamos usar 
qualquer tipo de material na construção. Optamos pelo biscuit, visto que é 
maleável e poderíamos moldar o que quiséssemos. Decidimos pela 
elaboração do ciclo reprodutivo dos anfíbios, dentre eles, os sapos. 
Percebemos o quanto poderia ser divertido construir com outros temas em 
sala de aula, transformando a aprendizagem divertida. Ajustamos a teoria 
dos conceitos estudados com os práticos, promovendo uma aprendizagem 
com significado para o aluno, tornando-o inesquecível. 

PM2 A participação, nas aulas de Zoologia do Mestrado, foi importante no 
sentido de revisar a metodologia de ensino que há anos vinha fazendo de 
forma arbitrária e com práticas de atividades tradicionais que pouco 
colaboravam para o interesse dos alunos e seu aprendizado, além de 
promover a percepção efetiva de que propor atividades mais sistematizadas 
fazendo com que o aluno seja o protagonista em busca da construção do 
conhecimento, é uma forma de dinamizar as aulas, mediar e orientar 
conteúdos envolvendo a zoologia com ênfase em processos evolutivos, 
reprodutivos, morfológicos, fisiológicos, históricos e com relação a 
biodiversidade da fauna regional.  

Assim que a atividade de transposição didática nos foi proposta, houve 
o estudo e a discussão com relação aos possíveis conteúdos relacionando-
os com as formas de fazer tal transposição, onde os associamos, de 
imediato, ao uso do lúdico através de estruturas corporais de biscuit. O 
conteúdo escolhido para produção, explanação e apresentação foi o das 
fases do ciclo reprodutivo dos sapos. 

Com base no desenvolvimento da atividade no período que nos foi 
determinado, percebi a potencial importância dessa estratégia de ensino 
como método eficaz na construção do saber dos alunos, alinhando conceitos 
teóricos com os práticos, além de promover o processo didático-pedagógico 
com base nos princípios da colaboração, respeito mútuo, ética, interação 



 

 

entre os alunos, criando dispositivos para a participação crítica e autocrítica 
no desenvolvimento das atividades propostas. 

Fonte: as autoras, 2022. 
 

Através desta atividade, também foi possível compreender que a dinâmica de atividades lúdicas no 
ensino de Ciências é um ótimo instrumento que proporciona ao estudante uma maneira bastante 
intensa de aperfeiçoar a aprendizagem. Porém, esse não é um método que substitui as atividades 
contingentes dentro de sala de aula, servindo, apenas, como apoio ao ensino de Ciências.  
É importante salientar que metodologias investigativas, demonstrativas, expositivas, dialogadas e 
lúdicas contribuem para motivar e envolver os alunos respeitando as suas diferenças individuais. Os 
professores podem criar maneiras de ensinar que facilitem a aprendizagem, introduzindo em suas 
aulas atividades dinâmicas que favoreçam a interação do aluno e o uso de tecnologias (SANTOS E 
GUIMARÃES, 2010).  
Outro aspecto que reafirma o uso destas metodologias relaciona-se com a realidade desta geração 
de alunos, que vivem em um mundo globalizado onde o acesso à informação está cada vez mais 
facilitado e a tecnologia presente no seu cotidiano. Segundo Antunes (2002) esta geração requer 
novas metodologias para não perder o foco do aprendizado. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do exposto e fundamentado nas percepções sobre a transposição didática e o lúdico como 
estratégias de ensino, destacamos que a transposição didática muitas vezes se delineia como uma 
necessidade formativa para o professor do ensino de Ciências, uma vez que a relação entre a teoria 
e a prática é extremamente importante e necessária, para a busca da construção do saber a partir da 
interação com outras possibilidades metodológicas e com isso superar obstáculos epistemológicos.    
Consideramos, desta forma, a mediação docente como uma ação imprescindível para que a 
transposição didática ocorra, ao qual o professor deve saber fazer recortes de conteúdo a serem 
desenvolvidos, organizando-os e fazendo relações com outras áreas específicas, a fim de 
contextualizar este conhecimento e prepará-lo para ser explorado por meio da transformação 
adaptativa a um novo contexto aliado ao lúdico, como estratégia de ensino para promover a 
aprendizagem efetiva dos alunos.   
Através deste trabalho, pudemos compreender que a dinâmica de atividades lúdicas aliadas a 
transposições didáticas no ensino de Ciências, e em especial no ensino da Zoologia, é um instrumento 
potencialmente eficaz e que proporciona ao estudante uma forma de construir e reconstruir seu 
conhecimento. Portanto, a inclusão de modalidades didáticas diversificadas, utilizadas de forma 
crítica, torna-se um rico e interessante auxílio no processo de ensino-aprendizagem para os 
educadores. 
No entanto, ressaltamos que preparar aulas mais elaboradas e criativas requer mais tempo e 
dedicação por parte dos profissionais, o que se torna um desafio para os professores, pois possuem 
uma carga horária limitada e um conteúdo extenso para ser abordado ao longo do período letivo, mas 
desenvolver aulas mais prazerosas e que possibilitem ao aluno uma aprendizagem significativa é 
gratificante. 
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INTRODUÇÃO 
O presente estudo surgiu a partir da necessidade de contribuir com reflexões e mudanças da prática docente 
no Ensino de Ciências dentro do contexto municipal de uma escola de Boa Vista-RR. Pode-se afirmar que em 
muitos cenários educativos o ensino de ciências ainda é caracterizado por um ensino tradicional que não 
estabelece nenhuma relação com a prática dos estudantes, ou seja, alheio ao contexto em que se está inserido. 
Nesse propósito, a partir do ingresso no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências- PPGEC/2019 da 
Universidade Estadual de Roraima – UERR, iniciou-se os estudos acerca da formação docente, com o intuito 
de possibilitar a prática de uma Educação Científica, pautados na investigação de ações referentes à realidade 
do indivíduo, e potencializar com isso o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.  
Indiscutivelmente em nossa sociedade contemporânea, com o avanço da ciência e tecnologia, tem-se exigido 
cada vez a postura de um profissional escolar que compreenda tais avanços e contribua para a formação de 
indivíduos pensantes e críticos no cotidiano escolar.   
Nesse foco, o Ensino de Ciências possui papel fundamental para a ampliação dos conhecimentos e o 
desenvolvimento de uma sociedade com cidadãos críticos capazes de tomar decisões que mudem para melhor 
a sua realidade.   
Visto que vivemos em um mundo em constantes avanços e transformações tecnológicas, Martins e Paixão 
(2001) destaca que esses avanços científicos e tecnológicos influenciam a vida pessoal, social e profissional 
dos sujeitos. Desse modo, o contexto educacional necessita acompanhar tais transformações dentro da 
sociedade, e com base nesse contexto organizar estratégias que proporcionem um ensino interdisciplinar, 
capaz de contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo dos indivíduos envolvidos. 
A partir desse cenário o processo educativo frente aos novos avanços científicos, exige por parte dos 
educandos, a busca de conhecimentos e desenvolvimento cognitivo constante para seguir com essas 
demandas, ou seja, possibilitar a Alfabetização Cientifica - AC, para que esse indivíduo seja capaz de refletir e 
buscar na Ciência as respostas para as mais diversas situações e problemas percebidos.  
Dessa forma, minhas inquietações serviram de base para tal questionamento: Como desenvolver aulas de 
Ciências de modo significativo e investigador? Assim, com o ingresso no Mestrado Profissional em Ensino de 
Ciências, pude compreender e trilhar os caminhos possíveis de articulação dos conhecimentos fundamentais 
para a transformação de minha prática docente.  
Portanto, para que o ensino aconteça de modo exitoso, a escola deve buscar e assegurar as inúmeras formas 
de aprendizagem e maneiras de dialogar pedagogicamente com a Educação Científica, pois somente dessa 
forma o indivíduo poderá construir e significar o conhecimento para a urgente mudança de comportamentos na 
relação do homem, tecnologia e meio ambiente.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A opção pela pesquisa qualitativa aconteceu pela necessidade que leva em conta a presença de atores sociais 
– professores, que respondem aos fenômenos a partir de suas compreensões de vida, uma vez que são sujeitos 
históricos que se organizam mediante a sua cultura. 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. Isso significa que 
a pesquisa qualitativa, em sua trajetória, provoca a elucidação de uma questão problematizada, a fim de 
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organizar os meios e estratégias de resolvê-la. Questão essa que diz respeito a fatos que envolvem a relação 
do homem, como a produção de resíduos sólidos e o ambiente, por exemplo.  
A coleta de dados aconteceu a partir da organização de uma trilha ecológica utilizando, como espaço não 
formal, uma Área de Preservação Permanente (APP) e seu potencial para desenvolver a Alfabetização 
Científica na perspectiva docente. E teve como análise dos dados, a utilização de um caderno de campo dos 
participantes, e a organização de produtos para trabalhar a ACT, nos anos iniciais do ensino fundamental. Os 
participantes da pesquisa foram 4 professores que lecionam Ciências da Natureza para estudantes dos anos 
iniciais do ensino fundamental em escolas municipais de Boa Vista-RR.  
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Roraima 
(UERR), sob o parecer nº. 4.325.444, e com o número de CAAE: 37556320.0.0000.5621, em 07 de outubro de 
2020. A pesquisa embasou-se na Resolução 510/16, que regulariza as Normas Aplicáveis a Ciências Humanas 
e Sociais, “considerando que a ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida 
aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos” (BRASIL, 2016, p.1). 

A trilha ecológica aconteceu a partir da organização de ações como:  
- Visita ao espaço para embasar o planejamento das ações da trilha; 
- Planejamento e discussão das atividades da trilha na sala virtual; 
- Observação do espaço do buritizal e Área de Preservação Permanente (APP); 
- Visita ao espaço e entrega de folder informativo para a comunidade entorno do espaço; 
- Roda de conversas sobre os espaços não formais e ACT e entrega de um folder sobre a trilha ecológica 

para os presentes; 
- Instalação das placas informativas no entorno escolar; 
- Caminhada na trilha investigando o potencial do espaço para o Ensino de Ciências nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental; 
Abaixo o mapa da trilha ecológica organizada no entorno da escola municipal em Boa Vista-RR.  

 

Figura 1: Mapa da Trilha Ecológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: acervo da pesquisadora, 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados da pesquisa apontaram que os professores participantes após a organização e participação da 
trilha ecológica, assumiram uma postura reflexiva frente a problemática trabalhada, e ainda vislumbraram com 
base nas atividades realizadas a possibilidade de desenvolver nos diferentes espaços ao redor da escola, 
estratégias favoráveis a aprendizagem, como por exemplo uma trilha ecológica, roda de conversa ao ar livre, 
caminhada da ciência, observação de ambiente e etc.  
Para que o indivíduo seja considerado alfabetizado cientificamente, não basta possuir conhecimentos 
científicos; é necessário utilizar estes conhecimentos integrando valores e saberes para a tomada de decisões 
responsáveis na vida cotidiana, nesse ponto, pode-se perceber que os professores iniciaram um processo de 
alfabetização científica, pois por se tratar de um processo contínuo e duradouro, a AC foi iniciada a partir desse 
estudo no ambiente docente. 
A partir desses pressupostos, pode-se inferir que os participantes da pesquisa, ao longo dessa etapa ampliaram 
os conhecimentos acerca da AC e sobre resíduos sólidos, conhecimentos estes indispensáveis para a formação 
crítica e reflexiva. Pois, além de se caracterizar como uma atividade dinâmica, a ação da trilha ecológica, 
possibilitou, ao mesmo tempo, o engajamento prático dos participantes envolvidos.  
Outro resultado relevante a ser considerado foi o interesse dos participantes com relação à temática, 
compreendendo a relevância de se trabalhar AC desde os anos iniciais, na perspectiva de incorporar cada vez 
mais a temática gestão de resíduos sólidos em ideias práticas, para que os estudantes entendam a necessidade 
de assumir uma postura diferente no seu cotidiano. Nesse intuito, Kochhann, Omelli e Pinto (2007, p. 05) 
asseveram que "[...] os profissionais da educação com certeza foram formados na prática tradicional e por isso, 
tendem a educarem como foram educados, já que um novo projeto de educação é sinônimo de trabalho árduo, 
exige o rompimento com a acomodação [...]".  
De acordo com Kleiman e Moraes (1999), o professor se sente inseguro para realizar práticas interdisciplinares, 
pois toda a sua prática aconteceu baseada em um currículo compartimentado. No entanto, essas dificuldades 
precisam ser superadas, pois a interdisciplinaridade representa o novo paradigma, resultante do conhecimento, 
que está em constante transformação.  
Para que isso aconteça, é necessário relacionar as noções oriundas das diversas disciplinas para responder e 
buscar soluções reais aos indivíduos. Desse modo, o desenvolvimento dos atributos indispensáveis para a 
promoção integral do cidadão consiste em firmar os seus objetivos na negociação e, para que isso ocorra, são 
necessários os atributos da autonomia, domínio e comunicação (BETTANIN, 2003). 
Portanto, a implementação de estratégias de construção do conhecimento é importante para os indivíduos à 
medida em que eles possam perceber que o conhecimento científico aprendido na escola serve como forma 
de interpretação do mundo que os cerca. Para isso, considera que a realidade deva ser objeto da educação 
científica, enfatizando o conhecimento construído pela ciência como esboço dessa realidade e fazendo disso 
um dos principais objetivos da educação científica. Ao final, os participantes da pesquisa construíram variados 
produtos, na perspectiva de se trabalhar com os alunos no ensino fundamental, vislumbrando com isso, a 
possibilidade de contextualizar aspectos do cotidiano dos estudantes. 
Abaixo, apresento a produção textual organizada pelos professores participantes, como proposta de produto 
para se trabalhar com estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. O cordel organizado pelos docentes 
é a perspectiva de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 2 – Cordel organizado pelos docentes. 

 

Fonte: Acervo da Autora, 2020. 

 
CONCLUSÕES 
Considerando a problemática levantada na pesquisa, ao final pôde-se constatar que a proposta de a 
desenvolver na perspectiva de formação docente, revelou-se como um processo potencialmente significativo. 
Pois, além da aquisição de conhecimentos científicos, a proposta de estudo possibilitou a aquisição de 
conhecimentos acerca da ACT e um trabalho de cunho interdisciplinar utilizando aspectos existentes no 
cotidianos escolar. Dados os avanços da C&T em nossa sociedade, hoje é imperativo a necessidade de o 
professor atribuir ao longo de sua prática docente, significados aos conteúdos científicos escolares, e com isso 
produzir caminhos para discussões e reflexões sobre o papel das ciências e das tecnologias na sociedade.de 
pessoas, incluindo professores, administradores, conselheiros, pais, especialistas e por vezes o aluno. 
Conforme Baptista e Bosa (2007), como parte das alterações nas Leis Federais, a educação necessita de 
dispositivos e serviços de Tecnologia Assistiva para ser considerada de forma individualizada e se tornar uma 
parte do plano educativo individual, ou seja, se o aluno precisa da tecnologia de apoio ou serviços para 
beneficiar o seu programa educacional. 
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INTRODUÇÃO 
A poluição do ar ambiente tem sido agravada nas últimas décadas em função do desenvolvimento industrial, 
crescimento desordenado da população e uso intensivo de combustíveis fósseis, tornando-se um dos maiores 
problemas ambientais da atualidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 99% da 
população mundial respira ar com concentrações dos poluentes atmosféricos que excedem as diretrizes de 
qualidade do ar, resultando na morte de 4,2 milhões de pessoas anualmente devido a poluição do ar em áreas 
externas.1 
Nos centros urbanos, as emissões veiculares são responsáveis por parte importante da degradação da 
qualidade do ar e são reconhecidas como fontes dominantes de diversos poluentes gasosos e particulados 
nestas áreas.2  No Brasil, dados fornecidos pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENETRAN)3, evidenciam 
o aumento significativo da frota veicular no país que praticamente dobrou em uma década. Todavia, esse 
aumento, se não acompanhado de desenvolvimento estrutural do centro urbano, reflete num cenário de 
engarrafamentos no trânsito, corredores de tráfego e o maior gasto de combustível, principalmente em horários 
de pico, e assim como consequência uma elevação da emissão de poluentes atmosféricos nestas regiões.2 
Compostos carbonílicos são poluentes/contaminantes atmosféricos com grande relevância na química da 
atmosfera, atuando como maior fonte de radicais livres e precursores de aerossol orgânico e possuem 
potenciais impactos adversos à saúde humana. Formaldeído (HCHO) e acetaldeído (CH3CHO) são os 
carbonílicos mais abundantes no ar.4 
Formaldeído é classificado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC) como carcinogênicos 
para humanos.5 Enquanto que para a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (USEPA), formaldeído e o 
acetaldeído são prováveis carcinogênicos humanos.6,7 Somado a isso, a exposição à formaldeído pode causar 
à irritação dos olhos e do trato respiratório, náuseas, dores de cabeça e fadiga. O acetaldeído, metabólito 
endógeno, apesar da não confirmação da sua carcinogenicidade em humanos, tem sido um forte abortivo e 
teratogênico em ratos.8 
Em função da preocupação quanto aos efeitos destes poluentes sob a saúde da população, muitos trabalhos 
têm sido desenvolvidos, em ambientes internos e externos, na intenção de divulgar informações e incentivar 
programas para a redução das emissões destes aldeídos para a atmosfera.9  
Amostrar e monitorar poluentes/contaminantes atmosféricos é complexo, uma vez que, o ar é um sistema 
heterogêneo e multifásico e sua composição varia espacial e temporalmente, sendo considerada uma das 
matrizes ambientais de maior dificuldade na obtenção de amostras representativas. 10–12 Os poluentes não 
apenas se difundem, mas, também, reagem quimicamente na atmosfera, resultando na formação de poluentes 
secundários. Adicionalmente, gases podem ser convertidos a partículas tornando ainda mais complexo esse 
tipo de amostragem. Além disso, pode ocorrer também formação de artefatos durante a amostragem e no 
período anterior a análise química. 13,14 
A amostragem passiva, em função da sua simplicidade, quanto a manuseio e operação, e boa relação custo-
benefício, é uma técnica prática, cada vez mais utilizada para atender as exigências do monitoramento de gases 
em diferentes tipos de áreas, inclusive remota.15 Amostradores passivos são dispositivos capazes de fixar 
compostos gasosos ou vapores da atmosfera, a uma taxa controlada por processos físicos, tais como difusão 
e permeação, não envolvendo o movimento ativo do ar através do amostrador, ou seja, não necessitando de 
bomba de sucção para forçar o ar a ser amostrado, tornando-se uma alternativa de avaliação da qualidade do 
ar à baixo custo.16 
A avaliação de risco à saúde (HRA) é uma ferramenta utilizada para determinar os impactos causados pela 
exposição a poluentes na saúde humana e pode ajudar na definição de políticas públicas para resolver 
problemas ambientais17. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os riscos carcinogênicos e não 
carcinogênicos, pelo método determinístico, associados às concentrações de formaldeído e acetaldeído 
gasosos determinadas por amostragem passiva na atmosfera urbana da cidade de Salvador – Bahia. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 
Metodologia amostral 
As amostragens foram realizadas por 7 dias consecutivos em 9 pontos amostrais na cidade de Salvador - BA 
(Figura 1) usando o kit AnaliseAr, validado para medidas de formaldeído de acetaldeído, validado por Santana 
e colaboradores2. As amostragens consideraram dois períodos distintos, chuvoso e seco.  
 
Figura 1: Pontos de amostragem e modelo do amostrador passivo utilizado (Kit AnaliseAr)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

O Kit AnaliserAr usado é composto por amostradores passivos (APs) do tipo tubo, baseados na difusão 

molecular dos gases através de uma camada estática de ar, os quais tem corpo cilíndrico de polietileno (12 mm 

de altura e 21 mm de diâmetro interno), com uma membrana de Teflon na entrada, protegida por uma tela de 

aço inox. Após o espaço de difusão encontra-se um filtro de fibra de vidro impregnado com 200 µL de 2,4-

dinitrofenilhidrazina 30 mmol L-1 + glicerol 1 mol L-1. Os APs foram expostos em triplicata com brancos de campo 

para cada local de amostragem. 

 

Metodologia Analítica 

Após amostragem, os filtros contendo os aldeídos fixados como hidrazonas foram transferidos do amostrador 

para um vial de borosilicato de 5 mL, em cor âmbar, tampa em polipropileno e septo de PTFE/silicone. Os 

analitos foram então extraídos em banho de ultrassom com 3 mL de acetonitrila por 20 min; transferindo-se 

posteriormente 1,5 mL desta solução para um tubo tipo Ependorff, para centrifugação por 5 min a 13.500 rpm. 

Após centrifugação, uma alíquota da solução sobrenadante foi retirada para quantificação dos analitos por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) UV-visível em 360 nm, nas condições: coluna Zorbax ODS 5 

um, 4,6 x 250 mm; fase móvel: acetonitrila (60%): água (40%), com fluxo de 1,5 mL min-1 e tempo de retenção 

de 3,7 min para HCHO e 4,7 min para CH3CHO. A calibração foi realizada com padrão analítico Aldeído/Cetona-

DNPH  1,0 μg mL-1 do analito em acetonitrila-Sigma - Aldrich@ e curvas analíticas na faixa de 5 a 90 μg L-1. O 

limite de quantificação do método foi 0,450 μg m-3 e 1,19 μg m-3 para formaldeído e acetaldeído 

respectivamente. 

 

Método de avaliação de riscos à saúde 

De acordo com o Sistema Integrado de Informações de Risco (IRIS) da USEPA18, avaliação de risco refere-se 

a uma ponderação sobre as propriedades danosas dos agentes ambientais, sejam eles físicos, químicos ou 

biológicos, a relação dose-resposta e a extensão da exposição humana a esses agentes. O produto da 
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avaliação de risco representa a probabilidade de que populações ou indivíduos assim expostos sejam 

prejudicados a um determinado grau, que é caracterizado pelo risco calculado.  

Os riscos à saúde humana foram avaliados para adultos durante os diferentes períodos amostrais (chuvoso e 

seco), pela exposição crônica por inalação de formaldeído e acetaldeído, os quais podem causar câncer ou 

outros efeitos tóxicos não carcinogênicos.  

As avaliações foram feitas pelo método USEPA.18 A exposição diária (Ed), foi calculada usando a seguinte 

equação: 

 

𝐸𝑑 =
𝐶 𝑥 𝐼𝑅 𝑥 𝐸𝑊

𝐵𝑊
 𝑥 90% 

                                                                                                                          (1) 

 

Onde, Ed é a exposição diária de um indivíduo, por inalação, expressa em mg kg-1 dia-1; C é a concentração do 

poluente no ar (mg m-3); IR, a taxa de inalação para adultos (m³ h-1); EW é a duração da exposição de um adulto 

em ambiente externo (h semanas-1); BW, o peso corpóreo de um adulto (kg) e 90% é o fator de absorção de 

compostos orgânicos voláteis (COVs) para humanos.  

 A partir dos valores de exposição diária, calcula-se os efeitos não carcinogênicos, como quociente de riscos 

(HQ), pela razão entre a dose diária calculada (𝐸𝑑) e a dose de referência de inalação do poluente atmosférico 

específico (RfD), considerada um nível abaixo do qual os efeitos adversos para a saúde não são susceptíveis 

de ocorrer: 

 

𝐻𝑄 =
𝐸𝑑

𝑅𝑓𝐷
 

                                                                                                                           (2) 

  

Valores de HQ > 1 correspondem a exposição à substância química provável causadora de efeitos adversos à 

saúde (não carcinogênicos). 

O risco de câncer ao longo da vida (LCR), por sua vez, é definido como a maior probabilidade de ocorrência de 

câncer em caso de exposição contínua específica aos poluentes atmosféricos. O LCR é expresso pelo produto 

da ingestão diária crónica (CDI) e um fator potencial (PF) de uma substância cancerígena também chamado 

slope factor (eq. 3). 

 

𝐿𝐶𝑅 = 𝐶𝐷𝐼 𝑥 𝑃𝐹 
                                                                                                                           (3) 

A ingestão crônica por tempo de vida, CDI (mg kg-1 dia-1), pode ser calculada de acordo com a seguinte 

equação]: 

 

𝐶𝐷𝐼 =
𝐶 𝑥 𝐼𝑅 𝑥 𝐸𝑊 𝑥 𝐸𝐹 𝑥 𝐿𝐸

𝐵𝑊 𝑥 𝐴𝑇𝐿 𝑥 𝑁𝑌
𝑥 90% 

                                                                           (4) 

Onde, EF é a frequência de exposição (semanas ano-1); LE a extensão da exposição (anos); ATL a média do 

tempo de vida (anos); NY o número de dias por ano (365 dias) e 90% o fator de absorção de VOCs para 

humanos. 

Valores de LCR superiores a 1,00 x 10-6 indicam resultado positivo para efeitos carcinógenos. As variáveis 

utilizadas para a estimativa do risco são reportadas por Santana e colaboradores.9 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A concentração de HCHO variou entre 2,80 ± 0,21 a 4,80 ± 0,25 µg m-3 no período chuvoso e de 4,35 ± 0,34 a 

18,2 ± 1,2 µg m-3 no período seco; para CH3CHO as faixas foram: < LQ (1,19) a 1,81 ± 0,12 e < LQ (1,19) a 

19,1 µg m-3, respectivamente. 78% dos dados de concentração reportados para formaldeído ultrapassam o 

limite para exposição longa indicado pela TCEQ (Comissão de Qualidade Ambiental do Texas, USA) de 3,3 μg 

m-3. No Brasil, apesar da recente atualização dos parâmetros de qualidade do ar19 ainda não há limites 

estabelecidos para FA.  

 



 

 

 

As concentrações para formaldeído e acetaldeído foram mais altas no período seco, certamente influenciado 

por uma maior estabilidade atmosférica somadas as emissões veiculares. O período seco da cidade de 

Salvador-Bahia coincide com o verão, e há nesse período maior oxidação fotoquímica de hidrocarbonetos, em 

virtude da maior insolação e influência de emissões diretas.2 No Brasil, a emissão de carbonílicos, também 

relaciona-se diretamente com a adição progressiva de biocombustíveis. Apesar da melhoria no perfil de 

concentração de poluentes atmosféricos, de modo geral, com o uso do biodiesel, em relação aos carbonílicos 

esse acréscimo gerou um aumento nos níveis na emissão total de CC, principalmente de acetaldeído, mudando 

inclusive as razões [Formaldeído]/[Acetaldeído]. 2,20,21 

Figura 2. Índice de Risco (HQ) e Ricos de Câncer (RC) para formaldeído e acetaldeído em Salvador – Bahia  

 
 
 
Os dados de HQ para os níveis dos aldeídos medidos, em ambos os períodos, ficaram abaixo de 1 (HQ < 1), 

indicando que nenhum efeito adverso não-carcinogênico a saúde da população deverá ser observado durante 

o tempo de exposição àquela atmosfera, mesmo considerando a soma do quociente de riscos médios 

cumulativos para estes compostos. 

O risco médio de câncer calculado para a população local foi (7,2 ± 1,3) x 10-6 e (1,5 ± 0,90) x 10-5 para HCHO 

e (4,0 ± 1,1) x 10-7 e (2,5 ± 0,17) x 10-6 para CH3CHO, no período chuvoso e seco, respectivamente. A 

probabilidade de risco de câncer para adultos por exposição a estes compostos na área deste estudo ficou 

acima do limite estabelecido de 1,0x10-6, como aceitável, pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA6, tanto 

para HCHO, em ambos os períodos, como para CH3CHO, no período seco.  

A partir do perfil de contribuição aos riscos referentes a formaldeído e acetaldeído, em períodos distintos, 

percebe-se que formaldeído é responsável por 95% do risco total no período chuvoso e 86% no período seco.  

A contribuição ao risco de acetaldeído teve um aumento significativo de 9% no período seco, indicando a 

contribuição predominante de emissões veiculares diretas neste período 

 
CONCLUSÕES 
A probabilidade de risco de câncer para adultos por exposição a estes compostos na área deste estudo ficou 

acima do limite estabelecido de 1,0x10-6, como aceitável, pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA, tanto 

para HCHO, em ambos os períodos, como para CH3CHO, no período seco. 

 

  



 

 

O trabalho alerta para os riscos de câncer devido a presença de aldeídos na atmosfera da cidade de Salvador, 

sinalizando para a poluição atmosférica nesta área, uma vez que, as concentrações de formaldeído e riscos de 

câncer para os dois aldeídos estudados encontram-se acima de recomendações estrangeiras, mostrando 

necessidade imediata da atualização da legislação brasileira, com relação a seus padrões de qualidade do ar. 
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INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos tempos tornou-se amplamente consensual, a visão de que o Estado precisa investir em ciência, 
tecnologia e inovação para desenvolver e sustentar seu crescimento econômico. Um dos grandes desafios é 
criar ambientes e mecanismos para o desenvolvimento de pesquisas que permitam a materialização desse 
conhecimento em tecnologia disponível à sociedade. 
Na história evolutiva humana, as atividades econômicas, jamais alcançaram patamares de transparência e 
percepção sustentável, como nos tempos atuais, provavelmente em decorrência de pressões sociais, 
econômicas e ambientais. Durante décadas, questões ambientais e sociais foram preocupações secundárias 
para a sociedade, contudo, esse novo patamar tem provocado mudanças nas abordagens empresariais e de 
investimentos, pressionando para alterações nos padrões tecnológicos para considerar o impacto ambiental e 
social frente aos aspectos econômicos.  
Corroborando com esse pensamento Goldsmith e Eggers (2006), argumentam que os desafios do século XXI 
e os meios de enfrentá-los são mais numerosos e complexos do que nunca. Os problemas tornaram-se tanto 
mais globais quanto mais locais, à medida que o poder se dispersa e os limites (quando existem) tornam-se 
mais fluidos. Soluções de tamanho único deram lugar a enfoques customizados, considerando que os 
intrincados problemas colocados por populações diversas e móveis passaram a desafiar cada vez mais as 
soluções simplistas. 
As últimas décadas têm sido marcadas por preocupações da população mundial com questões ambientais que 
envolvem o esgotamento de recursos fósseis e as consequências da poluição. De acordo com a EMBRAPA 
(2018), a tendência é buscar uma economia inovadora com baixas emissões, que concilie as exigências para 
a agricultura sustentável e a pesca, a segurança alimentar e o uso sustentável dos recursos biológicos 
renováveis para fins industriais, assegurando ao mesmo tempo a biodiversidade e a proteção ambiental.  
O País precisa adotar políticas que estimulem pesquisadores, cientistas e ambientalistas à produção do 
conhecimento. Não se pode pensar em crescimento de um estado como algo afeto a destino. É preciso construir 
as bases para que ele aconteça e isso depende de condições estruturais relacionadas à educação, ciência e 
tecnologia para criar um contexto de inovações que, por sua vez, constituirão a ponte para o mundo 
desenvolvido (NARDES; ALTOUNIAN; VIEIRA, 2016). 
Na interpretação de (Borges, 2011) a produção do conhecimento científico na última década é um momento 
positivo para o Brasil. O Autor observando os indicadores científicos de produção de artigos, em periódicos 
indexados, afirma que há um crescimento exponencial nos últimos dez anos. A garantia do desenvolvimento 
social e econômico sustentável no país, os mais recentes casos de sucessos que melhoraram a competitividade 
nacional têm como base políticas consistentes a valorização do trinômio ciência, tecnologia e inovação como 
um dos pilares. O autor assevera ainda, que os investimentos feitos pelos estados a partir da criação de suas 
fundações de amparo à pesquisa - FAPs, contribuíram para o crescimento da produção científica nacional.  
Em oposição a esse contexto, segundo (Pavan; Bernardes Barbosa, 2017) apenas Roraima não apresentava 
uma fundação de amparo à pesquisa nos moldes dos outros Estados da Federação no momento do estudo 
(março de 2015). 
Entretanto, esse cenário para o Estado de Roraima começa a modificar-se com a promulgação da Lei nº 1.641, 
de 25 de janeiro de 2022, que institui a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima – FAPERR, 
com finalidade de amparo à pesquisa científica básica e aplicada, à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, 
objetivando fomentar a pesquisa, o conhecimento científico, tecnológico e inovador, assim como sua aplicação, 
visando o desenvolvimento econômico e social do Estado. 
 
No mundo contemporâneo o Estado precisa estar preparado para responder às demandas de pesquisa e 
inovação cada vez mais complexas. Em qualquer sociedade o pilar básico do desenvolvimento científico e 
tecnológico está na formação de pesquisadores e cientistas (Borges, 2011). 
Diante deste cenário, pergunta-se qual a expectativa de fomento à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento 
tecnológico nos próximos anos em Roraima e quais os principais financiadores de pesquisas científicas em e 
sobre Roraima? O objetivo do presente estudo é realizar identificação da estimativa de recursos para o fomento 
à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento tecnológico nos próximos anos, a partir da atuação da FAPERR 
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e analisar as produções científicas em relação a Roraima nas diversas áreas do conhecimento nos últimos 
cinco anos.  
  
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Trata-se de um estudo, de caráter descritivo e exploratório e, de forma a atingir os objetivos propostos nesta 
pesquisa, os seguintes procedimentos metodológicos foram adotados: coleta de dados, realizada junto ao 
Diário Oficial do Estado (DOE) e por meio do Portal de Periódicos da CAPES, junto à base de dados Scopus 
mantida pela Elsevier, considerando sua ampla cobertura em termos do número de periódicos indexados e seu 
caráter multidisciplinar.  
A estratégia adotada nesta etapa para a delimitação da pesquisa foi a identificação de documentos publicados 
no DOE sobre informações orçamentárias para verificar a projeção de receita corrente líquida do Estado de 
Roraima e a estimativa de recursos a serem destinados à FAPERR. Quanto à produções científicas buscou-se 
analisar junto a periódicos o termo "Roraima", visando quantificar as produções científicas em relação a 
Roraima nas diversas áreas do conhecimento, no período de 2017 a 2021, conforme busca realizada na 
plataforma Scopus® detalhada a seguir:  
 
(TITLE-ABS-KEY ("Roraima") Article title, Abstract, Keywords)  
TITLE-ABS-KEY ("Roraima") AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020) OR LIMIT-
TO (PUBYEAR, 2019) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2017))  
 
A abordagem com o emprego da palavra-chave "Roraima" possibilitou a identificação das publicações que 
abordam a pesquisa científica nas diversas áreas do conhecimento na base de dados online Scopus®. Esses 
dados da base Scopus®, foram exportados para uma planilha do Excel, visando a tabulação e análise deles, e 
a geração de gráficos.  
Na etapa de tabulação e análise empregou-se a bibliometria, que é uma técnica matemática estatística de 
levantamento de dados e informações que auxilia no mapeamento de pesquisas e resultados procedentes de 
um determinado assunto (PINHEIRO et al., 2017). De acordo com Morais et al. (2015), a análise de bibliometria 
é mecanismo de busca on-line que usa uma técnica quantitativa e estatística que mensura os índices de 
produções de determinadas áreas, fornecendo informações acerca do desenvolvimento de diversas áreas 
científicas. A análise de bibliometria fornece dados que mensuram a contribuição do conhecimento científico.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir dos dados coletados referentes à busca de informações orçamentárias junto a base do Diário Oficial do 
Estado (DOE), identificou-se a projeção da receita corrente líquida do Estado, buscando estimar o montante de 
recursos que serão destinados ao fomento à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento tecnológico nos 
próximos anos à FAPERR, observando o parágrafo único do artigo 5° na Lei nº 1.641, de 25 de janeiro de 2022, 
conforme abaixo: 

Na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo destinará montante não 
inferior a 0,2% (dois décimos por cento) da receita corrente líquida constante do projeto às ações 
finalísticas da FAPERR, não computadas nesse montante as despesas de pessoal da fundação 
(Roraima, 2022). 
A perspectiva sobre a possibilidade de expansão de investimentos à pesquisa, à inovação e ao 
desenvolvimento tecnológico no Estado de Roraima, segundo informações publicadas no Diário Oficial do 
Estado (DOE) n° 4251 de 29/07/2022, página 35, que traz a projeção da Receita Corrente Líquida do estado, 
e para os próximos 03 (três) anos, perfaz um montante acumulado superior a R$ 11 bilhões de reais. Ajustando 
os parâmetros da projeção ao cenário atual, esse montante pode superar R$ 39 bilhões de reais. Em se 
materializando a projeção da Receita Corrente Líquida, possibilitará a FAPERR dispender, nos próximos 03 
(três) anos, recursos no montante total entre R$ 22 milhões a R$ 39 milhões de reais, em suas ações finalísticas, 
conforme demonstrado abaixo: 
 
Figura 1. Perspectivas de recursos às ações finalísticas da FAPERR por ano (2023 a 2025) 



 

 

 
Fonte: Diário Oficial do Estado (DOE) n° 4251, p. 35 e ajustes elaborados pelos autores 

 
De acordo com os dados disponíveis no DOE, conforme mostra a figura 1, observando a possibilidade de 
dispêndio total nos próximos três anos, para à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento tecnológico no 
Estado de Roraima, em contraponto ao cenário existente até a criação da FAPERR, significa um avanço positivo 
importante. Entretanto, o desempenho da produção do conhecimento científico não pode ser mensurado 
apenas pela performance na disponibilidade de recursos, por mais abundante que esses sejam. Para uma 
avaliação mais consistente do processo, é necessário acompanhar as informações intrínsecas aos fomentos, 
o nível de tecnologia gerado e sua evolução, cotejadas com aquelas transferidas à sociedade, que provocam 
mudanças ambientais tecnológicas positivas significativas. 
Nesse sentido, foi verificado na base Scopus® a produção científica sobre e em Roraima. No período 
compreendido entre 2017 a 2021, com a abordagem Document “Roraima” e “Article title, Abstract, Keywords”, 
a busca resultou em 379 documentos registrados sob o termo “Roraima”, dos quais 95,8% são artigos 
publicados em periódicos e os demais foram revistas, capítulos de livros, entre outros. A produção científica no 
período analisado corrobora com as observações de (Borges, 2011), sobre o momento positivo da produção 
científica no país, contudo os dados sobre Roraima demonstram inconstância na produção. A figura 2, 
apresenta a evolução da produção científica no decorrer do tempo. 
 

Figura 2. Formas de divulgação por ano (2017 a 2021) 

 
 
A alternância entre crescimento e queda observados na produção científica sobre e em Roraima, provavelmente 
referem-se à falta de políticas públicas consistentes voltadas para ciência e tecnologia, com definição clara das 
linhas prioritárias a serem perseguidas pelo Estado de Roraima. Tais direcionamentos poderão ser facilitados 

agora com a atuação da FAPERR, caso ocorra a reorientação e organização da capacidade científica 
intelectual do Estado para suas linhas de pesquisas estratégicas, com a efetiva aplicação dos recursos 
disponíveis à Fundação. 
Nota-se que a produção científica no período analisado está concentrada basicamente em 07 áreas do 
conhecimento e, com uma aglutinação de 51% nas áreas de Ciências Agrárias, Ambiental, e da Terra e Planeta. 
Dentre as várias instituições às quais essas produções estão afiliadas, destaca-se a Universidade Federal de 
Roraima (UFRR), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), a Empresa Brasileira de Pesquisa 
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Agropecuária (Embrapa), a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Roraima (UERR), 
concentrando 35% das afiliações nos documentos produzidos. A figura 3 explicita essas informações. 

 
Figura 3. Documentos por área do conhecimento e Documentos por afiliação (2017 a 2021) 

 

   
 
 Ao analisar os dados acima, observa-se que há concentração dos resultados pelas áreas do conhecimento 
(Ciências Agrárias, Ambiental, e da Terra e Planeta) e a afiliação por instituição, aparentemente está 
relacionado a atuação das entidades Federais (Embrapa e INPA) que possuem missão institucional e expertises 
nessas linhas e ainda a capilaridade da (UFRR, USP e UERR) na formação de acadêmicos e pós-graduandos 
que provavelmente atuam nessas áreas do conhecimento.   
A partir do levantamento de dados realizado pela Scopus®, foi possível identificar os principais financiadores 
de pesquisas científicas em relação a Roraima, publicadas no período de 2017 a 2021, conforme apresentado 
na figura 4. 
 

Figura 4. Principais financiadores de pesquisas científicas em e sobre Roraima, (2017 a 2021). 

 
Fonte: Scopus® 

 
Observa-se que dos três principais financiadores de pesquisas no período analisado, dois são agências de 
fomento: o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes e o terceiro é o Ministério de Ciência, Tecnologia e 
Inovação - MCTI.  
 
CONCLUSÕES 

 
Os dados obtidos na análise das informações orçamentárias e de bibliometria realizadas nas bases do DOE e 
Scopus® demonstram a possibilidade de investimentos significativos, nos próximos três anos, pela FAPERR, 
à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento tecnológico no Estado de Roraima e um aumento na produção 
científica no período analisado, embora tenha ocorrido oscilações na mesma, provavelmente em função da falta 
de políticas públicas consistentes voltadas para ciência e tecnologia em Roraima, com definição clara das linhas 
prioritárias a serem perseguidas pelo Estado.  



 

 

A perspectiva com a estruturação da Fundação de amparo à pesquisa, é que ocorra a reorientação e 
organização da capacidade científica intelectual do Estado direcionadas para as linhas de pesquisa estratégicas 
ao desenvolvimento da sociedade roraimense, facilitando assim, os processos de geração do conhecimento 
científico e inovação, possibilitando produções que abranjam e agreguem outras áreas do conhecimento, 
buscando provocar impacto social, ambiental e econômico mais relevantes. Assim, vislumbra à FAPERR, o 
papel transformador em relação à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, alcançando 
destaque como um dos principais indutores e fomentadores no Estado de Roraima, realizando a efetiva 
aplicação dos recursos disponíveis à sua atuação finalística. 

Espera-se que o presente estudo possa contribuir para avaliações futuras sobre a atuação da FAPERR, a 
identificação e avaliação do perfil da produção científica no contexto de planejamento de ações que visem a 
definição de estratégias e governança para a ciência, tecnologia e inovação do Estado de Roraima. 
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INTRODUÇÃO 
A banana é a fruta de maior expressão econômica no estado de Roraima, por ter garantia de mercado durante 
todo o ano e principalmente quando cultivada em consórcio com outras espécies perenes e anuais, como em 
um SAFRUTI, torna-se uma solução de incremento de renda para agricultores familiares. 
Em Roraima, no ano de 2020, a produtividade foi de 9.436 kg ha-1, colhidas em 6.596 ha, sendo essa 
produtividade muito baixa se comparada com bananais tecnicamente conduzidos, nos quais a produtividade 
pode atingir até 40 t ha-1 (IBGE, 2020). Os cultivos estão localizados, principalmente na região sul do Estado, 
em áreas desmatadas da floresta amazônica, nos municípios de Caroebe, São João da Baliza, São Luiz, 
Rorainópolis, Iracema e Mucajaí (ALVES et al., 2007). 
A cultivar mais plantada no Estado é a Pratona, nome regional para a cultivar Pacovan (grupo Prata), cultivada 
em grande escala no Vale do Rio São Francisco, no entanto, esta cultivar é muito suscetível às doenças que 
atacam a bananeira, principalmente a Sigatoka-negra, causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis (Morelet) 
Deighton, que reduz em maior intensidade a produtividade das áreas (ALBUQUERQUE et al., 2022). Outra 
doença que tem dizimado os bananais da cultivar Maçã é o mal-do-Panamá, causado pelo Fusarium oxysporum 
f. sp. cubense. 
Uma das estratégias para solucionar o problema de doenças nos bananais é a seleção de novos genótipos 
resistentes e/ou tolerantes e que apresentem boas características agronômicas, o que tem sido alcançado no 
Programa de Melhoramento Genético da Bananeira da Embrapa Mandioca e Fruticultura (SILVA et al., 2006), 
possibilitando a obtenção de híbridos superiores (BORGES; SOUZA, 2004), tais como as cultivares BRS 
Princesa, BRS Pacoua e BRS Vitória. A cultivar BRS Princesa é um híbrido tetraplóide (AAAB) de bananeira 
do grupo Maçã, que ao contrário desta, é resistente à murcha de Fusarium e às Sigatokas negra e Amarela, 
principais doenças que atacam esta cultura. A BRS Vitória e a BRS Pacoua são híbridos tetraplóides (AAAB) 
do grupo Prata, resistentes às Sigatokas negra e Amarela e Mal do Panamá, com parental feminino cv. Pacovan 
(AAB) e masculino M53 (AA) (GASPAROTTO et al., 2010; NOMURA et al., 2013). 
Antes da recomendação de uma cultivar aos agricultores, para plantio em diferentes ecossistemas, faz-se 
necessário conhecer bem o novo genótipo, mediante estudos de caracterização, nos quais se avalia a massa 
dos cachos e das pencas, o número de pencas por cacho, massa dos frutos, proporção de polpa e casca, o 
comprimento e diâmetro dos frutos, espessura da casca, teor de sólidos solúveis, acidez total e pH. 
A banana é uma fruta de padrão respiratório climatérico, podendo ser colhida antes do completo 
amadurecimento, quando se inicia as principais alterações nas propriedades físico-químicas dos frutos. No 
entanto, mesmo quando se pensa em frutos mais resistentes às doenças, a avaliação da qualidade do fruto 
deve ser acompanhada em cada fase do processo, desde sua colheita até sua comercialização (MEDINA; 
PEREIRA, 2004). 
Este trabalho teve por objetivo avaliar as características físico-químicas das bananas na fase de pós-colheita 
das cultivares BRS Princesa, BRS Pacoua e BRS Vitória, resistentes à Sigatoka negra e Amarela e ao Mal do 
Panamá nas condições do Estado de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Esse trabalho foi realizado com os frutos das cultivares BRS Princesa, BRS Pacoua e BRS Vitória colhidas em 
um SAFRUTI, com um ano de idade, implantado na Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Guadalupe, no 
município de Iracema, sendo este composto pelas espécies frutíferas: bananeiras, castanheiras, cupuaçuzeiro 
e cacaueiros, e a essência florestal Mogno Africano. O clima da região de Iracema é do tipo Aw, segundo a 
classificação de Köppen-Geiger, sendo definido como tropical com uma estação seca ou tropical de savana. 
Existindo dois períodos distintos durante o ano em relação à precipitação, com duração praticamente 
semelhante: o período úmido, compreendendo os meses de abril a setembro, ocorrendo precipitações com 
grande intensidade principalmente nos meses de junho e julho, atingindo cerca de 350 mm em cada mês. Neste 
período os totais de chuvas resultam em elevados excedentes hídricos. O período seco, de outubro a março, 
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caracteriza-se por significativo decréscimo de chuvas, o que ocasiona deficiência hídrica em torno de 50 mm 
neste período (ALBUQUERQUE et al., 2010; PEEL et al., 2007). 
Na Fazenda da Esperança foram colhidos 5 cachos de cada cultivar para a avaliação das frutas que foi realizada 
no Laboratório de Pós-colheita da Embrapa Roraima, localizada no Distrito Industrial de Boa Vista, RR. Os 
descritores avaliados nos cachos foram: massa fresca do cacho e do engaço (kg), número de pencas e massa 
fresca das pencas (kg). De cada cacho separou-se a segunda penca (Figura 1 e 2) para avaliação físico-química 
dos frutos. Os atributos avaliados nas bananas foram: massa fresca do fruto, da polpa e da casca (g), 
comprimento e diâmetro dos frutos (mm), e calculou-se a porcentagem de polpa e casca dos frutos. Foi 
realizada a análise química da polpa das bananas em relação ao teor de sólidos solúveis – TSS (ºBrix) e pH 
. 
   Figura 1. Pencas das cultivares BRS Princesa (frente) e         Figura 2. Pencas da cultivar BRS Vitória.  

BRS Pacoua (atrás).  

  
Fonte: Carmo, A. P. N. G. (2022). Fonte: Carmo, A. P. N. G. (2022). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Cachos e Pencas 
Os resultados obtidos de massa fresca de cachos e engaços para as cultivares BRS Princesa, BRS Pacoua e 
BRS Vitória apresentados na Figura 3, demonstram que a BRS Vitória apresenta cachos maiores que as demais 
cultivares. No entanto, o engaço não apresentou grande diferença entre elas. 
Em relação ao número de pencas por cacho, as três cultivares estudadas apresentaram em torno de 6 a 7 
pencas por cachos. Entretanto, a BRS Vitória apresentou pencas maiores que as outras cultivares (Tabela 1). 
Os cachos da cultivar Princesa (Figura 3) apresentaram massa fresca de 8,24 kg, valor semelhante obtido por 
Borges et al. (2011) que foi de 8,3 kg, em trabalho realizado com genótipos de bananeiras no norte do estado 
do Paraná, mas este autor obteve número de nove pencas por cacho, maior do que o obtido neste trabalho. 
A Embrapa (2016) lançou a cultivar BRS Pacoua no estado do Pará, onde ela apresenta cachos com 25 kg a 
42 kg. Nesse trabalho, os resultados obtidos com esta cultivar não atingiram tal patamar, obtendo-se cachos 
com 11,40 kg (Figura 3). 
Dados obtidos por Pereira et al. (2005) avaliando a cultivar BRS Vitória, no estado do Amazonas, obtiveram 
cachos com 21 a 23 kg, valores superiores ao obtido neste trabalho que foi aproximadamente de 15 kg (Figura 
3). 
 
 
Figura 3. Massa fresca dos cachos e engaços (kg) das cultivares BRS Princesa, BRS Pacoua e BRS Vitória. 

 

 

Tabela 1. Número médio de pencas por cacho e 
massa fresca das pencas (kg) das cultivares BRS 
Princesa, BRS Pacoua e BRS Vitória 
 

Cultivares NPC 
Penca 

(kg) 

BRS 
Princesa 

6,4 
±0,49 

1,37 
±0,19 

BRS Pacoua 
6,0 

±0,63 
2,10 

±0,61 

BRS Vitória 
6,6 

±0,49 
2,43 

±0,28  
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Frutos 
A BRS Princesa apresentou frutos com 84,67 g (Figura 4), maiores do que os obtidos por Borges et al. (2011) 
que foi de 63,3 g e menores que os obtidos por Lima et al. (2013) que foi de 103,1 g. 
A cultivar BRS Pacoua apresentou frutos de 112,67 g conforme observado na Figura 4, valores menores 
daqueles apresentados no estado do Pará, onde foram obtidos frutos com massa média de 150 g (Embrapa, 
2016). 
Os frutos produzidos pela BRS Vitória tiveram massa de 145 g (Figura 4), inferiores aos obtidos por Pereira et 
al. (2005) no Amazonas, com frutos de 160 a 180 g. 
O percentual de polpa na cultivar BRS Princesa foi superior as demais cultivares, apresentando 84,17% de 
polpa em relação a 69,70% e 69,66% apresentados pelas cultivares BRS Pacoua e BRS Vitória, 
respectivamente, sendo também superior ao percentual de polpa apresentado pela BRS Princesa de 69,74%, 
em trabalho realizado por Lima et al. (2013). 
O percentual de polpa apresentado pela cultivar BRS Pacoua foi semelhante ao rendimento da parte comestível 
de 67% obtido no Pará (Embrapa, 2016). 
 
 
Figura 4. Massa fresca dos frutos, polpa e casca (g) 
das cultivares BRS Princesa, BRS Pacoua e BRS 
Vitória. 

Figura 5. Porcentagem de polpa e casca das 
cultivares BRS Princesa, BRS Pacoua e BRS Vitória. 

 

  
  

 
Os frutos dos cachos colhidos na cultivar BRS Princesa tinham em média 110 mm, menor valor obtido em 
comparação com a BRS Pacoua (136,73 mm) e BRS Vitória, apresentando o maior valor de comprimento 
(162,73 mm). 
O comprimento do fruto obtido na cultivar BRS Princesa foi semelhante ao apresentado em trabalho realizado 
com a cultivar por Borges et al. (2011), no entanto, foi inferior aos valores obtidos por Lima et al. (2013) em 
trabalho realizado em Cruz das Almas. 
 
Figura 6. Comprimento (mm) e diâmetro (mm) dos frutos das cultivares BRS Princesa, BRS Pacoua e BRS 
Vitória. 

 

 

 
 
 
Tabela 2. Teor de sólidos solúveis (ºBrix) e pH das 
cultivares BRS Princesa, BRS Pacoua e BRS Vitória 

Cultivares TSS (°Brix) pH 

BRS Princesa 25,17 ±0,76 4,99 ±0,15 

BRS Pacoua 23,85 ±0,73 5,28 ±0,10 

BRS Vitória 24,27 ±1,08 4,76 ±0,10 
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Os frutos da BRS Vitória apresentaram diâmetro superior ao das outras cultivares. O diâmetro dos frutos da 
cultivar BRS Princesa de 28,61 mm foi inferior ao apresentado pelos frutos desta mesma cultivar em trabalho 
realizado por Lima et al. (2013) de 38,3 mm. 
A cultivar BRS Princesa foi a que apresentou frutos mais doces com TSS de 25,17 ºBrix e apresentou uma leve 
acidez com pH igual a 4,99. 
 
CONCLUSÕES 
As cultivares BRS Princesa, BRS Pacoua e BRS Vitória apresentaram características físico-químicas iguais ou 
superiores às cultivares que lhes deram origem, permitindo qualificá-las como promissoras para serem 
incorporadas aos sistemas de produção dos agricultores do estado de Roraima. 
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INTRODUÇÃO 
  
O objetivo deste texto é discutir o papel da extensão, um dos pilares da Universidade Federal de Roraima 
(UFRR), na criação de espaços formativos para a formação de (futuros/as) profissionais em Geografia, a saber: 
o/a professor/a e o/a bacharel/a. Para isso, ressalta-se o importante papel que o Laboratório de Educação 
Geográfica da Amazônia (LEGAM), vinculado ao Departamento de Geografia do Instituto de Geociências desta 
universidade (DGEO/IGEO/UFRR) vem realizando, desde maio de 2022, para consolidação de orientações de 
caráter educacional nos cursos de Geografia. A autora e o autor desse texto, também coordenadores do 
LEGAM, formularam para o laboratório este objetivo: estimular o desenvolvimento de uma comunidade de 
aprendizagem voltada ao ensino, pesquisa e extensão para a formação inicial e continuada de professores e 
bacharéis em Geografia. A par disso, é válido ressaltar que hoje participam desse projeto formativo alunos da 
graduação em Geografia (licenciatura, presencial e Educação à Distância, bacharelado e pós-graduação), além 
de professores da Educação Superior e Educação Básica. 
Faz parte das atividades do LEGAM o desenvolvimento de reuniões periódicas para realização de estudos, 
debates e pesquisas a partir de temas de interesse de seus membros; também das ações de pesquisa e 
extensão vinculados, ou não, aos professores coordenadores. Soma-se ainda a realização de eventos 
científicos que promovem o diálogo, apresentação e publicação de estudos e experiências dos alunos do curso 
de Geografia. Nesse contexto, ressalta-se o desenvolvimento do projeto de extensão intitulado “I Ciclo de 
debates e oficinas do LEGAM”, em especial, das experiências voltadas a leitura, a partir de uma perspectiva 
geográfica, da obra literária Quarto de despejo: diário de uma favelada, da autora Carolina Maria de Jesus. 
A escolha pela obra supracitada ocorreu por um de seus coordenadores (Dayana Oliveira Cruz) já ter realizado 
leituras e reflexões em suas aulas de Geografia Urbana, nos cursos de licenciatura e bacharelado em Geografia 
da UFRR, evidenciando questões como: o papel da mulher na sociedade, as condições de desigualdades na 
produção do espaço urbano e a fome. Outro fator importante, é o incentivo à leitura, que corresponde a um ato 
essencial de formação humana, o qual incorpora o reconhecimento histórico-social pelo leitor advindos de 
outros tempo-espaços para o aprimoramento do conhecimento, caráter e ética frente o seu compromisso social 
e profissional (FREIRE, 1982).Apesar das diferentes dificuldades já sabidas no processo de alfabetização, 
observa-se alguma resistência de nossos acadêmicos para uma leitura mais assertiva das obras apresentadas 
pelos/as professores/as em sala de aula. Isso resulta tanto na não ou má compreensão (das ideias que o/a 
autor/a transmite por meio do seu contexto histórico-espacial de narrativa), quanto da interpretação (das 
extrapolações que podem ser realizadas e associadas a outras coisas já sabidas e conhecidas por meio da 
empiria e teoria) das ideias/conhecimentos. E neste caso, também pode interferir na constituição do 
pensamento geográfico, ou seja, na leitura da espacialização de um fenômeno por meio do vocabulário 
correspondente à ciência/disciplina Geografia (CAVALCANTI, 2019; FREIRE; MACEDO, 2021). 
O fato é que a Geografia é uma ciência que incorpora diferentes linguagens (cartográfica, matemática, 
imagética, literária, entre outras) para interpretação do espaço. Neste trabalho, não se entende que o acesso a 
língua por meio da leitura como uma aquisição de “habilidades para ler e escrever”, enquanto ação “motora”, 
mas uma associação teórica, correlata ao ato pedagógico de consciência crítica (FREIRE; MACEDO, 2021, p. 
16). Por isso, a insistência deste pensamento: a leitura da palavra conduz a uma leitura de mundo; essa leitura 
de mundo pela Geografia se faz no ato da mobilização das ferramentas intelectuais (conceitos, princípios, 
raciocínios, linguagens) para constituição do pensamento geográfico, que valida a interpretação dos fenômenos 
espaciais. (GOMES, 2017). 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
O livro Quarto de Despejo: diário de uma favelada, em sua apresentação, explica que é resultado de “uma 
edição dos diários de Carolina Maria de Jesus, migrante de Sacramento, Minas Gerais, mãe solteira e moradora 
da primeira grande favela de São Paulo, a Canindé, que foi desocupada em meados dos anos de 1960 para a 
construção da Marginal Tietê.”. (JESUS, 2017, apresentação). Ele retrata a vida da autora, uma autobiografia 
do cotidiano amargo na favela, na década de 1950. Entre os problemas enfrentados estão: os costumes dos 
seus habitantes, a violência, a miséria, as dificuldades de acesso à moradia digna; sobretudo, o acesso à 
alimentação e a luta constante contra a fome.  



 

 

A autora é exemplo da importância dos livros para a formação, mesmo tendo estudado apenas dois anos na 
Educação Básica. Por isso, é válido informar ao leitor mais atento que no decorrer do livro há diferentes palavras 
escritas de forma “errada” quando considerado as normas gramaticais da língua portuguesa; todavia, nas 
publicações dessa obra esses termos não são corrigidos, são fidedignos aos manuscritos da autora e servem 
como resistência dos padrões literários de outrora.  
Segundo Jesus (2017, p. 194), o motivo para escrever um livro era este: “quando eu não tinha nada o que 
comer, em vez de xingar eu escrevia”. Mesmo com pouco estudo, sua obra foi traduzida em treze idiomas. 
Desse modo, essa obra literária constitui a principal fonte utilizada durante a realização do processo formativo 
nas reuniões do LEGAM. 
O debate acerca da obra supramencionada coincide com o início das ações do LEGAM. Sendo assim, utilizou-
se dos canais institucionais (e-mails a comunidade acadêmica) e o Instagram do laboratório, @legam.ufrr 
(https://www.instagram.com/legam.ufrr/) para convidar alunos e professores interessados a participar dos 
encontros. Nesse perfil do Instagram foi disponibilizado a versão e-book da obra. Eles foram divididos em dois 
momentos, com encontros quinzenais: o primeiro relacionado à leitura, debate e associações com temas da 
Geografia e, o segundo, corresponde ao processo de culminância do estudo da obra. Esses momentos são 
descritos com mais detalhes a seguir. 
A primeira reunião do LEGAM ocorreu no dia 9 de junho de 2022. Nesse encontro, o intuito foi a realização de 
uma leitura coletiva da obra, de forma presencial, no auditório Hydros do IGEO/UFRR. Na ocasião, participaram 
professores do curso de Geografia e alunos/as dos cursos de licenciatura e bacharelado. A proposta 
oportunizou o primeiro contato com o grupo. Em meio ao bate papo, a coordenadora Profª Drª Dayana Oliveira 
Cruz, realizou explicações da parte do livro aos temas da Geografia, destacando o papel de uma mulher negra, 
mãe solo de três filhos, catadora de materiais recicláveis e sua luta  diária pela sobrevivência. Ao mesmo tempo, 
associou a questão da fome no Brasil da década de 1950 e a questão do retorno brasileiro ao mapa da fome 
no ano de 2022. No final da reunião, foi selecionada parte da obra para discussão na próxima reunião. 
Em virtude do aumento de casos da Covid-19 no estado de Roraima, em especial, no curso de Geografia, 
optou-se por realizar o segundo encontro de forma remota. Ele foi realizado por meio da plataforma google 
meet no dia 23 de junho de 2022. Nesse encontro, os/as participantes ficaram responsáveis por ler uma parte 
do livro (página 13 a 60), sendo que cada um explicaria dois ou três dias do diário de Carolina (em torno de 6 
a 7 páginas). Naquele dia as discussões foram fervorosas, todos/as os/as participantes fizeram associações da 
obra com algumas situações sabidas ou experienciadas. Ao se aproximar do final do encontro, o coordenador 
David Almeida, realizou algumas aproximações de trechos mencionados  da obra com a Geografia, mas, em 
virtude do tempo, isso foi continuado na reunião seguinte. 
A terceira reunião foi realizada no dia 14 de julho de 2022, também de forma remota. Nesse encontro foi 
discutido o restante do livro. A par disso, as reflexões por meio da Geografia, mediadas pelo coordenador David 
Almeida, suscitaram sobre o crescimento dos aglomerados subnormais (favelas, cortiços e outras moradias de 
baixo padrão) comparando as décadas de 1950/60 e os dados referentes ao ano de 2017. Conforme a 
explanação, entre os fatores associados para esse quadro estariam: o processo de industrialização, favelização 
e a fome urbana.  Outras duas perspectivas importantes foram a discussão sobre a fome a partir da obra de 
Josué de Castro (1946), A Geografia da fome, e a violência social, em especial, contra a mulher. Verificou-se, 
nesse sentido, que para além da violência física, a fome é um ato de violência que atinge as mulheres (negras, 
pobres e sozinhas) assim como seus descendentes.  
A segunda parte dessa formação ocorreu no dia 21 de julho de 2022. Quando foi realizado o debate com a 
participação de professores convidados de outras instituições, sendo eles: a Profª. Drª. Marcela Ernesto dos 
Santos, da área de Letras/Literatura, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e o Prof. Dr. Ariel Costa 
dos Santos, da área de Geografia, da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). Ambos são estudiosos da 
obra de Carolina Maria de Jesus. Sendo assim, resolveu-se realizar uma atividade híbrida, presencial no 
Laboratório de Gestão Territorial da Amazônia (LAGETAM/ IGEO/UFRR) e remota por meio do canal do 
Youtube do LEGAM/UFRR (https://www.youtube.com/channel/UCzPpimm1jVaGSmr6fBu5m6A/featured).  
O tema proposto foi “Diálogos a partir da obra ‘Quarto de Despejo’ de Carolina Maria de Jesus”. Os próprios 
membros do LEGAM, alunos da graduação e pós-graduação, organizaram a transmissão por meio da 
plataforma Stream Yard com o auxílio da coordenadora Dayana Oliveira Cruz. A gravação da transmissão 
encontra-se no canal LEGAM/ UFRR. Ariel Costa e Marcela dos Santos discutiram a relevância e contribuição 
de Carolina Maria de Jesus no âmbito da Geografia e da literatura nacional. A partir de suas próprias vivências 
enquanto pesquisadores negros, indicaram os atravessamentos e atualidade dos relatos de Carolina em Quarto 
de Despejo. Por fim, ressalta-se o fato do diálogo ter ocorrido quatro dias antes do Dia Internacional da Mulher 
Negra Latino-americana e Caribenha, que é comemorado em 25 de julho. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Conforme mencionado anteriormente, em seu diário, Carolina descreve com detalhes sua vivência na antiga 
favela do Canindé na cidade de São Paulo-SP. Mulher, preta, pobre, catadora de materiais recicláveis, mãe 
solo de três filhos e migrante de Sacramento (no estado de Minas Gerais), Carolina é reconhecida por sua 
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importância na literatura nacional por retratar um contexto que não se restringiu apenas ao dos anos de 1950. 
Pelo contrário, no caso do livro Quarto de despejo, os relatos da autora parecem ter sido elaborados em 2022. 
Na perspectiva geográfica, a atemporalidade da descrição do diário de uma favelada indica a perversidade do 
processo de urbanização das cidades brasileiras engendradas na dinâmica espaço-temporal caracterizada pelo 
modo capitalista de produção.  
Mesmo em meio à sofisticação oriunda dos processos ligados ao meio técnico-científico-informacional, as 
transformações dos espaços urbanos permaneceram sendo excludentes, inclusive essa exclusão é o motor 
que possibilita o acúmulo de riquezas. Neste contexto, a fome não é apenas sintomática, mas é também uma 
consequência política da dinâmica estrutural e dos processos conjunturais em que o Brasil está inserido. O 
Brasil voltou ao mapa da fome, o que mostra que poucos usufruem acumulação de riqueza produzida 
historicamente no país através da expropriação de terras e exploração do trabalho. Nos dias de hoje, a fome 
revela também a perversidade do processo de globalização e as diferentes formas e possibilidades de 
apropriação do espaço das cidades. (SANTOS, 2003).  
A fome subjuga os famintos a uma rotina cruel. Pessoas revirando resíduos atrás de restos de alimentos e filas 
de pessoas em açougues atrás de ossos foram divulgadas em diferentes reportagens no ano de 2021. Um 
exemplo foi a reportagem do G1, publicada em julho do ano passado, a qual afirma que “Dezenove milhões de 
brasileiros acordam atualmente sem saber se vão conseguir alguma refeição para o dia. Dois anos atrás, eram 
10 milhões” (G1, 2021, s. p.). Esses fatos impressionaram leitores nos últimos anos, mas situação semelhante 
era vivenciada diariamente por Carolina Maria de Jesus em 1958, como nos seguintes relatos: “Sábado - o dia 
que quase fico louca porque preciso arranjar o que comer para o sábado e o domingo” (JESUS, 2014, p. 47), 
ou ainda, “Eu fui catar papel. No Frigorifico vi uma mocinha comendo salchichas do lixo” (JESUS, 2014, p. 60). 
Em 2022, 33,1 milhões de pessoas no Brasil passam fome (REDE PENSSAN, 2022), enfrentando situações 
semelhantes àquelas descritas por Carolina em seu diário. Também chama a atenção o número de pessoas 
no Brasil que estão em situação de insegurança alimentar, 58,7% da população (125,2 milhões de pessoas) 
(REDE PENSSAN, 2022). Ou seja, mais da metade da população apresenta algum grau de insegurança 
alimentar, seja ela leve (quando há incerteza do acesso aos alimentos e a qualidade da alimentação já está 
comprometida), moderado (quando o acesso à quantidade de alimentos não é suficiente) ou grave (quando 
não há acesso aos alimentos). Tais reflexões são imprescindíveis para a construção do pensamento geográfico, 
resgatando o processo da fome nesse país. 
A pandemia da Covid-19 foi um dos fatores que contribuíram para o cenário vivenciado na atualidade, junto 
com o desmonte das políticas públicas no Brasil protagonizado pelo governo de Jair Messias Bolsonaro e a 
ineficiência da política macroeconômica articulada por Paulo Guedes. Se hoje citamos esses nomes de figuras 
políticas ligadas às decisões que impactam na vida dos brasileiros, Carolina Maria de Jesus indica em seu livro 
figuras fundamentais para entender o cenário político da época, como: Juscelino Kubitschek (JK), Carlos 
Lacerda e Adhemar de Barros. Além disso, as ações dos candidatos em período de eleição na comunidade do 
Canindé, demonstrando a incompatibilidade entre as demandas da população e a atuação desses candidatos.  

 
“Os políticos só aparecem aqui nas épocas eleitoraes. O senhor Cantidio Sampaio quando era 
vereador em 1953 passava os domingos aqui na favela. Ele era tão agradável. Tomava nosso 
café, bebia nas nossas xícaras. Ele nos dirige as suas frases de viludo. Brincava com nossas 
crianças. Deixou boas impressões por aqui e quando candidatou-se a deputado venceu. Mas na 
Câmara dos Deputados não criou um progeto para beneficiar o favelado. Não nos visitou mais 
(JESUS, 2014, p. 32).” 
 

É sabido que estamos diante de uma crise política, econômica, social e ambiental. Em função disso, a fome 
pode aparecer erroneamente apenas como um resultado conjuntural de acontecimentos recentes. Porém, o 
livro Quarto de Despejo ressalta que a fome sempre foi uma realidade vivenciada pelos mais pobres no Brasil. 
Embora Carolina tenha escrito em um cenário de crescimento econômico, os relatos da autora mostram que a 
fome é um problema estrutural no Brasil. O projeto de desenvolvimento de cinquenta anos em cinco anos do 
governo JK não atingiu todas as classes sociais; pelo contrário, a racionalidade do planejamento regional 
privilegiou a abertura para a internacionalização da economia (BRANDÃO, 2016). Por ser um problema 
estrutural, Furtado (1999) já havia indicado que a reconstrução econômica do país no início do século XXI 
deveria passar pelo protagonismo da discussão sobre as formas de superação da fome.  
Apesar de ser um problema em todo o país, geograficamente a fome não está distribuída de forma igualitária. 
A região norte é a região do país em que há maior percentual da população brasileira em situação de 
insegurança alimentar. Visto que, essas pessoas com restrição muito grave de alimentos em seu cotidiano 
moram em cerca de 26,0% dos lares da região Norte e em 21,0% daqueles da região Nordeste” (REDE 
PENSSAN, 2022, p. 38). Contudo, essa disparidade não se apresenta apenas entre as macrorregiões. Nas 
próprias cidades, existem aqueles que comem e os que passam fome, inclusive a maior parte da população 
urbana está exposta à insegurança alimentar. Em 2022, apenas 42, 2% dos domicílios em área urbana estão 
em situação de segurança alimentar, enquanto 27,9% está em insegurança alimentar leve, 14,9% em 
insegurança alimentar moderada e 15,0% em insegurança alimentar grave (REDE PENSSAN, 2022, p. 38).  



 

 

Nas cidades, as pessoas que enfrentam algum grau de insegurança alimentar não se apropriam dos mesmos 
lugares daqueles que têm acesso à alimentação e à própria cidade. Em outras palavras, aos pobres, cabe o 
quarto de despejo! Quarto de despejo é uma expressão usada por Carolina Maria de Jesus para caracterizar o 
espaço ocupado pelos favelados na cidade: “A favela é o quarto de despejo. E as autoridades ignoram que tem 
o quarto de despejo” (JESUS, 2014, p. 107). Em outro momento do livro, a autora compara a favela (quarto de 
despejo) com outros espaços da cidade, os quais são ocupados por pessoas que, de fato, têm acesso a ela: 
“...Eu classifico São Paulo assim: O Palácio é a sala de visita. A Prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o 
jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos” (JESUS, 2014, p. 32). 
A partir das mazelas da fome, dos efeitos da exclusão e do processo de segregação socioespacial, a autora 
afirma que “o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. 
Quem passa fome aprende a pensar no próximo”. (JESUS, 2014, p. 29). Tal afirmação indica não só um desejo 
de Carolina, mas suscita-nos a necessidade de debater o problema da fome a partir de uma perspectiva 
(geo)política, a partir da qual interrelacionam-se outros fatores como: gênero, classe e raça. A intersecção de 
gênero, classe e raça é basilar para compreender o problema da fome no Brasil. Nessas condições, verifica-se 
que “a fome está presente em 43,0% das famílias com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, e atinge 
mais as famílias que têm mulheres como responsáveis e/ou aquelas em que a pessoa de referência (chefe) se 
denomina de cor preta ou parda”. (REDE PENSSAN, 2022, p. 18).  
O fato da fome atingir majoritariamente a população preta ou parda no Brasil remete-nos ao passado 
escravocrata e as marcas que perpetuam a lógica de exploração, racismo estrutural e violência até os dias 
atuais. Em 1958, no dia em que se comemora a abolição da escravatura, Carolina Maria de Jesus escreveu em 
seu diário: “E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a escravatura atual - a fome!” (JESUS, 2014, 
p. 30). 
Os relatos do diário de Carolina indicam também outras problemáticas vivenciadas no contexto da favela do 
Canindé que atravessam sua vivência como mulher preta, favelada, mãe solo e catadora de material reciclável, 
dentre as quais podemos citar aqui: a) o papel das mães na educação e no cuidado com os filhos diante do 
abandono dos pais; b) a falta de acesso aos serviços de saúde, água encanada e saneamento básico; o 
alcoolismo e a violência; c) o papel das instituições religiosas diante da ausência do Estado; d) o estigma dos 
olhares direcionados aos favelados; etc. 

 

CONCLUSÕES 
A ação vinculada ao projeto de extensão relatada neste texto partiu de uma concepção de construção coletiva, 
horizontal e conscientizadora, pela qual o protagonismo dos/as estudantes foi um dos principais pilares. Tal 
ponto de partida contribui para a formação de futuros/as professores/as e bacharéis em Geografia, não apenas 
no que se refere às questões que permeiam o contexto imediato de atuação dos/das futuros/as profissionais, 
mas também considerando o processo de curricularização da extensão dos cursos de Geografia da UFRR.  
Cabe ressaltar que a ação proposta ocorreu em um contexto desafiador, retorno das atividades presenciais. 
Por isso, houve a necessidade de superar obstáculos devido às incertezas na rotina de atividades com o 
aumento do número de casos de Covid-19, em destaque nos meses de junho e julho de 2022, pensar em 
possibilidades para o incentivo à leitura e promover um espaço formativo no qual os/as estudantes fossem 
estimulados/as a participar. 
Para além da relevância da discussão detalhada nos tópicos anteriores, a organização do debate com docentes 
convidados de outras universidades, bem como a participação presencial nas próprias reuniões quinzenais, 
contribuiu para a construção coletiva da própria ação. Essa iniciativa se tornou ainda mais importante 
considerando os dois últimos anos em que as atividades foram realizadas exclusivamente de forma remota. 
Vale-se ressaltar, que os resultados não se restringiram a comunidade acadêmica da UFRR, mas devido a 
gravação do último encontro, via YouTube, houve, e ainda há, a possibilidade dessas reflexões alcançarem 
mais pessoas interessadas pela abordagem interpretativa já anunciada.   
A discussão a partir dos temas apresentados no livro Quarto de Despejo trouxe reflexões sobre a necessidade 
de ressaltar esses temas na prática profissional, seja licenciado/a ou bacharel/a em Geografia. Dentre eles, 
destacam-se: o processo de urbanização no Brasil e os problemas urbanos nas grandes cidades; a dinâmica 
socioespacial das cidades brasileiras e o processo de segregação; violência, desemprego e outras 
consequências das desigualdades socioespaciais; interseccionalidades e a relevância do debate sobre gênero 
e raça. A reflexão sobre os pobres no quarto de despejo também suscitou o papel social da atuação dos 
profissionais em Geografia. Tal reflexão permeia o debate sobre outros fenômenos analisados pela ciência 
geográfica e suas respectivas escalas espaço-temporais. As comparações, interseções e relações 
estabelecidas considerando diferentes tempos, contextos e agentes ampliam as possibilidades de análise e 
reflexão no âmbito da Geografia.  
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INTRODUÇÃO 
Atualmente pode-se constatar que em virtude do aumento dos aspectos inclusivos no âmbito escolar, o número 
de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem despertado o interesse das pesquisas, em busca de 
formação docente para atender de forma adequada esses alunos. Considerando as especificidades do aluno 
autista, a introdução do Ensino de Ciências em sua formação tende a trazer importantes contribuições para o 
seu desenvolvimento, uma vez que a Educação Científica tem grande potencial para a promoção das 
habilidades de uma criança, tais como o desenvolvimento do pensamento abstrato, da linguagem e da 
comunicação (CARVALHO, 2010).  
Nesse cenário, a figura do profissional docente em relação ao aluno com TEA, é de fundamental importância, 
que em meio ao seu processo escolar, para promover o diagnóstico dos conhecimentos já construídos e 
consolidados, e que fazem parte das funções mentais do aluno, que se designa em conhecer e desenvolver 
conhecimentos necessários que lhe faltam com a ajuda de um mediador, intervindo na zona de 
desenvolvimento proximal, como postula Vygotsky, por meio da perspectiva histórico-cultural. 
A partir dessas premissas, o estudo levanta o seguinte problema: De que forma a mediação do professor, 
fundamentada na teoria histórico-cultural, pode contribuir com a aprendizagem do aluno com TEA no Ensino 
Fundamental dos anos iniciais? Tem por objetivo refletir aspectos teóricos da formação docente, apresentando 
aspectos relevantes de Vygotsky (2015).  
Desse modo, na busca para elucidar a questão problemática e objetivo, abaixo segue os encaminhamentos 
metodológicos, resultados e discussões e ao final as considerações organizadas no estudo sobre a perspectiva 
de formação docente com estudantes TEA. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente estudo trata-se de uma abordagem qualitativa que se utilizou de aspectos e discussão de contextos 
teóricos fundamentais para elucidação e respostas para o fenômeno envolvido na pesquisa. A metodologia 
utilizada para abordagem deste artigo, foi a pesquisa qualitativa de caráter descritivo e bibliográfico. 
De acordo com Godoy (1995), esta abordagem é relevante, pois: “promove um estudo detalhado e interpretativo 
dos dados sob uma perspectiva descritiva, sistemática e complexa dos seus significados”. Assim, esta foi 
elaborada por meio dos descritores: Alfabetização Científica; a partir da teoria Histórico-Cultural; crianças com 
(TEA), cujas interpretações dos fenômenos e a atribuição de significados são as bases do processo de 
investigação teórica. 
A pesquisa trata-se de um recorte bibliográfico de uma pesquisa de dissertação do Programa de Pós-graduação 
em Ensino de Ciências, da Universidade Estadual de Roraima – UERR. Cabe ressaltar que esta pesquisa se 
encontra em andamento, e por isso, a justificativa de se trazer um compilado acerca dos principais pressupostos 
teóricos abordados no estudo. 
Em vista disso, pode-se destacar que o estudo diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem de alunos 
com TEA, onde esse processo necessita estabelecer processos de interação, no qual a relação entre o 
professor, o aluno e o conhecimento constituem ponto crucial no processo de ensino, visto que a qualidade 
dessa relação pode auxiliar na retirada do aluno do isolamento e a integração ao contexto escolar. Tal 
perspectiva demonstra com isso, a importância de se levar em consideração aspectos da formação docente e 
seus saberes indispensáveis para uma prática que só terá algum resultado significativo no processo de ensino 
a partir do estabelecimento de interação e investigação. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Após as investigações, um destaque relevante observado, diz respeito ao desenvolvimento de crianças com 
deficiência, quando assumidos pelos óculos da abordagem da Teoria Histórico-cultural (1995), aponta-se que 
a deficiência não se constitui como barreira para o desenvolvimento do sujeito, posicionando-se de forma 
contrária à segregação dos estudantes com necessidades especiais. Vygotsky (2001), considera importante, 
para o desenvolvimento do pensamento e da linguagem que a criança esteja socialmente inserida nas 
interações em grupos heterogêneos. E ainda cabe destacar que o professor deve preocupar-se em relacionar 
o novo conhecimento com a emoção, caso contrário o saber torna-se morto.  
A implicação desse contexto para o Ensino de Ciências e a perspectiva de formação docente, é que as 
interações entre os alunos e seus pares se desenvolvam no meio em que estão inseridos, mediados por um 
adulto, ou seja, o professor em sala de aula, atuando na zona de desenvolvimento proximal. Considerando a 
abordagem Histórico-Cultural, para contribuir com a aprendizagem do ensino da alfabetização científica dos 
alunos com TEA, é necessário compreendermos que o processo de ensino e aprendizagem desse aluno precisa 
ser conhecido antes pelo professor mediador, como os conhecimentos que o aluno já conhece na sua vida 
diária, para então, mediar pedagogicamente o que posteriormente será explicado para que ele possa construir 
seu próprio conhecimento.  
    Portanto, mediante essas considerações dentro do contexto escolar o professor, deve ter um olhar sob todos 
os aspectos para esse aluno, iniciando com o diagnóstico, conhecendo o que ele já sabe o que lhe desperta a 
atenção para aprender, para fazer uso na adaptação de métodos de ensino que potencialize seu 
desenvolvimento no ensino da alfabetização científica dos alunos com TEA. 

 

CONCLUSÕES 
Em suma, conforme o que foi exposto no decorrer deste estudo, ficou evidente que para um processo de 
inclusão de alunos com TEA no ensino regular se torne eficaz, deve-se investir em estudos e práticas de ensino, 
com vistas a preparação de novos suportes para o atendimento com esses alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais. 
Assim, o Ensino de Ciências para a Alfabetização Científica e a relação da teoria Histórico-Cultural, como 
proposta de trabalho com aluno autista acontecerá, desde que haja uma colaboração de todos os envolvidos 
dentro do contexto escolar, principalmente os docentes que atuam diretamente com esse aluno como o 
professor da sala regular em conjunto com o professor da sala de Recurso Multifuncional, que necessitam 
conhecer e compreender diferentes abordagens de ensino, para que possam potencializar o ensino dos alunos 
com TEA respeitando sua singularidade, buscando métodos e estratégias diversificadas de acordo com a 
especificidade de cada um. 
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INTRODUÇÃO 
A cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill) é uma das mais importantes culturas agrícolas do agronegócio 
brasileiro, tornando-se assim o segundo maior país produtor mundial do grão, ficando atrás apenas dos Estados 
Unidos (ARTUZO et al., 2018). 
A produção brasileira de soja na safra 2019/20 deve crescer 8% em relação à temporada anterior e atingir 
recorde de 124,2 milhões de toneladas, um recorde na série histórica, sobretudo pelas melhores condições 
climáticas nesta safra. De acordo com o levantamento, o resultado decorre da alta de 3% na área plantada no 
País de 36,06 milhões de hectares em 2018/19 para 37,03 milhões hectares neste ano (CONAB, 2020). 
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), o 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). 
Dentro do complexo de espécies R. solani, o grupo de anastomose AG1-IA é bem conhecido por causar 
doenças como à mela, queima da bainha, manchas marrons, ferrugem foliar, podridão da cabeça, ferrão da 
folha em variedades de hospedeiros (YANG; LI, 2012). 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 em uma diversidade de 132 isolados de AG1-IF, além de 27 isolados 
de AG1-IA (CHAVARRO-MESA et al., 2020). 
De acordo com Sinclair & Backman (1989), o índice médio de redução de produtividade causado pela doença 
no mundo é de 35%. No Brasil foram registradas perdas de 18% a 60%, variando em função das condições 
ambientais (MEYER & YORINORI, 1995). 
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). 
Objetivou-se com este trabalho avaliar a variabilidade genética entre genótipos de soja transgênicas, 
convencionais e silvestres para resistência à doença mela causa pela Rhizoctonia solani AG1-1A e AG1-1F. 
 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Plantou-se 10 variedades de soja, mais a testemunha (cultivar BRS-Tracajá), conhecida como suscetível a 
doença. Os genótipos de soja foram plantados em vasos de 2 litros com solo, previamente preparado e 
adubado para cultura da soja. Foi semeado quatro sementes por vaso, deixando somente uma planta por vaso. 
As sementes foram inoculadas com a bactéria Bradyrhizobium sp.  
O fungo Rhizoctonia solani AG1-1F e AG1-1A, foram crescidos em meio líquido de BD por 10 dias em 
condições de laboratório a 25 graus Celsius. Após o crescimento as hifas do fungo foram lavadas em água 
destilada e autoclavada. Estas hifas foram trituradas, até a desintegração total. Estes fragmentos de hifas foram 
quantificados em microscópio e pulverizadas nas plantas de soja. A inoculação foi feita na concentração de 5 
x 105 fragmentos por mililitro de calda.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

As plantas foram posteriormente, colocadas em câmara úmida por 24 horas, em casa de vegetação. As plantas 
foram avaliadas diariamente os seguintes parâmetros: período de incubação (P.I.) calculado em dias e 
severidade (%). A avaliação da severidade da doença foi realizada após sete dias da inoculação, utilizando-se 
uma escala de notas de 0 a 5 (Figura 2), 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). 

 
Figura 1 - Avaliação da severidade da mela da soja pela porcentagem da área foliar infectada. 

 

 
 Fonte: Adaptado de Soares et al. (2009). 

 
Foram utilizadas 5 repetições, sendo que cada vaso tinha uma planta. O experimento foi inteiramente 
causalizado, utilizado o teste de médias Tukey a nível de 5% de significância, utilizou-se o programa estatístico 
R. Todo o experimento foi conduzido na Embrapa Roraima. Para os melhores tratamentos, as cultivares que 
apresentaram melhores resistências, será repetido o experimento, com a R. solani AG1-1F. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir da avaliação dos 10 genótipos de soja à mela (R. solani AG1-IF) e (R. solani AG1-IA) em casa de 
vegetação, foi possível observar a incubação e a incidência da doença, além da severidade da mela por meio 
de escalas de notas. Com relação ao período de incubação da doença, constata-se nas primeiras 24 horas 
após a pulverização do isolado nas folhas. A incidência foi verificada nos 10 genótipos englobando a 
testemunha que apresentaram 100% dos sintomas da mela. 
Observa-se que os 10 genótipos (47S, 3S, 1S, 38S, 37S, 36S, 2S, 69S, 67S, 76S) incluindo a testemunha 
demonstraram resultados significativos na redução da severidade da doença, no qual o genótipo 47S foi 
responsável em inibir o crescimento do fungo com <5% de área foliar infectada (Tabela 01). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 1 - Severidade dos genótipos de soja à mela (R. solani 
AG1-IF) em casa  vegetação no estado de Roraima. 

Genótipos de 
Soja 

  
Severidade da 
Mela 

76S   2,00 b 

67S   1,75 b 

69S   1,75 b 

2S   1,50 b 

36S   1,50 b 

37S   1,50 b 

38S   1,50 b 

1S   1,25 b 

3S   1,25 b 

47S   1,00 b 

T   2,50 b 

CV   29,11% 

Médias da severidade da doença seguidas de mesma letra, 
na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível 
de 5% de probabilidade. T - testemunha; CV - coeficiente de 
variação. 

 
 
Observa-se que os 9 genótipos (93S, 70S, 73S, 83S, 84S, 87S, 68S, 71S, 72S) não demonstraram resultados 
significativos na redução da severidade da doença em relação a testemunha (T) (Tabela 02). 

 
Tabela 2 - Severidade e as respostas de 

resistência dos genótipos de soja à mela (R. 
solani AG1-IA) em casa de vegetação no estado 
de Roraima. 

Genótipos de Soja Severidade (%) 

93S  5,00 ns 

 T    4,75 ns 

70S 4,75 ns 

73S 4,75 ns 

83S 4,75 ns 

84S 4,75 ns 

87S 4,75 ns 

68S 4,50 ns 

71S 4,50 ns 

72S 4,50 ns 

CV 12,54% 

Médias da severidade da doença seguidas de 
mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
T - testemunha; CV - coeficiente de variação. Ns. 
Não significativo. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Os resultados obtidos mostram a existência de suscetibilidade genética para resistência à mela, sendo 
indispensável o cruzamento de genótipos promissores em programas de melhoramento genético com a 
finalidade de desenvolver novas cultivares resistentes.  
Nessa perspectiva, tais resultados acrescentam informações sobre a reação dos genótipos recomendados para 
o estado de Roraima, bem como as diferentes condições de temperatura e umidade entre os períodos, quanto 
à mela da soja. De acordo com Lopes et al. (2018), o genótipo da planta tem relevância nas populações de 
microrganismos que é influenciado pelo manejo da planta e pelo meio ambiente. 
Conforme Youssef et al. (2012) relatam a da dificuldade em controlar a R. solani, relacionada à não 
homogeneidade da espécie, grande diversidade na sua morfologia, patogenicidade e fisiologia.  
Os pesquisadores 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, sendo as cultivares com menor severidade da doença foram a Padre, 
BRS Sambaíba, BRS Seridó e BRS Tracajá, demonstrando a existência da reação diferenciada entre as 
cultivares, além do uso de genótipos promissores visando resistência à doença nas condições edafoclimáticas 
de Roraima.  

 
 
 

CONCLUSÕES 
Não houve diferença no período de incubação da mela R. solani (AG1-IF e AG1-IA), todas as plantas de soja 
apresentaram incidência de 100% dos sintomas da mela. 
Não houve diferença entre os genótipos de soja avaliados quanto a severidade da doença mela.  
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INTRODUÇÃO 
A banana é considerada mundialmente um importante alimento, em razão da sua composição química e 
conteúdo em vitaminas e minerais, principalmente potássio, destacando-se como a fruta mais consumida, 
principalmente pelos seus caracteres de aparência, sabor, aroma, textura e facilidade de consumo in natura. 
No mercado brasileiro é amplamente aceita em todos os níveis sociais, e toda a produção nacional é absorvida 
no mercado interno (BENNO et al., 2018). Dentre os maiores produtores, o Brasil se destaca com 533.323 
hectares de área plantada, com uma produção de aproximadamente 7,18 milhões de toneladas (IBGE, 2018). 
Embora exista um número significativo de cultivares de banana no Brasil, a grande maioria dos grupos Prata e 
Maçã, apresentam plantas suscetíveis às doenças Sigatoka Negra e Amarela e Mal do Panamá 
(GASPAROTTO et al., 2003). Em 1982, foi iniciado o Programa de Melhoramento Genético da Bananeira, 
coordenado pelo Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura Tropical, CNPMF/EMBRAPA, Cruz 
das Almas-BA, com o principal objetivo de obter cultivares resistente às principais doenças citadas, 
apresentando maior produtividade, com melhor qualidade de frutos, o que implica na redução do uso de 
defensivos agrícolas nas plantações, diminuindo as despesas e, principalmente, os danos ao meio ambiente. 
Entre os diversos cultivares desenvolvidos, citam-se entre eles, BRS Pacoua, BRS Vitória e BRS Princesa. 
A cultivar BRS Princesa é um híbrido tetraplóide (AAAB) de bananeira do grupo Maçã, que ao contrário desta, 
é resistente à murcha de Fusarium e às Sigatokas Amarela e Negra, principais doenças que atacam esta 
cultura. A BRS Vitória e a BRS Pacoua são híbridos tetraplóides (AAAB) do grupo Prata, resistentes às 
Sigatokas Negra e Amarela e Mal do Panamá, com parental feminino cv. Pacovan (AAB) e masculino M53 (AA) 
(GASPAROTTO et al., 2010; NOMURA et al., 2013; TRINDADE, et.al., 2004). 
No entanto, para que os materiais resistentes sejam disponibilizados aos agricultores é necessário que a 
avaliação sensorial dos frutos pelos consumidores seja realizada, pois havendo rejeição, o programa de 
melhoramento genético não alcançará o sucesso desejado (GARRUTI et al., 2012). A banana é uma fruta de 
padrão respiratório climatérico, podendo ser colhida antes do completo amadurecimento. Sendo nessa fase 
que se inicia as principais alterações nas propriedades organolépticas que podem ser capturadas através de 
nosso sentido. Assim, como cor sabor, odor e textura, atributos que trazem informações relevantes sobre suas 
características como alimento. Na banana, é notável tais alterações, como pigmentação amarela da casca, 
amaciamento da polpa e mudança no sabor e aroma, características da banana madura, devido o aumento na 
produção de gás etileno na fase pós-colheita (CAMPELO et.al., 2020). 
As avaliações sensoriais consistem na realização de degustação das frutas por provadores profissionais ou 
não, que atribuem notas aos produtos testados em relação à aparência e textura e ao sabor e aroma. A 
aparência é o primeiro critério adotado na compra dos alimentos, pois a escolha pelos consumidores é feita 
primeiramente pelo aspecto visual. A textura pode ser percebida por estímulo visual e tátil, assim como no ato 
de degustação da fruta, como p.e., se ela se apresenta firme e macia ao mesmo tempo, remetendo o provador 
a sensação de uma fruta que se encontra no ponto ideal de maturação. O sabor e aroma são atributos 
correlacionados, visto que o sabor que percebemos quando comemos ou bebemos algo é proveniente de uma 
combinação entre o olfato e a gustação, sendo sua aceitação de suma importância, pois reflete a preferência 
do consumidor pelo produto e o aroma instiga/desperta o paladar para determinado alimento. 
O objetivo desse estudo foi realizar a análise sensorial, referente à aparência e textura, ao sabor e aroma, como 
também verificar a intenção de compra das cultivares BRS Pacoua, BRS Vitória e BRS Princesa, resistentes 
às doenças Sigatokas Negra e Amarela e Mal do Panamá, na cidade de Boa Vista - RR. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Amostras 

Os frutos utilizados nesse trabalho foram colhidos de um SAFRUTI, com um ano de idade, composto por 
espécies frutíferas: bananeiras, castanheiras, cupuaçuzeiro e cacaueiros, e a essência florestal Mogno 
Africano. O SAFRUTI está implantado na Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Guadalupe, no município 
de Iracema. O clima da região de Iracema é do tipo Aw, segundo a classificação de Köppen-Geiger, sendo 
definido como tropical com uma estação seca ou tropical de savana. Existindo dois períodos distintos durante 
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o ano em relação à precipitação, com duração praticamente semelhante: o período úmido, compreendendo os 
meses de abril a setembro, ocorrendo precipitações com grande intensidade principalmente nos meses de 
junho e julho, atingindo cerca de 350 mm em cada mês. Neste período os totais de chuvas resultam em 
elevados excedentes hídricos. O período seco, de outubro a março, caracteriza-se por significativo decréscimo 
de chuvas, o que ocasiona deficiência hídrica em torno de 50 mm neste período (ALBUQUERQUE et al., 2010; 
PEEL et al., 2007.) 
As avaliações sensoriais foram realizadas com os frutos das cultivares BRS Pacoua, BRS Vitória e BRS 
Princesa, desenvolvidas pelo programa de melhoramento genético da bananeira da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura. Os cachos, colhidos quando os frutos atingiram a maturação fisiológica, foram trazidos para a sede 
da Embrapa Roraima, localizada na BR 174, no Distrito Industrial em Boa Vista - RR. As características das 
cultivares de banana estão descritas na Tabela 1. 

 
Tabela 01. Descrição dos genótipos das bananeiras estudadas 

Cultivares Genoma Subgrupo Genealogia1 Características2 

Princesa AAAB Maçã 
Híbrido tetraplóide 
de Yangambi nº 2 
com M53 (AA) 

Os frutos são muito semelhantes aos da 
cultivar Maçã, tanto no formato e sabor, como 
na textura e aroma 

Vitória AAAB Prata 

Híbrido tetraplóide 
da cv. Pacovan 
com M53 (AA) 

Frutos maduros apresentam casca de 
coloração amarelo intenso com polpa de 
coloração creme, sabor adocicado e acidez 
reduzida, em relação aos frutos da cultivar 
Prata Comum 

Pacoua AAAB Prata 
Híbrido tetraplóide 
da cv. Pacovan 
com M53 (AA) 

Os frutos são menores que a cultivar Pacovan, 
da qual foi originada, com sabor semelhante 

1 Híbridos desenvolvidos pelo Programa Nacional de Melhoramento Genético da Bananeira, na Embrapa 
Mandioca e Fruticultura Tropical, em Cruz das Almas, Bahia. 

2 Híbridos resistentes às Sigatokas amarela e Negra e ao Mal-do-Panamá. 

Recrutamento e análise 

Com o objetivo de avaliar a palatabilidade e aceitação pelos consumidores das bananas das cultivares Princesa, 
Vitória e Pacoua, aplicou-se a análise sensorial avaliando os atributos aparência e textura, aroma e sabor, 
usando-se escala hedônica de 9 pontos e a intenção de compra com uma escala hedônica de 5 (cinco) pontos, 
conforme as notas descritas abaixo (STONE, SIDEL, 2004). Os provadores utilizados nessa avaliação sensorial 
eram todos não treinados, o que não invalida os resultados obtidos, visto que a intenção deste trabalho é atingir 
o consumidor final para as bananas ‘in natura’. Os frutos de cada cultivar foram disponibilizados inteiros, a 40 
(quarenta) provadores para a cultivar BRS Princesa, 23 (vinte e três) para a BRS Pacoua e 24 (vinte e quatro) 
para a BRS Vitória, incluindo funcionários da Embrapa e visitantes presentes no dia da aplicação da pesquisa.  

As notas para a avaliação sensorial são: As notas para intenção de compra são: 

1 = desgostei muitíssimo 
2 = desgostei muito 
3 = desgostei moderadamente 
4 = desgostei ligeiramente 
5 = não gostei e nem desgostei 
6 = gostei ligeiramente 
7 = gostei moderadamente 
8 = gostei muito 
9 = gostei extremamente 

1 = certamente não compraria 
2 = provavelmente não compraria 
3 = talvez comprasse, talvez não comprasse 
4 = provavelmente compraria 
5 = certamente compraria 

Foram distribuídos junto com os frutos os formulários para avaliação sensorial e intenção de compra de cada 
cultivar, conforme especificado abaixo, não havendo a identificação do provador. 



 

 

Avaliação sensorial e intenção de compra 

As notas para a avaliação sensorial são: 1 = desgostei extremamente até 9 = gostei extremamente 
1. Aparência  (    ) 
2. Sabor  (    ) 
3. Aroma (    ) 
4. Textura (    ) 

 
As notas para intenção de compra são: 1 = certamente não compraria até 5 = certamente compraria  

5. Intenção de compra (    ) 

 
Os valores da avaliação sensorial foram analisados de forma descritiva, confeccionando-se os histogramas, em 
que constam os quatro atributos sensoriais e histogramas com a intenção de compra para cada cultivar 
estudado. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Aparência, textura, sabor e aroma. 

Os resultados da análise sensorial de qualidade, da cultivar BRS Princesa, BRS Pacoua e BRS Vitória, estão 
nas Figuras 1, 2 e 3, respectivamente, e as médias das notas obtidas para cada cultivar, encontram-se na 
Tabela 2.  

 

Figura 01. Histograma de Frequência (%) da 
                         BRS Princesa. 

Figura 02. Histograma de Frequência (%) da  
                   BRS Pacoua. 

 

  

  
Figura 03. Histograma de Frequência (%) da BRS Vitória

 
 

Tabela 02: Médias de aceitação dos atributos dos frutos das cultivares BRS Princesa, BRS Pacoua e BRS 
Vitória, atribuídas por consumidores na cidade de Boa Vista, RR (2022). 
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Cultivares 
Atributos Aceitação Global 

Aparência Textura Sabor Aroma Média 

BRS Princesa 8,20 8,13 7,83 7,60 7,94 

BRS Pacoua 7,22 7,74 7,48 7,43 7,46 

BRS Vitória 6,71 7,21 6,88 6,92 6,93 

● BRS Princesa 

A BRS Princesa, conforme observado na Figura 1, foi a cultivar melhor aceita em relação ao atributo de 
aparência (nota 8,2), sendo que 87,5% dos provadores gostaram muito ou extremamente da aparência das 
bananas, por apresentarem uma coloração amarela intensa e um tamanho uniforme dos frutos.  
A BRS Princesa apresentou uma textura excelente da polpa das frutas, atingindo uma apreciação de 82,5% 
dos provadores, com nota 8,13.  
A BRS Princesa apresentou maior frequência das notas referentes ao sabor e aroma no intervalo de 7 a 9, 
atingindo um percentual de 92,5% e 80,0%, respectivamente, de apreciação pelos provadores, que gostaram 
moderadamente a extremamente dos seus frutos, obtendo notas de 7,83 e 7,60  
Os valores obtidos neste trabalho foram superiores para os atributos de aparência, textura, aroma e sabor 
observados por Garruti et al. (2012) trabalhando com a cultivar Thap Maeo, também do grupo Maçã, resistente 
a Sigatoka Negra e Mal do Panamá. 

● BRS Pacoua 

Observa-se na Figura 2, que a cultivar BRS Pacoua apresentou uma avaliação mediana em relação à 
aparência, com 56,51% dos provadores tendo gostado muito ou extremamente das bananas, que 
apresentavam uma coloração amarela de menor intensidade, com algumas manchas escurecidas, recebendo 
nota 7,22. Esta cultivar apresentou uma textura excelente da polpa, atingindo uma avaliação de 69,56% de 
aprovação dos provadores, com nota média de 7,74. A frequência das notas para sabor ficou distribuída entre 
7 e 9 com aprovação de 86,94% dos provadores, que gostaram moderadamente a extremamente (nota 7,48). 
Para o aroma a frequência das notas apresentou-se menos concentrada com distribuição entre 6 e 9 com 
aprovação de 91,29% dos provadores, com nota média de 7,43. 
A BRS Pacoua apresentou aparência e textura similar e sabor e aroma superiores, em comparação com as 
cultivares BRS Pacovan Ken e BRS Preciosa, estudadas por Garruti et al. (2012). 

● BRS Vitória  

A BRS Vitória foi a cultivar com menor aceitação, pois somente 50% dos provadores gostaram muito ou 
extremamente da aparência das bananas, que apresentavam também uma coloração amarela de menor 
intensidade, com manchas escurecidas, conforme observado na Figura 3. 
Foi observado também na mesma Figura que, esta cultivar obteve uma maior distribuição das notas para sabor 
e aroma, alcançando até a escala 2 no sabor, com 4,16% dos provadores, tendo desgostado muito e escala 3 
no aroma, com 12,5% das notas atribuídas. Já em sua máxima, obteve 57,88% no sabor e 49,99% no aroma, 
onde os provadores gostaram muito ou extremamente. As notas de sabor e aroma para esta cultivar foram 6,92 
e 6,93, respectivamente. Assim como nas outras cultivares a textura apresentou-se excelente, com 70,83% de 
aceitação pelos provadores, que gostaram muito ou extremamente, com nota 7,21.  
A média global das notas de aceitação obtidas neste trabalho, onde as bananeiras são cultivadas de forma 
agroecológicas, conforme observado na Tabela 2, das cultivares BRS Princesa (nota 7,94), BRS Pacoua (nota 
7,46) e BRS Vitória (nota 6,93), foi superior à banana Prata, com nota 4,29 em cultivo orgânico no trabalho 
realizado por Campelo et.al. (2020). 
 

Intenção de compra 

Os histogramas de frequência (%) e Tabela com os valores das médias, das cultivares BRS Princesa, BRS 
Pacoua e BRS Vitória, estão apresentados nas Figuras 4, 5 e 6, respectivamente.  
A análise de intenção de compra foi bastante satisfatória, a cultivar a BRS Princesa alcançou 65% de aprovação 
dos provadores com nota 4,55, a BRS Pacoua alcançou 52,17% dos provadores, com nota 4,26 e a BRS Vitória 
alcançou 66,66% dos provadores, com nota 4,38, o que significa que os avaliadores, certamente comprariam 
as frutas.  
As cultivares estudadas apresentara-se superiores em qualidade, havendo uma intenção de compra de pelo 
menos 52% dos provadores que comprariam certamente, em comparação com os resultados obtidos no 
trabalho realizado por Garruti et al. (2012) com a cultivares BRS Preciosa, BRS Pacovan Ken e Thap Maeo, 
que obtiveram um máximo de intenção de compra de 40%.  

 



 

 

Figura 04. Histograma de Frequência (%) da 
BRS Princesa. 

Figura 05. Histograma de Frequência (%) da 
BRS Pacoua. 

 

  

  

 

 
Figura 06: Histograma de Frequência (%) da BRS Vitória 

 
Tabela 03: Média de intenção de compra de cada cultivar. 

Cultivares Intenção de Compra 

BRS Princesa 4,55 

BRS Pacoua 4,26 

BRS Vitória 4,38 

 
 

Figura 07: Cacho da cultivar BRS 
Pacoua. Foto: Queiroz, F. B. 
(2022). 

Figura 08: Cacho da cultivar BRS 
Princesa. Foto: Queiroz, F. B. 
(2022). 

Figura 09: Cacho da cultivar BRS 
Vitória. Foto: Queiroz, F. B. (2022). 
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CONCLUSÕES 
A realização desse trabalho permitiu concluir pela análise das médias dos atributos de aparência, textura, sabor 
e aroma e intenção de compra das bananas, que a cultivar BRS Princesa, do grupo Maçã, foi a que apresentou 
maior aceitação, visto que além de receber as melhores notas, houve também pouca variação na opinião 
emitida pelos provadores; no entanto, as cultivares do grupo Prata - BRS Pacoua e BRS Vitória, também tenham 
sido bem avaliados. 
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INTRODUÇÃO 

Há um processo em curso nas últimas duas décadas do novo século de mulheres protagonistas na condução 
das famílias. Em assentamentos da reforma agrária essa é uma evidência concreta. Nesse caminho o presente 
trabalho objetiva revelar a experiência das mulheres que se autodenominam “Camponesas do Lavrado”, um 
coletivo de quatro mulheres arregimentadas pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares e 
Empreendimentos Solidários da Universidade Federal de Roraima – ITCPES/UFRR em parceria com a 
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) para constituir a primeira experiência de Consumidores 
Responsáveis CCR em Roraima. 
O Coletivo consiste numa Tecnologia Social aplicada à vida real que, no presente caso, consiste numa 
evidência do grupo de mulheres assentadas no Projeto de Assentamento Nova Amazônia PANA. O Coletivo 
de Consumidores Responsáveis (CCR) funciona na perspectiva de Células, tratando-se de um processo de 
compra e venda direta de produtos orgânicos entre os agricultores e consumidores, respeitando o processo do 
bem viver sob o prisma da Economia Solidária. Os consumidores, ou co-agricultores como são mais 
conhecidos, antecipam o valor mensal para as mulheres entregarem uma cesta por semana com pelo menos 
10 produtos cultivados organicamente. O processo é mediado pela Incubadora, ou seja, há um docente e um 
bolsista regularmente nas quartas-feiras no Parlatório da UFRR para a entrega das cestas para os co-
agricultores inscritos no projeto. 
Do ponto de vista da abordagem teórica, a Economia Solidária (Ecosol) é a centralidade. Conceitualmente por 
Economia Solidária entende-se como um modelo em contraponto ao capitalismo, muito embora seja, 
contraditoriamente, uma forma de vida no seio do capitalismo. A Ecosol reside e resiste nesse modo de 
produção na busca do bem viver. E para isso está baseada no trabalho coletivo e solidário e os seus princípios 
constam da valorização das relações humanas, da autogestão, da autonomia, da democracia, da cidadania, do 
respeito ao ambiente e das práticas sustentáveis.  
 Metodologicamente, o caminho percorrido para consecução do estudo foi partir da pesquisa exploratória, 
utilizando-se da abordagem qualitativa. Os instrumentos da coleta dos dados foram a observação, a observação 
participante e a entrevista semi-estruturada, combinada com os diários de campo junto às integrantes do 
coletivo de mulheres assentadas no Projeto de Assentamento Nova Amazônia, área rural de Boa Vista, a capital 
de Roraima.  
Os resultados alcançados revelaram que a iniciativa da Incubadora foi exitosa uma vez que conseguiu em um 
ano unir as quatro mulheres para que, juntas, trilhassem um caminho rumo a autonomia da produção e na 
comercialização dos seus produtos agroecológicos. Outro resultado apreendido foi detectar as fragilidades no 
âmbito do trabalho coletivo e no impacto socioambiental, considerado positivo de um lado, dado que as 
mulheres produzem na perspectiva da agroecologia sob a égide da Economia Solidária. E do outro, sem 
prescindir dos desafios do devir, da implantação consistente do coletivo por parte dos co-agricultores. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
O caminho metodológico percorrido para consecução do estudo partiu da pesquisa exploratória, utilizando-se 
da abordagem qualitativa. Os instrumentos da coleta dos dados foram a observação, a observação participante 
e a entrevista semi-estruturada, junto às integrantes do coletivo de mulheres assentadas no Projeto de 
Assentamento Nova Amazônia, área rural de Boa Vista, a capital de Roraima. Combinado com os dados 
anotados nos diários de campo, que após transcritos, foram sistematizados e validados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Incubadora Social (ITCPES/UFRR) como é mais conhecida visa fomentar a estruturação de grupos formais 
e informais de empreendimentos econômicos solidários – EES na perspectiva da Economia Solidária. Para 
tanto, desenvolve uma trilha que consiste em percorrer processos: de assessoramento por meio da incubação 
dos empreendimentos; da realização de ações de capacitação como cursos, oficinas, seminários e palestras 
para os membros e a qualificação no âmbito da gestão, da formação técnica e da inovação.  
Combinada a esse movimento, há também as parcerias, que no presente caso ocorreu com a ANA. Parceira 
essencial e imprescindível no processo porque foi a entidade que provocou a Incubadora para iniciar e adentrar 
no caminho do Coletivo de Consumidores Responsáveis em Roraima.  
O CCR como é mais conhecido consiste numa tecnologia social reconhecida no campo agroecológico. Assim 
a ANA, dentro da sua expertise de promoção e articulação entre movimentos, redes e organizações da 
sociedade civil, visando promover a agroecologia e o fortalecimento da agricultura familiar, bem como a 
construção de alternativas sustentáveis do desenvolvimento rural de 2002, articulou-se a Incubadora e juntas 
empreenderam o desafio da agroecologia nos municípios de Roraima, começando pelo Projeto de 
Assentamento Nova Amazônia, área rural de Boa Vista, a capital do estado. 
A parceria entre a Incubadora e a ANA fez surgir o primeiro Coletivo de Consumidores Responsáveis de 
Roraima. Do ponto de vista dos papéis, a ANA promoveu a articulação e a ITCPES/UFRR foi a responsável por 
oferecer as capacitações para as agricultoras, como as oficinas de cooperativismo e associativismo, técnicas 
de venda, criação de logotipo, manejo agroecológico, dentre outras (fig1).  
 

Figura 1: Oficina de Formação de Preço no Projeto de Assentamento Nova Amazônia 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           

 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo da pesquisa (2021) 
  
 
O processo de formação ocorreu nas propriedades das mulheres como evidência a figura 1. Nos encontros foi 
levantado que a comercialização dos produtos precisa ser articulados com o plantio, ou seja, com o calendário 
safra de cada mulher.  
O início do projeto ocorreu em agosto e o processo de comercialização dos produtos em dezembro de 2021. 
As agricultoras já estavam engajadas em face a outras formações também no âmbito da Ecosol. Assim, foi 
nesse contexto que nasceu o grupo informal denominado “Camponesas do Lavrado”, formado por quatro 
mulheres que trabalham na atividade agroecológica de forma colaborativa.  
Um traço importante do grupo informal está nas decisões, elas são democráticas e as informações atinentes 
ao grupo são compartilhadas, numa perspectiva horizontal como preconiza a Ecosol. O perfil das quatro 
mulheres consta de que elas possuem uma média de 47 anos de idade, com nível de escolaridade diverso, 
variando entre o ensino fundamental incompleto até o ensino superior incompleto.  
O projeto do CCR é ocorre no Projeto de Assentamento Nova Amazônia pelas agricultoras e por seus 
companheiros que se dedicam de duas a seis horas por dia no cultivo das hortas. Ao todo, vinte e uma pessoas 
são beneficiadas diretamente com os recursos financeiros gerados na ação. Registrou-se quatro hortas com os 
produtos cultivados nas propriedades da Camponesas. Cultivos que integram as cestas distribuídas 
semanalmente para os co-agricultores, os consumidores conscientes, a saber: banana, coco, maxixe, manga, 
cheiro verde, abóbora, alface, rúcula, capim limão, joão gomes (cariru), o jambu, a vinagreira, dentre outros.  
O CCR abriu novas portas e perspectivas para as mulheres agroecológicas, possibilitando-lhes crescimento 
individual, coletivo, profissional e financeiro. Segundo relato de uma: “Estávamos sem perspectiva de vida e o 
projeto veio para ajudar a complementar a renda”. Entre elas, a expectativa é conquistar mais adeptos ao CCR, 
aumentando o número de cestas produzidas e entregues semanalmente, de modo que no futuro próximo, a 



 

 

comercialização na feira não seja mais necessária e elas passem a se dediquem apenas ao grupo informal de 
produção agroecológica. 
Para o coordenador do projeto, a perspectiva é que “elas tenham garantia de vendas, podendo expandir os 
negócios. Garantir a saúde delas e dos consumidores”. A coordenadora da ITCPES/UFRR lembrou da 
“importância de organizar o calendário-safra, conhecer a sazonalidade e ter mais diversidade de produtos, além 
de cestas de diferentes tamanhos para atender a demanda de consumidores com perfis distintos”. 
Entretanto, apesar do trabalho coletivo já ser uma realidade possível foi identificado que ainda existem 
dificuldades no cuidado e manejo da terra, combinado com os desafios dos relacionamentos interpessoais. As 
mulheres relatam que “a maior dificuldade no coletivo é interpessoal e saber a hora certa de colher e adubar”, 
bem como “conseguir insumos para a produção e as relações interpessoais”.  
O que está marcado para os docentes e bolsistas que acompanham o CCR pela Incubadora nesse início da 
formação do grupo informal de mulheres são as relações interpessoais e a comunicação. As mulheres possuem 
consciência de que esses pontos deverão ser resolvidos se houver mais clareza e diálogo entre elas. 
Entretanto, apesar das dificuldades apresentadas na trilha, elas perceberam as ligas que as une desde o 
momento da formação do grupo, em que uma das lideranças optou por incluir as demais no grupo, a partir do 
vínculo já criado anteriormente no sentido da convivência. Desse modo, o processo de inclusão de cada uma 
das mulheres perpassa pela sua subjetividade. E nesse sentido, Gaiger (2014, p. 66) defende que: “sentimentos 
e compromissos baseados em vínculos ultrapassam a orbitadas relações interpessoais e adentram horizontes 
mais amplos e que se age coletivamente e se delibera sobre o bem comum”.  

 
CONCLUSÕES 
A finalidade da Incubadora está em fomentar e acompanhar os processos de transformação dos 
Empreendimentos Econômicos Solidários incubados e, é nessa perspectiva que vem ocorrendo com o grupo 
informal das Camponesas do Lavrado e o projeto do CCR.  
À guisa de conclusão percebeu-se que existência de autonomia e protagonismo nas mulheres que integram o 
projeto. Mesmo com os limites e desafios do devir.  
Concluímos também que as ações decorrentes do processo de assessoramento dado pela Incubadora são 
baseadas nos princípios da economia solidária: autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, respeito à 
natureza, comércio justo e consumo solidário. Princípios compartilhados nos cursos, rodas de conversas, 
informações, orientações, palestras, dentre outras atividades.  
Sabemos que as transformações são complexas, porém contínuas e, por conta dessa condição, acreditamos 
na autonomia que o grupo pode vir a alcançar, assim como sua emancipação. 
Por fim, a Incubadora registra as dificuldades na trilha da incubação das Camponesas do Lavrado em face às 
restrições orçamentárias e financeiras do momento presente das instituições públicas, gratuitas e de qualidade 
do país com a UFRR. 
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INTRODUÇÃO 
O artigo analisa a Ação de Extensão, categoria Programa, intitulada “Cartografia da Diversidade e dos 
Direitos Humanos”, em andamento, assim como seus primeiros resultados. A cartografia sobre os 
Warao faz parte dessa ação e das atividades do “Projeto Nova Cartografia Social da 
Amazônia/PNCSA”, núcleo Roraima, projeto sediado na Universidade do Estado da Amazonas/UEA 
e coordenado pelo antropólogo Wagner Berno de Almeida. Em razão da Pandemia COVID-19, as 
atividades do PNCSA foram suspensas e, somente agora, os núcleos espalhados pelos estados 
amazônicos e em alguns estados do nordeste estão retomando seus trabalhos no que diz respeito à 
elaboração de cartografias de grupos em situação de vulnerabilidade social.  

A elaboração das cartografias parte da solicitação dos grupos que se encontram nessa situação. No 
nosso caso, apresentamos o projeto a “Comunidade Warao a Jonoko” situada no município do 
Cantá/RR que, prontamente, acolheu a proposta. A comunidade se instalou num terreno doado por 
uma organização não governamental, há cerca de um ano, quando oito famílias Warao decidiram não 
aceitar a remoção de uma ocupação num estádio esportivo em desuso na cidade de Boa Vista para 
um abrigo oficial do programa do governo “Operação Acolhida”. Hoje vivem na comunidade em torno 
de 60 (sessenta) pessoas, distribuídas em oito unidades familiares. 
Com relação às nossas atividades, realizamos uma reunião para apresentar a ação à comunidade e 
recebemos uma demanda de três oficinas de capacitação para o grupo: Comunicação, 
Empreendimento e Administração de Renda e História dos Povos Indígenas. Quando da primeira 
reunião, fomos informados que alguns Warao tinham interesse em realizar união estável, assim como 
a existência de crianças sem registro de nascimento. Então entramos em contato com o juiz da Vara 
da Justiça Itinerante de RR/JIRR que, prontamente, se disponibilizou a prestar essa assistência. De 
imediato, a equipe da JIRR se dirigiu à comunidade e, em duas manhãs, atendeu os Warao, realizando 
dez uniões estáveis e alguns registros de nascimento. Toda a equipe que compôs a ação de extensão 
acompanhou essa atividade.  

Já realizamos uma oficina coletando informações onde, através de narrativas, tomamos conhecimento da 
história da criação da “Comunidade Warao a Jokono”, assim com das dificuldades enfrentadas desde a saída 
da Venezuela até aquele local de destino. Essas informações serão organizadas (tanto o material dos diários 
de campo como das gravações) para, posteriormente, comporem a Cartografia dos Warao. Vê-se que a ação 
ainda está em andamento e as próximas atividades a serem desenvolvidas prendem-se a realização das 
oficinas e confecção dos mapas cartográficos. O objetivo, então, é produzir uma cartografia dos imigrantes 
refugiados venezuelanos Warao que se encontram em situação de vulnerabilidade em Roraima, tomando a 
“Comunidade Warao a Jonoko” como referência. Entre outros objetivos, oferecer aos imigrantes venezuelanos 
Warao conhecimentos para a promoção da defesa dos seus direitos, enquanto refugiados indigenas. Estamos 
identificando os problemas que afligem esses indígenas, buscando possibilidades de resolução de conflitos e 
de demandas apresentadas. Também estamos mapeando fatos que violaram os direitos humanos dos Warao, 
a partir das narrativas dos interlocutores. Essa experiência de extensão possibilita os alunos do curso de 
graduação e mestrado em antropologia da UFRR a terem uma formação mais sólida e subsidia a criação e 
implementação de políticas públicas voltadas para os imigrantes indígenas. 
Analisando as teorias que buscam compreender o fenômeno das migrações, ou seja, explicar as 
razões que levam indivíduos saírem de seus países e os motivos de se fixarem em outras localidades, 
Sousa (2018) nos informa que não há uma consolidação de um modelo teórico genérico que abarque 
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essa mobilidade dos seres humanos e se faz necessário compreender cada contexto em que as 
migrações acontecem. É, portanto, através da elaboração da cartografia que poderemos inferir, no 
caso concreto, as “verdadeiras” razões e motivações dessa migração Warao. Sobre migração, 
Castiglione (2019) observa que ela promove muitas mudanças e tenta pontuar algumas nuances 
desse processo, como mobilidade frequente de pessoas, longas ou permanentes, que se dirigem a 
outro país apenas para trabalhar ou utilizar serviço e mudança de residência com constantes 
movimentos de ida e vinda ao país de origem. Num primeiro momento, esse fluxo dos imigrantes 
indígenas venezuelanos foi possível, agora, até por conta da pandemia, do agravamento constante 
da crise política e econômica do país de origem tem se tornado mais difícil. Essas nossas observações  
preliminares também estão alinhadas à "diáspora" dos  Warao já espalhados por todo o território 
nacional, quebrando esse movimento pendular entre o local de origem e o destino. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O Programa Cartografia da Diversidade e Promoção dos Direitos Humanos utiliza uma metodologia 
participativa/compartilhada. Portanto, com toda a equipe de trabalho da ação e com o público-alvo, 
inicialmente, organizando as atividades. Em seguida, organizando as oficinas de capacitação e as 
oficinas de elaboração da cartografia. Também realizamos trabalho de campo mapeando os pontos 
com GPS dos abrigos e locais de concentração dos imigrantes Warao. Cada atividade deve 
contemplar uma avaliação, assegurando voz do público-alvo da ação para que possamos corrigir, 
em conjunto, as limitações detectadas. Além dos cursos de capacitação a serem realizados, 
organizamos oficinas para produção da cartografia. 

Na coleta de dados, trabalhamos com as narrativas etnográficas dos Warao, da equipe, 
principalmente dos nossos alunos bolsistas. Todo esse material vai nortear o produto, ou seja, uma 
cartografia no formato padrão do PNCSA. Vejamos a narrativa de um discente da equipe: 

 
“....pude visitar a comunidade três vezes, sempre acompanhado pela equipe 
do programa, na primeira visita colaborei com a organização da apresentação 
do programa aos membros da comunidade. Na segunda visita, colaborei com 
os registros das narrativas que os membros da comunidade nos contaram 
sobre a história da comunidade que irá compor a cartografia. Também fiz 
alguns registros fotográficos das estruturas da comunidade. Na minha terceira 
ida, ajudei a organizar a comunidade para receber a Justiça Itinerante de 
Roraima. Nessas visitas pontuais na comunidade, além da colaboração já 
pretendida pelo programa, diversas outras ajudas esporádicas foram 
realizadas, como acompanhar o pré-natal de uma jovem da comunidade que, 
em outra visita, entrou em trabalho de parto e tivemos que levá-la às pressas 
ao hospital, pois não havia ambulância para buscá-la.” 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O público-alvo compreende os imigrantes refugiados indígenas da Venezuela que se encontram em 
situação de vulnerabilidade do estado de Roraima. Os trabalhos a serem devolvidos, além da 
construção de uma cartografia, se revestem, concomitantemente, com atividades de capacitação 
dos moradores Warao dessa comunidade. Estamos levando conhecimento, visando proporcionar 
melhores condições de vida para os Warao, mais oportunidades de trabalho e, acima de tudo, uma 
vivência com mais dignidade no país de destino. A ação traz impactos em dimensões amplas, tanto 
no âmbito universitário como para os Warao, a destacar: participação dos discentes (graduação e 
pós-graduação) em atividade de extensão, possibilidade dos Warao acessarem conhecimentos que 
os habilitem a enfrentar a situação de vulnerabilidade, defesa de seus direitos, fortalecimento para 
que possam se organizar enquanto grupos diferenciados, conscientização da necessidade de 
criação de políticas públicas que possam contemplar especificidades do grupo, divulgação da cultura 
dos Warao para a sociedade envolvente através dos produtos finais, no caso, a cartografia, 
relatórios, produção bibliográfica e produção produto técnico e tecnológico. Como se vê, a ação 
possibilita a inserção social dos Warao nesse local que escolheram para viver, com mais dignidade 
e respeito. 
Assim, os dados coletados nortearão futuras produções bibliográficas pela equipe de trabalho e 
material didático, tanto para os Warao como para a UFRR. A experiência de extensão vai fortalecer 



 

 

o Programa de Pós-Graduação em Antropologia/PPGANTS, o Programa de Pós-Graduação em 
Geografia/PPG-GEO, o Núcleo Histórico Socioambiental/NUHSA e Curso de Graduação em 
Antropologia Social. A ação envolve alunos do Curso de Pós-Graduação em Antropologia 
(discentes/egressos), Curso de Graduação em Antropologia, Curso de Graduação em Relações 
Internacionais, docentes do Curso do Programa de Pós- Graduação em Antropologia/PPGANTS, 
docentes do Programa de Mestrado em Geografia/PPGGEO, docentes do Curso de Ciências 
Sociais da UFRR e docentes do Programa de Mestrado Profissionalizante e Segurança Pública, 
Direitos Humanos e Cidadania da UERR.  
A ação está alinhada e em aderência a linha 1 – Processos Identitários e Direitos Diferenciados do 
PPGANTS que se volta para investigações focadas na interface dos campos da Antropologia, 
Direito, Educação e Saúde. Estaremos focando, mais especificamente, no estudo dos Direitos 
Humanos, refletindo sobre a etnicidade, processos identitários e deslocamento de populações 
indígenas, no caso os Warao. Cumpre ressaltar que a ação está alinhada no processo de formação 
dos discentes dos cursos envolvidos, ou seja, em consonância com conteúdos das disciplinas do 
PPGANTS e do Curso de Bacharelado em Antropologia, tais como: Antropologia da Educação, 
Antropologia Jurídica, Etnologia e Indigenismo, Historiografia e Etnias de Roraima, Laudos 
Antropológicos e Migrações, Fronteira e Identidades. 

  CONCLUSÕES 
O Projeto ”Nova Cartografia Social da Amazônia”, sediado na UEA, em conjunto os os núcleos 
situados nos estados Amazônicos e do Nordeste, tem uma relevância significativa, tanto social como 
acadêmica, por dar visibilidade às comunidades que vivem em situação de vulnerabilidade. Ainda 
do ponto de vista acadêmico, a produção da cartografia envolve diferentes segmentos das IFES, 
principalmente discentes, o que representa uma grande experiência e contribuição na formação 
desses futuros profissionais. Formada em equipe multidisciplinar, as atividades se desenvolvem em 
várias fases, inclusive com a participação de todos os nossos interlocutores e tudo dentro dos 
cânones da ciência e da ética científica. Cada profissional desenvolve suas habilidades dentro da 
ação, o que nos permite a viabilização técnica das atividades. 
Como se vê, a ação de extensão é de suma importância, não só para formação dos discentes da 
UFRR, mas também para os docentes, fortalecendo assim os programas de pós-graduação da 
UFRR. Outro aspecto a considerar é a inserção social da UFRR com a sociedade e, principalmente, 
com a questão indígena e com os migrantes em situação de vulnerabilidade. As cartografias têm 
uma função, acima de tudo, política ao registrar e denunciar as violações de direitos desses povos. 
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Palavras Chave: Hymenaea courbaril L, vigor de sementes, produção de mudas florestais.

INTRODUÇÃO 
A demanda por sementes nativas para restauração florestal e recuperação de áreas degradadas, vem se 
destacando na indústria global de fornecimento e venda de sementes (SMIDERLE e SOUZA, 2021). Assim, 
pesquisas com sementes florestais nativas são essenciais para produção de mudas de qualidade e em 
quantidade para suprir o setor florestal (LEÃO et al., 2016). Sendo que, a principal forma de propagação é por 
sementes em que ocorre disseminação das espécies, o estudo de tecnologia e produção de sementes é de 
grande relevância no processo de manejo, conservação e melhoramento genético (MENEGATTI et al., 2019). 
Sementes de Hymenaea courbaril L., maduras, apresentam dormência física e fisiológica, sendo necessário a 
interrupção da dormência, pela escarificação mecânica, imersão em água é necessária para permitir a 
emergência de plântulas (SMIDERLE e SOUZA, 2022a; SMIDERLE e SOUZA, 2021; COSTA et al., 2017). 
Entretanto, as sementes de Hymenaea courbaril L. exibem considerável divergência na taxa de emergência, 
em resposta ao grau de dormência física e fisiológica variável das sementes, constituindo limitação para a 
produção comercial de mudas da espécie (SMIDERLE e SOUZA, 2022b). 
A combinação da dormência física e fisiológica constatada em sementes de jatobá pode ser um dos principais 
fatores responsáveis pela variação na emergência de plântulas (COSTA et al., 2017). Estas requerem a 
exposição das sementes a combinações de técnicas e métodos para efetiva superação da dormência, para 
maximizar e homogeneizar a germinação e posterior emergência de plântulas. 
A superação desta dormência pode ser alcançada a partir da imersão das sementes em H2SO4 P.A. por 30 
minutos (COSTA et al., 2017), o que requer cuidado especial na utilização e destino do resíduo do produto. A 
imersão das sementes de jatobá em ácido sulfúrico apesar de sugerida para a obtenção de elevados 
percentuais de emergência de plântulas de jatobá (COSTA et al., 2017), trata-se de uma operação de risco que 
resulta em uma variável com potencial de causar danos, que podem ser entendidos como lesões a pessoas ou 
de danos a vida humana, danos a equipamentos e instalações. Além disso, danos ao meio ambiente, perda de 
material que pode ser medida de perda econômica, ou seja, somente apresenta viabilidade prática quando 
realizada por técnicos especializados em laboratório de análise de sementes e utilizando todas medidas de 
segurança. 
Desse modo, torna-se imperativo, portanto, indicar ao produtor métodos práticos e eficientes na quebra de 
dormência de jatobá, a exemplo do adequado tempo de imersão das sementes em água e bem como a 
temperatura ideal da água na obtenção da máxima emergência de plântulas sem prejudicar ao meio ambiente 
e as pessoas. 
Na literatura Busatto et al. (2013), avaliaram a superação da dormência em sementes de jatobá utilizando 
imersão de sementes em água na temperatura de 90oC, por dez minutos, sem obter nenhuma emergência de 
plântulas. Outrossim Azeredo et al. (2003) em pesquisa com sementes florestais, utilizaram escarificação (lixa) 
+ embebição em água à temperatura ambiente, por 24 horas, obtiveram 60% de emergência de plântulas e 
vigor de 0,31, com a ocorrência do início de emergência das plântulas apenas aos 15 dias após a semeadura. 
Diante do exposto, objetivou-se comparar metodologias de escarificação de sementes de jatobá para superação 
de dormência, estabelecidas na literatura e obtenção de uma nova metodologia proposta no presente estudo 
visando a obtenção da máxima emergência de plântulas sem agredir o meio ambiente e com redução no tempo 
de obtenção para o viveirista e produtor de mudas florestais. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os frutos de Hymenaea courbaril coletados foram selecionados retirando-se do lote aqueles com danos 
mecânicos, deteriorados, permitindo a obtenção de um lote uniforme. Posteriormente o pericarpo foi quebrado 
com auxílio de martelo e removida a polpa farinácea para obtenção das sementes (Figura 1). 
A retirada total do arilo das sementes de jatobá foi realizada por meio da técnica de fricção das sementes em 
areia média úmida dentro de bandeja plástica e posteriormente foram lavadas em água corrente para obtenção 
de sementes limpas (Figura 1). 
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Figura 1. Quebra do pericarpo e sequência do processo de limpeza, despolpa e obtenção das sementes limpas.  
 
 

 
 
Fotos: Smiderle e Souza (2022a) 
 
Para a caracterização biométrica das sementes de Hymenaea courbaril registrou-se as medidas de 
comprimento (mm), largura (mm) e espessura (mm), medindo-se na porção média, utilizando-se paquímetro 
digital com precisão de 0,01 mm (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Valores médios de comprimento (mm), largura (mm), espessura (mm), e massa fresca (g) de 
sementes de Hymenaea courbaril. n=100 

Comprimento Largura Espessura Massa 

24,43 19,26 13,69 4,07 

 
A massa fresca (g) das sementes foi determinada por meio de balança de precisão (0,001 g). As sementes de 
Hymenaea courbaril, do lote utilizado neste estudo, apresentaram massa média de 4,7 g. 
Logo após as sementes foram submetidas ao tratamento de escarificação física, que foi realizada no lado 
oposto ao hilo, com auxílio de lixa de ferro nº 100 (Figura 2). O teor de água das sementes foi determinado, em 
estufa (105 ± 3 ºC) por 24 horas, conforme procedimento descrito em Brasil (2009), com cinco repetições de 10 
sementes. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 2: Escarificação física de sementes, realizada no lado oposto ao hilo, com auxílio de lixa de ferro nº 100 
(A) e visualização de sementes escarificadas (B). 

  

Fotos: Smiderle e Souza (2022a). 
 

Embebição de sementes em Água 
Concomitantemente, realizou-se a imersão de sementes em água a temperatura de 25 ºC, sendo estabelecido 
o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x2 (com e sem escarificação e dois tempos de 
imersão em água (0 e 6 horas)) com 10 repetições de 10 sementes cada. 
Para isso, as sementes foram acondicionadas em copos de plástico, com 200 mL de capacidade, contendo 75 
mL de água destilada (Figura 3) conforme Oliveira et al. (2016). 
 
Figura 3. Visualização esquemática da metodologia do presente estudo: Sementes com e sem escarificação 
imersas em água por seis horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Smiderle e Souza (2022a). 
 

Em seguida, o material foi levado para câmara Biochemical Oxigen Demand (BOD), regulada a 25 ºC. Os 
tempos de imersão foram: sem imersão em água no tempo – zero (0) e com imersão em água no tempo seis 
horas. O acompanhamento do processo de embebição foi conduzido com a realização de pesagens (0 e 6 
horas). Após a última pesagem, foi determinado o teor de água das sementes conforme Brasil (2009). Para 
cada pesagem foi determinada a porcentagem de embebição das sementes (%EB), utilizando a fórmula: 
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Onde: Mf = massa após a embebição; e Mi = massa inicial da semente. 
As sementes de cada período de imersão foram retiradas e semeadas em areia de granulometria média a 1,0 
cm de profundidade em bandejas plásticas de 30 cm x 40 cm x 10 cm (SMIDERLE e SOUZA, 2022a), mantidas 
em casa de vegetação (Figura 4) com temperatura média no período do experimento de 25 ± 5 °C e a umidade 
relativa do ar, de 60% a 70%. 
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Figura 4: Visualização da semeadura em areia de granulometria média a 1,0 cm de profundidade em 
bandejas plásticas de 30 cm x 40 cm x 10 cm em casa de vegetação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Smiderle e Souza. 
 

Para a realização do teste de emergência de plântulas o delineamento foi inteiramente ao acaso, em esquema 
fatorial 2 x 2 (sem escarificação física e com escarificação física e sem imersão em água (zero horas) e com 
imersão de sementes em água por seis horas, com 10 repetições de 10 sementes cada. 
A fim de complementar e elucidar os resultados do presente estudo (metodologia Smiderle e Souza) realizou-
se a comparação entre metodologia da literatura (COSTA et al., 2017) sob diferentes métodos de escarificação 
de sementes de jatobá visando a quebra da dormência. Somente os dados de porcentagem de emergência (% 
E) de plântulas de jatobá foram utilizados nesta abordagem na comparação entre metodologia proposta neste 
estudo, denominada de metodologia – Smiderle e Souza e a metodologia de comparação na literatura proposta 
por Costa et al. (2017), denominada de metodologia (Costa) conforme exposto na Tabela 2. 
 
Tabela 2. Comparação entre metodologia de escarificação de sementes de Jatobá nova, proposta por Smiderle 
e Souza 2022 e a metodologia utilizada por Costa visando a máxima porcentagem de emergência de plântulas 

Metodologia Smiderle e Souza  Metodologia Costa 

Metodologia de escarificação para superação de dormência em sementes de Jatobá 

T1- Sem escarificação física (Controle) T1- Sem escarificação física (Controle) 

T2- Com escarificação física, com auxílio de lixa de 
ferro nº 100 

T2- Com escarificação física, com auxílio de lixa 
d’água  

T3- Sem escarificação física + H2O a temperatura de 
25ºC por seis horas de imersão  

T3- Sem escarificação física + H2O a temperatura de 
100ºC por 30 minutos de imersão 

T4- Com escarificação física, com auxílio de lixa de 
ferro nº 100 + H2O a temperatura de 25ºC por seis 
horas de imersão 

T4- Sem escarificação + imersão em ácido sulfúrico 
P.A. por período de 30 minutos 

 

A análise dos dados do presente estudo foi realizada no programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2014). 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O teor médio de água das sementes com e sem escarificação de Hymenaea courbaril, na metodologia de 
Smiderle e Souza, exibiu em média de 10,0% no período zero de imersão em água enquanto as sementes 
imersas em água por seis horas o teor de água foi de 19,0 %. Resultado similar foi obtido em estudo realizado 
por Smiderle e Souza (2021) onde o teor médio de água nas sementes de jatobá foi de 10,2% para sementes 
pequenas sem imersão em água e 18,7% para sementes grandes. 
Nesse sentido, o uso de sementes com alta qualidade fisiológica é importante para o processo de produção de 
mudas com maior qualidade para atender o setor florestal (SMIDERLE e SOUZA, 2022a). Assim, tais resultados 
da presente pesquisa (metodologia Smiderle e Souza) evidenciou que o tratamento T4- com escarificação 
física, com auxílio de lixa de ferro nº 100 + H2O a temperatura de 25ºC por seis horas de imersão, foi suficiente 



 

 

para promover adequadas alterações no processo de dormência física e fisiológica das sementes de jatobá, 
sendo determinante no resultado de 100% de emergência de plântulas aos 12 dias após a semeadura.  
O mesmo fato foi revelado na metodologia de Costa para o tratamento T4- sem escarificação + imersão em 
ácido sulfúrico P.A. por período de 30 minutos, o qual foi efetivo na obtenção da máxima (100%) emergência 
de plântulas aos 28 dias após plantio (Tabela 3). Vale destacar que na metodologia proposta por Smiderle e 
Souza, observou-se nítida precocidade na obtenção da máxima (100%) emergência de plântulas de jatobá (12 
DAS). Em contrapartida na metodologia utilizada por Costa, verificou-se que o tempo para obter 100% de 
emergência de plântulas foi de 28 DAS. Em comparação ao presente trabalho, ou seja, metodologia de Smiderle 
e Souza, houve antecipação em 16 dias (Figura 5) para obtenção da máxima emergência de plântulas. 
Outrossim, a superação da dormência de sementes de jatobá com a escarificação com utilização de ácido 
sulfúrico utilizada por Costa foi eficiente na obtenção da máxima emergência de plântulas. No entanto, a 
utilização do ácido sulfúrico na escarificação de sementes pela via química, somente apresenta viabilidade 
prática quando realizada em laboratório de análise de sementes e atendendo todas medidas de segurança, 
pois, apresenta perigo de queimaduras ao técnico e/ou funcionário que executar a operação. Além da 
contaminação do meio ambiente, em virtude de seu elevado poder corrosivo e sua violenta reação com água e 
também é preciso destacar que não é encontrado facilmente disponível no mercado. 

 
 
Tabela 3. Comparação entre metodologia denominada Smiderle e Souza e a metodologia utilizada por Costa 
na obtenção da máxima porcentagem de emergência de plântulas de jatobá  

Metodologias de escarificação de sementes de Jatobá para superação de dormência 

Metodologia Smiderle e Souza Metodologia Costa 

Porcentagem de emergência de plântulas (% E) Porcentagem de emergência de plântulas (% E) 

T1- Sem escarificação 
física (Controle) 

74b T1- Sem escarificação 
física (Controle) 

20 c 

T2- Com escarificação 
física, com auxílio de lixa 
de ferro nº 100 

80b T2- Com escarificação 
física, com auxílio de lixa 
d’água  

50 b 

T3- Sem escarificação 
física + H2O a 
temperatura de 25ºC por 
seis horas de imersão  

95a T3- Sem escarificação 
física + H2O a 
temperatura de 100ºC 
por 30 minutos de 
imersão 

0 d 

T4- Com escarificação 
física, com auxílio de lixa 
de ferro nº 100 + H2O a 
temperatura de 25ºC por 
seis horas de imersão 

100a T4- Sem escarificação + 
imersão em ácido 
sulfúrico P.A. por período 
de 30 minutos 

100 a 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 
Fonte: Smiderle e Souza 
 
Figura 5: Comparação do tempo, em dias, para obtenção de 100% de emergência de plântulas de jatobá entre 
a metodologia para superação da dormência das sementes proposta por Smiderle e Souza e a metodologia 
utilizada por Costa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Smiderle e Souza 
 
Já a imersão de sementes escarificadas em H2O a temperatura de 25ºC por seis horas, é de fácil realização e 
obtenção, não contamina o meio ambiente, o qual foi determinante no resultado de 100% de emergência de 
plântulas em menor tempo (dias). 
Adicionalmente a isso, na metodologia proposta por Smiderle e Souza, sementes sem escarificação mecânica 
imersas por seis horas em água a temperatura de 25ºC exibiram valores médios de 95% de emergência de 
plântulas, resultados semelhantes foram obtidos por Smiderle e Souza (2022a). Em contrapartida na 
metodologia utilizada por Costa, sem escarificação física + H2O a temperatura de 100ºC por 30 minutos de 
imersão foi nula, ou seja, zero (0%) de emergência de plântulas (Tabela 3). 
Esse fato constatado na metodologia proposta por Costa provavelmente foi devido à deterioração das sementes 
quando submetidas a temperatura de 100oC. Esses resultados corroboram os observados por Busatto et al. 
(2013), que avaliaram a superação de dormência em sementes de jatobá utilizando imersão destas em água a 
temperatura de 90oC por dez minutos, em que também obtiveram 0% de emergência de plântulas de jatobá, 
sugerindo mais uma vez a necessidade de adequar o período de imersão em água e bem como a temperatura 
da água para a continuidade do processo germinativo pelo embrião. 
De acordo com Singh et al. (2019) períodos de imersão inadequados, podem levar a deterioração por alterações 
fisiológicas, bioquímicas, e citológicas da semente, culminando com baixo vigor de plântulas ou mesmo a morte. 
Os resultados descritos na presente pesquisa bem como na literatura nacional e internacional permitem 
evidenciar que a dormência física das sementes de jatobá está presente (SMIDERLE et al., 2022a; SMIDERLE 
et al., 2021; DUARTE et al., 2016; COSTA et al., 2018; PIEREZAN et al., 2012) e necessita ser superada com 
a escarificação física e bem como período de imersão em água e em temperatura da água adequado o qual 
controla o processo da dormência física e fisiológica, tornando o metabolismo das sementes mais ativo e o 
embrião apto para a retomada do desenvolvimento. Vale destacar, que os resultados da metodologia proposta 
por Smiderle e Souza evidenciaram que sementes com e sem escarificação mecânica, submetidas ao 
adequado período de imersão e bem como temperatura da água, revelaram como técnica viável e promissora 
no setor de produção de mudas de jatobá devido a maior emergência de plântulas verificada. 
 

CONCLUSÕES 
A metodologia de superação da dormência em sementes de jatobá utilizando a escarificação com ácido 
sulfúrico proposta por Costa é eficiente na obtenção da máxima emergência de plântulas, mas a utilização do 
ácido sulfúrico, somente é viável quando realizada em laboratório de análise de sementes e utilizando as 
medidas de segurança, pois, apresenta perigo de queimaduras ao técnico ou funcionário que executa a 
operação, além de necessitar realizar o posterior descarte adequado. 
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A nova metodologia para superar dormência em sementes proposta por Smiderle e Souza não agride o meio 
ambiente e apresenta redução de tempo para obtenção de 100% de emergência de plântulas de jatobá, é 
precisa, simples e adequada para as condições dos viveiristas e produtores de mudas florestais de forma 
vantajosa em relação a metodologia de Costa; 
Na nova metodologia proposta por Smiderle e Souza revela que seis horas é o tempo adequado de imersão 
das sementes de jatobá em água e a temperatura ideal da água é de 25ºC para a eficiente superação da 
dormência de sementes escarificadas de jatobá obtendo máxima emergência de plântulas. 
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Palavras Chave: Educação ambiental, mídias sociais.

INTRODUÇÃO 
A Educação Ambiental é indispensável para a reflexão da sociedade sobre os organismos e recursos naturais 
em uma dimensão social, histórica e cultural, contribuindo para a redução dos padrões atuais de danos 
ambientais, investindo-se na construção de um sujeito crítico capaz de não apenas pensar, mas intervir 
positivamente neste contexto (FIGUEIREDO; SOUZA, 2021).  
Paralelamente, as redes sociais são ferramentas tecnológicas amplamente utilizadas por vários setores da 
sociedade, podendo contribuir para a disseminação de conteúdos ambientais educacionais, possibilitando a 
contribuição da academia para com a sociedade através do compartilhamento de dados, conhecimento, e 
informações confiáveis (OPAS, 2020; COLL; MONEREO, 2010). A última Pesquisa Brasileira de Mídia 
(BRASIL, 2016) aponta que no ano de 2016 “a rede mundial de computadores se cristaliza como segunda 
opção dos brasileiros na busca de informação, atrás somente da televisão”, sendo que “quase a metade dos 
brasileiros (49%) declarou usar a web para obter notícias (primeira e segunda menções), percentual abaixo da 
TV (89%), mas bem acima do rádio (30%), dos jornais (12%) e das revistas (1%)”. Pesquisas recentes, como 
a elaborada pelo site We Are Social, intitulada Digital In (MIRAGO), apontam que o brasileiro passa em média 
3h39m por dia nas mídias sociais, sendo que no Brasil 130 milhões de pessoas são usuárias de plataformas 
de redes sociais - cerca de 62% da população. Ainda na realidade brasileira, as plataformas de redes sociais 
mais acessadas são, respectivamente: Facebook (150 milhões de usuários); YouTube (105 milhões); 
WhatsApp (99 milhões); Instagram (99 milhões); e LinkedIn (45 milhões) (HOSTMÍDIA).  
Localizado no extremo norte do Brasil, o estado de Roraima possui uma rica diversidade de organismos devido 
à sua posição geográfica ambiental. Inserido nesse contexto amazônico, o Laboratório de Invertebrados 
Aquáticos (LIA) da Universidade Federal de Roraima (UFRR) produz conhecimento científico sobre a 
diversidade dos invertebrados aquáticos, como os insetos e crustáceos em ambientes aquáticos roraimenses, 
fomentando a formação de recursos humanos por meio orientação de alunos de iniciação científica e 
tecnológica, ensino médio e pós-graduação.  
Buscando promover práticas interdisciplinares e a produção de conteúdo midiático educativo para a 
conscientização da população pertencente a um contexto amazônico sobre a preservação de rios e sua 
biodiversidade de invertebrados a partir do alcance das redes sociais, os discentes do Centro de Comunicação, 
Letras e Artes e do Centro de Estudos da Biodiversidade da UFRR trabalharam em conjunto na organização e 
criação de site e Instagram do LIA para o estabelecimento de um diálogo entre o conhecimento científico 
produzido no laboratório para com a sociedade roraimense.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foi elaborado um documento de Planejamento de Mídia, abordando os conceitos visuais adotados para a 
divulgação científica, orientação editorial para a organização do processo de criação, desenvolvimento, 
publicação e gerenciamento do conteúdo científico nas redes sociais.  
Paralelamente ao planejamento de Mídia, deu-se a etapa de levantamento, organização e catalogação das 
produções científicas realizadas pelos discentes egressos do LIA e a criação da identidade visual do laboratório 
para as redes sociais. As produções foram catalogadas conforme o tipo de material (TCC, relatórios, artigos, 
resumos de eventos) e informações bibliográficas disponíveis para posterior depósito no Repositório do site do 
laboratório. 
Para o gerenciamento e armazenamento do material e das próximas etapas do projeto, foi feito o cadastramento 
de uma conta Google para a utilização de seus recursos e do armazenamento Google One. 
Foram estabelecidos três quadros semanais para o feed do Instagram: o #portrasdapesquisa, no formato Reels 
com depoimentos de um(a) pesquisador(a) atual ou egresso do LIA para falar sobre suas experiências com o 
ensino, pesquisa e extensão; o “Espécie da Semana” em carrossel, com enfoque em espécie ou táxons de 
invertebrados aquáticos ocorrentes no estado de Roraima; e o quadro em carrossel “Investigando Roraima”, a 



 

 

partir de trabalhos ambientais publicados por pesquisadores da UFRR e de outras instituições de Ensino 
Superior do nosso estado, com o template variando de acordo com a temática e priorizando as imagens 
ilustrativas dos autores.  
Nessa etapa, também houve a criação da identidade visual e dos templates para o Instagram. A logo do 
laboratório foi produzida no software Adobe Photoshop, os templates flyers produzidos no programa Canva 
<https://www.canva.com> e o template dos vídeos Reels foram produzidos no aplicativo InShot. 
Em seguida, houve a fase de criação das Plataformas de Mídias: cadastramento do perfil do laboratório no 
Instagram <https://www.instagram.com/liaufrr/> como uma conta de “Educação” e a elaboração do site na 
plataforma Wix <https://liaufrr.wixsite.com/liaufrr> devido a sua usabilidade operacional intuitiva, garantindo, 
assim, a sustentabilidade da gerência do site a longo prazo.   
Na fase de execução e formação dos multiplicadores, foi implementada a estratégia de produção de conteúdo 
educacionais ambientais com clareza e objetividade (sugestão, seleção, redação, diagramação), a estratégia 
de divulgação e o acompanhamento da interação dos usuários com nosso perfil através dos insights do perfil 
do Instagram no LIA, como também realizada a capacitação dos membros do LIA para operacionalização das 
estratégias previstas e garantir a sustentabilidade e continuidade do projeto de divulgação após o período 
contemplado pelo Programa de Apoio às Ações de Extensão da PRAE-UFRR. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nos últimos 17 anos, 135 trabalhos foram produzidos por egressos e atuantes do LIA. Os materiais de 2005 a 
2022 foram catalogados e 52 disponibilizados em repositório no site do LIA, suas referências bibliográficas de 
acordo com a Norma da UFRR e link de acesso para o local onde está armazenado (Figura 1). 
 
Figura 1 – Layout do menu do site com destaque para o repositório e os tipos de trabalhos depositados e os 
detalhes da logo representando um inseto aquático da ordem Odonata, produzido para identificar os 
documentos e publicações produzidas pelo LIA. 

 

 
 

Fonte: os autores (2022). 
 
Foram produzidos e publicados na conta do LIA no Instagram: 5 vídeos Reels #portrasdapesquisa, 3 
publicações introdutórias em carrossel, 5 Espécies da Semana, 4 Investigando Roraima, 2 publicações da 
equipe do LIA no XXI EPIC da UFRR, além de 104 stories (Figura 2, 3 e 4). O alcance de seguidores obtidos 



 

 

pelos quadros #portrasdapesquisa, Espécie da Semana e Investigando Roraima foi em média de 2.027, 4, 
180,8 e 130,5 respectivamente. 

 
Figura 2 – Frame de alguns dos vídeos Reels #portrasdapesquisa produzidos no aplicativo InShot e 
postado no Instagram. 
 

 
Fonte: os autores (2022). 
 
 
 
Figura 3 – Flyers de uma postagem em carrossel do quadro Espécies da Semana. Postagem 
abordando insetos aquáticos da ordem Trichoptera e suas características morfológicas e ambientais. 
As postagem foram diagramadas no Canva. 
 

 

Fonte: os autores (2022). 
 
Figura 4 – Flyers de uma postagem em carrossel do quadro Investigando Roraima. Postagem 
abordando sobre as consequências da atividade garimpeira de diamantes na Serra do Tepequém 
sobre os insetos aquáticos locais. As postagens foram diagramadas no Canva. 
 

  



 

 

 
Fonte: os autores (2022). 
 
A visão geral dos insights da conta do @liaufrr no Instagram no período de 90 dias após o início das postagens, 
entre os dias 25 de julho e 22 de outubro de 2022, demonstraram que 3.299 usuários visualizaram o conteúdo 
postado pelo menos uma vez (contas alcançadas), 353 usuários interagiram com o conteúdo postado (contas 
com engajamento) e o total de 188 seguidores (Figura 5).  
 
Figura 5 – Visão geral dos insights do perfil do LIA no Instagram com destaque para as métricas do alcance de 
usuários que visualizaram o conteúdo uma única vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Instagram (2022). 
 
O público alcançado pelas postagens concentrou-se em sua maioria na cidade de Boa Vista (48,4%), seguido 
de São João da Baliza (6,7%), Manaus (2,2%) e São Paulo (1,4%) (Figura 5). As principais faixas etárias 
alcançadas foram pessoas de 18 a 24 anos (33,8%) e 25 a 34 anos (33,5%), seguida de 35 a 44 anos (18,8%) 
e 45 a 54 anos (6,8%), onde 53,3% foram mulheres e 46,6% foram homens. 135 usuários são seguidores do 
perfil @liaufrr e 3.164 não são seguidores. O conteúdo que obteve maior alcance nesse período foram os vídeos 
dos Reels com 3.042 contas alcançadas, as publicações com 542 contas alcançadas e os stories com 145 
contas alcançadas.  
As contas que interagiram com o conteúdo postado a partir de ações como curtir, salvar, comentar, compartilhar 
ou responder foram principalmente da cidade de Boa Vista (74,7%), São João da Baliza (3,6%), Manaus (1,9%) 

  

  



 

 

e Bonfim (1,6%) (Figura 6). A principais faixas etárias dos usuários foram de 18 a 24 anos (43,6%), seguida de 
25 a 34 anos (35,6%), onde 65,8% foram mulheres e 34,1% homens. Não seguidores interagiram em 67,9% e 
os seguidores interagiram em 32,1% com o conteúdo. 

 
Figura 6 – Visão geral dos insights do perfil do LIA no Instagram com destaque para as métricas do 
engajamento de usuários que interagiram com o conteúdo postado. 
 

 

Fonte: Instagram (2022). 
 
Os resultados das métricas do Instagram indicam números crescentes de usuários alcançados pelo 
conteúdo educativo ambiental e informações divulgados pelo Instagram @liaufrr. Desde sua criação, 
o número de seguidores, o número de alcances, interações e compartilhamentos estão crescendo. O 
mesmo foi observado por Parra et al. (2019) e Andrade e Marques (2019) que destacaram o maior 
alcance e interação dos perfis de redes pelo impacto e reflexões de postagens ilustrativas com frases 
curtas e objetivas. Pereira (2021) também discute a potencialidade do Instagram no alcance de 
pessoas de fora da área da biologia que se interessam por assuntos específicos da área após o 
contato com publicações ambientais educativas, utilizando-se linguagem, conteúdos acessíveis e 
imagens atrativas. Portanto, é preciso uma continuidade, investigações e ampliações na interlocução 
da Educação Ambiental com as tecnologias digitais (FERREIRA; BARZANO, 2020). 
 
CONCLUSÕES 
Os dados demonstram a importância das redes sociais como ferramentas para a disseminação de 
conhecimento por meio de postagens didáticas e a facilidade do acompanhamento da interação com 
o público. Baseando-se nas métricas das publicações espera-se o crescimento do número de pessoas 
alcançadas pelo conteúdo postado e da interatividade da população com a comunidade acadêmica 
multidisciplinar visando a preservação ambiental aquática roraimense e a divulgação de trabalhos 
ambientais produzidos no nosso estado. 
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INTRODUÇÃO 
Este artigo apresenta o estudo sobre corpos negados na Educação Física escolar, pautando uma discussão 
literária e epistemológica do Ensino Médio. Problematizando a forma como os corpos são negados na Educação 
Física escolar. Definiu como objetivo analisar na literatura a discussão de corpos negados na disciplina de 
Educação Física Escolar no Ensino Médio, procura-se compreender de que forma o corpo é negado na 
disciplina de Educação Física escolar no Ensino Médio à luz da literatura fazendo um levantamento dos 
trabalhos acadêmicos da disciplina de Educação Física no Ensino Médio referente a discussão de corpos 
negados no ambiente escolar. 
Por vez, são acontecimentos frequentes no contexto escolar de alunos que negam seus corpos na escola 
durante as aulas de Educação Física, visando como: baixa autoestima, problemas emocionais, automutilação 
e depressão. Ressaltando que esses acontecimentos já existiam na escola, só que atualmente tem se estendido 
em uma frequência maior, gerando preocupação no âmbito escolar, principalmente nas questões envolvendo 
o ensino e a aprendizagem.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa é de cunho bibliográfico, uma revisão de literatura, logo conta com a análise de trabalhos 
acadêmicos de 2014 até 2021, assim não foram incluídas produções de 2022, visto que as produções não 
foram ainda públicas nessa temática. 
Assim, no primeiro momento de pesquisa foi de nível geral, a respeito do tema: corpos negados na Educação 
Física Escolar, sobre os sites de busca: Google acadêmico, Scielo, Portal da CAPES, para identificar os 
trabalhos em diferentes momentos, publicados nessa temática de corpos negados na Educação Física escolar, 
sobre as palavras chaves: Corpos negados, Educação Física Escolar, Ensino Médio. 
Partindo disso, a busca ficou mais específica, tendo somente trabalhos de artigos em periódicos científicos e 
monografia em periódicos nacionais reconhecidos, que correspondam o tema: Corpos negados na Educação 
Física escolar dos anos de 2014 a 2021, pelo Google Acadêmico: (https://scholar.google.com.br/); descritos 
pelas palavras chaves: “Corpos Negados”. “Educação Física”. Escolar. Ensino médio. 
Na coleta, após a busca geral e específica foram selecionados artigos e monografias em formato “PDF”, 
publicados em revistas acadêmicas que possuam (ISSN), cujos(as) autores(as) tenham nível superior com 
mestrado ou doutorado. Quantidade de trabalhos para análise dos resultados foram cinco (5), dentre eles 
divididos em uma (1) Monografia - TCC e quatro (4) artigos na área da Educação Física.  
Para análise, obteve-se como critério de construção as seguintes perguntas norteadoras: Qual o objetivo e 
método de pesquisa? Qual procedimento teórico dos autores sobre: O que são corpos negados na disciplina 
de Educação Física? De que forma os corpos são negados na Educação Física escolar? Como esses corpos 
negados são identificados e orientados na Educação Física escolar? Principalmente no Ensino Médio como o 
corpo do adolescente/jovem é visto ou representado? A análise dos resultados seguirá uma sequência de 
ordem descrita pelo ano em que foram produzidos os trabalhos acadêmicos de 2014 até 2021, sendo de grande 
valência na construção da pesquisa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O primeiro artigo “Corpo e Educação Física Escolar no ensino médio: A visão dos alunos”, dos autores Naiana 
Thaíssa Menezes Costa e Alan Camargo Silva, artigo publicado em 2014, teve como objetivo verificar de que 
modo assuntos relacionados a corpo são abordados por professores de Educação Física junto aos alunos do 
ensino médio e, até que ponto a estética corporal é uma preocupação destes alunos. Partindo para uma 
pesquisa de estudo é do tipo qualitativo, sobre questionário de seis perguntas abertas com estudantes do 
ensino médio em um colégio particular do Rio de Janeiro na zona norte.  

https://scholar.google.com.br/


 

 

Os autores Costa e Silva (2014) abordam no primeiro momento a descrição do corpo em suas diferentes 
dimensões e contextos históricos, na forma como a sociedade apresenta a cultura do corpo, nisso reflete o 
corpo em contemporaneidade sobre alguns apontamentos, assim conceituam “A cultura contemporânea das 
sociedades ocidentais faz com que os sujeitos estejam a todo instante expostos aos olhares alheios” (COSTA 
E SILVA, 2014, p. 226). Dando continuidade sobre o discurso do corpo contemporâneo na perspectiva da 
Educação Física escolar, contextualizando a forma como o professor de Educação Física deve fomentar suas 
aulas, sejam elas teóricas e práticas que oportunize esclarecimento e participação dos alunos em reflexão, visto 
que nessa fase os adolescentes estão em fase de transição. 
Assim temos como resultado a respeito do corpo sobre o olhar dos estudantes que o corpo é a estrutura que 
oportuniza o ser humano a ficar em pé, ter equilíbrio e suas atividades são para promover saúde, ou seja, o ser 
humano precisa-se está bem consigo mesmo. Nisso já nos traz conhecimento a respeito de como o corpo é 
identificado na escola sobre a visão dos alunos. Logo, os autores pontuam que “[...] agora, onde há uma maior 
independência e liberdade femininas, há também, antagonicamente, um alto grau de controle em relação ao 
corpo e à aparência que se impõe à mulher brasileira” (COSTA E SILVA, 2014, p. 230), que de certa forma, 
responde como o corpo são negados mesmo tendo oportunidade de liberdade. 
No entanto, o corpo é orientado na Educação Física escolar sobre as práticas esportista segundo os alunos, 
que também são trabalhados com eles com os seguintes temas: “gravidez na adolescência; obesidade; drogas; 
bullying; dietas radicais”. Mas mesmo com reflexões os alunos se sentem inconformados com o corpo e querem 
equilibrá-lo, pois, sua insatisfação é com a estética e peso corporal. 
Finalizando obteve-se por eles a importância da visão dos alunos, o diálogo do professor na formação dos 
estudantes e como são poucos os estudos nessa temática do corpo na juventude escolar do Ensino Médio.  
 O segundo trabalho de monografia, “Performando pela escola: Desenvolvendo e Experimentando estratégias 
de criação de Performances com estudantes do ensino médio” do autor Heverson do Santos Gonçalves do ano 
de 2019, com o objetivo de estimular estudantes do ensino médio a potencializarem seus próprios discursos do 
corpo a partir da performance. No entanto, por meio da revisão bibliográfica, para obter compreensão da 
performance refletidos na escola sobre o corpo, ritual, rupturas do cotidiano, visto que os corpos na escola 
muitas vezes são negados. 
Dessa forma, Gonçalves (2019), apresenta em primeiro momento a performance como se apresenta também 
no cotidiano, e no contexto escolar, algumas estratégias e encontros performático, que obtiveram ações e 
reações nos alunos na escola, como também atividades em oficina a respeito do corpo, desconhecendo e 
reconhecimento corporal, algumas avaliações foram feitas, apresentando o corpo negado com algumas 
experimentações, partindo para o rompimento do cotidiano e as rupturas dos rituais na escola. Partindo disso, 
Gonçalves (2019), conceitua: 

 
O corpo faz parte dos processos sociais e mesmo que a escola o negue, esta 
negação irá reverberar de alguma maneira nesses adolescentes que são pré-
dispostos a se afirmar enquanto indivíduos, tentando ou não, se encaixar neste 
sistema educacional (GONÇALVES, 2019, p. 24). 
 

Sendo assim, continua a pontuar que o corpo possui relação com a aprendizagem refletindo a relação com o 
mundo e consequentemente a identidade do indivíduo. Logo, pontua que a negação se dá em relação ao 
adolescente que busca em questionamento dos padrões, nisso formando seu próprio pensamento. No entanto, 
o intuito do autor é “Resgatar identidade”, vista que por vezes são negadas e reprimidas na escola, nisso 
partindo da identificação o mesmo busca ouvi-los e analisar o comportamento físico do corpo em relação a 
negação e buscar auxiliá-los, fazendo com que reconheçam sua própria identidade. 
Nesse sentido, Gonçalves (2019) utiliza na pesquisa o corpo para refletir com os alunos e percebe nas falas 
dos alunos o quanto é pouco explorado na escola, e que durante as aulas deveriam ter reflexões nessa 
temática, visto que os alunos são corpo, e precisam compreender seus anseios e progressos. Logo, ele utilizou 
a arte e o teatro para exemplificar a discussão do tema “negação”, a postura dos alunos quanto a negação que 
tem como intenção contribuir sobre a pauta de negação. 
Durante as práticas das atividades percebeu a mudança entre os alunos na forma que os mesmos iam aos 
poucos interagindo, em outros momentos se reprimindo e negando-se. Em momento da fala de um aluno (a), 
descreveu que nas aulas também devia-se falar na escola sobre: aceitação e esclarecimento de como lidar 
com os comentários machistas, que nos faz refletir o que está acontecendo na escola e quanto precisa-se de 
mais esclarecimento destas questões. 
Nisso, Gonçalves (2019), apresenta que a “negação corporificada” está na forma de comportamento (como 
sentar adequadamente em uma cadeira), decisão e estilo dos alunos em querer usar determinada roupa 
(capuz), acessório (fones de ouvido), as vezes de não manter contato visual com as pessoas, sejam elas 
professores ou colegas, logo isso acaba reprimindo. 



 

 

Assim finaliza, que “O corpo e sua relação com a identidade e o outro viés pensado nas reações corporificadas 
quando os corpos dos estudantes negam o espaço da escola, não se sentem confortáveis e toda a reverberação 
do próprio modelo de ensino” (GONÇALVES, 2019, p. 57).   
O terceiro artigo, “A percepção corporal de estudantes do ensino médio em Boa Vista-RR: conflitos e pressões 
sociais”. Das autoras Eduarda Pereira Cardoso e Leila Maria Camargo, artigo publicado em 2020, teve como 
objetivo discutir a condição dos estudantes do Ensino Médio em Boa Vista-RR, buscando compreender a 
relação entre corpo, corporeidade e aprendizagem. Assim, as autoras abordam como o corpo juvenil tem sofrido 
no contexto escolar sobre negação e como tem sido preocupante em diferentes dimensões, chamando a 
atenção para os estudos nessa temática pouco explorada.  
A pesquisa teve-se como método qualitativo/quantitativo, um estudo de caso com alunos do Ensino médio de 
uma escola pública da cidade de Boa Vista - RR, sobre um questionário como semiestruturados e parcialmente 
abertos com 11 questões, sendo 3 fechadas e 8 aberta, a respeito da percepção dos alunos quanto sua 
corporeidade.  
Assim, o artigo pontua sobre o corpo no contexto histórico: breves considerações trazendo enfoque sobre o 
corpo e a corporeidade aos longos históricos no pensamento de Le Breton (2013), Santin, (1987); partindo para 
juventude, corporeidade e ensino médio em que apresenta a juventude suas marcas, desafios e conflitos, como 
também a forma que o corpo do adolescente/jovem é visto por eles mesmos e pela sociedade. Continuando 
apresentando a escola como a educação corporal sobre a visão dos autores Freire (2003); Gonçalves (2012); 
Foucault (1987), representando o corpo negado, oprimido, pressionado, e sobre poderes no ambiente escolar.  
Segundo Cardoso e Camargo (2020), pontuaram os acontecimentos da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
Programa de Avaliação Internacional de Estudantes (PISA), Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 
como também no Estado de Roraima, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de Roraima (IBGE-RR), 
um grupo do Psicossocial da Secretaria Estadual de Educação e Desporto de Roraima (SEED-RR), sobre o 
sofrimento do corpo do adolescente em dados a respeito de depressão, automutilação, ansiedade, e dentre 
outro. 
Como resultado, segundo Cardoso e Camargo (2020), obteve-se que os alunos do Ensino Médio “sentem mais 
inseguros do que satisfeitos, quanto à sua imagem corporal”, porém, alguns gostam de como são. Verificou-se 
que os jovens se sentem mais inseguros no que se refere: obesidade, a opinião dos outros com julgamentos; 
críticas e comparações com outras pessoas; quanto as maiores dúvidas que os juvenis apresentam sobre 
corporeidade e gostaria que pudesse debater na escola remeteu: sexualidade; amar o corpo como ele é; 
autoconfiança;  bullying, alimentação saudável, educação, política, obesidade, exercício, aceitação, julgamento, 
insegurança, violência e aborto.  
Continuando na opinião dos alunos estes pontuam que quem define o padrão de beleza é a sociedade, a mídia, 
a família, eu mesmo defino meu padrão e amigos. Assim, foi perguntado se os mesmos já sentiram 
pressionados a seguir padrões de beleza, como resposta foi sim, e acrescentaram que a sociedade impõe 
padrões de beleza, opinião alheia, não se deixa levar para opiniões sem nexo ou “Julgamento” social. Como 
também perguntado se conheciam colegas que não gostem do seu corpo e tenham vergonha de fazer 
Educação Física, como resposta igual a resposta para sim e não, logo isso se dá por insegurança, por pressão, 
medo de ser julgado, vergonhas do corpo, peso e desconforto. 

 
Assim, corpos negados na percepção da juventude são corpos inseguros, 
pressionados, como julgados e oprimidos por padrões sociais de beleza e 
estéticas. Sobre estes aspectos os alunos se sentem desmotivados, resistentes 
quanto às práticas corporais e não se sentem confortáveis (CARDOSO E 
CAMARGO, 2020, p. 84925). 

  
Dessa forma, na visão dos alunos o corpo é negado na sociedade e na Educação Física. Finalizando, as autoras 
apontam que “a pressão que a mídia e o meio social atribuem a este indivíduo muitas vezes levam à negação 
de si mesmo”. Não só isso, mas os corpos negados na escola nas aulas de Educação Física se dão por: 

Assim, as relações encontradas na juventude sobre o conceito de sua imagem 
corporal, os padrões de beleza, como as questões emocionais de saúde mental 
– depressão, baixa autoestima, automutilação, não aceitação, solidão e 
transtornos alimentares – encontradas no ambiente escolar, são situações que 
além de oprimir e negar o corpo, refletem nos aspectos da aprendizagem do 
próprio indivíduo, no caso de sofrimento, como do corpo docente que está na 
função de educador (CARDOSO e CAMARGO, 2020, p. 84926). 
 

O quarto antigo “O corpo no Ensino Médio: Uma análise da percepção corporal dos estudantes do Rio de 
Janeiro”. Dos autores Isabele Ferreira Santos e Marcos Antonio Carneiro da Silva, no ano de 2021, teve como 
objetivo investigar a percepção corporal dos estudantes do Ensino Médio em escolas estaduais do Rio de 



 

 

Janeiro, a partir da perspectiva filosófica de Michel Foucault e da sociologia de David Le Breton. Foi utilizado a 
pesquisa exploratória, sobre o questionário com treze questões com estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio 
em escolas estaduais do Rio de Janeiro, para coleta de dados.  
Os autores Santos e Silva (2021), abordaram sobre algumas considerações de Foucault sobre o corpo, no que 
tange ao poder disciplinador, os mecanismos e técnicas centradas no corpo que ocorriam ao longo da história, 
como também as considerações de Le Breton sobre o corpo, por meio dos símbolos marcados em sociedade 
nas diferentes culturas, pontuando o corpo do jovem moldado na sociedade, apresentando também o corpo 
acessório sendo um corpo julgado.  
Como resultado, no questionamento, como o adolescente percebe o seu corpo, o resultado foi: não se 
encontram totalmente felizes com sua aparência física, não estão totalmente felizes com seu peso e sua altura, 
e acreditam que atos de bullying estão relacionados à aparência física. Na próxima pergunta foi analisado se 
os adolescentes percebem seus corpos sendo normatizados e docilizados, como resposta os alunos 
perceberam que os seus corpos estão sendo observados na escola, em um certo momento pontua a 
importância dessa observância, mas também “não encontram espaços para expressarem suas opiniões no 
ambiente escolar”, “e sentem-se questionadores das normas estabelecidas por essa instituição”. 
Apresentou também nos argumentos dos alunos que há um controle da escola sobre suas condutas. 
Finalizando, para os autores o artigo contribuiu na temática do corpo em que foi analisado, partindo no contexto 
escolar na atuação de poder sobre o corpo e de como é conceituado a problematização. 
Partindo para o último artigo de análise, com o título “Diversidade cultural, descolonização e Educação [Física] 
antirracista”. O autor Bruno Rodolfo Martins, no ano de 2021, com o objetivo discutir a ampliação dos temas 
usados na Educação Física e na escola, que focam, tradicionalmente, em referenciais europeus a serem 
trabalhados nas aulas. Como problematização pontua a questão dos corpos negados, na Diversidade Cultural 
na escola.    
Martins (2021), aborda como a escola tem sido racista com os diferentes corpos principalmente pautados as 
aulas de Educação Física, que mesmo possuindo a cultura corporal do movimento dentro dos blocos de 
conteúdos, tende a inclinação de discriminação de corpos, pois não é a disciplina que o faz, mais os corpos em 
interação a outros corpos, nisso a importância da mediação do professor nessa temática de estudo e nas 
ministrações de aulas teóricas e práticas.   
Assim deve-se promover novos paradigmas na Educação Física. O corpo aparece como desvalorizado, nisso 
abre uma discussão na escola com a Educação Física. Logo, Martins (2021) apresenta sobre a afirmação e 
negação do corpo: 

 
A ênfase na afirmação desses corpos diversos se torna premissa de qualquer 
ação que se proponha antirracista, atentando para o saber que é corpo e provém 
do mesmo. Os estereótipos criados e impostos a esses corpos, para serem 
invisíveis ou negados, inacessíveis na e pela escola e pela Educação Física, 
precisam ser denunciados. Igualmente, mostrar esses corpos e conseguir 
legitimá-los enquanto sabedores, para (re)conhecimento de pessoas negras, 
indígenas ou outras marginalizadas, e não somente para as brancas, em que o 
corpo branco lhe parece o único aceitável ou o melhor, logo, digno de viver e 
sustentar privilégios (MARTINS, 2021, p. 160). 

   
Finalizando, para o autor que se verifica dessa maneira, ao negar essas culturas (indígenas, africanas e dentre 
outras), em qualquer lugar, logo estamos negando esses corpos. Pontuadas pelo autor que “Culturas negadas 
associadas a cosmovisões e religiões também negadas”. 
Partindo como resultado das discussões dos cinco trabalhos, obteve-se que a negação do corpo na escola é 
presente, mesmo a Educação Física sendo em sua perspectiva multicultural e tendo em seu bloco de conteúdo 
a cultura corporal do movimento, percebe-se que pouco são explorados nas escolas com os alunos do ensino 
médio temas que oportunize o adolescente a ter conhecimento e tirar suas dúvidas referente ao seu corpo e as 
questões que a envolvem a juventude.       
Obteve também, como resultado presente na escola o poder, domínio, discriminação de corpos na escola 
confirmando com os autores da literatura enfatizam. Assim, apresentado no quadro os resultados Quadro 3.  

 
Quadro 3: Corpos Negados: Produção acadêmica de 2014 até 2022. 
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Fonte:  CARDOSO; FERST; SILVA (2022). 
 

Nesse sentido, a forma como o corpo se apresenta na instituição escolar nos coloca a reflexão de corpos 
negados em diferentes vertentes na Educação Física e no contexto educacional, corpos sobre poderes, 
vigiados, sofridos e marginalizados. Contudo, como a escola precisa de profissionais preparados para orientar 
os alunos nessa temática, e também o contexto educacional na formação de futuros professores preparados 
para enfrentar a realidade escolar. 

 
CONCLUSÕES 
Este artigo, teve como objetivo analisar na literatura a discussão de corpos negados na disciplina de Educação 
Física Escolar no Ensino Médio, considerando compreender de que forma o corpo é negado na disciplina de 
Educação Física escolar no Ensino médio através da revisão de literatura dos trabalhos acadêmicos de 2014 a 
2021, assim, partindo como perguntas norteadoras: O que são corpos negados na disciplina de Educação 
Física? De que forma os corpos são negados na Educação Física escolar? Como esses corpos negados são 
identificados e orientados na Educação Física escolar? 
Como resultado, na instituição escolar o corpo na Educação Física ainda é questão de debate, analise e 
reflexão, pois pela pesquisa o corpo ainda sofre por diferentes dilemas e situações, sejam pela falta de preparo 
ou indisposição de quem ministra as aulas e dos alunos que se sentem reprimidos a participar, como também, 
a posição da escola frente aos corpos que ainda são vigiados, punidos e oprimidos.  
Adolescentes do Ensino Médio ainda se sentem insatisfeitos e infelizes com a imagem corporal, se encontram 
com corpos inseguros, pressionados, como julgados e oprimidos por padrões sociais de beleza e estéticas que 
nos leva a pensar como foi mencionado pelo autor Gonçalves que é preciso realizar na escola um resgate da 
identidade nos juvenis.   
Por fim, o artigo contribuiu para mais esclarecimento do corpo negado que pouco tem sido enfatizado na 
literatura, nisso apresento que foi difícil a busca de trabalhos nessa temática da Educação Física escolar no 
Ensino Médio, que pautasse de forma concisa os elementos vivenciados na instituição escolar em momentos 
atuais, visto que corpos são afirmados e negados todos os dias entre os estudantes. 
Assim, destaco a relevância desta produção para o campo científico, social e cultural. Um campo pouco 
explorado, mas de suma importância no cenário educacional. Sendo assim, é necessário que se tenha mais 
profissionais preparados que possam atender essa demanda na escola, como também políticas públicas para 
a juventude e eventos educacionais esclarecedores na escola com diferentes temas que atendam os 
estudantes em seu desenvolvimento físico, cognitivo e social. 
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INTRODUÇÃO 
As palmeiras (Arecaceae / Palmae) são um grupo icônico e diverso (> 2.500 espécies reconhecidas em todo o 
mundo) que há muito tempo integram uma ampla gama de prestação de serviços à humanidade. As palmas 
também são notavelmente abundantes. Por exemplo, das 10 espécies mais comuns encontradas na floresta 
amazônica seis são palmeiras (MUSCARELLA et al., 2019). No norte da Amazônia brasileira algumas espécies 
nativas de palmeiras se destacam por sua importância alimentícia para a população indígena e cabocla da 
região como, por exemplo: o açaí (Euterper oleraceae, Euterpe precatório Martius), tucumã (Astrocaryum 
aculeatum G. Mey.), bacaba (Oenocarpus bacaba Martius), babaçú (Attalea speciosa), buriti (Mauritia flexuosa), 
inajá (Maximiliana maripa (Aubl.) Drude), patoá (Oenocarpus bataua) (OLIVEIRA et al., 2014; SOUSA et al., 
2019). No entanto, uma espécie exógena, originária da Africa e conhecida no Brasil pelo nome de dendê (Elaeis 
guineensis Jacq.), vem ganhando importância industrial na região sul do estado de Roraima para a produção 
de biodíesel e óleo de palmiste (SILVA, 2015). Na região Sul do estado de Roraima duas empresas de capital 
privado, a Palmaplan Energia – PPE na BR-174 e a Brasil Biofuels – BBF na BR-210, iniciaram o plantio de 
dendê no ano de 2008. De acordo com a proposta inclusa nos seus projetos aprovados pelos órgãos ambientais 
do estado, esses plantios seriam realizados em áreas já desmatadas e degradadas em processo de 
regeneração natural (vegetação secundária). Essa região foi escolhida em razão de estudos que apontaram a 
favorabilidade climática (p. ex. BARNI et al., 2020) e a abundância de terras abandonadas para a regeneração 
natural provenientes do desgaste ou esgotamento dos solos por pastagens. Outro fator decisivo inclui o acesso 
a incentivos do Governo Federal, o selo de combustíveis social e a condições especiais de créditos ao envolver 
em sua produção a agricultura familiar (CORDEIRO  et al., 2011). No ano de 2020 estas empresas inauguraram 
as suas respectivas plantas industriais de esmagamento dos frutos do dendê. Embora essa seja considerada 
uma boa notícia para os moradores locais por proporcionar alternativa de trabalho e renda, essa atividade 
econômica pode servir de incentivo ao desmatamento (PRESTES, 2022). O presente estudo teve como objetivo 
geral analisar o efeito dos plantios de dendê no desmatamento da região no período de 2007 a 2020.  
  
MATERIAL E MÉTODOS 
A área de estudo foi delimitada em dois buffers com 30 km de raio (MOREIRA, 2017), gerando uma área de 
2.827,4 km2 cada um deles, em locais distintos da região sul do estado de Roraima e somando 5.654.8 km2. As 
sedes das empresas formaram os centros dos polígonos circulares: Palmaplan energia (PPE), localizada no 
distrito do Equador, em Rorainópolis – RR, interligada pela rodovia federal BR-174 e a empresa Brasil Biofuels 
(BBF), localizada no município de São João do Baliza, com abrangência também dos municípios vizinhos São 
Luiz, são João do Baliza e Caroebe e interligada pela BR-210. Para a criação do mapa de localização da área 
de estudo foram utilizados arquivos vetoriais shapefile (limites da federação, dos estados e trechos rodoviários), 
disponibilizados na plataforma e portal dos mapas do IBGE 
(https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#homepage) e manipulados em ambiente computacional do 
Sistema de Informação Geográfica – SIG da versão gratuita do ArcGis 2.6.10.7 
(https://learn.arcgis.com/en/become-a-member/) disponibilizada devido à pandemia do Corona Vírus 2019-
COVID-19. A vegetação predominante da área estudada é representada por Floresta Ombrófila Densa de terras 
baixas (Db) (BARNI, et al., 2016). De acordo com o sistema de Köpen, o clima predominante no distrito de 
Equador (BR-174) é Af (clima equatorial de floresta) com pequeno período de seca; precipitação média variando 
entre 1.900–2.200 mm (BARNI et al., 2020) e temperatura média anual variando em torno de 27°C (CLIMATE, 
2020). São Luís, São João e Caroebe (BR-210), apresentam, predominantemente, clima tropical de monção 
(Am) com pluviosidade alta ao longo do ano (BARNI et al., 2020). De acordo com Climate (2020), a temperatura 
média anual para os três municípios é de 27°C (Figura 1).  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Figura 1. Mapa de Localização de Roraima no Brasil (A). Mapa de Roraima destacando os municípios 
de abrangência da área do estudo (B) e em (C) área do estudo representado por dois buffers de 30 
km de raio.  

 
 Fonte: os Autores. 

Os plantios de dendê, foram mapeados com o uso da sobreposição das imagens do satélite LANDSAT 5, com 
30 m de resolução espacial, órbita 231 e ponto 60 de 21/09/2007)  e imagens do satélite SENTINEL-2 (órbita 
T20NQF), de 11/03/2020, com 10 m de resolução espacial, na área da BR-174. Para o mapeamento da área 
da BR-210 foram utilizadas as cenas dos satélites SENTINEL-2 (órbitas T20NRG e T20NRF), de 11/03/2020 
sobrepondo a cena LANSAT 5 da órbita 231 e ponto 59, de 02 /09/2006. As cenas / imagens do Landsat 5 
serviram de apoio (controle) para verificação do desmatamento acumulado anterior a 2008 na área de estudo, 
conforme o código florestal (PRESIDENCIA DA REPÚBLICA, 2012). As imagens utilizadas foram baixadas do 
site do serviço geológico americano (USGS: https://earthexplorer.usgs.gov/). Imagens do Google Heart 
(https://google-earth.softonic.com.br/), sobrepostas às imagens SENTINEL-2 e dados coletados em campo 
(GPS), serviram como pontos de controle para o mapeamento. O produto final do mapeamento dos plantios 
correspondeu ao ano de 2020. (Figura 2). A quantificação do desmatamento anual de 2007 a 2020, dentro das 
áreas de buffer, foi realizada a partir dos dados do PRODES (BRASIL, INPE, 2022).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 2. Auxílio das imagens do Google earth (satélite) para a delimitação das áreas dos polígonos. 
Em (A) localização da empresa Palmaplan Energia (PPE /BR-174) e em (B) localização da empresa, 
empresa Brasil Biofuels (BBF / BR-210).  
 

 
Fonte: os Autores. 

 
Caracterização do histórico de uso da terra - Para a caracterização do histórico e uso da terra, foram 
utilizados arquivos vetoriais (Shapefile) do programa TerraClass (http://www.inpe.br/cra/projetos 
_pesquisas/dados_terraclass.php) com a base de dados dos anos de 2004, 2008, 2010, 2012 e 2014. Os 
arquivos vetoriais foram trabalhados no programa Arcgis e submetidos a procedimentos de álgebra de mapas 
(intersect) no nível das classes a partir de seleção de classes de uso realizada diretamente na tabela de 
atributos (classes: não observado, desmatamento, floresta, hidrografia, mosaico, pasto com solo exposto, 
pasto limpo, pasto sujo, regeneração com pasto, vegetação secundária, área urbana e outros) (Figura 3). Para 
a caracterização aplicou-se análise de trajetória temporal (conversão a transição de uso) considerando as 
classes de pastagens (pasto limpo, pasto sujo, pasto com regeneração, pasto com solo exporto). Nessa análise 
as áreas de pastagens do ano de 2004 foram sistematicamente “cruzadas” (função intersect do software) com 
todas as classes de uso e cobertura da terra dos anos subsequentes registrando-se os valores das áreas (ha) 
que permaneceram na mesma classe e aquelas que migraram ou mudaram para outras classes de uso da terra 
em cada intervalo temporal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3. Caracterização do histórico e uso da terra. Intersecção dos dados aplicado a área de estudo 
da Empresa Palmaplan energia – PPE / BR-174 (A) e da Empresa Brasil Biofuels – BBF / BR-210 (B). 
(http://www.inpe.br/cra/projetos_pesquisas/dados_terraclass.php). TC = Terra Class. 

 
Fonte: os Autores. 

 
Análise estatística - Para verificar a hipótese de diferenciação entre as dinâmicas do desmatamento 
observadas nas duas áreas no período da análise, foi utilizado o teste de médias “t” de student para variâncias 
desiguais. As análises foram realizadas no software R versão 3.6.0 (https://www.r-project.org/) no nível de 95% 
de confiança estatística (erro tipo I; α=0,05). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Mapeamento dos plantios de dendê - No ano de 2020 foi possível mapear 29 áreas com plantios de dendê 
totalizando 4.027,2 hectares na área da Palmaplan Energia – PE (BR-174). Considerando a área da Brasil 
Biofuels – BBF (BR-210) foram mapeados 65 plantios perfazendo um total de 6.079,8 hectares (Tabela 1). 
Considerando a PPE os plantios se concentraram quase que em sua totalidade ao longo da BR-174. Por outro 
lado, o padrão espacial dos plantios na área da BBF se mostrou mais distribuídos apresentando um relativo 
equilíbrio quanto a plantios próximos da BR-210 e aqueles espalhados pelas vicinais dentro do raio de 30 km 
ou 2.827,43 km2 (Figura 4). De acordo com Moreira (2017), o custo logístico por transporte representa em média 
60% dos gastos de uma empresa, em alguns casos mais que o dobro do lucro líquido, por isso até 30 km é 
considerado a distância mínima ideal para o custo-benefício do transporte e rendimento lucrativo. Observando 
as imagens de 2006 e 2007 do sensor TM Landsat 5 das duas áreas ocupadas por dendê em 2020 foi possível 
notar o solo exposto (desmatamento) em grande parte delas. De acordo com informações coletadas dos 
gestores das empresas os plantios se iniciaram no ano de 2008. No entanto, observando imagens posteriores 
ao ano de 2008 não foi possível detectar esses plantios devido, provavelmente, à relativa baixa resolução 
espacial dessas imagens (30 m). 

 

Tabela 1. Municípios de ocorrência dos plantios de dendê da Empresa Palmaplan energia – PPE / 
BR-174 e da Empresa Brasil Biofuels – BBF / BR-210.  

Rorainópolis 
BR-174 

29 4.027,2 
100,

0 

Caroebe BR-210 7 1.659,1 27,3 
São João do Baliza BR-210 50 3.778,3 62,1 
São Luiz BR-210 8 642,4 10,6 

Total 
 

65 6.079,8 
100,

0 

Total geral  94 10.107,0  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Figura 4. Mapeamento do dendê (Elaeis guineensis JACQ.) na área da Palmaplan Energia – PPE 
/BR-174 (A) e na área da Brasil Biofuels – BBF / BR-210 em (B). 

 
Fonte: os Autores.  

 

Dinâmica de uso e cobertura da terra na área da PPE / BR – 174 – Fazendo a classificação do histórico de 
uso da terra nas imagens do TerraClass de 2004 a 2014 sobrepostas às áreas mapeadas dos plantios de dendê 
em 2020 (4.027,2 ha) verificou-se que Pasto com solo exposto (PT.C/S.Exp), Pasto limpo (PL), Pasto sujo (PS) 

e Regeneração com pastagem (Reg.C/ P), foram as classes de maior representatividade, somando  3.053,0 
ha ou 75,8% do total mapeado para todas as classes no ano de 2004 (4.027,2 ha). No ano de 2008 essas 
classes somaram 3.066,9 ha ou 76,2% do total. Considerando o ano de 2010 somaram 2.863,6 ha ou 71,1% 
do total, chegando em 2012 com área de 1.069,3 ha ou 26,6% registrando uma queda de 44,5% em relação ao 
mapeamento anterior. Por outro lado, no ano de 2014, o somatório dessas áreas registrou aumento de 47,7% 
em relação ao mapeamento anterior, alcançando 2.993,0 ha ou 74,3% do total mapeado naquele ano (Tabela 
2; Figura 5A). Vale ressaltar que essas oscilações registradas dos valores de área para as classes de uso da 
terra durante o período da análise refletiram, provavelmente, o tipo de manejo aplicado pelos proprietários, 
como por exemplo, a roçagem da vegetação secundária, limpeza das pastagens e na sequência a queima 
(BARNI et al., 2015; SOUSA et al., 2017; VALE et al., 2019; XAUD et al., 2019). De acordo com a trajetória das 
pastagens os plantios de dendê podem estar relacionados com as classes de regeneração com pastagem e 
não observado, notando a diminuição das áreas de pasto limpo e pasto sujo no decorrer desses anos (Figura 
5A). 

 

Tabela 2. Área em hectares e percentual da representatividade do histórico de uso da terra observado 
antes dos plantios de dendê do ano: de 2004 a 2014 na área da Empresa Palmaplan Energia – PPE 
/ BR-174. Fonte: TerraClass (BRASIL, INPE, 2020). 

T_CLASS 2004 % 2008 % 2010 % 2012 % 2014 % 

Ñ_obs. 
77,0 1,9 2,8 0,1 55,5 1,4 

2.193
,2 

54.
5 

0,0 0,0 

Desmat. 14,3 0,4 184,2 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Floresta 394,7 9,8 164,3 4,1 164,2 4,1 164,2 4,1 159,0 3,9 

Hidrografi
a 

3,2 0,1 3,2 0,1 3,2 0,1 3,2 0,1 3,2 0,1 

Mosaico 5,9 0,1 11,7 0,3 176,8 4,4 0,0 0,0 95,2 2,4 

PT.C/S.Ex
p. 

13,8 0,3 0,0 0,0 43,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

PL 
2.364
,2 

58,
7 

1.375
,8 

34,
2 

733,7 
18,
2 

1.048
,4 

26,
0 

865,2 21,5 

PS 
556,9 

13,
8 

994,1 
24,
7 

219,7 5,5 21,0 0,5 
1.810
,8 

45,0 

Reg.C/ P 
118,1 2,9 697,0 

17,
3 

1866,
9 

46,
4 

0,0 0,0 317,1 7,9 



 

 

Veg. Sec. 
479,1 

11,
9 

594,0 
14,
7 

610,2 
15,
2 

580,6 
14,
4 

700,8 17,4 

Outros 0,0 0,0 0,0 0,0 153,7 3,8 16,7 0,4 75,9 1,9 

Total 
4.027
,2 

100
,0 

4.027
,2 

100
,0 

4.027
,1 

100
,0 

4.027
,2 

100
,0 

4.027
,2 

100,
0 

Ñ_Obs. (Não observado); Desmat (Desmatamento); P.TC/ S.Exp. (Pasto com solo exposto); PL (Pasto limpo); PS (Pasto sujo); 
Reg.C/ P (Regeneração com pastagem); Veg. Sec. (Vegetação secundária). 

 

 

 

Dinâmica de uso e cobertura da terra na área da BBF / BR – 210 - Observando a classificação do histórico 
de uso da terra nas imagens do TerraClass de 2004 a 2014 sobrepostas às áreas mapeadas dos plantios de 
dendê na área da BBF / BR – 210 (6.079,8 ha) verificou-se que, semelhante ao observado na área da PPE /BR 
– 174, as classes Pasto limpo (PL), Pasto sujo (PS) e de Regeneração com pastagem (Reg.C/P) foram as 
classes de maior representatividade, somando 4.519,3 ha ou 74,3% do total mapeado com dendê em 2020.  
No ano de 2008 essas classes somaram 4.870,0 ha ou 80,1%, observando aumento de 5,8%. Considerando o 
ano de 2010 somaram 4.758,0 ha ou 78,3% do total, chegando em 2012 com área de 2.305,1 ha ou 37,9%, 
registrando uma queda de 40,4% em relação ao mapeamento anterior. Por outro lado, o ano de 2014 registrou 
aumento de 46,2% em relação ao mapeamento anterior, alcançando 5.110,3 ha ou 84,1% do total mapeado 
naquele ano (Tabela 3; e Figura 5B).  As oscilações registradas dos valores de área para as classes de uso da 
terra durante o período da análise, de modo geral, também estão de acordo com as mesmas referências citadas 
para a área da PPE / BR-174. De acordo com essa trajetória das pastagens os plantios de dendê da BBF / BR-
210, por ter dado início aos seus plantios ao ano de 2008, os mesmos podem estar relacionados com a 
Regeneração com pastagem, Vegetação secundária e Mosaico. Nota-se a diminuição das áreas de Pasto limpo 
no decorrer desses anos (Figura 5B). 

 

Tabela 3. Área em hectares e percentual da representatividade do histórico de uso da terra observado 
antes dos plantios de dendê do ano: de 2004 a 2014 na área da Empresa Brasil Biofuels – BBF / BR-
210. Fonte: TerraClass (BRASIL, INPE 2020). 

T_CLAS

S 
2004 % 2008 % 2010 % 2012 % 2014 % 

Ñ_Obs. 
0,0 0,0 2,5 0,0 30,4 0,5 

2.279

,8 
37,5 0,5 0,0 

Área 

urba. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 2,6 0,0 

Desmat. 76,7 1,3 173,2 2,8 14,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Floresta 
881,0 14,5 173,0 2,8 157,2 2,6 157,2 2,6 

149,

1 
2,5 

Hidrograf

ia 
4,4 0,1 4,4 0,1 4.4 0,1 4,4 0,1 4,4 0,1 

Mosáico 13,7 0,2 106,6 1,8 144,0 2,4 421,4 6,9 1,0 0,0 

PL 
3.243,7 53,4 

3.304,

8 
54,4 869,2 14,3 734,0 12,1 

2.63

8,8 

43,

4 

PS 
659,3 10,8 

1.094,

1 
18,0 

1.585

,6 
26,1 966,9 15,9 

1.75

4,1 

28,

9 

Reg.C/P. 
616,3 10,1 471,2 7,8 

2.303

,2 
37,9 604.2 9,9 

717,

4 

11,

8 



 

 

Veg.sec. 
493,3 8,1 750,1 12,3 971,2 16,0 909,2 15,0 

792,

2 

13,

0 

Outros 91,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 0,3 

TOTAL 
6.079,8 

100,

0 

6.079,

8 

100,

0 

6.079

,8 

100,

0 

6.079

,8 

100,

0 

6.07

9,8 

100

,0 

Ñ_Obs. (Não observado); Área urba. (Área urbana); Desmat (Desmatamento); PL (Pasto limpo); PS (Pasto sujo); Reg.C/ P 
(Regeneração com pastagem); Veg. Sec. (Vegetação secundária). 
 

Figura 5. Trajetória das pastagens anterior aos plantios de dendê na área da Empresa Palmaplan 
Energia – PPE / BR–174(A) e da Empresa Brasil Biofuels – BBF / BR – 210 (B). Ñ_OBS =Não 
observado; DESMAT = Desmatado; PL =Pasto limpo; PS =Pasto sujo; REG.C/P =Regeneração com 
pastagem; VEG.SEC =Vegetação secundária.   

 
Fonte: os Autores. 

 

Dinâmica de desmatamento nas áreas de buffers - Observou-se que 14.363,5 ha (72,8%) do desmatamento 
examinado na área de buffer da PPE /BR-174 ocorreu entre o ano de 1988 a 2007 e 27,2% (5.359,2 ha) 
ocorreram entre 2008 e 2019, somando 19.722,7 ha entre 1988 a 2019 (Tabela 4). Na área da BBF / BR-210 o 
percentual desmatado entre 1988 e 2007 chegou a 90,0% (94.688,3 ha) e apenas 10,0% (10.571,7 ha) do 
desmatamento ocorreu entre 2008 e 2019, somando ao todo 105.260,0 ha. Notem que o desmatamento 
ocorrido na área da BR-210 foi 5,3 vezes maior daquele observado na área da BR-174 no mesmo período. O 
maior desmatamento observado na área da PPE /BR-174 entre 2008 e 2019 ocorreu no ano de 2017 (949,5 
ha) representando 17,7% do desmatamento ocorrido no período. Por outro lado, o ano de 2014 apresentou a 
menor área de desmatamento observada (79,9 ha; 1,5%). Considerando a dinâmica de desmatamento no 
período de 2008 a 2019 na área da BBF / BR-210, esta se mostrou mais intensa do que na área da PPE /BR-
174. Nesse período foram desmatados na área da BBF / BR-210 praticamente o dobro do que foi desmatado 
na área da PPE /BR-174, sendo 10.571,7 ha e 5.359,2 ha para as duas áreas, respectivamente. O ano de maior 
desmatamento observado na área da BR-210 foi 2008, registrando 2.253,5 ha de área desmatada, 
correspondendo a 21,3% do total desmatado no período (Tabela 4; Figura 7). A análise comparativa do 
desmatamento entre as duas áreas (Teste “t”) apresentou diferença significativa (t= 2,09; p=0.0232; α=0,05) no 
período entre 2008 e 2019. Este resultado indica que o desmatamento ocorrido na área da BR-210 neste 
período pode ter sido influenciado pela proximidade das sedes municipais dos três municípios que compõem 
esta área de estudo. 

Tabela 4. Desmatamento acumulado em 2007 e taxa anual entre 2008 a 2019 na área da Empresa 
Palmaplan Energia e na área da Empresa Brasil Biofuels. Fonte: (BRASIl., INPE 2020). 

  Empresa Palmaplan Energia - BR-174 Empresa Brasil Biofuels - BR-210 

Anos Desmat. (ha) % Plantios (ha) % Desmat. (ha) % Plantios (ha) % 

2007 14.363,5 72,8 3.851,3 
95,6
% 

94.688,3 90,0 5.884,8 
96,
8  

2008 407,9 7,6 167,3 95,2 2.253,5 21,3 183,3 
94,
0 

2009 216,8 4,0 0,0 0,0 1.085,8 10,3 0,6 0,3 



 

 

2010 402,8 7,5 0,0 0,0 1.006,1 9,5 10,9 5,6 

2011 97,9 1,8 0,0 0,0 735,0 7,0 0,0 0,0 

2012 152,2 2,8 0,0 0,0 369,3 3,5 0,0 0,0 

2013 804,0 15,0 8,5 4,8 735,1 7,0 0,3 0,2 

2014 79,9 1,5 0,0 0,0 982,2 9,3 0,0 0,0 

2015 420,9 7,9 0,0 0,0 301,1 2,8 0,0 0,0 

2016 135,1 2,5 0,0 0,0 757,9 7,2 0,0 0,0 

2017 949,5 17,7 0,0 0,0 682,2 6,5 0,0 0,0 

2018 926,7 17,3 0,0 0,0 498,1 4,7 0,0 0,0 

2019 765,6 14,3 0,0 0,0 1.165,3 11,0 0,0 0,0 

Perío
do 

5.359,2 27,2 175,9 4,4 10.571,7 10,0 195,0 3,2 

Total 19.722,7 
100,
0 

4.027,2 - 105.260,0 
100,
0 

6.079.8 - 

 
 
Figura 7. Desmatamento na área de influência (Buffer) da PPE /BR-174 e da BBF / BR-210, entre os 
anos de 2008 a 2019.  

 
Fonte: os Autores. 

 

CONCLUSÕES 

As evidências levantadas nesse estudo, a partir da análise do histórico do uso da terra, apontam que 
a grande maioria dos plantios de dendê foram realizados em áreas de pastagens degradadas e cujo 
desmatamento acumulado ocorreu anterior ao ano de 2008. Foi verificado que as áreas mapeadas 
com dendê não influenciaram o desmatamento registrado dentro dos buffers no período analisado. O 
desmatamento acumulado na área de buffer da BR-210 foi 5,3 vezes maior daquele observado na 
área da BR-174 no período de 1988 a 2019 e 1,97 vezes maior entre 2008 e 2019. Este fato decorre, 
provavelmente, devido a essa área abranger partes territoriais de três municipais diferentes, incluindo 
as sedes administrativas, favorecendo a ocorrência de desmatamento (SOARES-FILHO et al., 2006; 
BARNI et al., 2015). Embora a grande maioria das áreas ocupados por dendê em 2020 foram 
desmatadas antes de 2008 (95,6% na área da PPE /BR-174 e 96,8% na área da BBF / BR-210), é 
importante destacar que 371,0 ha (3,7%), foram desmatados após o ano de 2008 e estão em 
desacordo com a legislação vigente. Essa área plantada em desacordo com a legislação pode se 
caracterizar como efeito dos plantios de dendê sobre o desmatamento na área de estudo. Conclui-se 
que a Região Sul do estado de Roraima se constitui em uma fronteira ativa do desmatamento para 
fins, principalmente, de implantação da pecuária de corte. Com o manejo através do fogo essas áreas 
se degradam rapidamente e são abandonadas. Esse status pode atrair, futuramente, atividades que 
se beneficiam dessa condição pré-existente, como a própria expansão dos plantios de dendê e outras 
culturas, como a cana de açúcar e a soja, por exemplo, que atualmente são proibidas de serem 
cultivadas na região amazônica. 



 

 

 
AGRADECIMENTOS 

À Universidade Estadual de Roraima, pelo apoio institucional e aos revisores anônimos que avaliaram 
o manuscrito. 
____________________ 
BARNI, P. E.; FEARNSIDE, P. M.; GRAÇA, P. M. L. A. Simulating deforestation and carbon loss in Amazonia: impacts in Brazil's Roraima 

state from reconstructing Highway BR-319 (Manaus-Porto Velho). Environmental Management., v. 55, n. 2, p. 259 - 278. 2015. 

https://doi.org/10.1007/s00267-014-0408-6. 

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. 377, 170–181. 2016. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.07.010. 

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, 15 jul. 2020. https://doi.org/10.14393/SN-v32-2020-52769. 

CLIMATE. 2020. Temperatura Média anual – Sul de Roraima. Disponível em: <https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/roraima-169>.  

Acesso: 21/11/2020. 2020. 

CORDEIRO, A. C. C.; MACIEL, F. C. S.; CORREIA, R. G.; ALVES, A. B. Produtividade de cultivares de palma de óleo em fase juvenil em área de 

floresta alterada no sul de Roraima. EMBRAPA-RR. Boa vista-RR, p. 6. 2011. 

MOREIRA, J. M. M. A.; SIMIONI, F. J.; SANTANA, L. F. Impacto de custo de transporte no risco da rentabilidade florestal na região de 

Itapeva – SP. Revista Paranaense de desenvolvimento. Curitiba - PR, v. 38, n°132, p. 77 – 89. 2017.  

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso: 05/08/2022. 2022. 

MUSCARELLA, R. S.; KOLYAIE, D. C.; MORTON, J. K.; ZIMMERMAN, E. M.; URIARTE. Os efeitos da topografia na estrutura da floresta 

tropical dependem do contexto do clima. Journal of Ecology . DOI 10.1111 / 1365-2745.13261. 2019. 

PRESTES, M. Óleo de palma na Amazônia: energia sustentável ou risco de desmatamento? Disponível em: < https://dialogochino.net/pt-

br/mudanca-climatica-e-energia-pt-br/52305-oleo-de-palma-ganha-impulso-na-amazonia-energia-sustentavel-ou-risco-de-desmatamento/>. Acesso: 

05/08/2022. 2022. 

OLIVEIRA, M. S. P.; RIOS, S. A. Potencial econômico de algumas palmeiras nativas da Amazônia. VI Encontro amazônico de Agrárias. Atuação das 

ciências Agrárias nos sistemas de produção e Alterações ambientais. Universidade Federal Rural da Amazônia. Embrapa Amazônia Oriental. 2014. 

SILVA, M. L. L. Análise Físico – Químico dos óleos do dendezeiro (Elaeis guianeensis Jacq.). Dissertação de Trabalho de Conclusão de Curso. 

Universidade Estadual do Piauí-Curso de Agronomia. Parnaíba – PI. p.42. 2015. 

SOARES, F. B. S.; NEPSTAD, D. C.; CURRAN, L.; CERQUEIRA, G. C.; GARCIA, R. A.; RAMOS, C. A.; VOLL, E.; MCDONALD, A.; 

LEFEBVRE, P.; SCHLESINGER, P. Modelling conservation in the Amazon basin. Revista Nature, v. 440, n. 23, p. 520 - 523. 2006. Disponível 

em: <https://www.nature.com/articles/nature04389>. Acesso: 08 Dez. 2020. 

SOUSA, L. M.; ADAMI, M.; LIMA, A. M. M.; RAMOS, W. F. Avaliação do uso e cobertura da terra em Paragominas e Ulianópolis – PA 

utilizando dados do projeto terraclass. Revista Brasileira de Cartografia, n° 69/3: Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e 

Sensoriamento Remoto ISSN: 1808-0936, p. 421 - 431. 2017. https://seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/article/view/44339/23421. 
VALE, J. R. B.; , SILVA, I. S.; SOUZA, L. F. P.; ADAMI, M.; GOMES, A. R. Dinâmica do uso e cobertura da terra nas áreas desflorestadas do município de Paragominas-

PA entre os anos de 2004 e 2014. Anais do XIX simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto de 14 a 17 de Abril de 2019. INPE – Santos – SP, Brasil. ISBN: 987-85-

17-00097-3. 2019.  

XAUD, M. R.; XAUD, H. A. M.; ADAMI, M. Dinâmica das mudanças de uso e cobertura da terra no Município de Mucajaí – Roraima – Brasil. Anais do XIX 

simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto de 14 a 17 de Abril de 2019. INPE – Santos – SP, Brasil. ISBN: 987-85-17-00097-3. 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURSO | ECOS DO PARAÍSO – BOA VISTA- RR 
  
COSTA1, Graciete Guerra da; ANDRADE2, Rubens de; OLIVEIRA2, Daniel Luiz; TRIANI1; Angélica 
Pereira; ALMEIDA1, Raíssa Fim; SILVA1, Maria Vitória Reis da. 

1Universidade Federal de Roraima. (graciete.costa@ufrr.br) 

2 Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRJ – Turma DINTER Tríplice Fronteira Norte. 

Palavras-Chave: Jardim, História da Arte, Arquitetura da paisagem, Estética, Botânica. 

 

INTRODUÇÃO 
Em um tempo em que o debate sobre cultura paisagística ganha visibilidade, relevância e capilaridade no 
campo dos estudos da paisagem, a Linha de Pesquisa A forma-jardim: cultura artística e visual na paisagem 
do Grupo de Pesquisas Paisagens Híbridas, que reúne uma comunidade interessada no assunto, abarca um 
escopo de temas que elucidam questões sobre a história dos jardins e ampliam o debate teórico relacionado à 
ideia do jardim como obra de arte. Tais temas estimulam a elaboração de narrativas e a formulação de 
vocabulários circunscritos à construção de espaços, cujos aspectos patrimoniais, nele manifestos ao longo do 
tempo, reforçam no cotidiano da sociedade o contínuo desejo de alinhamento entre arte e natureza.  
As análises em questão oscilam entre o rigor técnico e conjunto de saberes que atravessam campos 
disciplinares como o da Botânica, do Paisagismo, da História da Arte e dos jardins, da Arquitetura da paisagem 
e da Estética, mas também podem se revelar – ou não – pelo exercício do desfrute de sons, formas, cores e 
sabores que a natureza organizada através do jardim tem a oferecer. Portanto, a experiência estética, técnica 
e sinestésica, demarcada pela aproximação e pelo estar em “ambientes paisagísticos”, seja em jardins 
projetados ou em espaços que ainda mantém suas características originais, definem a matriz conceitual que 
conduzirá a proposta das sessões de aula do curso. Nesse sentido, reconhece-se a relevância de tal estatuto 
temático e reafirma-se, a necessidade de compartilhar saberes e propor abordagens que, entre outras 
questões, pretendem apresentar o legado de estilos, as formas idealizadas, os usos estabelecidos e a Arte de 
se fazer jardins e de se projetar ambientes paisagísticos. 
A retomada de valores simbólicos e o resgate de alegorias e emblemas da Antiguidade, seja europeia ou dos 
povos originários da América relativos à natureza, se revelam através dos ecos de paraísos lendários que 
aparentemente, ainda se matêm presentes no imaginário coletivo da sociedade contemporânea. 
O curso livre Ecos do Paraiso, portanto, renova o interesse em traçar percursos históricos e visuais sobre a 
cultura paisagística, tendo em vista trabalhar conceitos da arte de idealizar jardins, assim como analisar a sua 
concepção e os usos de espaços paisagísticos emblemáticos que se tornaram referência no estudo da história 
dos jardins e da paisagem. 
 

Figura 1 – Folder do Curso, ministrado pelo Prof. Dr. Rubens de Andrade 

 
Fonte: Arte Rubens de Andrade (2021).  
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Figuras 2 e 3 – Material de Divulgação do Curso de Extensão Ecos do Paraíso, 07 de junho de 2021. 

  
Fonte: Arte Rubens de Andrade (2021). 

 
A essência do curso é lançar luz sobre o estudo temático dos jardins em Boa Vista - RR, considerando, em 
especial, a necessidade de um entendimento abrangente sobre o conceito de cultura paisagística e, mais, 
compreender como tal perspectiva tende a se firmar como um aporte essencial para se pensar a preservação 
e valorização do patrimônio paisagístico, em particular, de parques, praças, jardins públicos e privados no 
Brasil. Nesse sentido os objetivos do curso foram: 
Compreender como se formou o conceito de jardim a partir do século XV até o século XIX. As análises desse 
argumento recaem tanto nos elementos formais que o caracterizam, como nas dimensões simbólicas que o 
estruturaram com o passar do tempo, determinando assim as relações firmadas entre sociedade e natureza 
que em um certo sentido perduram até os dias de hoje. 
Destacar como sociedades de diferentes tempos e espaços interpretaram as relações entre arte a natureza, e 
como estas encontraram meios para percebê-la e instrumentos para moldá-la de acordo com as demandas que 
surgiam, tanto no campo material como no imaterial. 
Apresentar os principais estilos, as características morfológicas e tipológicas, os elementos artísticos, a ordem 
de usos e, ainda, os aspectos conferidos a determinados jardins na atualidade, buscamos reconhecer o seu 
valor patrimonial e influência cultural no contexto urbano contemporâneo. 
Potencializar a construção de pontes analíticas que revelem como as concepções mitológicas e fundamentos 
religiosos, nutriram práticas cotidianas, arranjos espaciais e apropriações sociais inspiradas no resgate de 
elementos míticos do jardim do Éden bíblico, nos campos elísios da Idade Clássica ou nas relações 
cosmogônicas estabelecidas entre os povos ancestrais americanos.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia do Curso livre Ecos do Paraiso contou com atividades presenciais (16 horas), que ocorreram 
nos dias 07, 08, 09 e 10 de junho de 2021, horário das 18:00 às 22h00. As Sessões foram divididas em duas 
partes: a primeira consistiu em preleção com abordagens teórico-conceituais, a segunda ficou aberta ao 
diálogo, debate e discussão de textos com os participantes (90 minutos). A preleção utilizou narrativas e 
recursos audiovisuais com o objetivo de interagir com o conteúdo programático do curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 4 – Assistência do Curso livre Ecos do Paraiso. 

 
Fonte: Fotografias Graciete Guerra da Costa (2022). 

 
Nas Atividades Assíncronas (14 horas) foi disponibilizado aos inscritos por meio de correio eletrônico conteúdo 
digital que complementar as atividades presenciais. Textos para leituras dirigidas, endereços de sites 
institucionais e de material audiovisual (vídeos e filmes). 
 

Figura 5 – Prof. Rubens de Andrade, ministrando curso na UFRR 

 
Fonte: Fotografia Graciete Guerra da Costa (2022). 

 

O CURSO: Ecos do Paraíso – Boa Vista- RR teve como público-alvo docentes e discentes da UFRR, UNAMA, 
ESTÁCIO, CAU/RR, IAB/RR, arquitetos urbanistas, paisagistas, engenheiros agrônomos e florestais, e a 
comunidade de Boa Vista – RR. 
Os temas da paisagem estimulam a elaboração de narrativas e a formulação de vocabulários circunscritos à 
construção de espaços, cujos aspectos patrimoniais, nele manifestos ao longo do tempo, reforçam no cotidiano 
da sociedade o contínuo desejo de alinhamento entre arte e natureza. 



 

 

 
 
 
 

Figura 6 – Assistência dos professores da UFRR no Curso livre Ecos do Paraíso. 

        
Fonte: Fotografia Graciete Guerra da Costa (2022). 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Alguns temas foram discutidos no curso, como foi o caso de: Geometria, monumentalidade e simetria como 
instrumentos de composição dos jardins barrocos. 
O Jardim Inglês possui influências orientalizantes e a expansão do modelo romântico.   
Foram muitos os temas abordados, como por exemplo, na paisagem do século XIX: o parque, a praça e 
ecletismos na arte dos jardins Ecos da Modernidade nas Metrópoles da Amazônia do século XIX. Houve 
discussão sobre o conceito de modernidade e suas diversas camadas.  
(Re)dimensionamento de conceitos de arte-natureza e arte-paisagem na metrópole contemporânea. Em 
discussão com os professores, alunos e arquitetos presentes. 
À sombra da floresta, às margens dos rios: urbanidade, biocentrismo e jardins equatoriais.    
As problematizações indicadas abriram um leque de possibilidades para a formulação de chaves analíticas que 
implicam na construção de saberes e debates sobre a Amazônia.   
Na multiplicidade dos processos que abrangem esse território transnacional, e diante da complexidade de 
camadas que o atravessam, é necessária a definição de critérios para que se possa compreender o estado da 
arte do Território Amazônico, sobretudo no que diz respeito a um recorte epistemológico, que confronte as 
pesquisas ligadas ao campo temático da paisagem e dos estudos da Amazônia, considerando  os 
desdobramentos na esfera socioambiental, assim como as possíveis conexões no âmbito da arte e da cultura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 7 – Assistência dos professores do DINTER no Curso livre Ecos do Paraiso. 

 
Fonte: Fotografia Graciete Guerra da Costa (2022). 

 
No campo epistemológico, o debate teve como retaguarda teórico-conceitual autores e obras que percorrem 
questões diretamente relacionadas à natureza, cidade e cultura, considerando em particular, o estofo teórico 
das pesquisas voltadas à paisagem em seu campo ampliado e à Amazônia. 
O ambiente amazônico e suas poli vocalidades ganham protagonismo e serão analisados à luz de recortes 
temáticos que aprofundam o debate sobre a ambivalência do território amazônico em uma esfera transnacional, 
demarcando áreas de discussão sobre as ancestralidades e as migrações transculturais que, por sua vez, 
potencializam uma produção artística e cultural única dessa sociedade. 
Serão ainda colocadas em relevo pautas de ordem socioambiental, considerando as tensões e rupturas cujos 
debates relacionados ao biocentrismo e ao ecocentrismo têm contribuído efetivamente para pensar o valor 
ambiental da Amazônia. 
A discussão voltada à biodiversidade urbana direcionada às disputas que se estabelecem no território 
amazônico é um dos elementos chave que alinham o escopo conceitual da disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 8 – Turma DINTER Tríplice Fronteira – PROARQ-FAU/UFRJ – UFRR. 

 
 
Fonte: Fotografia Débora Fiorotti (2022). 
  

CONCLUSÕES 
O curso de extensão Ecos do Paraiso possibilitou identificar a situação dos jardins em várias áreas da 
Universidade Federal de Roraima. Potencializou a construção de pontes analíticas que revelem como as 
concepções mitológicas e fundamentos religiosos, nutriram práticas cotidianas, arranjos espaciais e 
apropriações sociais inspiradas no resgate de elementos míticos do jardim do Éden bíblico, nos campos elísios 
da Idade Clássica ou nas relações cosmogônicas estabelecidas entre os povos ancestrais americanos.  
 
AGRADECIMENTOS 
À PRAE/UFRR. Ao Prof. Dr. Rubens de Andrade – PROARQ/UFRJ. Ao CAU-RR. E a todos os participantes do 
Curso | Ecos do Paraiso. 
____________________ 
ANDRADE, Rubens de. Da paisagem à paisagem inventada: a cultura de jardins urbanos em Belém. Tese de doutorado. Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano e Regional, UFRJ. 2012. 

BESSE, J. Marc. O gosto do mundo: exercícios de paisagem. Rio de Janeiro: UERJ. 2014. (p. 33-61). 



 

 

FAVERO, Franciele. O romantismo e a estetização da natureza. In: Revista Da pesquisa. V. 7 No. 9, 2012. ISSN. 1808 3129. 

GUDYNAS, Eduardo. Direitos da natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais. São Paulo: Elefante. [Valores da natureza, p. 41-70]. 

HOWARD, Ebenezer. Cidades-jardins de amanhã. São Paulo: Annablume, 2002. [Introdução: Dácio Araujo B. Ottoni. Cidade-jardim: formação e 

percurso de uma ideia, p. 11-101] 

JONES, Stephan. A arte do século XVIII. São Paulo: Círculo do livro, 19--. (p. 56-73). 

PANZINE. Franco. Projetar a natureza - arquitetura da paisagem e dos jardins desde as origens até a época contemporânea. São Paulo: Senac, 

2013. [O renascimento do classicismo: a ordem da natureza, p. 207-213; Jardins de palácios na Itália do Quatrocento, p. 2013-217; O retorno das 

vilas, p. 217-223]. 

PANZINE. Franco. Projetar a natureza - arquitetura da paisagem e dos jardins desde as origens até a época contemporânea. São Paulo: Senac, 

2013. [Versalhes, p. 310-318; Um parque-laboratório, p. 218-321; Parques de corte na região parisiense, p. 322-328. 

Site de divulgação do Curso Link: https://paisagenshibridas.eba.ufrj.br/2022/05/24/14019/ 
WÖLFFLIN, H. Renascença e barroco. São Paulo: Perspectiva, 1968. [Villas e jardins, p. 151-170]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paisagenshibridas.eba.ufrj.br/2022/05/24/14019/
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INTRODUÇÃO 
A partir da dependência dos combustíveis fósseis, correspondendo a 31,1% da matriz energética global (EPE, 
2021), e o entendimento de que o mesmo não é uma fonte de energia renovável, surge a necessidade humana 
de encontrar meios alternativos para se resolver tal problema dando início, assim, ao estudo de fontes 
alternativas de energia. O atual cenário energético mundial conta com diversas fontes alternativas de energia 
alternativas, tendo como as principais a energia solar, eólica, maremotriz, hídrica e térmica. 
Com o passar do tempo se vê uma progressão considerável no uso de sistemas fotovoltaicos onde, no Brasil, 
houve um aumento de 10.199,2188% na capacidade de geração instalada entre 2016 e 2021 (IRENA, 2022), 
representando 1,7% da matriz energética brasileira (EPE, 2021). Decorrente deste aumento exponencial torna-
se cada vez mais necessário o entendimento sobre como a irradiância acomete a conversão da radiação solar 
em energia elétrica. 
Sistemas fotovoltaicos são espectralmente seletivos e, devido a essa característica, qualquer variação do 
espectro luminoso incidente nas placas afetará, mesmo que minimamente, seu processo de conversão de 
energia. As variações de irradiância possuem um efeito direto na corrente gerada pelos dispositivos, ou seja, 
seus efeitos são refletidos no valor da eficiência da placa (NEVES, 2016). Sendo a irradiância o principal 
elemento de estudo para otimizar a eficiência de sistemas fotovoltaicos.). 
A mesma é empregada para quantificar a radiação solar, tratando-se de uma unidade de potência por área, 
expressando a energia transportada durante um intervalo de tempo (VILLALVA, 2012), ou seja, quanto maior a 
potência da radiação solar, mais energia ela transporta em um determinado intervalo de tempo. Como a 
corrente de curto-circuito está diretamente ligada aos valores de irradiância incidente nos módulos fotovoltaicos, 
altos níveis de irradiância podem acarretar no mau funcionamento do sistema, sendo prejudicial ao ponto de 
danificar componentes, devido os mesmos não serem projetados para suportar uma corrente tão elevada 
(COAQUIRA et al., 2021). Esses valores são alcançados devido a fenômenos como os de super irradiância 
solar (com níveis entre 1000 W/m² até 1367 W/m²) e extrema irradiância solar (com níveis acima de 1367 W/m²), 
sendo estes os principais objetos de estudo deste trabalho. 
No mercado já existem aparelhos de alta qualidade que realizam a captação de dados de forma precisa, 
entretanto os modelos comerciais que apresentam a leitura desses parâmetros possuem uma baixa 
aplicabilidade e acessibilidade, devido à falta de especificações detalhadas quanto ao projeto de dispositivos 
sensores e também ao alto custo desses equipamentos (CHASE, 2018), restringindo assim o acesso dos 
mesmos a grandes centros de pesquisa, como universidades ou empresas no setor de desenvolvimento, 
aprimoramento e pesquisa. Contudo, é possível desenvolver um dispositivo para monitorar e analisar o fator de 
irradiância, tendo o mesmo a capacidade de detectar fenômenos de super irradiância e extrema irradiância, de 
fácil aplicabilidade e baixo custo de produção. Neste artigo se propõe apresentar uma solução de baixo custo, 
fácil aplicabilidade e alta precisão para se mensurar o parâmetro de irradiância. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O sistema de baixo custo desenvolvido para realizar a medição de parâmetros ambientais como a irradiância 
solar e temperatura do ambiente é composto de diversos módulos, conectados entre si por meio de uma placa 
de prototipação (Protoboard) e de pequenos fios condutores que interligam os componentes do sistema, 
acoplados internamente em uma caixa de material plástico que atua como estação meteorológica, protegendo 
os eletrônicos de poeira e chuva. 
O sistema é composto por uma placa fotovoltaica, módulo leitor de cartão micro SD, relógio RTC, sensor de 
corrente e tensão INA219, módulo sensor temperatura infravermelho, duas baterias de Íon-lítio e uma placa 
Arduino integrada a um microcontrolador ATmega328, como ilustra a Figura 1. 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Componentes do sensor. 



 

 

 
 

Observando a Figura 1, é possível perceber que os componentes do sensor são: 
1 – Arduino Uno; 
2 – Pilhas de íon-lítio 18650; 
3 – Cartão micro SD; 
4 – RTC DS3231; 
5 – Placa fotovoltaica; 
6 – MLX90614; 
7 – INA 219. 

Em seguida, os componentes enumerados na Figura 1 serão descritos. 

A. Descrição dos Componentes 
A alimentação da placa Arduino (1) se dá através de duas pilhas (2) íon-lítio 18650, 3,7 V e 2200 mA, 
conectadas em série em um case de baterias, essas pilhas são recarregáveis com uma excelente duração e 
muita aplicada em equipamentos eletrônicos portáteis.  
O sensor de irradiância tem a capacidade de armazenar os dados de cada medição. O armazenamento dos 
dados obtidos é posto em um cartão micro SD de 8GB por meio do módulo leitor de cartão micro SD (3), a 
leitura das informações armazenadas se dá pela retirada do cartão SD para fazer a leitura em outro dispositivo 
eletrônico. O RTC DS3231 (4) é um relógio de tempo real de alta precisão e baixo consumo de energia, que 
possui em sua placa um sensor de temperatura e um cristal oscilante para melhorar sua exatidão. Utilizado 
para registrar dados como data e hora das medições. O RTC opera para regularizar o intervalo entre cada 
medição liberando o módulo leitor de cartão SD para fazer o armazenamento, intervalo este que tem duração 
de 10 segundos e só é realizado entre as 6:00 e 18:00 horas fora deste horário não são realizadas medições, 
portanto, entrando em modo descanso.  
A placa fotovoltaica (5) que compõe o sensor de irradiância é composta por diversos módulos fotovoltaicos, 
tendo uma tensão de pico de 6,6V e uma tensão de circuito aberto de 7,44V, enquanto consegue gerar uma 
corrente de até 340mA. 
As medições de temperatura da costa da placa fotovoltaica e do meio ambiente são obtidas pelo o sensor de 
temperatura infravermelho MLX90614 (6), esse sensor tem alta precisão e detecta a temperatura corporal ou 
de objetos por infravermelho sem que seja necessário o contato direto, a distância máxima do sensor para a 
placa deve ser de 2 cm.  
O principal componente para o cálculo da irradiância solar é o INA219 (7), módulo sensor de corrente e tensão 
de alta precisão que utiliza um resistor shunt para fazer as medições necessárias, tem resolução de 0,80 mA e 
funcionalidade de 0V a 26V possuindo uma taxa de erro de ±0,5%. Optou-se por utilizar a corrente gerada pelo 
resistor shunt do INA219 a partir da tensão da placa solar para calcular a irradiação solar, através da equação 
(1). 

𝐺𝑖ℎ =
𝐼𝑆𝐶.𝐺𝑖𝑟𝑒𝑓

𝐼𝑠𝑐𝑟𝑒𝑓
                                                                          (1) 

Sendo: 
𝐺𝑖ℎ - Irradiância medida pelo sensor; 
𝐼𝑠𝑐 - Corrente obtida pelo INA219; 
𝐺𝑖𝑟𝑒𝑓 - Irradiância de referência, valor de 1000 W/m²; 

𝐼𝑖𝑟𝑒𝑓 - Corrente de referência, 340 mA. 

 



 

 

A Figura 2 apresenta um fluxograma dos componentes descritos. 
 

Figura 2 – Fluxograma de funcionamento do sensor. 

 
B. Software 

Sendo o fluxograma uma representação da lógica de programação utilizada para automatizar e configurar o 
sensor. O mesmo foi elaborado na linguagem C e copilado pela própria IDE Arduino. O software se dá a partir 
da lógica de programação orientada a objeto, onde se declara as características de cada objeto, nesse caso os 
sensores, e as funcionalidades dos mesmos, como seu intervalo de leitura, tempo de atuação, entre outras 
funcionalidades. Além disso, a IDE conta com diversas bibliotecas de diversos fabricantes, facilitando assim a 
configuração e programação do sistema ao usufruir dos benefícios cedidos pelas mesmas. Assim a estrutura 
do software se dá em etapas logicas e sequenciais, sendo elas: 

1 – Declaração de bibliotecas a serem utilizadas; 
2 – Declaração de constantes e variáveis a serem utilizadas no decorrer do código; 
3 – Inicialização e configuração de cada componente do sistema; 
4 – Loop de funções onde declara como e quando cada componente deverá atuar; 
5 – Verificação e retorno para o início do loop. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A fim de testar o sensor desenvolvido, foram realizadas duas campanhas de medição, que serão descritas a 
seguir: 

A. Campus Cauamé 

Para se realizar um estudo quanto a precisão do sistema desenvolvido houve um processo de calibração 
indireta a partir da estação meteorológica da UFRR, presente no campus Cauamé. Sendo assim, o sensor 
apresentado neste artigo, foi posicionado próximo ao sensor de irradiância existente na estação meteorológica 
comercial, certificada e calibrada.  
O primeiro ponto a ajustar foi a taxa de aquisição da irradiância, no sensor em desenvolvimento era possível 
ajustar para mais de uma amostra por minuto, enquanto o da estação fornecia uma medição por hora. Entrando 
em contato com o fabricante, foi possível obter a taxa máxima de 1 amostra a cada 10 minutos. E assim o 
software do sensor desenvolvido foi ajustado para a mesma taxa. Entretanto, os dois relógios não estavam 
ajustados, de tal forma que havia uma diferença de segundos em tempos de aquisição. Além disso, a autonomia 
do sensor desenvolvido não foi a esperada, necessitando, desta forma, de aprimoramento. A Figura 3 apresenta 
uma imagem do posicionamento do sensor desenvolvido no projeto, caixinha cinza, e o sensor da estação 
meteorológica, preso à haste. 



 

 

 
Figura 3 – Sensores da estação de Cauamé (na haste) e o desenvolvido no projeto (abrigo cinza). 

 
Após a coleta dos dados, foi feito o processamento dos mesmos para que fosse possível traçar uma linha de 
precisão do sistema a partir da comparação dos dados medidos pelo abrigo meteorológico com os dados 
medidos pela estação meteorológica do campus Cauamé, conforme mostrado no gráfico apresentado na Figura 
4. Observe que entre as duas medições, representadas pela linha laranja e pelas barras em azul, existe uma 
defasagem de tempo e amplitude. Entretanto, o formato do traçado, em geral, é parecido. 
 

Figura 4 – Irradiâncias instantâneas medidas pela estação meteorológica (linha) e pelo sensor desenvolvido (barras). 

 
Observe na Figura 4 que o eixo horizontal apresenta o tempo, das 10:40h às 17:40h do primeiro dia de medição 
e das 06:50 às 17:50 do segundo dia. O intervalo entre os dois dias de medição se dá pela falta de irradiância 
solar no período noturno, obviamente. 
O objetivo maior dessa medição no campus Cauamé era calibrar o sensor em desenvolvimento em relação ao 
piranômetro de termopilha, “sensor”, da estação meteorológica. Essa calibração é importante para que se tenha 
confiança nos dados medidos pelo sensor em desenvolvimento. 
Primeiramente tentou-se calibrar as medições através de uma relação linear, descrita pela equação (2) e o 
resultado obtido está apresentado na Figura 5. Na equação (2) Gih_PIRN é cada dados medido pela estação 
meteorológica e Cal_Linear é o dado medido pelo sensor desenvolvido no projeto, após passar por uma 
calibração linear. 

𝐶𝑎𝑙𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 = 0,9721 ∗ 𝐺𝑖ℎ𝑃𝐼𝑅𝑁( ) + 55,797                                                     (2) 
Figura 5 – Dados da estação (linha cheia) versus dados calibrados por (2) (linha pontilhada). 



 

 

 
Tentou-se também calibrar os dados através de uma polinomial dada pela equação (3), cujo resultado 
comparativo é apresentado na Figura 6. 

𝐶𝑎𝑙𝑃𝑜𝑙𝑖 = −0,0002[𝐺𝑖ℎ𝑃𝐼𝑅𝑁( )] + 1,2209 ∗ 𝐺𝑖ℎ𝑃𝐼𝑅𝑁( ) + 14,429                                           (3) 

 

Figura 6 – Dados da estação (linha cheia) versus dados calibrados por (3) (linha pontilhada).

 

A Figura 7 apresenta uma comparação entre os dados medidos (Gih_FV), os dados calibrados pela equação 
linear, equação (2), Cal_Linear, e dados calibrados por uma equação polinomial, equação (3), Cal_Poli. 
 

Figura 7 - Gráficos comparativos entre dados medidos sem e com calibrações posteriores.

 

Tanto usando a calibração linear quanto a calibração polinomial, a correlação entre os dados medidos pela 
estação meteorológica e pelo sensor desenvolvido, após calibração, se manteve em 93%. Contudo, devido à 
capacidade de memória utilizada, deve-se preferir a utilização da calibração linear. 

B. Microusina Residencial 
Essa microusina está situada em uma área residencial de Boa Vista, cujas coordenadas geográficas são: 
latitude 2,845136 e longitude –60,653570 (2°50'41.8"N 60°39'12.9"W), veja a Figura 8, possuindo uma altitude 
85 m. Nesta localização há uma microgeração de energia fotovoltaica com 44 painéis BYD PHK com potência 
de 335 W e dois inversores REFUONE 7K-2T com máxima potência de pico STC 11,25 kWp. 
 

Figura 8 - Localização da medição. 



 

 

 
Os sensores foram fixados ao lado das placas da microgeração, observe a Figura 9, inclinando a célula solar 
do sensor o mais próximo possível da inclinação das placas da microgeração fotovoltaica. 
 

Figura 9 - Localização dos sensores em relação aos painéis da microgeração. 

 
 

Obteve-se do sensor 1, SIB 1, um total de 4787 medições, sendo 2522 medições no decorrer de 7 horas de 
medições no dia 24 de fevereiro, mas também este mesmo sensor obteve 2265 medições no dia posterior 
durante aproximadamente 6 horas de medições, totalizando 13 horas solar. Esse sensor apresentou média de 
irradiância para cada dia de medição de, 877,93 W/m² e 602,73 W/m², respectivamente, logo a média dos dois 
dias, das 13 horas de medição solar, foi de 740,33 W/m². 

Considerando a medida padrão para a irradiância solar o valor de 1000 W/m², se teve 335 medições acima 
deste valor no SIB 1, enquanto no sensor 2, SIB 2, foram obtidas 158 medições. Foi possível observar que 7% 
e 10,42% foram medições de irradiância extrema, respectivamente. É importante observar que as medições 
foram realizadas em dias atípicos de fevereiro, período seco no estado de Roraima. Nesses dias, entretanto, o 
tempo estava nublado e com chuvas de verão.   

Os valores de irradiância obtidos nos dois dias de medição são apresentados nas Figuras 10 e 11, para o 
SIB1 e SIB2, respectivamente. Onde as linhas com coloração laranja, azul e amarela, respectivamente, 
referem-se à irradiância solar obtida pela equação (1), irradiância solar calibrada obtida pela equação (3) e a 
corrente gerada pela placa fotovoltaica. Além disso, o eixo vertical representa os valores de irradiância em 
W/m², enquanto, o eixo horizontal o horário da medição. 

 
Figura 10 – Dados obtidos do sensor 1 (SIB1). 

 

 
 

Figura 11 – dados obtidos do sensor 2 (SIB2). 



 

 

 
No SIB 2 se obteve menos medições que no SIB 1, pois o tempo de duração das baterias deste sensor foi 
menor em relação ao outro, totalizando 1515 medições durante um pouco mais de 5 horas solar, obtendo média 
de 545,99 W/m². 

 

CONCLUSÕES 
Com a realização desse trabalho pôde-se comprovar a viabilidade do desenvolvimento de um sistema de baixo 
custo que realiza o monitoramento e análise do fator de irradiância em sistemas fotovoltaicos com fácil 
aplicabilidade. O sistema desenvolvido foi configurado a partir do método de calibração indireta, apresentando 
assim uma precisão de 93% em relação ao modelo comercial que foi utilizado de parâmetro para realizar sua 
calibração. Com isso pôde-se obter valores de irradiância em diversos pontos da cidade, onde os mesmos 
necessitavam de aproximações matemáticas para obter valores próximos da realidade, de forma fácil e prática 
em relação aos modelos comerciais, devido ao alto custo dos mesmos. Esse sistema pode ser utilizado em 
diversos setores, tanto no ramo da pesquisa quanto no ramo profissional, para se obter melhores leituras 
pontuais do fator de irradiância auxiliando não só em dados mais precisos para um melhor dimensionamento 
de sistemas fotovoltaicos, mas também no estudo de equipamentos e sistemas de proteção na tentativa de 
mitigar os efeitos decorrentes da super irradiância e extrema irradiância. 
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INTRODUÇÃO 
As frutas tropicais brasileiras representam um grande mercado potencial que vem crescendo em um ritmo 
considerável e a cada dia novos mercados são conquistados. A atração por essas frutas é devido a sua 
aparência e o sabor exótico (CAMELO-SILVA et al., 2020). Nesse grupo, destacam-se os frutos do açaizeiro 
(Euterpe oleracea Mart.)  e buritizeiro (Mauritia flexuosa L.f.). 

A preferência atual por alimentos naturais, associado a inúmeros estudos que relatam possíveis efeitos 
deletérios de aditivos sintéticos para a saúde, tem contribuído para a busca de novas fontes de ingredientes 
naturais (VIEIRA et al., 2013; KHOO et al., 2017; SIGURDSON; TANG; GIUSTI, 2017). Devido a isto, a procura 
pela polpa de açaí e buriti está em ascensão, havendo grande aceitação principalmente no norte do país, onde 
são usadas normalmente misturadas com polpas de frutas regionais, visando agregar valor sensorial e funcional 
ao produto elaborado. Devido aos seus sabores peculiares e alto potencial energético, as mesmas podem ser 
utilizadas para fabricação de sucos, bebidas alcoólicas, produtos de panificação, doces e outros produtos, 
contribuindo para a conquista de espaço nos grandes centros nacionais. 

Diversos estudos têm apontado a necessidade de investigação, valorização e resgate de alimentos silvestres 
que, em alguns casos, podem apresentar valor nutricional superior aos comumente encontrados no mercado e 
se constituir em informações importantes quanto a novas fontes para a alimentação humana, especialmente 
para populações que se encontram em situação de deficiência alimentar e nutricional (KINUPP; BARROS, 
2008; ZUIN; ZUIN, 2008). 

Os frutos de açaí e buriti possuem excelente valor nutricional e energético, mas necessitam de refrigeração ou 
congelamento para serem comercializados. Assim, o processamento dos frutos em produtos estáveis pode vir 
a ser não só uma alternativa de renda, mas também uma importante estratégia para a conservação da espécie 
e economia de energia. 

Os frutos do buriti são ricos em vitamina A, B, C e E, fibras, proteínas e minerais como o cálcio. O óleo extraído 
da polpa do fruto é rico em carotenoides (precursor da vitamina A) e tocoferóis que protegem a pele dos efeitos 
nocivos da radiação ultravioleta (CAMELO-SILVA et al., 2020). Já o açaí é um fruto rico em antocianinas, 
vitamina E, proteínas, fibras, lipídios e minerais, como manganês, cobre, boro e cromo (EMBRAPA, 2018). 

A polpa de açaí e buriti podem ser consumidas de diversas maneiras, na forma de sucos, doces, sorvetes, 
bolos, pães, entre outros. No entanto, os frutos dessas palmeiras são muito perecíveis, havendo a necessidade 
de métodos de conservação que permitam a expansão de sua comercialização (SILVA, 2013). O fator 
responsável por esta alta perecibilidade é a elevada carga microbiana que juntamente com a degradação 
enzimática são responsáveis pelas alterações de cor e pelo aparecimento do sabor indesejável no produto 
(SILVA, 2012). 

O tratamento térmico é um método muito utilizado para a conservação de alimentos, uma vez que o mesmo 
elimina micro-organismos patogênicos e os que causam alterações indesejáveis. Assim, uma alternativa de 
conservação viável para o aproveitamento econômico dos frutos de açaí e buriti é a fabricação de doces, tais 
como os doces em pasta de elevado valor agregado e sensorialmente atrativos.  

Segundo Brasil (1978), "Doce em Pasta" é o produto resultante do processamento adequado das partes 
comestíveis desintegradas de vegetais com açúcares, com ou sem adição de água, pectina, ajustador do pH e 
outros ingredientes e aditivos permitidos por estes padrões até uma consistência apropriada, sendo finalmente, 
acondicionado de forma a assegurar sua perfeita conservação. Quanto à consistência, o doce em pasta pode 
ser “cremoso” quando a pasta for homogênea e de consistência mole, não devendo oferecer resistência nem 
possibilidade de corte, e em “massa” quando a pasta for homogênea e de consistência que possibilite o corte.  



 

 

O desenvolvimento de doces em pasta (cremoso e em massa) a partir dos frutos de açaí e buriti torna-se 
promissor e de grande importância na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, uma vez que agrega valor a 
matéria prima, além de ser uma atividade que busca preservar as espécies.  

Desta forma, tendo em vista a importância das palmeiras para o ecossistema e para a Agricultura Familiar o 
objetivo do trabalho foi desenvolver e avaliar sensorialmente doces em pasta (cremoso e em massa) a base de 
frutos do açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.)  e buritizeiro (Mauritia flexuosa L.f.). 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto foi conduzido na Cozinha industrial e nos Laboratórios Multidisciplinar de Biologia e Química e 
Microbiologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, Campus Amajari – RR 
(IFRR). Todos os experimentos foram realizados em três repetições. 
 
Matéria-prima 
As polpas de açaí e buriti foram adquiridas no município de Boa Vista - RR, sendo em seguida transportadas 
sob refrigeração e processadas na Cozinha industrial do IFRR/Campus Amajari. 
 
Processamento dos doces em pasta (cremoso e em massa) 
Processamento de doce cremoso de açaí e buriti 

Após obtenção das polpas foram elaboradas duas formulações de doces em pasta, contendo:  

• 1% de pectina, 39% de açúcar e 60% de polpa de açaí (Formulação 1 – doce cremoso de açaí).  

• 1% de pectina, 39% de açúcar e 60% de polpa de buriti (Formulação 2 – doce cremoso de buriti).   

As duas formulações foram adicionadas de 0,25% e 0,2% de ácido cítrico em relação ao teor de polpa, 
respectivamente. Posteriormente as formulações foram submetidas a tratamento térmico, em tacho aberto, até 
atingir 60 ºBrix, sendo em seguida acondicionadas a quente por processo hot fill em embalagens plásticas tipo 
“potes freezer/micro-ondas”. Após a obtenção dos doces (tempo 0) os mesmos foram resfriados a temperatura 
ambiente e armazenados, para posteriores análises. 

 

Processamento de doce em massa de açaí e buriti  

Após obtenção das polpas foram elaboradas duas formulações de doces em massa, contendo:  

• 2% de pectina, 49% de açúcar e 49% de polpa de açaí (Formulação 1 – doce em massa de açaí).  

• 2% de pectina, 49% de açúcar e 49% de polpa de buriti (Formulação 2 – doce em massa de buriti).   

As duas formulações foram adicionadas de 0,3% e 0,2% de ácido cítrico em relação ao teor de polpa, 
respectivamente. Posteriormente as formulações foram submetidas a tratamento térmico, em tacho aberto, até 
atingir 80 ºBrix, sendo em seguida acondicionadas a quente em formas retangulares e resfriados a temperatura 
ambiente. Após a obtenção dos doces em massa (tempo 0) os mesmos foram embalados em folhas de 
celofane, vedados com fita adesiva e armazenados a temperatura ambiente, para posteriores análises. 

Avaliação sensorial dos doces em pasta (cremoso e em massa) de açaí e buriti  
A avaliação do consumidor foi realizada com indivíduos (homens e mulheres), maiores de 18 anos, que 
consumiam doces. O teste de aceitação foi realizado no tempo 0 de armazenamento, em sala com luz branca 
do Instituto Federal de Roraima, Campus Amajari. A avalição sensorial contou com a participação de 50 
(cinquenta) julgadores não treinados, sendo instruídos quanto aos procedimentos dos testes, momentos antes 
da sua realização. 

Os julgadores receberam aproximadamente 25 g dos doces, servidos em prato e copos plásticos, e água para 
a limpeza do palato. Os doces foram servidos de uma vez em ordem balanceada. Os provadores foram 
instruídos a testar da esquerda para a direita, limpando o palato entre as amostras com água. 

Foram utilizados dois testes durante a pesquisa: escala hedônica com atributos e escala de intenção de compra. 
O teste da escala hedônica com atributos, expressa o grau de gostar ou de desgostar das características de 
um determinado produto. A escala utilizada foi a de 9 (nove) pontos que varia de (9) “gostei extremamente” a 
(1) “desgostei extremamente” (MINIM, 2006), foram avaliados os atributos cor, sabor, aroma, acidez, aparência, 
corpo/textura e a avaliação global. O teste de intenção de compra, expressa a vontade do avaliador de adquirir 
ou comprar, um produto que lhe é oferecido. Para este teste utilizou-se a escala verbal de 5 (cinco) pontos, que 
varia de (5) “certamente compraria” a (1) “certamente não compraria” (MEILGAARD et al., 2006). 



 

 

As amostras de doces em pasta foram oferecidas aos provadores juntamente com as fichas de avaliação, foi 
solicitado que cada indivíduo marcasse na ficha a resposta que julgasse conveniente. As fichas foram coletadas 
e as respostas convertidas em scores (1 a 9) e (1 a 5). 

 
Análise estatística 
Os resultados obtidos foram analisados por análise de variância (ANOVA) e as médias dos tratamentos 
comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância (p<0,05), por meio do software Sisvar, versão 
5.6. Todos os experimentos foram realizados em três repetições. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O consumo frequente de doces tradicionais, a exemplo de doces de goiaba, banana, marmelada, rapadura e 
batida, foi apontado por 26,8% dos provadores, sendo que 48,2% consomem doces ocasionalmente. Já o 
consumo frequente de doces regionais, a exemplo de doces de cupuaçu, cacau, açaí, buriti e bacaba, foi 
apontado por 28,6% dos provadores, sendo que 42,9% consomem doces tradicionais ocasionalmente (Figura 
1a).  Apesar do maior consumo de doces regionais, 55,4% e 35,7% dos provadores nunca consumiram doces 
de açaí e buriti, respectivamente, devido à baixa comercialização desses produtos. Entretanto, o doce de buriti 
já foi consumido por 41,1% dos provadores contra 21,4% do consumo de doces de açaí, indicando um potencial 
de comercialização de um fruto ainda sub utilizado (Figura 1b). 

O estudo mostrou que 55,4% dos provadores consomem ocasionalmente produtos com base nos benéficos a 
saúde que eles podem proporcionar, seguido de 39,3% que consomem frequentemente e 5,4% que não 
consomem produtos seguindo este critério (Figura 2a). 69,6% dos provadores ocasionalmente têm preferência 
por produtos da bioeconomia, ambientalmente seguros e que contribuem para o desenvolvimento local e 
regional, seguido de 17,9% que dão preferência ocasionalmente e 12,5% que não preferem seguindo este 
critério (Figura 2b). Ao ser perguntado se dariam preferência, caso existisse no mercado, doces de açaí e buriti 
com alto teor de polpa, ricos em compostos bioativos e com capacidade antioxidante, 75,0% e 69,6% 
informaram que sim, respectivamente (Figura 2c). Os doces em pasta de açaí e buriti são mostrados na Figura 
3. 

Nota-se que todos os atributos analisados apresentaram notas acima de 7 na escala hedônica de 9 pontos, o 
que evidencia boa aceitabilidade das formulações. Este resultado deve-se ao sabor característico e coloração 
marcante dos frutos. Entretanto, devido ao sabor insipiente e textura marcante da polpa de açaí, pela presença 
de fibras características do fruto, esses atributos foram menos apreciados pelos provadores (p < 0,05) quando 
comparado com os doces de buriti, obtendo score de 7,2 para sabor e 7,4-7,5 para a textura (Tabela 1). 

De maneira geral, com o resultado da avaliação global pode-se perceber que os doces de buriti foram melhor 
avaliados pelos provadores (p < 0,05), obtendo score de 8,0-8,1 e 7,0-7,2 para os para os doces de buriti e 
açaí, respectivamente (Tabela 1). Scores semelhantes ao presente estudo foram encontrados por Lago; 
Gomes; Silva, (2006) e Souza; Barbosa; Rodrigues (2016) ao avaliarem geleias de jambolão (7,00) e tamarindo 
(7,75), respectivamente, que possuem características similares aos doces cremosos de açaí e buriti. 

Para a intenção de compra, o doce cremoso de buriti foi o melhor avaliado (p < 0,05), obtendo score de 4,4, ou 
seja, a maioria dos provadores “certamente compraria” ou “provavelmente compraria” o produto amostrado, 
resultado semelhante ao obtido para o doce em massa de buriti. Apesar de ter menor intenção de compra 
quando comparado com o doce cremoso de buriti, o doce cremoso de açaí ficou entre os scores “talvez 
comprasse, talvez não comprasse” e “provavelmente compraria” (score 3,7) não diferindo significativamente (p 
> 0,05) do doce em massa de açaí que ficou na mesma posição. Esses resultados demonstram o potencial de 
mercado das formulações (Figura 4), visto que maior percentual dos provadores (39,3% a 58,9%) “certamente 
comprariam” todos os produtos amostrados (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1 - Frequência de consumo de doces de frutas (a) e hábito de consumo de doces de açaí e buriti (b). 

 

 
 
Figura 2 - Preferência de consumo de produtos com base nos benéficos a saúde (a), Produtos da bioeconomia 
(b) e Preferência por doces de açaí e buriti com alto teor de polpa (c).  



 

 

 
 
 
Figura 3 - Características visuais dos doces em pasta de açaí e buriti dispostos para avaliação sensorial: a) 
doce cremoso de açaí, b) doce cremoso de buriti, c) doce em massa de açaí e d) doce em massa de buriti. 

 
 
Tabela 1 - Resultado da análise sensorial para os diferentes atributos analisados dos doces em pasta de açaí 
e buriti 
 



 

 

Doces Cor Sabor Aroma Acidez Aparênci
a 

Textura Avaliaçã
o global 

Em massa de 
açaí  

7,8±1,9a 7,0±2,1b 7,1±2,1a 7,0±2,0a 7,7±1,9a 7,4±2,1b 7,2±2,1b 

Cremoso de 
açaí 

7,8±1,9a 7,0±2,0b 7,2±1,9a 7,1±2,1a 7,6±2,0a 7,5±1,9b 7,0±2,1b 

Em massa de 
buriti  

8,3±1,1a 8,0±1,1a 7,7±1,3a 7,8±1,5a 8,3±1,0a 8,0±1,5ab 8,0±1,2a 

Cremoso de 
buriti 

8,1±1,1a 8,0±1,0a 7,5±1,5a 7,8±1,3a 8,2±0,9a 8,4±0,8a 8,1±1,0a 

Os valores representam a média e o desvio padrão. As médias seguidas da mesma letra não diferem 
estatisticamente a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
 
Figura 4 - Intenção de compra dos doces formulados. Letras iguais não diferem estatisticamente a 5% de 
probabilidade pelo teste de Tukey. 

 
 
Figura 5 - Percentual de intenção de compra dos doces formulados por score (1 a 5). 
 

 



 

 

 

Quanto ao fator de escolha para a compra, 30,4% a 50,0% dos provadores comprariam os doces formulados, 
por serem saborosos e por contribuir com a bioeconomia, sendo um produto com valor sensorial e nutricional 
diferenciados (Figura 6). 

Segundo Miguel; Albertini; Spoto (2009) a aceitação ou rejeição do produto pelo consumidor depende da 
estabilidade da cor, sabor, aroma e conteúdo de nutrientes, sendo importante a manutenção dessas 
características durante a vida útil do produto, assim, testes de vida útil estão sendo realizados. 

 
Figura 6 - Fator de escolha para compra dos doces formulados. 

 

 
 
CONCLUSÕES 
Os produtos elaborados apresentaram boa aceitação sensorial, com score médio que variam de 7,0 a 8,1 para 
a impressão global e 3,7 a 4,4 para a intenção de compra.  

Destaque especial deve ser dado aos doces de buriti que obtiveram melhor aceitação sensorial e maior 
tendência a intenção de compra, indicando potencial de comercialização de um fruto ainda subutilizado. 

Os doces mostraram-se importantes ferramentas para agregar valor aos frutos do açaizeiro e buritizeiro, sendo 
alternativas para a valorização da cadeia produtiva dos frutos e alternativa de renda, para a agricultura familiar 
e produtores dependentes dessas palmeiras. Trazendo impactos sociais, econômicos, científicos e tecnológicos 
positivos a toda sociedade. 

Visto a sua boa aceitação sensorial e o seu potencial de mercado, recomenda-se a produção, comercialização 
e consumo desses produtos. 
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INTRODUÇÃO 
A Amazônia Legal brasileira corresponde a 59% do Brasil e está distribuída entre nove estados e por 775 
municípios. A floresta da região desempenha papel imprescindível na manutenção de serviços ecológicos e 
ambientais (FEARNSIDE, 2008), contendo mais da metade da biodiversidade do planeta. Apesar da sua 
importância na manutenção desses processos, a floresta amazônica é constantemente ameaçada pelo 
desmatamento e incêndios florestais (BARNI et al., 2021). Considerando Roraima, o processo de 
desmatamento se encontra em pleno desenvolvimento, embora seja um dos estados menos desmatados da 
região (BRASIL, INPE, 2022). Rorainópolis, município pertencente à região sul de Roraima, abriga o principal 
polo madeireiro do Estado (CRIVELLI et al., 2017; BARNI et al., 2021) e fornece produtos agropecuários para 
Manaus/AM e Boa Vista. Esta condição é favorecida pela posição estratégica do município, localizado entre 
essas duas grandes regiões metropolitanas. Além disso, em 2021, o município de Rorainópolis foi adicionado 
na lista negra do governo federal em que figuram os municípios que mais desmatam a floresta Amazônica 
(OLIVEIRA, 2021). O presente estudo teve por objetivo avaliar a dinâmica do desmatamento no município de 
Rorainópolis entre 2008 e 2020 tendo em vista o recente aumento nas taxas de desmatamento na região. O 
trabalho abrangeu também uma sub-área, denominada Área de Influência da Sede Municipal – AISM, contendo 
a Vicinal União, onde foi realizado um estudo de caso. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A área de estudo compreende o município de Rorainópolis com 33.579,7 km2 (BRASIL, IBGE, 2020), localizado 
na região Sul de Roraima e uma subárea denominada Área de Influência da Sede Municipal – AISM. A AISM 
foi definida a partir da criação de um buffer com raio de 18 km tendo como referência inicial o polígono da sede 
municipal (Figura 1). Toda área do município e a AISM foram utilizadas para a quantificação do desmatamento 
entre 2008 e 2020 a partir de dados do PRODES (BRASIL, INPE, 2022). A manipulação dos dados de 
desmatamento (quantificação anual) e os recortes da área de estudo, foram realizados em ambiente 
computacional do Sistema de Informação Geográfica – SIG Quantum Gis (QGis) Desktop 2.18.15 
(https://www.qgis.org/). Inserida na AISM está localizada a Vicinal União, correspondendo a uma área de 29,2 
km2, na qual foi aplicado questionário semiestruturado (n=26), em 31 de outubro de 2020, de acordo com 
Verdejo (2006) e caracterização socioeconômica conforme Brasil, IBGE, (2022). A vegetação predominante da 
área estudada é representada por Floresta Ombrófila Densa de terras baixas (Db) (BARNI, et al., 2016). 
 

Figura 1. Área de estudo: (A) Amazônia Legal com destaque para o município de Rorainópolis 
(polígono amarelo), (B) estado de Roraima com destaque para Rorainópolis e a Área de Influência da 
Sede Municipal – AISM e (C) AISM e Vicinal União.  

 
Fonte: os autores. 
 
Análise estatística - A qualificação do relacionamento entre os dados obtidos do desmatamento ocorrido no 
município com o desmatamento computado para a AISM foi realizada a partir de análise de regressão e do 



 

 

coeficiente de determinação (R2). Nessa análise foram realizados dois testes: 1. Para verificar a relação do 
desmatamento na AISM com o desmatamento ocorrido no município (dentro e fora da AISM) e; 2. Para verificar 
a relação do desmatamento ocorrido na AISM com o desmatamento ocorrido fora da AISM. As análises foram 
realizadas no software R versão 3.6.0 (https://www.r-project.org/) no nível de 95% de confiança estatística (erro 
tipo I; α=0,05). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No período entre 2008 a 2020 foram quantificados 40.795,6 hectares (ha) (408,0 km2) de área desmatada no 
município de Rorainópolis, com média anual de 3.138,12 ha. O ano de menor registro foi 2011 representando 
2,8% (1.140 ha) e o ano de maior atividade foi 2019, alcançando 24,1% (9.830 ha) do total desmatado (Tabela 
1). Esse desmatamento representou 28,5% do total desmatado entre 1988 a 2020 (142.986,0 ha). Por outro 
lado, a área desmatada dentro da AISM no período de 2008 a 2020 (Figura 2) foi de 11.042,3 ha, representando 
20,4 % do total desmatado de 1988 a 2020 (54203,2 ha). Conforme Fearnside (2020), O desmatamento segue 
estradas, e a presença do desmatamento tem um efeito contagioso, levando a uma maior aceleração do 
desmatamento ao longo dessas rotas. Notem que o município conta com uma extensa rede de estradas vicinais 
que cortam a BR-174 a cada ± 4 km em ambas as margens da rodovia, facilitando o escoamento da produção 
após o desmatamento e a criação de pastagens e roças. 

Tabela 1. Taxas anuais de desmatamento para o município de Rorainópolis e a Área de Influência da 
Sede Municipal – AISM de Rorainópolis. MUNIC = Município. 

Ano 
Desmatamento 

(ha) 
% 

Crescimento 
anual (%) 

AISM % AISM 
/MUNIC 

Total até 
2007 

102.190,4 71,5   -  
43.161,

0 
79,6 

42,2 

2008 2.660 6,5   -  853,2 8 32 

2009 1.840 4,5 -30,8 246,9 2 13 

2010 1.610 3,9 -12,5 251,2 2 16 

2011 1.140 2,8 -29,2 346,3 3 30 

2012 1.530 3,8 34,2 254,6 2 17 

2013 2.260 5,5 47,7 105,3 1 5 

2014 1.950 4,8 -13,7 353,8 3 18 

2015 2.350 5,8 20,5 373,1 3 16 

2016 2.560 6,3 8,9 678,7 6 27 

2017 3.490 8,6 36,3 241,7 2 7 

2018 3.920 9,6 12,3 905,6 8 23 

2019 9.830 24,1 150,8 4.700 43 48 

2020 5.656 13,9 -42,5 1.731,9 16 31 

Total 40.795,6 28,5 
 -   

11.042,
3 

20,4 
27,1  

Total Geral 142.986,0 100,0 
-  

54.203,
2 

37,9 
37,9 

 
Figura 2. Desmatamento na AISM. Rilis = Rorainópolis. 

 



 

 

Fonte: os autores. 

A coluna AISM/MUNIC da Tabela 1 reporta o quanto de desmatamento ocorrido na AISM está contido no valor 
de desmatamento ocorrido no município entre 2008 e 2020 (Figura 3). Assim sendo, esse valor representa a 
contribuição da AISM para o desmatamento anual ocorrido no município, sendo que a maior taxa de aumento 
do desmatamento ocorreu entre os anos de 2018 e 2019 (43%).  Este aumento foi influenciado por aberturas 
de chácaras nas proximidades da sede municipal, loteamentos regulares e irregulares para a expansão urbana 
e a consolidação das posses do loteamento na Vicinal União. Esse aumento também corrobora com 
argumentos de Fearnside, (2020) atribuindo o grande salto no desmatamento em 2018/2019 à retórica e às 
medidas reais adotadas pelo governo federal na área ambiental nesse período (ver também FERRANTE & 
FEARNSIDE, 2019). 
 

Figura 3. Desmatamento no período de 2008 a 2020 em Rorainópolis. A linha vermelha representa a 
contribuição, em percentual (%), do desmatamento da AISM ao desmatamento ocorrido no município 
como um todo.  

 
Fonte: os autores. 

A análise de regressão apontou que o desmatamento na AISM explica 90,4% do desmatamento ocorrido no 
município como um todo (R2 ajustado = 0,9036; p<0,0000). Considerando o desmatamento ocorrido dentro e 
fora da AISM, o desmatamento dentro da AISM explicou 64,3% do desmatamento ocorrido fora da AISM (R2 
ajustado = 0,6433; p<0,0006) (Figura 4). Estes resultados indicam que o desmatamento em Rorainópolis está 
acontecendo fortemente também em outras regiões do município, não se restringindo apenas nas proximidades 
da sede municipal. 
 

Figura 4. Relacionamento do desmatamento ocorrido no município de Rorainópolis, dentro e fora da 
AISM, entre 2008 e 2019. 

 
Fonte: os autores. 



 

 

 
Quantificação do desmatamento na Vicinal União - A Vicinal União é um caso típico de apropriação indevida 
do patrimônio da união. Ou seja, grilagem de terras públicas ainda não destinadas ou sem uso. A área de 
reserva florestal (30 km2) pertencente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria – INCRA, estava 
em processo de doação para a Universidade Estadual de Roraima – UERR, e serviria como campo 
experimental para os cursos de Engenharia Florestal e Agronomia (BARNI, s/data). A área foi invadida em 
meados do ano de 2015 e vem sendo ocupada desde então. A partir dessa invasão foram contabilizados o total 
de 859,2 ha entre 2016 e 2020, representando 29,4% da área total. O desmatamento observado em 2016 foi 
de 73,5 ha. No ano de 2017 o desmatamento não foi contabilizado devido à falta de imagens de boa qualidade. 
O ano de 2018 registrou 187,5 ha e 2019 registrou 427,6 ha, representando um aumento de 128,1% comparado 
ao ano anterior. Em 2020 foram registrados 170,6 ha de desmatamento (Figuras 5). 
 

Figura 5. Desmatamento na Vicinal União no período de 2016 a 2020. As áreas em verde 
representam as florestas em pé em 2007. 

 
Fonte: os autores. 

O desmatamento observado na Vicinal União (Figura 6) tende a aumentar ainda mais nos próximos anos 
(meses), haja vista que cerca de 95% dos entrevistados mencionaram, durantes as entrevistas, que pretendem 
desmatar toda a área das chácaras nos próximos anos. Para justificar essas afirmativas os/as proprietários/as 
alegaram que a vicinal é “área de chácara”, ou seja, são lotes “urbanos” e por isso estariam, por lei, 
desimpedidos de desmatar toda a área do lote. Este processo de posse da terra que começa com a invasão do 
local pretendido pelos invasores é um dos mais difundidos na Amazônia. Nesse caso o desmatamento é 
utilizado para o estabelecimento ou demarcação da posse da área (“benfeitorias”) na espera de que, mais tarde, 
o governo reconheça as posses e conceda o título de posse da terra (FEARNSIDE, 2020). De acordo com os 
moradores da Vicinal União o processo de distribuição dos lotes está sendo monitorado por agentes públicos 
ligados à prefeitura municipal de Rorainópolis. Ainda de acordo com as respostas dos moradores o tamanho 
dos lotes distribuídos não pode ultrapassar cinco hectares “para não violar a caracterização de lotes urbanos”. 
Esta seria uma exigência ou condição imposta por esses agentes públicos para iniciar o processo de 
regularização da área.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 6. Taxa de desmatamento de 2016 a 2020 na Vicinal União.  

 
Fonte: os autores. 

Caracterização socioeconômica das atividades desenvolvidas e origem dos moradores - De acordo com 
os dados coletados (n=26), constatou-se que a maior representatividade de atividade desenvolvida é referente 
ao cultivo de culturas anuais, seguida de culturas perenes e pequenos animais/criações. Culturas anuais 
representaram 48,9% das atividades prioritárias dos entrevistados. A segunda atividade que obteve maior 
destaque foi o cultivo de culturas perenes (31,1%), seguida da criação de pequenos animais/pecuária (20,0%). 
Considerando a origem dos moradores, a grande maioria dos ocupantes dos lotes são de outros estados 
brasileiros, sendo anotadas as regiões nordeste e norte do País como as de maior representatividade (Figura 
7A). Os Estados do Maranhão e Pará foram os que apresentaram maiores percentuais, equivalendo a 15% 
cada um, seguidos de Amazonas e Mato Grosso, com 5 e 4% dos entrevistados, respectivamente. 
Considerando o tempo que residem nas chácaras, pôde-se observar que a maior parte dos ocupantes está na 
área entre seis meses a um ano (Figura 7B).  
 

Figura 7. Estado de origem (A) e tempo de moradia (B) das famílias entrevistadas na Vicinal União.  

 

 
Fonte: os autores. 

Vale ressaltar que o esforço amostral representou cerca de 10% das famílias cadastradas na Associação dos 
Pequenos Produtores da Agricultura Familiar – APPAF do bairro Vicinal União. Portanto, outros estudos são 
necessários para um melhor diagnóstico socioeconomico que auxilie o poder público municipal na melhora da 
tomada de decisão no que tange a criação e aplicação de políticas públicas que melhorem a qualidade de vida 
da população e evite o aumento desordenado do desmatamento na região. 
 
CONCLUSÕES 
Considerando a expressividade do desmatamento observado no município e nas subáreas descritas neste 
trabalho conclui-se que o município de Rorainópolis é uma fronteira ativa do desmatamento no norte da 
Amazônia (p.ex. G1, 2021). A localização estratégica do município, entre duas grandes regiões metropolitanas 
(Manaus e Boa Vista), pode ser um fator de atração de imigrantes vindos de outras regiões do Brasil, tendo 
como origem principal os estados do Maranhão e Pará. As taxas de desmatamento observadas ano a ano no 
período da análise confirmam que o aumento desta atividade está atrelado a abertura de novas áreas 
(chácaras, bairros, loteamentos, etc.) na AISM e a outros fatores não estudados em áreas do município, fora 
da AISM, como a pecuária de corte e a atividade de extração seletiva de madeira na região de Vila Colina, por 
exemplo. Considerando o caso da Vicinal União as taxas de desmatamento observadas no estudo tendem a 



 

 

continuar ocorrendo na área, já que 95% dos entrevistados afirmaram que pretendem desmatar 100% das 
chácaras no futuro próximo. 
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INTRODUÇÃO 
O desmatamento na Amazônia Legal segue em ritmo acelerado (OLIVEIRA, 2021). Nas últimas décadas, o 
desmatamento se tornou um grande problema ambiental, devido à ameaça a biodiversidade e às emissões de 
carbono para a atmosfera (BARNI et al., 2015a). Esses eventos antrópicos têm a capacidade de reduzir as 
florestas quando associados ao uso inadequado da exploração florestal (CONDÉ et al., 2019; BARNI et al., 
2021), queimadas descontroladas, crescimento da urbanização de forma desordenada e com o crescimento da 
pecuária de corte, por exemplo. Neste cenário, surge a necessidade e aumento da importância do uso da 
tecnologia disponível para monitorar essas perturbações antrópicas que destroem o meio ambiente. É o caso, 
por exemplo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que disponibiliza em seu portal as 
ferramentas PRODES, DETER, TerraClass (http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/ 
biomes/amazon/ increments). A partir de imagens de satélites, essas ferramentas são responsáveis por 
quantificar e qualificar o desflorestamento na Amazônia Legal Brasileira e, com isso, fornecer subsídios 
importantes para melhorar o entendimento das formas de uso e perda da cobertura florestal na Amazônia 
(BRASIL-INPE, 2021). Com o uso dessas ferramentas, não só é possível monitorar a degradação ambiental ao 
longo do tempo, como também é possível fazer simulações de cenários futuros de desmatamento baseado no 
estudo dos dados disponibilizados. De acordo com Barni et al. (2020), as abordagens considerando cenários 
futuros de mudança de uso e cobertura da terra são importantes ferramentas de análise regional no espaço e 
no tempo para a aquisição de conhecimento. A sua importância reside em aplicar modelos de simulação de 
desmatamento em computador, que podem ajudar a prever e antecipar medidas de contenção e criação de 
políticas públicas que possam evitar futuros desastres ambientais na Amazônia. Esses autores argumentam 
que as simulações servem como modelo de aprendizagem e que sua grande vantagem se expressa no fato de 
não precisar desmatar para a realização dos experimentos. O presente estudo faz uma análise da dinâmica de 
desmatamento na região Sul do Estado de Roraima entre os anos de 2011 e 2020 comparando-se o 
desmatamento real (fornecido pelo PRODES) ocorrido no período e o desmatamento simulado pelos modelos 
MT-GOV e RED-BAU em ambiente computacional do software Dinamica-EGO (BARNI et al., 2015a,b, 2020). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Área de estudo - A área de estudo envolveu os cinco municípios da Região Sul do Estado de Roraima. Esta 
região é formada pelos municípios de Caracaraí, Caroebe, Rorainópolis, São João da Baliza e São Luiz (Figura 
1). Para a análise dos cenários anuais foram excluídas as Áreas Protegidas – AP, definidas como a reunião de 
Terras Indígenas – TI com Unidades de Conservação – UC nacionais e estaduais. A soma das áreas dos cinco 
municípios corresponde a uma área total de 98.836,94 km² (BRASIL-IBGE, 2020). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 1. Área de estudo. Representação do Brasil e Roraima com destaque ao Sul do estado, 
correspondendo aos municípios de Caracaraí, Caroebe, Rorainópolis, São João da Baliza e São Luiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: os Autores. 
 
Banco de dados - Os dados de desmatamento anual foram obtidos do PRODES (BRASIL-INPE, 2021) e 
compreenderam o desmatamento “real” (oficial) ocorrido nos municípios no período da análise (2011 a 2020). 
Considerando os cenários simulados, o desmatamento do mesmo período foi obtido de dois modelos explícitos 
de mudança do uso e cobertura da terra: Modelo 1. MT-GOV (Cenário de Governança) e Modelo 2. RED-BAU 
(Modelo Econométrico) a partir de uma análise de cenários futuros de desmatamento para o Estado de Roraima 
entre 2011 a 2050, realizada por Barni (2014). BAU é a sigla em inglês para “Business As Usual” e, na tradução 
livre, significaria “negócios como sempre”. A manipulação dos dados (mapas) foi realizada no software Quantum 
Gis versão, 2.18.15 (https://www.qgis.org/). O desmatamento anual real (PRODES) foi avaliado para os cinco 
(5) municípios, no período de 2011 a 2020 a partir de arquivos baixados para todo o Estado no formato vetorial 
disponível no portal do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais da Amazônia (INPE) 
(http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes). Os arquivos vetoriais foram recortados 
para o Sul do estado de Roraima a partir da ferramenta ‘intersect’ do software. Considerando os mapas de 
desmatamento simulado para todo o Estado de Roraima estes foram oriundos dos dois modelos e foram 
analisados a partir do formato raster (grade de células) com 1 hectare (10.000 m2) de resolução espacial. Esses 
mapas de desmatamento anual de 2011 a 2020 e do desmatamento acumulado no estado até 2010 foram 
recortados para abrigar apenas as ocorrências de desmatamento nos cinco municípios da região Sul de 
Roraima no período da análise.  
 
Modelos utilizados neste estudo - Os modelos usados para simular os cenários de desmatamento utilizados 
neste estudo de caso (Figura 2) foram adquiridos a partir da tese de Barni (2014). Este autor utilizou o software 
Dinamica – EGO para executar simulações de desmatamento para o Estado de Roraima de 2011 a 2050 em 
quatro cenários futuro a partir de dois modelos distintos: (i) Modelo MT-GOV - Como o cenário MT-GOV foi 
simulado (de 2011 a 2050) em três classes de uso da terra (floresta, desmatamento e vegetação secundária 
ou regeneração), a vegetação secundária e o desmatamento foram unidos em apenas uma classe originando 
o desmatamento acumulado. Notem que, em uma paisagem real, o desmatamento acumulado comporta outras 
classes de uso da terra, além da vegetação secundária, como roças e pastagens, por exemplo. No entanto, 
estas outras classes não foram simuladas no estudo de Barni (2014) e; (ii) Modelo RED-BAU - O modelo RED-
BAU (Business As Usual – BAU, sigla em inglês) ou “negócios como sempre” na tradução livre para o português, 
simulou a aplicação de políticas públicas por parte do governo local para a ocorrência do desmatamento e 
emissões de Gases de Efeitos Estufa (GEE) CO2 para a atmosfera em Roraima de 2011 a 2050. No trabalho 
original de Barni (2014) o cenário previu o crescimento contínuo das áreas de agricultura e pastagens no estado 
de Roraima, avançando sobre as florestas de ecótono (região próxima do lavrado) e ombrófila (região centro 
sul de Roraima), partindo do ritmo de desmatamento observado entre 2000 a 2010 e dirigido por um conjunto 
de variáveis econométricas explicativas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Figura 2. Premissas para os cenários de desmatamento de 2011 a 2050 no Estado de Roraima. 
 

 
Fonte: os Autores. 

 
Análise estatística - A aplicação da análise estatística (teste de médias a partir de análise de variância – 
ANOVA e ou Teste de Kruskal-Wallis para dados não normais) foi realizada sobre os dados observados pelo 
PRODES e pelos cenários simulados (área média desmatada em km² ano-1) utilizando o software Bio Estat 5.3 
(https://www.mamiraua.org.br/downloads/ programas) no nível de 95,0% de confiança estatística (α=0,05). 
Estas análises foram aplicadas considerando o nível: 1. Regional (comparação do desmatamento anual somado 
dos municípios) e 2. Municipal (comparação do desmatamento ocorrido em cada município). Em ambas as 
análises se testou a hipótese de não diferenciação entre o desmatamento real e o desmatamento simulado 
pelos modelos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Avaliações do desmatamento no nível regional - O desmatamento total “real” obtidos do PRODES (1.023,90 
km², média 102,39 km² e desvio padrão ± 64,15 km²) foi o maior registrado para a região. Este cenário real 
desmatou 40,4 % mais do que o desmatamento simulado pelo cenário RED-BAU (610,67 km², com média anual 
de 61,07 ± 5,16 km²) e 49,6 % mais que o cenário MT-GOV (516,31 km², com média anual de 51,63 ± 16,31 
km²). Ou seja, o desmatamento real ocorrido no sul do Estado foi, em média, 45% maior do que o simulado. 
Estes resultados indicam que o cenário real de desmatamento observado no Sul do Estado de Roraima foi 
muito pior para o meio ambiente do que os cenários simulados pelos modelos no período da análise. Os anos 
de maior desmatamento real aconteceram em 2016 (10,1 %), 2019 (25,1%) e 2020 (16,9%) que extrapolaram 
a média anual e juntos somam (52,1%) (Tabela 1) do desmatamento ocorrido no período da análise. A área 
desmatada real observada nesses três anos indica uma forte tendência no crescimento do desmatamento no 
sul do estado de Roraima nos próximos anos (Figura 3). Considerando o cenário RED-BAU, os anos de maior 
desmatamento foram 2019 e 2020 e o MT-GOV foram os anos de 2011 e 2013. Considerando a média anual 
do desmatamento para toda a região Sul do Estado de Roraima, no período analisado, houve diferença 
significativa entre desmatamento real e o simulado no cenário MT-GOV (Tabela 1) no nível de 95% de confiança 
estatística (ANOVA dados não normais, teste de Kruskal-Wallis: p=0,0011; α=0,05). Analisando o 
desmatamento simulado no cenário RD-BAU e o desmatamento real não foram observadas diferenças 
significativas entre eles. De acordo com Fearnside (2019), o aumento do desmatamento observado nesses 
últimos anos na Amazônia, tem relação direta com as tomadas de decisões do presidente do Brasil (Jair 



 

 

Bolsonaro) favorecendo os ruralistas (grandes proprietários de terras e seus representantes). Dentre essas 
medidas incluem, de forma indireta, o enfraquecimento dos órgãos ambientais e do código florestal do país, a 
concessão de anistia ao desmatamento, a aprovação de agroquímicos prejudiciais ao meio ambiente, além de 
pregar a redução do tamanho das áreas protegidas e a negação da existência de mudanças antropogênicas.   
 

Tabela 1. Dados de desmatamento real do PRODES comparado com o desmatamento simulado pelo 
cenário MT-GOV e RED-BAU no Sul do Estado de Roraima. Letras minúsculas iguais (a) após os 
valores indicam que não houve diferença significativa entre as áreas médias desmatadas no período, 
(b) houve diferença entre as médias.  

ANO 
PRODE
S (km²) % 

MT-
GOV 
(km²) % 

RED-
BAU 
(km²) % 

2011 59,4 5,8 74,7 14,5 54,1 8,9 
2012 56,7 5,5 52,4 10,2 55,4 9,1 
2013 59,1 5,8 74,6 14,5 56,6 9,3 
2014 80,9 7,9 60,2 11,6 58,2 9,5 
2015 71,5 7,0 59,9 11,6 59,7 9,8 
2016 103,0 10,1 53,6 10,4 62,1 10,2 
2017 83,4 8,1 42,3 8,2 62,7 10,3 
2018 79,6 7,8 37,3 7,2 65,5 10,7 
2019 257,0 25,1 33,7 6,5 67,3 11 
2020  173,3 16,9 27,7 5,4 69,3 11,3 

TOTAL 1023,9 100,0 516,3 
100,

0 610,7 100,0 
MÉDIA 102,4a   51,6b   61,1ab   
DESPA

D 64,2   16,3   5,2   

 

Figura 3. Comparação do desmatamento real do PRODES em relação ao desmatamento anual 
simulado pelo Modelo MT-GOV e pelo Modelo RED-BAU para o Sul do Estado de Roraima entre os 
anos de 2011 a 2020.  

 
Fonte: os Autores. 

Avaliações do desmatamento no nível municipal - O município que apresentou o maior desmatamento real 
no período da análise foi Rorainópolis com 367,7 km² de área desmatada, com média anual de 36,8 km² ± 28,9 
km² e também maior desmatamento simulado (cenário RED-BAU) com 182,9 km², com média anual de 18,3 ± 
1,7 km². O desmatamento simulado (cenário MT-GOV) não acompanhou essa tendência. Provavelmente os 
fatores que explicam este aumento no desmatamento real, em especial no município de Rorainópolis, sejam a 
taxa de migração, implantação de Projetos de Assentamentos (PAs), a exploração madeira descontrolada e 
invasões de terras públicas (BARNI et al., 2012, 2021). Avaliando a média de desmatamento anual entre os 
municípios e considerando apenas o desmatamento real (dados PRODES), não houve diferença significativa 
quando comparado entre si os municípios de Caracaraí, Caroebe e Rorainópolis, os maiores desmatadores. O 



 

 

mesmo ocorreu com os menores desmatadores São João da Baliza e São Luiz não registrando diferenças entre 
si. No entanto, foram registradas diferenças significativas quando foram comparados os municípios com 
maiores índices de desmatamento com os menores no nível de 95% de confiança estatística (ANOVA dados 
não normais, teste de Kruskal-Wallis; p<0,05). Quando comparado a média anual do desmatamento entre os 
municípios para o modelo, (cenário MT-GOV) houve diferença significativa quando confrontados entre si 
(Caracaraí, São João da Baliza e São Luiz) não sendo significativas as comparações entre (Caracaraí, Caroebe, 
Rorainópolis e São João da Baliza com São Luiz), (Apêndice 3). No cenário RED-BAU, entre os municípios, 
houve diferença entre (Caroebe, Rorainópolis, São João da Baliza e São Luiz), não sendo significativas as 
comparações entre (Caracaraí, Caroebe, Rorainópolis e São João da Baliza com São Luiz), (Apêndice 4). São 
Luiz teve o menor desmatamento real 54,5 km² média de 5,4 km² ± 2,9 km² no período. Caracaraí apresentou 
o maior desmatamento simulado 212,8 km² média anual de 21,3 ± 6,7 km² cenário (MT-GOV), sendo a segunda 
maior média do desmatamento real 32,2 km², (Figura 4). 
 

Figura 4. Média anual do desmatamento real (PRODES) e o simulado cenário MT- GOV e RED-BAU 
para os municípios de Caracaraí Caroebe, Rorainópolis, São João da Baliza e São Luiz entre os anos 
de 2011 e 2020. 

 
Fonte: os Autores. 

 
Análise estatística - Considerando o município de Caracaraí (Figura 5A) e comparando-se o desmatamento 
anual real (PRODES) com o desmatamento simulado pelo cenário MT-GOV não houve diferença significativa 
no nível de 95% de confiança estatística (ANOVA dados não normais, teste de Kruskal-Wallis: p= 0,2977; 
α=0,05). Por outro lado, o desmatamento simulado no cenário RED-BAU se diferenciou significativamente do 
desmatamento real do PRODES (Kruskal-Wallis: p= 0,0002; α<0,001). Considerando os dois cenários 
simulados entre si o cenário MT-GOV desmatou mais do que o cenário RED-BAU (Kruskal-Wallis: p=0,0066; 
α=0,01) neste município. Considerando o município de Caroebe (Figura 5B) registrou-se diferença significativa 
(Kruskal-Wallis: p< 0,0001; α=0,001) comparando-se o desmatamento anual real (PRODES) com o 
desmatamento simulado pelo cenário MT-GOV. Quando se comparou o desmatamento real registrado no 
período com o desmatamento simulado no cenário RED-BAU estes não se diferenciaram no nível de 95% de 
confiança estatística (Kruskal-Wallis: p= 0,4385; α=0,05). No entanto quando se compararam os dois cenários 
simulados foi registrada diferença significativa entre eles (Kruskal-Wallis: p= 0,0008; α<0,001). Na sequencia e 
considerando o município de Rorainópolis (Figura 5C) o desmatamento anual real (PRODES) se diferenciou 
apenas do MT-GOV (Kruskal-Wallis: p= 0,0011; α=0,01) e não se diferenciando do desmatamento simulado no 
cenário RED-BAU (Kruskal-Wallis: p= 0,0797; α=0,05). O mesmo ocorrendo comparando-se os desmatamentos 
simulados pelos dois cenários entre si (Kruskal-Wallis: p= 0,1275; α=0,05). Ao contrário do observado para os 
dois últimos municípios descritos (Caroebe e Rorainópolis) e semelhante ao observado em Caracaraí, no 
município de São João da Baliza (Figura 5D) o desmatamento real registrado pelo prodes não se diferenciou 
do desmatamento simulado pelo cenário MT-GOV (Kruskal-Wallis: p= 0,9191; α=0,05). Quando se comparou 
o desmatamento real (PRODES) ocorrido no período da análise com o desmatamento simulado pelo cenário 
RED-BAU registrou-se diferença significativa entre as médias anuais (Kruskal-Wallis: p= 0,0027; α=0,01). O 
mesmo ocorreu quando se comparou o desmatamento simulado pelos dois cenários entre si (Kruskal-Wallis: 
p= 0,0019; α=0,01). Por último, considerando o município de São Luiz (Figura 5E), o comportamento da 
dinâmica de desmatamento neste município foi semelhante aos municípios de Caracaraí e São João da Baliza. 



 

 

O desmatamento real registrado pelo prodes no período da análise não se diferenciou do desmatamento 
simulado pelo cenário MT-GOV (Kruskal-Wallis: p= 0,3096; α=0,05). Quando se comparou o desmatamento 
real (PRODES) ocorrido no período com o desmatamento simulado pelo cenário RED-BAU registrou-se 
diferença significativa entre as médias anuais (Kruskal-Wallis: p< 0,0001; α=0,001). O mesmo foi observado 
quando se comparou o desmatamento simulado pelos dois cenários entre si (Kruskal-Wallis: p= 0,0035; 
α=0,01). 
 
 
 

Figura 5. Desmatamento anual registrado nos cinco municípios (A →Caracaraí, B →Caroebe, C 
→Rorainópolis, D →São João da Baliza e E →São Luiz) da região sul de Roraima pelo projeto 
PRODES (BRASIL-INPE, 2020) e pelos cenários simulados (MT-GOV e RED-BAU) entre 2011 e 2020. 
 

 
Fonte: os Autores. 
 
CONCLUSÕES 
O desmatamento no sul do estado de Roraima tem seus precursores naturais (fatores ambientais como solo, 
relevo, vegetação e clima, por exemplo) atrativos para as atividades humanas que explicam a grande supressão 
de áreas de florestas observadas no período da análise. Provavelmente, a priorização do desenvolvimento do 
estado pelo governo estadual em detrimento a preservação e conservação do meio ambiente faz com que a 
pressão sobre o desmatamento crescesse desproporcionalmente neste período. Este fato tornou-se notório 
nesse período com a criação de novos projetos de assentamento (PAs), expansão da agricultura familiar, 
migração, crescimento da pecuária no Estado com a criação de grandes fazendas de gado, aberturas de novas 
estradas vicinais e Extração Seletiva de Madeira ilegal (CONDÉ et al., 2019; BARNI et al., 2012; 2015; 2021). 
O Projeto PRODES mostrou que ao longo dos 10 anos de análise não houve redução do desmatamento para 
os cinco (5) munícipios observados. Muito pelo contrário, o desmatamento foi ainda mais severo. Por exemplo, 
a modelagem do cenário MT-GOV previa a redução do desmatamento no estado até o ano de 2020, o que de 
fato não ocorreu. Embora o cenário RED-BAU fosse desenhado para simular o desmatamento sem controle ele 
desmatou menos que o cenário real apresentado pelo PRODES. Provavelmente estes fatos se devem à 
flexibilização das leis regionais ou falta de aplicação de políticas públicas adequadas para conter ou frear o 
desmatamento. Por fim, a simulação e análise do desmatamento realizado por computador (cenário MT-GOV 
e RED-BAU), comparados com o cenário real, se mostrou um excelente instrumento de análise e serviu como 



 

 

um modelo de abstração útil para aquisição de conhecimento sobre os complexos mecanismos que levam ao 
desmatamento em nosso Estado. A análise de cenários, sem dúvidas, é uma excelente ferramenta para auxiliar 
na tomada de decisões e criação de políticas públicas que podem ser aplicadas prevenindo futuros 
desmatamentos mantendo a conservação das áreas protegidas do setor florestal. 
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INTRODUÇÃO 
Anualmente, a graduação em Secretariado Executivo Trilíngue, oferecida pela Universidade Federal de 
Roraima (UFRR, 2021), em nível de bacharelado, admite 42 estudantes, os quais passam a integrar a 
comunidade universitária. Criado em 1994, o curso surgiu a partir da demanda por capacitação de profissionais 
atuantes nas organizações públicas e privadas da Região Norte, sobretudo do estado de Roraima 
(PPC/SEC/UFRR, 2021). Em sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a graduação em 
Secretariado Executivo, o egresso “deve apresentar sólida formação geral e humanística, com capacidade de 
análise, interpretação e articulação de conceitos e realidades inerentes à administração pública e privada, ser 
apto para o domínio em outros ramos do saber” (CNE, 2021). 
O processo de formação é pautado no desenvolvimento de postura reflexiva e crítica, com vistas a analisar, 
gerir e administrar processos e pessoas, nas mais variadas organizações. Atualmente, o curso da UFRR possui 
cerca de 200 estudantes matriculados. Com aulas predominantemente noturnas, os estudantes frequentam as 
classes de disciplinas recomendadas em sua matriz curricular, as quais seguem um ordenamento baseado em 
semestres letivos. 
No âmbito do ensino, os estudantes tendem a estabelecer contato apenas com os colegas que ingressaram 
em um mesmo ano, uma vez que cada disciplina lhes é ofertada em uma periodicidade definida 
semestralmente. Além disso, os poucos encontros entre as turmas de anos distintos tendem a ocorrer 
rapidamente nos corredores do edifício do Centro de Ciências Administrativas e Econômicas (CADECON), local 
no qual é lecionada a maior parte das disciplinas do curso. De um lado, pelos corredores do edifício, acenos, 
sorrisos e outros cumprimentos são realizados de forma acelerada, já que uma aula termina (18h-20h) assim 
que outra se inicia (20h-22h). Por outro lado, muitos se dispersam em meio a estudantes de outras graduações 
que também compartilham o local, geralmente vinculados aos bacharelados em Administração, Contabilidade 
ou Economia, e tendem a não reconhecer ou encontrar colegas do curso de Secretariado Executivo. 
Exceto em ações extensionistas e em alguns eventos acadêmicos com participação de ampla plateia, a 
sociabilidade dos estudantes tende a se concentrar em torno de colegas ingressantes no mesmo ano, o que 
reduz sobremaneira a vivência com outras pessoas de outros anos, de maneira a influenciar a troca de saberes, 
o compartilhamento de experiências e o processo de socialização dos indivíduos. Com base nessa realidade, 
estudantes demandam momentos oportunos de interação entre seus pares, para além da sala de aula 
geralmente composta por um mesmo grupo ao longo de toda a graduação. Nesse sentido, a ação extensionista 
intitulada Encontro SErto buscou proporcionar a interação entre discentes, docentes e técnico-administrativos 
vinculados direta ou indiretamente ao Departamento de Secretariado Executivo (DSE/CADECON), bem como 
familiares e amigos desses segmentos da comunidade acadêmica. 
O evento extensionista foi registrado junto à Diretoria de Extensão, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e 
Extensão (PRAE/UFRR). O Encontro SErto traz em seu título o trocadilho “encontro certo”, com alusão à 
reunião de pessoas vinculadas ao Secretariado Executivo, o vocábulo foi adaptado para “SErto”, formando-se 
uma expressão linguística descontraída e jocosa. A partir de queixas e sugestões ouvidas em conversas com 
discentes, o evento surgiu como uma necessidade apresentada pelo público estudantil. Assim, sua relevância 
social está para além dos limites da Universidade, com articulações e interações a serem realizadas entre 
discentes, docentes e técnico-administrativos vinculados direta ou indiretamente à comunidade acadêmica, 
bem como familiares e amigos dos sujeitos participantes. 
OBJETIVOS 
Apresentar a promoção da sociabilidade na graduação em Secretariado Executivo Trilíngue (UFRR), por meio 
de ação extensionista Encontro SErto, com propostas de interação entre discentes, docentes e técnico-
administrativos, bem como familiares e amigos da comunidade acadêmica, com vistas a tecer laços 
socioafetivos entre e com pessoas ligadas à Universidade Federal de Roraima (UFRR). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Com base em metodologia participativa, o processo de planejamento e preparação da ação extensionista foi 
realizado por meio de debates realizados nas reuniões entre o coordenador e os apoiadores. Nesse sentido, 
foram realizadas nove reuniões, com 2h cada, entre outubro e novembro de 2019, de maneira a consolidar o 
levantamento de atividades que prezasse pelo entretenimento e pela troca de conhecimento entre os 
participantes, com a proposta de apresentação musical, além de karaokê à disposição dos circunstantes. 
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Segundo Gil (2011), a busca por metodologias qualitativas foi priorizada como estratégia para evidenciar 
elementos subjetivos, considerando-se fenômenos e características específicas da sociedade civil (familiares e 
amigos de discentes, docentes e técnico-administrativos) e da comunidade acadêmica. Assim, foram 
designados estudantes voluntários para observarem e registrarem em fotografias, vídeos e anotações durante 
a realização do evento, pois o método observacional permitiria estar presente e estudar algo que está 
acontecendo enquanto o observador se situa no contexto avaliado. Entre os treze estudantes voluntários co-
organizadores da atividade extensionista, três discentes foram escalados para observarem e registrarem a 
dinâmica de interação das pessoas. 
Nota-se, assim, que esta pesquisa também detém um caráter social, de modo a pesquisar o processo 
sistemático de desenvolvimento e de relações dos participantes do evento (GIL, 2011), com interpretação da 
realidade social. Associada à observação social, admite-se que também foi realizada uma pesquisa 
documental, bibliográfica, com vistas à compreensão de debates presentes em publicações científicas da área. 
Com isso, adotou-se o protocolo denominado por PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews 
and Meta-Analyses), com uso de critérios de inclusão, exclusão, base de dados específicas e confiáveis, uso 
de descritores confiáveis e consolidados na literatura científica. Em sintonia com Moher et al. (2015), o PRISMA 
detém quatro núcleos norteadores para uma revisão: identificação, seleção, elegibilidade e inclusão. 
Além disso, para que houvesse o adequado acolhimento de todas as pessoas que se interessaram em 
comparecer, foi estipulado um limite de 300 participantes (120 discentes, 150 familiares/amigos e 30 docentes 
e técnico-administrativos), o que permitiria oferecer um ambiente com mesas e cadeiras em quantidade 
suficiente. 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A ação extensionista Encontro SErto ocorreu dentro do planejamento inicialmente proposto, na tarde de 24 de 
novembro de 2019, em Boa Vista, Roraima. Nesse sentido, prezou-se pelo entretenimento e troca de 
conhecimento entre os participantes, com apresentação musical e interação entre os circunstantes. Ao longo 
do Encontro SErto, foi estimulado um espaço acolhedor propício à interação descontraída entre os 
participantes, com registros audiovisuais, conversas com os presentes e observações do ambiente e das 
pessoas. Assim, configurou-se o Encontro SErto, no qual se envidaram esforços de sociabilidade entre 
discentes, docentes e técnico-administrativos, bem como familiares e amigos desses segmentos da 
comunidade acadêmica. 

Figura 1 – Preparação de apresentação musical para os participantes. 

 
 
Posteriormente às primeiras reuniões, sob liderança do coordenador do projeto, um grupo de estudantes obteve 
concessão de espaço físico fora dos limites da UFRR, com fornecimento de água e energia elétrica, bem como 
comprometimento de familiares e amigos para auxiliarem os preparativos para a realização do Encontro SErto. 
Por deter caráter beneficente, todas as despesas foram custeadas por meio de doações obtidas pelo 
coordenador e pela equipe de apoio. Assim, o evento possui o devido suporte de pessoas dispostas a colaborar 
com trabalho, recursos financeiros e infraestrutura. O espaço físico utilizado acomodou os frequentadores, dos 
quais 160 pessoas puderam sentar-se à mesa, com música ao vivo, apresentações artísticas promovidas por 



 

 

discentes e convidados. Além disso, foram observadas formas de assegurar a acessibilidade de pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2020). 
 

Figura 2 – Espaço de acolhimento dos participantes. 

 

 
 
Posteriormente ao Encontro SErto, foram realizados os levantamentos de materiais audiovisuais produzidos, 
bem como a seleção de manifestações eletrônicas publicadas em redes sociais de discentes, docentes, técnico-
administrativos, familiares e amigos envolvidos no evento. A análise dos materiais permitiu identificar a 
sociabilidade entre os participantes, os quais socializaram preferências, hábitos e experiências, seja da vida 
particular, seja da vivência universitária. Nessa conjuntura, promoveu-se a interação e a troca de saberes entre 
a comunidade universitária e a sociedade, interlocução indispensável à formação discente pautada no 
desenvolvimento humanístico e emancipatório. 

Figura 3 – Voluntários organizadores da ação extensionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entre os desafios encontrados durante a realização da ação extensionista, cita-se a forte chuva momentos 
antes do início das atividades, de modo a alagar parte do espaço destinado. Conforme relatos captados pelos 
discentes colaboradores da organização, alguns participantes ficaram impedidos de irem ou desanimaram de 
participarem por causa da inesperada chuva, sobretudo as pessoas que se deslocaram de moto até o local do 
evento. 
Também foi notado que, para o desenvolvimento das liberdades substantivas dos indivíduos, na perspectiva 
de Sen (2002), faz-se necessário a realização de ações conjuntas, com participação de múltiplos agentes 
sociais, sobrepostos e interdependentes, com respeito ao pluralismo e aos anseios existentes na sociedade 
brasileira, sobretudo no contexto amazônico de Roraima. 
Nesse sentido, percebe-se a extensão universitária como uma motivação para discentes interagirem entre si, 
de modo coletivo e solidário, com diálogos entre a cultura científica e a cultura das humanidades. Esses 
princípios remetem aos pressupostos extensionistas discutidos por Nogueira (2005) e Paula (2013), ao 
explorarem como extensão universitária requer da universidade a transformação social, com uma postura 
intelectual aberta à (inter)transdisciplinaridade, com valorização do diálogo entre diferentes sujeitos sociais. 
 
CONCLUSÕES 
O espaço universitário não está circunscrito aos limites de suas edificações físicas. As interações entre 
acadêmicos dentro da estrutura universitária, por muitas vezes, ocorrem de maneira rápida, sem propiciar a 
socialização dos sujeitos. Para tanto, faz-se necessário criar estratégias para integrar os membros universitários 
tanto entre si como entre as pessoas da sociedade civil. A experiência vivenciada na graduação em 
Secretariado Executivo Trilíngue da UFRR sinaliza que novas ações extensionistas devem ser realizadas com 
o propósito de tecer laços socioafetivos entre as pessoas, as quais, pertencentes a múltiplos universos sociais, 
possuem o potencial de entreterem-se e de trocarem saberes entre si. 
O evento Encontro SErto – promoção de sociabilidade na graduação em Secretariado Executivo Trilíngue 
(UFRR) ocorreu dentro do planejamento inicialmente proposto. Nesse sentido, prezou-se pelo entretenimento 
e troca de conhecimento entre os participantes, com apresentação musical e interação entre os circunstantes. 
Ao longo do Encontro SErto, foi estimulado um espaço acolhedor propício à interação descontraída entre os 
participantes, com registros audiovisuais, conversas com os presentes e observações do ambiente e das 
pessoas. Assim, configurou-se o Encontro SErto, no qual se envidaram esforços de sociabilidade entre 
discentes, docentes e técnico-administrativos vinculados direta ou indiretamente ao Departamento de 
Secretariado Executivo (DSE/CADECON), bem como familiares e amigos desses segmentos da comunidade 
acadêmica. De forma a assegurar a manutenção da proposta do evento, pretende-se realizar novas ações 
extensionistas com o mesmo propósito.  
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INTRODUÇÃO 

 
O Projeto de Extensão Encontros CriAtivos é coordenado pela Prof.ª Dr.ª Larissa S Gonçalves e vinculado ao 
Programa de Extensão CriAção, que por sua vez dá continuidade aos trabalhos iniciados em 2018, com o 
Programa de Extensão Brinquedoteca CriAção – Laboratório do Brincar. Neste tempo, diversos foram os 
resultados alcançados com a realização de vivências criativas semanais, para grupo intergeracional composto 
por crianças, jovens, adultos e idosos, da comunidade em geral e que seguem em continuidade, com a 
renovação de cadastro dos Encontros CriAtivos em 2022 junto a PRAE/UFRR. Dentre os resultados 
salientamos a sistematização da Escuta Sensível, um conjunto de proposições vivenciais, com intuito de ir ao 
encontro do registro expressivo de imagens internas visando o fomento da educação em Arte, em meio a 
conscientização das potencialidades simbólicas, que residem em cada ser.  
Quando falamos em conhecimento da Arte temos seis dimensões qualificadas pela Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC (BRASIL, 2018), a saber a estesia, a criação, a leitura/fruição, a crítica que resulta da 
contextualização do que foi criado, a expressividade em linguagens diversa (oral, plástica, corporal, escrita, 
sonora, etc..) e a reflexão resultante da movimentação das qualidades anteriores. Dos Encontros CriAtivos já 
proporcionados salientamos os Encontros com Cerâmica, com Natureza, com o Brincar, com Música, com a 
Pintura, o Bordado, etc. e em cada um desses encontros diversas são as possibilidades expressivas 
vivenciadas em meio as demais dimensões do conhecimento em Arte caracterizando a movimentação de uma 
profusão de imagens experimentadas, que se constituem como um rico conjunto de material simbólico.  
O pensar humano é fruto das movimentações de imagens internas, é um jogo simbólico, que será tanto mais 
especializado e eficiente, quanto mais o sujeito pensante, se conscientizar de seu processo. No que concerne 
a conscientização dos simbolismos humanos, as possibilidades de leituras que se desdobram nos Encontros 
CriAtivos são diversas e transdisciplinares. Dado os limites e intenções desta apresentação, nos 
concentraremos no texto a dialogar com a psicologia, mais especificamente, com os meandros dos processos 
de individuação, vivenciados a partir dos Encontros CriAtivos com Cerâmica.  
Este é um objeto de investigação, que surgiu da motivação da acadêmica de psicologia Karla Gomes, que 
participa do Programa de Extensão CriAção e do Projeto de Extensão Encontros Criativos, como membro da 
equipe e que vincula as observações advindas das vivências nas ações extensivas, com sua pesquisa para o 
Trabalho de Conclusão de Curso em andamento, caracterizando a indissociabilidade entre extensão, ensino 
pesquisa, bem como o exercício da interdisciplinaridade e impacto na formação do estudante. Apresentaremos 
aqui resultados preliminares pautados na motivação da acadêmica pela Escuta Sensível vivenciada nos 
Encontros CriAtivos, de onde percebeu ser possível refletir sobre os simbolismos humanos, sua área de 
interesse. 
Objetivamos com este trabalho ponderar sobre as possibilidades de leitura de símbolos característicos da 
individuação, em meio a profusão de imagens experimentadas nos Encontros CriAtivos com Cerâmica. Para 
tanto será apresentada de maneira abreviada momentos constituintes da metodologia da Escuta Sensível e 
algumas imagens que puderam ser registradas e servem de texto visual, a ser posto em diálogo com conceitos 
advindos da teoria de Bachelard apud Gouvêa, de Jung apud Stein e da psicoterapia, para refletir sobre as 
potencialidades dos Encontros CriAtivos, para a conscientização dos processos de individuação. Caminho que 
iniciamos com a descrição dos materiais e métodos a seguir. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
O desenvolvimento do trabalho no Programa de Extensão CriAção, cujo Projeto de Extensão Encontros 
CriAtivos é ação integrante, está embasado na Metodologia da Escuta Sensível, que preza pela formação 
simbólica e envolve prazer e motivações pessoais, agregados a decisões que beneficiem ações coletivas. O 
diálogo caracterizado pela escuta dos anseios, desejos e motivações dos participantes, incita a criatividade 
para realização das ações. Partimos de uma base metodológica dialógica, onde as ações realizadas a cada 
encontro, se processam por meio da escuta do coletivo presente, caracterizando cada dia de atividade, como 
momento de acolhida aos interesses, para a proposição de processos e produções, a serem vivenciados 
coletivamente. Diálogo entendido enquanto abertura para a novidade, que o encontro com a realidade 
disponibiliza e tendo como referência conceitual a escuta participante de Bakhtin (2010) e a práxis educativa 



 

 

de Paulo Freire (2005). Tais conceitos propõem o exercício criativo abstrato e concreto, a partir do encontro 
com o outro, com as necessidades e desejos múltiplos, que encaminham à criação em conjunto, de objetivos 
em comum.  
A escuta das motivações e interesses dos participantes das atividades, postas em diálogo com as referências 
teóricas e práticas, acerca da expressividade, criação e imaginação, movimentam o pensamento participante 
bakhtiniano, bem como, consideram os saberes e fazeres dos participantes, conforme sugere Freire, para a 
criação de uma prática contextualizada e transformadora. Por meio desta qualidade de vivências criadoras, o 
diálogo transdisciplinar oportuniza experimentações inovadoras e caracteriza o Programa de Extensão 
Encontros CriAtivos, como espaço de extensão e formação, servindo para aprendizagens e aberto à pesquisa 
e produção do conhecimento. Tendo como referência a formação criativa e simbólica humana, no transcorrer 
de vivências dialógicas, transdisciplinares e intergeracionais. 
Com esta perspectiva dialógica, aberta à novidade, as incertezas, a escuta e respeito às pessoas participantes 
dos Encontros CriAtivos, se desenvolve um trabalho de cunho qualitativo, embasado na vivência da oralidade 
em conjunto a movimentação de falas, memórias, histórias, narrativas, partilhadas de forma livre e que servem 
de substrato para as composições imagéticas mais variadas, especialmente por parte das crianças, para quem 
o exercício criativo imaginário é motivação constante.  
Embasados neste caminho metodológico, os Encontros CriAtivos com a Cerâmica são realizados 
semanalmente, no período matutino e vespertino, durante duas horas cada um, no Laboratório de Cerâmica do 
Curso de Artes Visuais. É aberto à participação da comunidade em geral e conta em média com a participação 
de 15 pessoas, em cada turno, dentre eles crianças, adolescentes, adultos e idosos. Dentre a variedade de 
participantes, com faixa etária e contexto sociocultural diverso, nos deteremos em partilhar a descrição de dois 
processos de construção de imagens, em que pais e filhos estavam presentes vivenciando a argila 
conjuntamente. Partilharemos algumas falas dos pais em meio a modelagem e construção de narrativas das 
crianças, para servir de dado a ser combinado com a revisão bibliográfica, nos resultados e discussão 
desenvolvidos a seguir. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os dados aqui partilhados são frutos da observação em meio a vivência coletiva com argila, durante a realização 
os Encontros CriAtivos matinais com Cerâmica realizados em 2022. Neste período foi possível perceber a 
relação expressiva de uma criança de 3 anos, com integrantes de sua família, que participam junto com ela dos 
Encontros com Cerâmica. 
A criança se mostra bastante motivada para mexer com a argila e os pais, cada um estava com ele em dias 
alternados, também. A mãe e o pai, cada um em um dia, perguntam a criança o que ela quer fazer e com a 
resposta do filho começam a fazer para ele, o que foi dito. A criança que havia começado alguma forma 
espontaneamente, se interessa pela modelagem que os pais estão realizando e enquanto aguarda os pais 
terminarem, realiza algumas movimentações na argila e nomeia as formas mais variadas, que vão surgindo. 
Quando a modelagem do adulto termina, a criança pega para si o que os mais velhos criaram e toma como seu 
saindo a brincar com o objeto recém construído e mostrar para os outros o que “ele fez”. Indagado sobre as 
suas peças, a criança com o incentivo dos pais volta a modelar diversas formas pequeninas e a cada uma 
nomeia com os nomes mais variados, inclusive com o nome do objeto realizado pelos pais. Passado o tempo 
de uma modelagem mais autoral, retoma à peça que mãe ou pai criaram e toma como sua produção retornando 
o caminho de mostrar para outras pessoas repetindo a identificação do objeto modelado na peça e indicando 
que a autoria é sua. 
A estas observações se somam as de uma criança de seis anos, que participou do encontro com Cerâmica 
junto a seu pai. No início era comum a fala do adulto propondo ao filho realizar uma variedade de objetos, para 
a criança construir. A cada proposição do pai, o filho ou ficava em silêncio, ou dizia que não sabia fazer. O pai 
começou a construir para mostrar ao filho, mas a criança não dava atenção. Foi dito pela adulta que conduzia 
o Encontro, que a criança tinha liberdade para fazer o que queria e inclusive não fazer nada era possível 
também. Com esta fala houve um tempo de silêncio, onde o pai seguiu com a produção que havia iniciado. A 
criança, por sua vez, ficou em contato visual apenas com o material, durante um certo tempo, até que começou 
a modelar com mais entusiasmo. Passado algum tempo, a criança começou a falar o que estava fazendo 
narrando a história do alienígena que estava em sua nave espacial, que viajava de Marte para outros planetas, 
e aterrissou na Terra sem querer. Outra adulta que acompanhava a narração da criança perguntou o que o 
alienígena havia mais gostado em sua visita à Terra, ao que a criança respondeu: - Batata doce! Neste momento 
todos os participantes no Laboratório de Cerâmica estavam atentos a história do alienígena e deram risada da 
parte mais gostosa da visita dele na Terra. Com esta interação coletiva, a criança aumentou o tom da voz e 
ampliou os gestos motivado a seguir com a história, movimentando pelo espaço da sala e sonorizando a nave 
e o alienígena, enquanto este rumava para outro planeta imaginário. 
Dois relatos distintos, que tratam de uma vivência criativa entre pais e filhos, e que demonstram o desejo da 
produção, do fazer manual, quando do contato com a argila. Somente por um momento e para uma das 



 

 

crianças, a experiência do silêncio, da observação silenciosa diante do material, foi interessante. Da natural 
impulsividade pela ação expressiva, aos simbolismos que envolvem a atividade humana, um caminho de 
diálogo se estabelece envolvendo corpo-pisque e que encaminham a processos de individuação. Sobre este 
tema segue a revisão teórica. 
Para o ser humano a fome, a sexualidade, a atividade, a reflexão e a criatividade são fatores instintivos à sua 
natureza, isto é, são impulsos profundos indicam instintos verdadeiros (JUNG, 1936 apud STEIN, 2020). Tais 
fatores podem ser moldados de acordo com influências culturais, psicológicas ou físicas e determinar como 
uma pessoa se comporta. Posteriormente, Jung discute sobre a dupla influência à psique advinda dos instintos 
(através de impulsos e desejos) e dos arquétipos (através de intuições, imagens e ideias), pois estes se 
encontram no mesmo nível de profundidade psíquica (STEIN, 2020). Ao ser humano só é possível ter um 
vislumbre das imagens arquetípicas, isto porque os arquétipos são inacessíveis. Estes constituem um substrato 
psíquico profundo, inato e universal (JUNG, 2014). 
Em uma psique saudável instinto e arquétipo, organizam sua dinâmica de forma equilibrada. Uma vez que 
encontrem condições auspiciosas podem produzir um efeito curador e de ajustamento da personalidade em 
cada um (STEIN, 2020). No entanto, o equilíbrio encontra um obstáculo quando complexos pessoais atuam no 
sistema psíquico. Os complexos são conteúdos do inconsciente pessoal desenvolvidos a partir de experiências 
arraigadas a emoções. Sendo assim, os complexos são carregados energeticamente e atraem para si demais 
associações que criam uma espécie de barreira/camada resistente, quase ou totalmente impenetrável (IDEM). 
Dessa forma, a fluidez e comunicação entre ego-consciência e instinto/conteúdos arquetípicos fica 
comprometida. Stein (2020, p.114) comenta que “os instintos podem ser ignorados, desconsiderados ou 
distorcidos [...] podem acabar tão obstruídos e bloqueados, que quase nada passa desse nível do inconsciente 
para o ego-consciência”. Portanto, a experiência de cada um e as trocas vividas em sua infância com pais, ou 
demais influências contribuirão para a formação dos complexos. 
Mas o que isso tem a ver com criatividade e o processo de individuação? Stein (2020) ao discorrer sobre um 
caso clínico com seu analisando (Jack) faz uma ponte entre os relatos do caso e a história do deus artesão 
Hefesto. Jack era um homem de 50 anos, feliz e bem-sucedido em sua profissão, mas que em sua intimidade 
revelava-se deprimido, com autoestima comprometida, ansioso e de fácil irritabilidade. Em análise trouxe que 
sentia grande desejo em adquirir materiais de pintura sempre que passava por papelarias, porém se via 
paralisado diante da possibilidade de comprá-los. Mais adiante nos atendimentos, Jack recuperou a lembrança 
de um episódio em sua infância. Ele tinha 8 anos, sentia prazer em brincar com as tintas e as formas feitas com 
elas. Nessa idade fez o desenho de um mapa geográfico e foi mostrá-lo à mãe, que reagiu dizendo a ele que 
reproduzisse o desenho de um livro usando papel fino e cobrindo as linhas, que haviam em baixo da folha. Mais 
uma vez disse ao menino, que não desenhasse a mão livre, mas cobrisse o que já estava feito. Dessa forma, 
a criatividade foi banida e a dicotomia certo-errado/fazer-não fazer, se alojou na psique de Jack.  
Certa vez ao ler um livro se deparou com a sugestão de escrever para si mesmo, com sua mão esquerda. Uma 
comunicação com sua criança interior foi estabelecida a partir desse movimento. Com a mão direita a 
consciência dialogava com a esquerda, ou seja com o inconsciente, revelando lembranças de repreensão e 
humilhação diante da livre expressão do garoto. Com o tempo a mão esquerda pediu para que Jack desenhasse 
e este a atendeu. “Sentiu um enorme alívio e muita alegria. O simples ato de colorir uma folha o deixou surpreso 
e maravilhado” (STEIN, 2020, p.118). Dessa comunicação e cooperação entre as partes integrativas de sua 
psique, implicitamente, o self se revelava.  
Para Franz o Self pode ser definido como a totalidade em que a psique aparece - este pode vir a realizar-se ou 
desenvolver-se, de forma insuficiente a depender da qualidade dialógica entre ego-consciência e inconsciente 
(JUNG et al., 1987). A figura arquetípica hefestiana encontra-se nas histórias de rejeição e vergonha pela 
imperfeição. “A partir do momento em que Hefesto defronta-se com Hera e retorna aos muros privilegiados do 
Olimpo, ele está livre para ir e vir a vontade e criar grandes obras” (STEIN, 2020, p.121). Na história de Jack é 
possível vislumbrar como a interação com o externo pôde produzir ferimentos a psique tão singulares, que 
bloquearam o instinto verdadeiro da criatividade, como também o alívio e felicidade, ao enfrentar a paralisia e 
autorrealizar-se. 
A partir dos dois relatos sobre as vivências nos Encontros CriAtivos é possível vislumbrar como as constantes 
sugestões do que fazer e questionamento do que se faz pode imobilizar a criatividade da criança e 
consequentemente o contato com seu inconsciente. Laila Zaid (2022) bem versa em TEDx Talks de título: “Não 
há nada mais educador na primeira infância do que a natureza”, ao pontuar: “o ócio é a casa da criatividade”. 
Com isso, nota-se que bloqueios à criatividade podem surgir das mais simples e despretensiosas colocações, 
mas que reverberam no processo de individuação de cada ser. A primeira criança produzia seus símbolos, mas 
na tentativa dos adultos de nomear o que era feito, aquilo que buscava uma forma se perdeu, na forma já 
delimitada e reconhecida do outro.  
Ao falar de símbolo entende-se como “um termo, um nome, ou mesmo uma imagem, que nos pode ser familiar 
na vida diária, embora possua conotações especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica 
alguma coisa vaga, desconhecida, ou oculta para nós" (JUNG et al., 1987, p.16). No caso da primeira criança, 
ele poderia estar produzindo qualquer outra coisa que foi mascarada como avião, pois assim o chamaram. A 



 

 

sugestão da adulta mediadora dos Encontros CriAtivos resultou no silêncio e espaço necessário para o contato 
com o objeto material (argila) e a subjetividade emergir, tanto para a criança do segundo relato quanto os 
demais.  
Para Bachelard apud Gouvêa (1989), o contato entre mãos e objeto material é o suficiente para proporcionar 
uma ação transformadora de duas vias. Enquanto as mãos modelam a argila, a argila modela aquele que a 
manuseia. O autor elucida ainda que o objeto material estabelece uma ponte entre o consciente e inconsciente 
do sujeito, que cria e é recriado através da prática. “As mãos, quando se juntam ao objeto material, conseguem 
dar formas às imagens que constelam os complexos”, assim, imagens do inconsciente ganham forma e a 
comunicação adquire uma nova linguagem (IDEM, p.55).  
O barro, ou argila, sendo um material tão primário quanto o homem, constituído quimicamente por substâncias 
similares e para algumas culturas detentor do cosmo e divindade que dele nos fez à sua semelhança, 
caracteriza-se como o objeto ideal capaz de mobilizar conteúdos profundos da psique (GOUVÊA, 1989). O 
autor esclarece que “a inércia psíquica é ultrapassada quando se dá o encontro no trabalho com o barro”, a 
saber que as trevas do material o aproxima das trevas de seu inconsciente e “na alma do barro desvelar a alma 
do homem''. Na natureza do barro a psique do homem se refugia” (IDEM, p.57-59). O espaço da 
espontaneidade consciente da psique, se estabelece através do diálogo entre sujeito-objeto, uma vez que “o 
momento criativo produzirá algo concreto que testemunhará o novo, o produto, a imagem concreta da emoção” 
neste sentido a arte atua como “testemunha do Si-mesmo”, espaço-vivência que encaminha ao centro da 
personalidade em individuação. (GOUVÊA, 1989, p.59)  
De acordo com a breve revisão teórica e em consonância aos relatos de vivências das crianças com a argila, 
se evidencia a importância de uma experimentação criativa, que intercala momentos de abertura e escuta diante 
do material, com incursões mais incisivas-técnicas que deem conta de imprimir na plasticidade da materialidade 
as imagens que desejar. Assim como a respiração, composta de dois momentos, é necessário compor com o 
desejo de fazer a pausa da contemplação. Especialmente com as crianças, que estão abertas para conexões 
e percepções as mais variadas, permitir que interajam autonomamente com materiais plásticos, em meio a 
proposições de experiências mais técnicas é caminho salutar para seu desenvolvimento integral.  Este por sua 
vez, diz respeito a conscientização das conexões internas e externas, as sensibilizações da psique em meio as 
experimentações com a imaginação criadora andando de mãos dadas com as vivências físicas. Neste sentido, 
atentar para os processos de individuação, que se realizam em meio a experiências criativo-expressivas é 
fomentar atenção diante de processos do inconsciente, visando à consciência, conclusão que se soma às que 
seguem. 

 
CONCLUSÕES 
O texto apresentou breve relato das ações e resultados, do Projeto de Extensão Encontros CriAtivos, com 
objetivo de socializar as contribuições de uma ação voltada para vivências lúdico criativas, com diversas 
linguagens expressivas visando a conscientização diante do potencial criativo instintivo humano. Este envolve 
as dimensões do conhecimento artístico, em diálogo transdisciplinar com outras áreas de conhecimento, que 
no caso deste escrito é a psicologia, especificamente dimensões envolvendo processos de individuação. 
Do que foi apresentado aqui podemos concluir que os Encontros CriAtivos caracterizam-se como espaço de 
libertação da imaginação e criatividade, tanto para as crianças quanto para os jovens, adultos e idosos. As 
crianças chegam com o imperativo de criar e se expressar com mais fluidez do que os mais velhos, no entanto 
apresentam uma paralisia diante de inúmeras sugestões que estes trazem a elas. Tanto os adultos quanto as 
crianças, demonstraram mais liberdade ao criar quando lembrados de que dentro do Laboratório não há “certo, 
nem errado, bonito, nem feio” e que ali quem escolhe o que vão fazer são eles. 
Nota-se nos mais velhos o enrijecimento advindos de suas experiências pessoais constelados em possíveis 
complexos. O fazer com a argila faz emergir símbolos da forja criativa da psique, bem como torna possível a 
eles recuperar o controle sobre o seu fogo criador e encontrar o equilíbrio dialógico, entre inconsciente e 
consciente.  
Além da influência anterior, visualizar a liberdade e alegria das crianças nos encontros pode reverberar na 
criança interior, dentro de cada adulto presente, permitindo rememorar e refletir, acerca de suas próprias 
vivências internalizadas. Ao permitir que participem das decisões de suas criações, crianças, jovens, adultos e 
idosos, têm a oportunidade de se construírem e reconstruírem, de forma mais saudável, íntegra e consciente. 
Sendo assim, um campo de transformação auspicioso, para o desenrolar do processo de individuação e 
consequentemente de conscientização, se faz presente nesse espaço de CriAção, que são os Encontros 
CriAtivos. 
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INTRODUÇÃO 
O ensino para alunos surdos, vem sendo realizado ao logo do tempo através de adaptações e estratégias 
necessárias para que se tenha uma educação de qualidade que valorize e respeite a sua cultura e sua 
diferença linguística. A língua de sinais, é umas das principais marcas da identidade de um povo surdo, pois 
é uma das peculiaridades da cultura surda, é uma forma de comunicação que capta as experiências visuais 
dos sujeitos surdos, e que vai levar o surdo a transmitir e proporcionar-lhe a aquisição de conhecimento 
(STROBEL, 2015). 
As questões ambientais estão cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade, contudo, a Educação 
Ambiental é essencial em todos os níveis dos processos educativos e em especial nos anos iniciais da 
escolarização. Contudo, é importante que o professor tenha claro os objetivos educacionais e a potencialidade 
do espaço não formal onde será realizada a atividade. 
Nesta perspectiva, os espaços não formais promovem melhorias no relacionamento interpessoal (aluno-
aluno; professor-aluno), contribuindo para o desenvolvimento afetivo e cognitivo dos estudantes, visa 
contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, por ser auxiliar no direito a educação e que 
contribui para inclusão do sujeito no âmbito educacional (SOUZA, 2008, p.2). O Parque Ecológico Bosque 
dos Papagaios, foi inaugurado, em 06 de julho de 2009 pela gestão da Prefeitura Municipal, funcionando hoje 
como um espaço não formal educativo institucionalizado (BEZERRA; NASCIMENTO, 2020). Dessa forma, o 
Bosque dos Papagaios constitui em um lugar de inserção social, que incentiva não só a construção do 
conhecimento científico, como também preceitos morais e posturas comprometidas com o meio ambiente, 
sendo para as ciências da natureza, um espaço não formal de ensino favorável para a análise da fauna e flora 
e os diversos reinos e ecossistemas. 
Nesse contexto, as competências específicas para o ensino de ciências presentes na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), estabeleceu normas para serem desenvolvidas ao longo do Ensino Fundamental, e, dessa 
forma, a educação científica no contexto escolar é uma oportunidade de levar os alunos a compreender desde 
cedo diversas questões, e assim torna-los cidadãos mais críticos. 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) evidencia ainda a relevância do ensino de ciências na sociedade 
contemporânea, dado o avançado desenvolvimento científico e tecnológico, bem como a correlação entre 
ciência, tecnologia e modo de vida e organização da sociedade. Sendo assim, nos anos iniciais o ponto de 
partida para o ensino de ciências deverá ser as experiências e vivências dos alunos para a sistematização do 
conhecimento científico, e para isso o documento propõe que os assuntos sejam apresentados de forma que 
despertem a curiosidade natural dos alunos (BRASIL, 2017). 
A educação ambiental surge como proposta no Ensino Fundamental quando ocorre a integração das questões 
ambientais importantes como sustentabilidade socioambiental, meio ambiente, saúde e tecnologia são 
abordadas junto as necessidades humanas (BRASIL, 2020). Nesse sentido, percebe-se que o currículo 
escolar tem uma importância fundamental na construção do papel social da escola. Conforme Abreu (2002) 
o processo de construção do currículo escolar, a partir da seleção e da organização do conhecimento, não é 
um processo neutro. 
Assim o trabalho tem como objetivo, analisar uma ação desenvolvida com um aluno de uma turma do terceiro 
ano do ensino fundamental, utilizando neste resumo uma parte do tema de uma sequência didática aplicada, 
com o percurso metodológico para contribuir no Ensino de Ciências com o estudante de uma escola Municipal 
de Boa Vista/RR. O Ensino de Ciências tem o compromisso de desenvolver o letramento científico, para que 
o estudante amplie a “capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas 
também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências” (BRASIL, 2018, p. 321). 
MATERIAL E MÉTODOS 
O desenvolvimento de uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa, de caráter descritivo, apoiada nos 
fundamentos da revisão de literatura e documental, utilizando-se da observação constante de cada momento, 
orientando-se pelo registro contínuo das percepções realizadas que ajudarão na posterior análise dos dados, 
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por se entender a necessidade que se tem de “gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução 
de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 35). Para se 
construir o conhecimento, a ciência apropria-se de padrões metodológicos que lhes servem se subsídios para 
o alcance de seus objetivos, que, dada a importância, constituem-se em um conjunto de métodos e 
procedimentos, organizados em etapas, que facilitarão a elaboração de um trabalho científico bem 
fundamentado e capaz de esclarecer as ocorrências da realidade que se pretende pesquisar. 
Deste modo, a sequência didática elaborada e composta pelos três momentos pedagógicos (DELIZOICOV; 
ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007), terá uma carga horária de 10 horas aula, sendo estas distribuídas em: 01 
hora aula para a etapa de problematização inicial; 07h destinada para etapa de Organização do Conhecimento 
e 02h para a etapa da Aplicação do Conhecimento, sendo essas aulas propostas para atingir os objetivos da 
pesquisa na escola municipal de Boa Vista/RR, serão necessários para a execução da proposta um total de 10 
aulas, cada uma terá duração de 60min (quadro 1). 
 
Quadro 1: Etapas e Desenvolvimento da Sequência Didática a ser desenvolvida com um aluno surdo do 3º ano na escola 
municipal de Boa Vista/RR. 
 

TRÊS MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

HORAS ETAPAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Problematização 1h 

▪ Levantamento dos conhecimentos prévios do aluno 
por meio de um questionário inicial com cinco perguntas 
a ser realizado na primeira aula, sendo elas: Você 
conhece algum animal silvestres da fauna amazônica? 
Qual? 
▪ Como você imagina que os animais crescem? 
▪ Quais são as características físicas dos animais 
silvestres da Amazônia? 
▪ Quais as características dos animais da fauna 
Amazônia que você observaria para diferenciar uma da 
outra? 
▪ Qual a importância da preservação da floresta para a 
vida dos animais? 

Organização do 
Conhecimento 

7h 

Aulas explicativas, exercícios e atividades lúdicas para 
alcançar as habilidades de identificação e comparação 
das características dos animais silvestres da região 
Amazônica. Contextualização e consolidação sobre as 
características e desenvolvimento dos animais silvestres 
da Amazônia e visita ao espaço não formal Bosque dos 
papagaios. 

Aplicação do 
Conhecimento 

2h 

Nesta aula o aluno colocará em prática o que aprendeu 
durante a SD evidenciando em duas atividades distintas 
os conhecimentos adquiridos (questionário final) e a 
produção de desenho livre sobre as características dos 
animais silvestres da Amazônia. Será realizada uma 
exposição dialogada na sala com o desenho produzido 
pelo aluno. 

Fonte: Autora (2022). 
 

Assim, considera-se à análise de dados adaptados de acordo com os indicadores através da teoria 
sociointeracionista de Vigotsky levando em consideração o conhecimento prévio do aluno, em sua zona de 
conhecimento real, por meio de suas vivências na formação de conceitos do objeto real em transição para a 
Zona de Desenvolvimento Proximal, até na realização de tarefas com a mediação do professor, chegando na 
zona do desenvolvimento Potencial (quadro 2). 
 
Quadro 2. Organização do conhecimento dos indicadores de Vigotsky 

Processo de ensino e aprendizagem Indicadores 

Conhecimento real *interação; 
*linguagem; 
*conceitos. 

Realização de atividades de forma independente. *zona do desenvolvimento real; 
 

Papel do professor. *Zona proximal; 
 

Realização da aplicação dos conhecimentos com ajuda 
de outras pessoas 

*Zona potencial; 
 

Fonte: Adaptado de Vigotsky (1994). 
 



 

 

Nesse contexto para a análise e discussão dos resultados haverá a necessidade de buscar em trabalhos 
científicos e livros com enfoques nos elementos mediadores do processo cognitivo para a sua interpretação, 
uma vez que as categorias elencadas ajudarão a: 

▪ identificar os conhecimentos prévios do aluno surdo a respeito das características e 
desenvolvimento dos animais da região amazônica; 

▪ investigar os efeitos das estratégias de aprendizagem utilizadas no AEE, em relação as aves 
no Ensino de Ciências; 

▪ verificar a contribuição da sequência didática sobre as características e desenvolvimento dos 
animais da região Amazônica no processo de ensino e aprendizagem do aluno surdo do 3º ano 
do Ensino Fundamental. 

Serão pontuadas a partir de uma abordagem qualitativa e descritiva, que será proposto ao aluno na sequência 
didática, mostrando as habilidades que serão observadas e avaliadas diante do contato do mesmo com o 
conteúdo e as atividades aplicadas, tendo como foco sempre a participação do aluno interagindo com o 
conhecimento, para desenvolver sua linguagem científica, capacidade de argumentação sobre o assunto e 
também gerar dados para a avaliação da aprendizagem do aluno,  considerando as categorias evidenciadas, 
a partir da problematização inicial, organização e a aplicação do conhecimento, recorrendo-se, quando 
necessário, a teóricos que abordam sobre o assunto proposto, para fundamentar, justificar ou confirmar, os 
dados obtidos. 
Esta sequência buscou desenvolver as habilidades, EF03CI04 e EF03CI05 da BNCC na disciplina ciências, 
sendo elas:  EF03CI04 - Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se reproduzem, 
como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo, incluindo como foco de estudo a 
ecologia da Amazônia. e EF03CI05- Descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o nascimento 
em animais de diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem.  
Enfatizo que a pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) da UERR, com o nº   
59523822.8.0000.5621 do CAAE   e parecer nº 5.511.879. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A aplicação da sequência envolveu 01 aluno surdo de uma escola municipal de Boa Vista/RR, as aulas 
ocorreram de forma presencial, na sala de recursos multifuncional.  

Primeiro foi realizada uma conversa para o diagnóstico inicial sobre os seus conhecimentos prévios do 
aluno acerca das características e desenvolvimento dos animais presentes na Amazônia e em seguida foi 
apresentado a proposta com a duração 60 minutos em 03 aulas, contemplando como parte integrante da 
sequência didática que foi aplicado na sala de recursos multifuncional e os cuidados básicos que devemos ter 
com o meio ambiente onde os animais está inserido. Após o levantamento dos conhecimentos prévios do 
aluno foi   exibido imagens e objetos referentes as características dos animais e a fauna onde os animais vive 
para o aluno observem, analisem e reflitam acerca do conteúdo, relacionando as imagens e objetos que fazem 
parte do seu cotidiano. Após a observações e indagações, foi realizado questões orais sobre alguns pontos: 
▪ Você conhece algum animal silvestres da fauna amazônica? Qual? 
▪ Como você imagina que os animais crescem? 
▪ Quais são as características físicas dos animais silvestres da Amazônia? 
▪ Quais as características dos animais da fauna Amazônia que você observaria para diferenciar uma da outra? 
▪ Qual a importância da preservação da floresta para a vida dos animais? 

Em seguida, foram realizadas atividades adaptadas na língua brasileira de sinais tais como: Atividades 
de marcar sobre os animais silvestres da Amazônia, recorte/colagem, desenho, atividade sobre a fauna 
amazônica, enumerar as imagens conforme as características, desenho.  Na última etapa, as atividades foram 
desenvolvidas e os resultados evidenciou que ao aplicar a sequência didática após levantamentos prévios 
das informações, foram: o aluno não apresentou dificuldades para realizar as atividades propostas, 
demonstrou entusiasmo e interesse pelo tema proposto. Cabe ressaltar que aluno realizou as atividades com 
assertividade, teve auxílio da professora pesquisadora e o intérprete de libras que estava presente no 
ambiente escolar. Garante-se, desse modo, que sejam desenvolvidos, a partir de uma perspectiva crítica, 
ações de sensibilização e conscientização de modo mais efetivo, para que desta forma, o processo de ensino 
e aprendizagem possa cumprir com o seu papel e ainda contribuir para a formação de um cidadão autônomo, 
crítico, reflexivo, e, principalmente, comprometido com as questões socioambientais. 
Atividades trabalhadas nesse contexto, foram trabalhadas as etapas dos três momentos pedagógicos (Figura 
1). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte Acervo da pesquisadora (2022) 
 
A metodologia foi organizada nos três momentos pedagógicos e de contextos vividos no cotidiano do aluno, 
motivam e contribuem com o processo de ensino e aprendizagem e a partir de um planejamento adequado e 
organizado com total liberdade para explorar toda criatividade, habilidade e capacidade do estudante, 
especialmente nas séries iniciais, fase de descobertas, constituem fator fundamental no processo exitoso com 
contexto educativo.  
Assim, considera-se à análise de dados adaptados de acordo com os indicadores através da teoria 
sociointeracionista de Vigotsky levando em consideração o conhecimento prévio do aluno, em sua zona de 
conhecimento real, por meio de suas vivências na formação de conceitos do objeto real em transição para a 
Zona de Desenvolvimento Proximal, até na realização de tarefas com a mediação do professor, chegando na 
zona do desenvolvimento Potencial, exposto no quadro 2. 
 

 Quadro 2. Resultados   a partir da organização do conhecimento dos indicadores de Vigotsky 

Aluno Processo de ensino e 
aprendizagem 

Indicadores 

Ativ.1 Você conhece animais 
silvestres da fauna amazônica? 
Ativ.2 Como acha que os filhotes 
dos diferentes animais da fauna 
amazônica nascem e crescem? 
Desenhe e pinte. 
 

Diagnóstico do conhecimento real 
- O aluno reconheceu os animais 
silvestres, interagindo através das 
imagens ilustrativa e língua de 
sinais, porém alguns conceitos 
precisam ser desenvolvidos para o 
aluno atinja a zona potencial. 

*interação; 
*linguagem; 
*conceitos. 

Ativ.3 Ligue os animais da fauna 
amazônica de acordo com suas 
características. 

O aluno realizou as atividades de 
forma independente, não 
apresentou dificuldades. 

*zona do desenvolvimento real; 
 

Ativ.4 Observe as imagens abaixo 
dos animais da fauna amazônica 
e enumere as figuras de acordo 
com as suas características, 
podendo haver mais de uma 
característica em cada animal. 

Papel do professor. 
-Neste momento foi crucial a 
interversão do professor para 
identificar mais de uma 
característica nas imagens da 
ativ.4. 

*Zona proximal; 
 

Ativ. Desenhe uma paisagem de 
um ambiente preservado e um 
ambiente degradado. 

Nesta etapa a realização da 
aplicação dos conhecimentos 
houve a interação com outros 
estudantes e a ajuda do professor 
pesquisador. 

*Zona potencial; 
 

Fonte: Adaptado de Vygotsky (1994). Organizado pela pesquisadora (2022) 

 

Nesse contexto para a análise e discussão os resultados foi organizado através dos indicadores aplicado para 
o aluno surdo, com 5 atividades (Ativ.) elementos mediadores do processo cognitivo para interpretação do 
aluno:  

No diagnóstico, na   atividade 1 e 2   houve o conhecimento real do aluno reconheceu os animais silvestres, 
interagindo através das imagens ilustrativa e língua de sinais, porém alguns conceitos sobre os animais 
silvestres precisam ser desenvolvidos para que o aluno atinja a zona potencial. Neste contexto a atividade 3 
o aluno realizou as atividades de forma independente com êxito, não apresentou dificuldades, atingindo zona 
do desenvolvimento real, já na atividade 4, o papel do professor neste momento foi crucial na interversão 
nesta atividade para auxiliar na identificação de mais de uma característica nas imagens da ativ.4. Para 

 
 
 
 
 
 



 

 

finalizar na atividade 5, nesta etapa a realização da aplicação dos conhecimentos houve a interação com 
outros estudantes e a ajuda do professor pesquisador.  

As atividades foi  proposto em uma  sequência didática nos três momentos pedagógicos e adaptadas na 
organização do conhecimento dos indicadores de Vigotsky,  as habilidades  foi observada e avaliadas diante 
do contato do mesmo com o conteúdo e as atividades aplicadas, tendo como foco sempre a participação do 
aluno interagindo com o conhecimento, para desenvolver sua linguagem científica, capacidade de 
argumentação sobre o assunto e também gerar dados para a avaliação da aprendizagem do aluno,  
considerando as categorias evidenciadas, a partir da problematização inicial, organização e a aplicação do 
conhecimento, recorrendo-se, quando necessário, a teóricos que abordam sobre o assunto proposto, para 
fundamentar, justificar ou confirmar, os dados obtidos. 

 
CONCLUSÕES 
O intuito de proporcionar a aprendizagem sociointeracionista e contribuir para a prática pedagógica do 
professor e a inclusão dos alunos surdos, podendo, ainda, promover a prática e aprendizagem da Língua de 
Sinais pelos demais alunos da escola como uma segunda língua e assim desenvolver a interação 
sociocultural, na perspectiva da educação inclusiva. 
A sequência didática tem como meta contribuir com o ensino e aprendizagem do aluno surdo do 3º ano do 
Ensino Fundamental nos anos inicias, nas aulas de ciências, onde serão realizadas atividades de forma 
bilingue através da Libras e a Língua Portuguesa na escrita, atividades ilustrativas, utilizando os recursos 
pedagógicos e tecnológicos, contribuindo com o processo de ensino e aprendizagem do aluno surdo do 3º 
ano do Ensino Fundamental de uma escola de Boa Vista-RR, aplicando uma sequência didática ancorada na 
Teoria Sociointeracionista de Vygotsky.  
O aprendizado do aluno, tange ao seu processo cognitivo, bem como, diante das situações e problemas 
enfrentados no seu cotidiano de maneira crítica. Proporcionando maior estímulos para o aluno surdo e 
possibilitando um novo saber sobre as características e desenvolvimento dos animais silvestres da Amazônia 
estudados ao longo da pesquisa, potencializando os conhecimentos e a ligação do indivíduo como ser social, 
através dos olhares de cada indivíduo em seu espaço. 
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INTRODUÇÃO 
Quando Maricato (2015) discute sobre a crise urbana nas cidades brasileiras, aponta como pilares a mobilidade, 
moradia e saneamento. Este, enquanto agrupador de infraestruturas de controle e manejo do meio físico, tem 
sido protagonista em eventos de grande impacto no Brasil, como visto em Belo Horizonte-MG em 2020, Itabuna-
BA em 2021, ou Petrópolis-RJ em 2022, alguns exemplos famosos na mídia, vinculados aos conflitos entre 
cidades e águas. Outrora conjugadas na História, sofreram ruptura graças à Engenharia tradicional e suas 
estratégias de tamponamento, canalização, impermeabilização, aterramento, e despejo dos mais variados 
resíduos, impositivas do ideário sanitarista, saudoso quanto à soberania da técnica e da Ciência. Ocorre que, 
como Santos (1988) afirma “o progresso técnico não elimina a ação da natureza”. 
À parte do projeto moderno-industrial de cidades, resistem sociedade tradicionais pelos Brasis, operando 
segundo lógicas que, frequentemente taxadas de primitivas e rudimentares, são permanência em um sistema 
governado por crise. Privilegiada por saberes próprios e vizinhos, e de um meio natural rico e singular na 
Amazônia Setentrional, a cidade de Boa Vista, capital de Roraima, parece ignorar um potencial inato, de 
caminhos próprios, especialmente quanto a corpos d’água.  
Com uma veloz expansão urbana desde que se tornou Território Federal, dentro de um projeto de cidade que 
não comporta tais dinâmicas (RAMALHO, 2012), consolidam-se assentamentos e ocupações humanas às 
margens ou sobre corpos hídricos típicos ao ecossistema do lavrado, representativos de ricas bacias 
hidrográficas. A relação travada é frequentemente conflituosa, e embora ocorra dos bairros pobres aos ricos, 
concentra-se nestes uma revoltante tolerância a despeito de regulações extrapoladas, supressão vegetal e 
degradação das águas, enquanto o despejo e violência parecem ser as únicas respostas para aqueles cuja 
ocupação se motiva pela lógica da necessidade (ABRAMO, 2011), contrariamente a uma simples escolha.  
Mais do que, no entanto, discutir legitimidade ou condições meramente legalistas, pela pesquisa de tecnologias 
tradicionais e vernaculares e da valorização da autoprodução tipicamente amazônica, propõe-se revisitar os 
assentamentos autoproduzidos em Áreas de Preservação (APPs) de Boa Vista, consoante uma hipótese 
central: ao pautar alternativas ao processo produtivo capitalista de habitações e assentamentos, é possível 
alcançar uma relação ambientalmente sustentável1 (Homem e natureza), objetivando, com isso, extrapolar o 
argumento de uma relação inerentemente predatória.  
A partir da delimitação de desafios característicos ao problema socioambiental em questão, abrangendo 
diferentes frentes, procede-se com o estudo de projetos arquitetônicos de referência, apontam-se soluções 
tecnológicas elaboradas em um estudo preliminar de protótipo habitacional, para áreas inundáveis e alagáveis 
de lagos, igarapés e rios do lavrado, a fim de estipular alternativas sustentáveis para a autoprodução de 
moradias nos ecossistemas delimitados, o que foi realizado em trabalho de conclusão de curso (TCC) de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Roraima (UFRR), com autoria de Ananda Henklain e 
orientação do professor msc. Rui do Rosário.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A partir de levantamento de informações e restrições em bibliografias locais, definem-se condicionantes 
relevantes de manejo por intervenção, coerentes ao contexto socioambiental do lavrado boa-vistense, com foco 
na recorrência de inundações na capital, dentro dos universos de: a) meio natural; b) gestão de recursos 
naturais; c) autoconstrução. Em seguida, estudam-se os projetos arquitetônicos em contextos e soluções 
tecnológicas inovadoras, coerentes às condicionantes estipuladas: Biblioteca Lago Mamori, Sobre as Águas da 
Amazônia, Eco-Habitação e Coberturas abobadadas, do Grupo Arquitetura Nova (GAN). Assim, com a análise 
do problema e de projetos correlatos, a partir da sua síntese, propõe-se estudo preliminar de protótipo 
habitacional, para áreas inundáveis e alagáveis de veredas, igarapés e rios do lavrado consoante noção 
integrada de sociedade-natureza, e à valorização da autoprodução local, de habitações e da cidade. 
 
 
 

 
1 Entende-se, nesse caso, por “sustentável”, o que assevera Silva (2013): operar dentro das capacidades de 

regeneração e assimilação do ecossistema. 



 

 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
DESAFIOS/CONDICIONANTES PROJETUAIS 
Três desafios para cada universo condicionante coerente à realidade dos assentamentos, são especificados a 
seguir, a fim de definir os problemas do projeto.  
 
a) meio natural;  
• Insolação, ventilação, chuva 
intensa; 
• Geomorfologia variável da 
paisagem;  
• Integração com a paisagem 
natural;   

b) gestão de recursos naturais 
• Manejo de águas negras; 
• Cobertura vegetal do solo; 
• Capacidade de regeneração do 
meio natural; 
 

c) autoconstrução  
• Fácil legibilidade/decodificação 
do sistema; 
• Trabalho braçal e dupla jornada 
de trabalho;  
• Indeterminação funcional;  

MEIO NATURAL 
A cidade de Boa Vista apresenta clima do tipo AWi pela classificação de Koppen, significando tropical chuvoso, 
quente e úmido, com época de chuva e estiagem bem definidas. Por estar localizada a 2º49’10” da linha do 
Equador, tem incidência solar, embora intensa, com baixa variação ao longo do ano, quase que perpendicular 
durante todo o tempo, como se costuma definir para climas equatoriais.  
Assim, as decisões projetuais devem considerar a) a orientação dos ventos, vindos predominantemente de 
Nordeste (influenciados pelo rio Branco); b) o movimento aparente do Sol (MAS), que dispõe cartas solares 
para Boa Vista com trajetórias praticamente idênticas no que diz respeito a incidência em fachadas norte-sul, 
com pequenas angulações em relação à reta Leste-Oeste. Isso significa pouco avanço nos sentidos norte-sul, 
tornando as demais fachadas mais demandantes de proteção ao sol intenso durante todo o ano, na cidade de 
Boa Vista. Deve-se, assim, para fins de projeto, valorizar que a Leste e Oeste haja sombreamento consistente.  
Projetos na Amazônia usualmente consideram extensas áreas florestadas, múltiplas espécies de madeiras à 
disposição. Em Boa Vista não se verifica essa ampla disponibilidade, - ainda que as áreas ribeirinhas do Branco 
e de seus tributários apresentem florestas ombrófilas-, o lavrado se manifesta nas chamadas florestas 
alagadas, com as veredas de buritizais, espécies gramíneas, rasteiras, e árvores de caule retorcido 
predominantemente de pequeno a médio porte, os relevos rebaixados, áreas de várzea. Isso define não só a 
disponibilidade de materiais, como as referências de integração visual a essa paisagem. 
No quesito morfologia da paisagem, os lagos de Boa Vista estão situados nas porções de baixas planícies 
do lavrado. São tipicamente rasos, com profundidade variando de 1m a 1,5m de profundidade, e de 10 a 100m 
de diâmetro (ARAÚJO JÚNIOR, 2016). Elas geralmente coincidem com as nascentes dos igarapés, qualificando 
uma importância ecológica a nível da bacia. Os rios são caracterizados como aluviais, formando-se praias 
arenosas durante a estiagem (CARVALHO, CARVALHO, MORAIS, 2016). O rio Branco historicamente tem 
uma oscilação de nível normal de 2,4m, sendo a mais alta registrada em 2011, de 10,28m. O Sistema de Alerta 
de Eventos Críticos (SACE) define como níveis de alerta para o Rio Branco: cota de alerta de 800mm; cota de 
atenção de 750mm; e cota de inundação de 850mm. Já os igarapés, destoando dos anteriores, são definidos 
por Almeida e Sander (2013) como tendo em suas margens, os locais de maiores declividades de Boa Vista. 

Figura 1 – Carta solar - Boa Vista 

 
Fonte: Autoria própria, 2022. 

Figura 2 – MAS para Boa Vista 

 

Fonte: Autoria própria, 2022. 

 



 

 

Figura 3 – Ocupação Margem de Igarapé 
Abril de 2022 

 
Fonte: Autoria própria, 2022. 

Figura 4  – Ocupação Margem de Igarapé 
Julho de 2022 

 
Fonte: Autoria própria, 2022. 

GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS  

As preocupações que envolvem a gestão de recursos naturais costumam se direcionar, não à toa, ao despejo 
de efluentes. Do ponto de vista ambiental, os prejuízos gerados pelos maus hábitos no descarte de resíduos, 
referem-se tanto à degradação da vegetação, corpos hídricos, solo e ar, quanto do comprometimento da saúde 
dos moradores. Não obstante, a má gestão figura como um dos principais argumentos daqueles que advogam 
pelo isolamento de áreas naturais, ao defenderem, mais uma vez, ser inerente a desordem e a contaminação, 
à “moradia precária”. As características de lençol aflorado e formações lacustres do lavrado não favorecem as 
estratégias alternativas mais disseminadas, como o banheiro seco tradicional. 
Outra das questões relevantes para a garantia de fluxos típicos de ecossistemas como os estudados, é a 
manutenção da cobertura vegetal do solo. Os prejuízos do assoreamento de corpos hídricos quando da 
supressão de mata ciliar, e da impermeabilização dos solos são centrais quando se trata de APPs, ambientes 
especialmente delicados. Da mesma forma, a intenção de se ater à autoconstrução e uso de materiais 
disponíveis in natura não pode se sobrepor à capacidade de regeneração dos ecossistemas, devendo haver 
planejamento para atenuar a supressão e uso irracional de recursos, como estudos de viabilidade.  
Dentro de processos cíclicos, frisa-se o vislumbre da vida útil da edificação e a capacidade de se biodegradar 
dos materiais utilizados, e mesmo do impacto ambiental gerado quando não mais servir como moradia. Em se 
tratando de assentamentos autoproduzidos, dada a irregularidade, essa condição de efemeridade responde 
também ao sentido ambiental. Por exemplo, admitir que o uso de dado material demanda, por consequência, 
manutenções em curto tempo (quando comparado a materiais industrializados) é algo razoável, em perspectiva 
macro. Isso porque, apesar de maior constância no esforço despendido em manutenção, os materiais podem 
ser descartados no próprio ambiente, por serem compósitos, fibras vegetais, peças de madeira, enfim; e o 
tempo de desgaste poderá, muitas vezes, operar dentro do ciclo de regeneração da fonte de que foi extraído, 
havendo ampla oferta de renovação, e processos menos degradantes.   

AUTOCONSTRUÇÃO 

A necessidade de legibilidade/decodificação do sistema se relaciona à facilidade de compreender e replicar 
a montagem, considerando etapas que levem em consideração a realidade do construtor. O esforço físico 
despendido, e o tempo de trabalho extra para a autoconstrução são graves características que oneram o 
processo. Desse modo, propõe-se pensar formas de atenuar esse grave inconveniente. A indeterminação 
funcional expressa a necessidade de abranger diferentes singularidades (múltiplos perfis de moradores), para 
não recair na solução indiferente, justificada pela urgência de soluções.   
Em termos arquitetônicos, diferentemente de aluguel ou cessão, a família pode na autoconstrução personalizar 
o espaço de acordo com o cotidiano familiar, dentro de suas possibilidades (BONDUKI, 2017), de modo que o 
projeto deva garantir flexibilidade para conceder ao morador o controle de, sem precisar de grandes rearranjos, 
“quebradeiras” e dispendiosos recursos, adaptar sua casa às necessidades de sua família.  
Somado a essas considerações, frisa-se que na autoconstrução a mão de obra é do morador, majoritariamente 
sem capital técnico algum envolvido. Predominantemente braçal, surge a necessidade de garantir ferramentas 
e peças leves, fáceis de obter, que possam ser facilmente carregadas e cuja montagem favoreça a dignidade 
e autoestima dos construtores, poupe tempo na dupla jornada que se estabelece. Para além, trabalha-se aqui 
com uma situação emergencial, em que facilitar a montagem, racionalizá-la, garante uma organização mais 
rápida cumprindo não só a função de suprir a demanda pela moradia, como dificultar os despejos. Ao mesmo 
tempo, a leveza na montagem, se prezar pela robustez estética, pode desencorajar ações de remoção que se 
beneficiem da facilidade do desmonte, como ocorre com os barracões. Essa foi a lição ensinada pelo 
Assentamento Nova Vida, no bairro São Bento, em Boa Vista/RR. Os itens “decodificação” e “legibilidade” 
integram também as descrições anteriores, à medida que pretendem comunicar a necessidade de se manter o 



 

 

sistema proposto, fácil de se montar e de se entender. Mais uma vez, essa se encaixa como uma premissa da 
autoconstrução, uma vez que por se tratar de solução alternativa, deverá ser aprendida e aceita, diálogo esse 
facilitado sem códigos técnicos complexos e motivados a apartar o desenho da execução.  
 
PROJETOS DE REFERÊNCIA 
 

PROJETO 
COBERTURAS ABOBADADAS 
CASAS DINO ZAMMATARO E 

BERNARDO ISSLER 
SOBRE AS ÁGUAS DA AMAZÔNIA 

Autoria 
/Ano 

Grupo Arquitetura Nova (GAN)/1961 Danielle Gregorio/2019 

Descrição 

● Experiências piloto “do que poderia 
ser a casa popular em projetos ‘para 
os amigos’” (ARANTES, 2011), em 
São Paulo. 

● Recombinação de elementos 
extraídos do que consideraram 
basilar na construção popular 
periférica, como o tijolo, a vigota e o 
caibro, desenhando um ambiente 
popular próprio do Terceiro Mundo. 

● Conta com equipamentos sociais, comércio, 
serviços, espaços para lazer e descanso, 
uma oficina escola estaleiro e outros 
ambientes educacionais, variando em 
conformidade aos níveis de implantação.  

● Espaços de valorização do cotidiano dos 
moradores, de incentivo a programas 
associados à geração de emprego, de forma 
educativa e cooperativada, plantas com 
poucas divisórias internas, priorizando a 
apropriação do morador.  

Local Cotia, SP (Bernardo Issler); Manaus/AM, Igarapé do Quarenta 

Sistema 
Construtivo 

● Uso de coberturas abobadadas, 
como expressão da poética da 
economia; a forma estrutural que 
favorece economia de materiais, 
ausência de efeitos de dilatação e 
contração, liberdade de layout 
(valorizando a decisão coletiva no 
uso do espaço), execução facilitada, 
redução do custo global da obra.  

● Abóbada da Casa Bernardo Issler 
feita com as mesmas vigotas retas 
das lajes tradicionais, dispostas 
longitudinalmente para concretizar a 
cobertura, suportada por um gabarito.  

● Rodrigo Lefèvre aperfeiçoou esse 
processo na catenária (uma forma 
que trabalha ainda melhor 
estruturalmente), usando vigotas pré-
moldadas curvas, dispostas 
verticalmente. 

● Itaúba utilizada na estrutura principal, nos 
pilares (juntamente ao concreto armado, onde 
há contato com a água), vigas e tesouras. 
Ligações entre elementos da cobertura são 
feitas por chapas metálicas e parafusos, e a 
vedação é por telhas metálicas sanduíche, 
com pintura branca. Forro de madeira, 
guarda-corpos em madeira e aço. O assoalho 
usou toras de Açacu, técnica usual ribeirinha 
para flutuação. Painéis de madeira para 
ventilação na parte externa, para garantir a 
ventilação cruzada. 

● Construção em madeira tradicional, com 
vigas, pilares e tesouras. A forma da 
cobertura é pensada para as condicionantes 
locais de alta pluviosidade e calor, possuindo 
duas camadas na qual a mais externa 
sombreia a interna, e minimiza a absorção de 
calor, sendo este removido pela ventilação 
através da abertura superior.  

Principal 
interesse 

● Permite economia, funcionalidade e 
praticidade, macroestrutura primária 
que serve de abrigo do sol, ênfase na 
dignidade e autonomia dos operários 
no processo de produção;  

● Grupo brasileiro que primeiro estudou 
a solução abobadada com enfoque 
na habitação popular;  
 

● Elaboração projetual dos padrões do tipo 
palafita amazônico (MENEZES, 2015) 

● Premiado e reconhecido internacionalmente, 
mesmo e por dispor de fluxos e funções 
alternativas aos projetos convencionais em 
Arquitetura, firmando compromisso com 
sociedades e saberes tradicionais.  



 

 

Imagens 

Lateral da Casa Bernardo Issler 

 
Fonte: Archdaily, 2018. 

Planta do apartamento tipo 02 

 
Fonte: GREGORIO, 2019. 

Residência Dino Zammataro 

 
Fonte: Site Arquivo.Arq, s/a 

Materialidade do projeto 

 
Fonte: GREGORIO, 2019. 

PROJETO BIBLIOTECA LAGO MAMORI 
ECO-HABITAÇÃO – CASA EMBRULHADA 

(Wikkelhouse) 

Autoria 
/Ano 

Atelier Marko Brajovic/2020 
Fiction Factory/2018 

Descrição 

● Biblioteca para crianças e adultos. 
Protótipo de arquitetura experimental 
com uso de materiais locais e 
reciclados integrados (resíduos 
sólidos da região). Funciona também 
como referência e aprendizado para 
construção sustentável e educação 
ambiental. 

● O que geralmente se designa por “módulo” 
em projetos como esse, é nomeado de 
“segmento” para a Wikkelhouse, e o 
funcionamento básico consiste na repetição 
indefinida desses segmentos inteligentes 
para construir uma casa. Ela pode incluir 
cozinha, banheiro e chuveiro, assim como a 
instalação de janelas e acabamentos 
personalizáveis.  

Local 
Lago Mamori, município de Careiro, 

Amazonas. 
Variável 

Sistema 
Construtivo 

● Arco superior em técnica de ponte de 
Da Vinci, com peças de madeira 
sobrepostas e parafusadas. Sistema 
leve e adaptado às mudanças da 
água, com maré que sobe por volta 
de 8 a 10m por ano. A estrutura 
comporta até quatro toneladas, mas a 
ideia é que apenas dez pessoas a 
utilizem simultaneamente.  

● telhas de garrafa PET recicladas. 
Madeira e aço na estrutura e telas 
mosquiteiras na vedação.  

● Os materiais usados são papelão, aço, 
painéis de madeira; de baixo impacto, e 
tornam a casa 100% reciclável;é 3 vezes mais 
sustentável e eco-amigável do que uma casa 
tradicional. 24 camadas de papelão são 
coladas em um molde giratório, com 
acabamento de uma camada 
impermeabilizante de painéis de madeira 
personalizável em tamanho e função; 
segmentos de 4,6m de comprimento por 1,2m 
de largura por 3,5m de altura. Pode ser 
transportada e conectada no terreno em um 
dia. Cada segmento pesa 500 quilos. 



 

 

Principal 
interesse 

● Solução construtiva autoportante 
satisfaz a intenção de projeto de 
trabalhar materiais regionais, e 
utilizar mão de obra local, em 
processo participativo, na 
execução.  

● Vida útil do projeto estudada desde seu 
transporte até ser biodegradável. 
Segmentação para garantir replicação 
simples.   

Imagens 

Vista externa da Biblioteca 

 
Fonte: Site Ateliê Marjo Brajovic, 2020-

2021 

Diagrama do sistema modular 

 
Fonte: Archdaily, 2018 

Planta baixa 

 
Fonte: Site Ateliê Marjo Brajovic, 2020-

2021 

Interior do conjunto 

 

Fonte: Archdaily, 2018 
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Materiais Sistema Construtivo Gestão/Autoconstrução 

● Pecíolo da palmeira 
Mauritia Flexuosa 
(Buriti): Leve, muito 
trabalhável, resistente à 
água, com vários 
exemplares por 
palmeira, dimensão 
razoavelmente regular, 
ampla oferta no lavrado, 
biodegradável e resgate 
de técnica vernacular; 

● Árvores típicas do 
lavrado, como o 
Taperebá (Spondias 
mombin - cajá-mirim), 
Aroeira (A. lecointei 
Ducke - maracatiara), 
para deck, assoalho, 
palafita 

● Arco de Da Vinci: rápida e simples 
montagem, permite dimensões 
variadas (racionalidade construtiva: 
autoconstrução, replicação), uso 
racional de materiais (garante estudos 
de viabilidade), e legibilidade do 
sistema; permite efetuar estrutura 
abobadada e suas consequentes 
vantagens (indeterminação funcional – 
flexibilidade de layouts internos; 
divisão de etapas construtivas; 
segmentação; valorização climática – 
acompanha o MAS); formado por 
encaixes entre pecíolos. 

● Palafitas: evita o crescimento inferior 
do arco, favorece variação de alturas 
conforme ecossistema de implantação 
e viabiliza instalação de bombonas 
plásticas para despejo dejetos; fixam-
se em um deck.  

● Banheiro Ecológico 
Ribeirinho (BER): 
proposta da 
Universidade Federal 
Rural da Amazônia 
(UFRA), de tecnologia 
social de saneamento 
descentralizado; 

● Variabilidade 
habitacional comprovada 
na elaboração de três 
unidades 
representativas: UH 
Básica, Intermediária, 
Longitudinal.  

● Cobertura de palhas de 
Buriti (atende à capacidade 
de regeneração do 
sistema); 

Imagens 



 

 

  

  
 
CONCLUSÕES 
Os resultados obtidos neste trabalho apontam a potencialidade de investir em sistemas construtivos alternativos 
na cidade de Boa Vista, valorizando a História e produção local, bem como sua inserção na região amazônica. 
Rever a forma de ocupação de áreas próximas ou sobre rios, veredas e igarapés, reforça o desenvolvimento 
local sob a ótica de valorização endógena com fortalecimento do poder popular e da autogestão, contrariando 
a tendência de projeto moderno de cidades, que ignora respostas nascidas dos territórios e importa técnicas e 
estratégias priorizando o lucro, em detrimento de soluções ambientalmente saudáveis e sustentáveis.  
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INTRODUÇÃO 
A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e se destaca como o maior reservatório 
biológico do planeta (PIVA et al., 2020; SANTOS et al., 2017). Outro importante aspecto se refere à sua enorme 
quantidade de biomassa e a capacidade de armazenar carbono nos tecidos vegetais (BARNI et al., 2016; 
NOGUEIRA et al., 2008) e no solo (CORDEIRO et al., 2020). No entanto, ao longo do tempo e devido à 
ocupação humana desenfreada essa capacidade de estocar carbono na biomassa florestal vem sendo perdida 
rapidamente. Os principais causadores da perda e degradação de biomassa na Amazônia são o desmatamento, 
a extração ilegal de madeira e os incêndios florestais de subbosque (BARNI et al., 2021; BRANDO et al., 2019; 
BRASIL-INPE, 2021; WEST & FEARNSIDE, 2021). A degradação da floresta pelo fogo de subbosque é um 
importante fator de deterioração da biomassa no Estado de Roraima (BARNI et al., 2015; FEARNSIDE et al., 
2013; XAUD, et al., 2013). No evento El Niño de 2015-2016 (BARNI et al., 2021) e em 2019 (sem registro) as 
florestas da região sul do Estado de Roraima sofreram enormes impactos por incêndios de subbosque e poucos 
estudos foram realizados para avaliar ses efeitos na floresta (p. ex. BARNI et al., 2021).  O presente estudo 
teve por objetivos (i) caracterizar o grau de impacto sofrido pela floresta em parcelas inventariadas e; (ii) estimar 
a biomassa aérea florestal das parcelas.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Área de estudo – As parcelas permanentes foram instaladas nos cinco municípios da Região Sul do estado 
de Roraima em florestas com histórico de fogo e 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 Luiz, São João da 
Baliza e Caroebe (Figura 1). Clima - Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, a Região Sul do 
estado apresenta o clima equatorial quente e úmido (Af) e clima de monção (Am) (BARNI et al., 2020). Por essa 
razão predominam os climas quentes e úmidos bem definidos: inverno com temperaturas amenas (chuvoso) e 
verão quente e úmido, temperatura média anual varia entre 24° e 29 °C. Nessas regiões, o índice pluviométrico 
(chuvas) é elevado, com média de 1.800 a 2.200 mm/ano (BARNI et al., 2020). Vegetação - A cobertura vegetal 
original dessa região é formada por floresta ombrófila densa Submontana e possui alta biomassa (BARNI et al., 
2016).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 1. Abrangência da área de estudo. O mapa apresenta os cincos municípios e as sedes onde foram instaladas as 
parcelas permanentes. 

 
 

Fonte: os Autores. 
 

Instalação das parcelas em campo - Foram instaladas no total 12 parcelas. As primeiras parcelas (5) foram 
instaladas nos dias 16, 17 e 19, do mês de dezembro de 2019, nos municípios de Rorainópolis, São Luiz, São 
João da Baliza e Caroebe. As demais parcelas (7) foram instaladas nos dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2020 e 
nos dias 05 e 26 fevereiro de 2020, nos municípios de Caracaraí, Caroebe, Rorainópolis, encerrando as 
instalações. Cada parcela possuía 100 m x 25 m (0,25 ha), totalizando três hectares. As parcelas foram 
estabelecidas em lotes de agricultores familiares parceiros da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
Embrapa – Roraima. Sete parcelas dessas parcelas foram estabelecidas 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 250 m e o sentido direcional do seu comprimento foi o azimute de 210º, considerando a direção 
preferencial do vento na região e espalhamento do fogo (XAUD et al., 2013). Nas áreas próximas ao 
desmatamento foi observada 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 utilizando pontos de GPS 
e demarcadas no início (0 m), na parte central (a 50 m do início da parcela) e no final da parcela (100 m), com 
3 barras de ferro tipo vergalhão (3/4 polegadas) medindo ~1,0 m. Em cada marco foi pintada uma faixa de 20 
cm com tinta vermelha em sua parte superior para melhorar a sua visibilidade, sendo a outra extremidade 
enterrada a 20-25 cm de profundidade para a fixação no solo. No inventário as árvores 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 na parcela. As placas foram 
presas ao tronco com prego de alumínio. Os indivíduos foram localizados por coordenadas cartesianas (x e y) 
em relação aos limites da parcela. Para as medidas de diâmetro foi utilizada fita diamétrica e para estimativa 
da altura (m) das árvores foi utilizada vara de cinco metros como referência (Figura 2). 
 

Figura 2. Instalação e aparência geral das parcelas. Em (A) aspectos da vegetação e mensuração da 
Circunferência a Altura do Peito – AP, a 1,30 m do solo; em (B) anotação dos dados em campo; em 
(C) estimativas de alturas das árvores com uma vara de cinco m de comprimento como referência; em 
(D) formato de uma parcela de 100 x 25 m. 



 

 

 
Fonte: os Autores. 
 
Caracterização dos impactos nas parcelas inventariadas - Para a caracterização dos impactos nas parcelas 
inventariadas foram adotados os seguintes procedimentos: 1. Verificação das árvores mortas nas parcelas e; 
2. Verificação das árvores atingidas por incêndios. No procedimento 1 as árvores foram discriminadas entre 
mortas por extração seletiva de madeira (ESM) e por causas naturais (CN). A caracterização da passagem do 
fogo (procedimento 2) foi determinada pela constatação e registro de ocorrência de cicatrizes de fogo nas 
cascas das árvores atingidas pelo incêndio, bem como a presença de restos de carvão nas parcelas. Foram 
considerados três níveis de degradação das parcelas inventariadas em campo (nível I: Conservada; nível II: 
Pouco degradada; nível III: Muito degradada). Nesse caso foi utilizado o somatório das árvores mortas por CN 
e por ESM e as árvores atingidas por fogo em cada parcela. A média e o desvio padrão do conjunto das árvores 
inventariadas serviu como critério de inclusão para as classes: Conservada => X ≤ M-0,5DP; Pouco degradada 
=> M-0,5DP<X≤M+0,5DP; Muito degradada => X>M+0,5DP. Onde: M é a média, DP é o desvio padrão e X é 
o número de parcelas inclusas nas respectivas classes. 
Estimativa de biomassa - Neste estudo foi aplicado o método indireto para estimar a biomassa aérea nos três 
hectares inventariados de floresta Ombrófila densa. Nesse caso a estimativa de biomassa consistiu de dois 
passos: 1. Ajuste de curva utilizando a equação de volume proposta por Schumacher e Hall (1933) em 60 
árvores selecionadas aleatoriamente do banco de dados observando a proporcionalidade de frequência das 
classes. 2.  Uso de modelos ajustados e ofertados na literatura. Nesse segundo passo foram utilizadas 
equações de biomassa diferenciadas para árvores e palmeiras Arecaceae, sendo que, para as árvores, utilizou-
se também um modelo específico para as espécies (Cecropia sp.) da família Urticaceae. Na abordagem 
presumiu-se que a biomassa das palmeiras seria superestimada pelos modelos aplicados às árvores de maior 
densidade básica. No passo 1 o ajuste de curvas foi realizado a partir da equação de volume proposto por 
Schumacher e Hall (1933) em 24 árvores (40%) na classe de 10 a 15 cm de DAP; 12 (20%) na classe de 15 a 
20; 6 (10%) na classe de 20 a 25; 3 (5%) na classe de 25 a 30; 2 (3.3%) de 30 a 35 cm de DAP, somando 



 

 

78,3% das árvores. Os outros 21,7% (13) árvores foram distribuídas uma para cada classe superior à classe 
de 30 a 35 cm de DAP. Para transformar volume em biomassa seca, utilizou-se a média de densidade da 
madeira (0,636) para floresta ombrófila densa para região de Roraima proposta por Nogueira et al. (2008).  No 
passo 2 o banco de dados foi submetido aos modelos alométricos apresentados na tabela 1 no nível de 
indivíduos arbóreos. Conforme o critério adotado para estimar a estrutura vertical da floresta, árvores com a 
altura menor do que 6 metros foram retirados do banco de dados. Para a equação alométrica proposta por 
Higuchi et al. (1998) os valores de biomassa, que são reportados em kg de biomassa fresca, foram convertidos 
em biomassa seca, considerando que 40% do peso original é constituído, basicamente de água. Ou seja, o 
peso seco corresponde a 60% do peso úmido calculado pela equação. Para transformar biomassa de kg para 
mega grama, os valores foram divididos por 1000 considerando que um mega grama (Mg) é equivalente a mil 
kg (1 ton). Por sua vez, para transformar a biomassa, reportada nas parcelas em mega grama, para mega 
grama por hectare (Mg ha-1) e permitir comparações com os trabalhos da literatura, os valores encontrados em 
cada parcela foram multiplicados pelo fator quatro (4), devido ao tamanho da parcela medir ¼ de 1 hectare ou 
0,25 ha (2500 m²).  
   

Tabela 1. Equações alométricas utilizadas para a estimativa da biomassa aérea (Y) individuo onde: DAP= Diâmetro a 
altura do peito (cm); Ht = Altura total (m); ρ = Densidade básica (g.cm-3); εi= Erro aleatório da estimativa. Observação: a 
densidade básica da madeira aplicada ao volume calculado pelo modelo de Schumacher e Hall (1933) resulta em biomassa 
pesada em t/ha. 

Grupo Equação alométrica  Fonte  

Esp. genéricas  LnY= β0 +β1 * LnDAP + β2 *LnHc + Ln εi 
Schumacher e Hall 
(1933) 

Esp. genéricas  LnY= -2.977 +Ln(ρ*DAP²*Ht)  Chave et al. (2005) 

Esp. genéricas  Ln=-1,497+ 2,548* LnDAP + Ln εi Higuchi et al. (1998) 

Urticaceae  
(Embúbas) 

LnY= -2.5118 + 2.4257 * Ln(DAP) Nelson et al. (1999) 

Arecaceae 
(Palmeiras) 

LnY= -6.3789 - 0.877 Ln*(1/DAP²) + 2.151   n*(Ht) 
 Saldarriaga et al. 
(1988) 

 
Análise estatística - A aplicação da análise estatística (teste de médias a partir de análise de variância – ANOVA e ou 
Teste de Kruskal-Wallis para dados não normais) foi realizada sobre os dados observados utilizando o software Bio Estat 
5.3 (https://www.mamiraua.org.br/downloads/ programas) no nível de 95,0% de confiança estatística (α=0,05).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Estrutura diamétrica (horizontal) e altura das árvores - A distribuição diamétrica dos 1.299 indivíduos 
inventariados no estudo (Figura 3) assumiu a forma de um “J” invertido, seguindo o padrão de uma floresta 
tropical inequiânea e em equilíbrio dinâmico ou natural (OLIVEIRA & AMARAL, 2005; SOARES et al., 2011; 
SILVA et al., 2014). Por exemplo, somente as duas primeiras classes de diâmetro (10-15 cm; 40,3% e 15-20 
cm; 22,9%) concentraram 63,3% dos indivíduos (524+298) inventariados. Por outro lado, 36,7% dos indivíduos 
(477) inventariados ocorreram nas classes de diâmetro restantes, sendo que o intervalo da última classe (> 100 
cm) registrou ocorrência de apenas quatros indivíduos: Manilkara huberi Ducke A.Chev. (2), Himenolobium sp. 
(1) e Bertholletia excelsa Bonpl. (1). O padrão de J invertido corrobora com estudos realizados por Oliveira & 
Amaral (2005) e Oliveira et al. (2008), Condé & Tonini (2013) e Andrade et al. (2015) em área de floresta de 
terra firme na região Amazônica. Os quatro maiores DAPs (>100 cm) também apresentaram as maiores alturas 
médias registradas (~50 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3. Distribuição diamétrica dos 1.299 indivíduos arbóreos inventariados e altura média por classe. 

 
Fonte: os Autores. 

Impactos nas parcelas - As parcelas que apresentaram os maiores impactos pelo fogo foram P2, P4 e P5 
(Rorainópolis), com 10, 13 e 18 indivíduos atingidos, respectivamente. A parcela P3 (Rorainópolis) registrou 
apenas um indivíduo atingido no incêndio de 2015 – 2016 (BARNI et al., 2021). Por outro lado, 7 parcelas não 
apresentaram vestígios de fogo: P6 e P7 em Caracaraí, P8 e P9 em São Luiz, P10 em São João e P11 e P12 
em Caroebe. A mortalidade de árvores por causas naturais (CN) foi registrada em todas as parcelas e árvores 
mortas por extração seletiva de madeira, foi registrada apenas em três (tocos das árvores coletadas) parcelas: 
P2, P5, P10 e P11 com apenas um indivíduo cada, conforme pode ser observado na Figura 4. Esses registros 
são importantes porque apresentam uma ideia do grau de impacto da floresta inventariada. Um estudo recente 
mostrou que a severidade do fogo aumenta em áreas com vestígios de Extração Seletiva de Madeira – ESM 
(BARNI et al., 2021). A mortalidade de árvores por causas naturais observada neste estudo (3,45%) foi 114,5% 
menor do que o valor encontrado por Barni et al. (2017) de 7,4%. De acordo com Higuchi et al. (2004); Laurance 
et al. (2004 e 2009) a mortalidade de árvores na região amazônica pode variar de acordo com o gradiente 
espacial Leste-Oeste. A taxa de mortalidade no Leste varia de 1 a 2%. Enquanto essa taxa na região oeste 
chega a até 3% de mortalidade (TOLEDO et al., 2011, 2012; DIONISIO et al., 2018). 
 
Figura 4. Caracterização dos impactos nas 12 parcelas inventariadas em três hectares de Floresta de terra firme no Sul 

de Roraima, onde: CN- morte de árvores por causas naturais; ESM- extração seletiva de madeira; fogo- árvores com 
cicatrizes de fogo. P1, P2, P3, P4 e P5 em Rorainópolis. P6 e P7 em Caracaraí. P8 e P9 em São Luiz. P10 em São João 

e P11 e P12 em Caroebe. 

 
Fonte: os Autores. 

Classificação das parcelas quanto aos impactos - Utilizando os critérios de degradação das parcelas 
inventariadas no trabalho resultaram em cinco unidades classificadas em conservadas (P6, P7, P8, P9 e P12), 



 

 

três em pouco degradada (P3, P10 e P11) e quatro em muito degradada (P1, P2, P4 e P5) (Figura 5).  Floresta 
conservada referiu-se a uma condição em que se encontram 41,6% das parcelas, nas quais não houve vestígios 
de passagem de fogo e extração seletiva de madeira. Em 25% das parcelas foram classificadas como pouco 
degradadas, apesar de uma delas (P3) apresentar vestígios de fogo em uma árvore inventariada. A alta 
incidência de árvores atingidas pelo fogo foi o principal fator para que 33,3% das parcelas fossem classificadas 
em muito degradadas, ressalta-se que em apenas uma parcela (P2) houve incidência de ESM na classe muito 
degradada. É importante ressaltar que não foram registradas árvores mortas pelo fogo. Provavelmente a origem 
desses fogos está relacionada com atividades antrópicas de desmatamento e manutenção de pastagens e 
roças que servem como fonte de ignição para o fogo se espalhar para a floresta adjacente (ALENCAR et al., 
2015).  
 

Figura 5. Classificação das parcelas em três categorias: Conservada, pouco degradada, muito degradada. 

 
Fonte: os Autores. 

 
Estimativa da biomassa florestal - No estudo foram contabilizados 744,8 Mg considerando os três hectares 
inventariados, implicando em 248,2 ± 53,3 Mg ha-1 de média. Aplicando o modelo de Higuchi et al. (1998) foram 
estimados 798,7 Mg (266,2 ± 141,1 Mg ha-1 de média) e aplicando o modelo de Chave et al. (2005) foram 
estimados 624,5 Mg, correspondendo a 208,2 ± 119,4 Mg ha-1 de média estimada. A parcela P9 obteve a maior 
biomassa (88,3 Mg) e que foi equivalente a 353,2 Mg ha-1, enquanto a parcela P5 registrou a menor biomassa 
(50,1 Mg), equivalendo a 200,4 Mg ha-1 (SCHUMACHER & HALL 1933). Por outro lado, o modelo de Higuchi 
et al. (1998) estimou a maior biomassa para a parcela P8 (136,4 Mg), equivalente a 545,5 Mg ha-1; enquanto o 
modelo de chave et al. (2005) estimou a maior biomassa para a parcela P9 com o valor de 110,7 Mg, 
equivalendo a 442,9 Mg ha-1 (Figura 6). Provavelmente as discrepâncias observadas entre os valores 
calculados pelas equações alométricas refletem as características intrínsecas de cada modelo em particular. 
Por exemplo, a equação de Schumacher & e hall (1933) e Chave et al. (2005) é um modelo de dupla entrada 
(DAP e Hc) enquanto o modelo de Higuchi et al. (1998) utiliza apenas o DAP como variável independente. Vale 
ressaltar que essas comparações foram realizadas meramente como referência para avaliar se os valores 
absolutos (Mg ha-¹) estimados por este estudo divergiam muito dos valores absolutos calculados ou estimados 
utilizando as equações ofertadas na literatura publicada por esses autores. Embora o modelo de Schumacher 
& hall tenha sido inicialmente desenvolvido para o cálculo de volume de madeira de Pinus sp, florestas 
homogêneas, são observados vários trabalhos desenvolvidos para estimar volume e biomassa de florestas na 
Amazônia (p. ex.,THAINES et al., 2010; GIMENEZ, et al., 2015; CYSNEIROS et al., 2017). Esses valores de 
biomassa aérea (248,2 ± 53,3 Mg ha-1) estimados por este estudo estão de acordo com os valores calculados 
por Fearnside et al. (2013: 275,0 Mg ha-1) e Barni et al. (2016: 286,8 Mg ha-1), estimados para a região sul do 
estado de Roraima. 
 
Figura 6. Distribuição da biomassa aérea (Mg ha-1) calculada no estudo, por Higuchi et al. (1998) e Chave et al. (2005). 

 



 

 

   
Fonte: os Autores. 

 

CONCLUSÕES 
O método de estudo mostrou-se eficiente para detectar e distinguir os impactos na estrutura arbórea dentro das 
parcelas inventariadas. A estimativa de biomassa nas parcelas demonstrou que as florestas da região sul do 
estado de Roraima armazenam um elevado teor de biomassa em sua estrutura vegetal. Essas parcelas podem 
ser utilizadas para a estimativa de perda de carbono para a atmosfera em ação de monitoramento da floresta 
quanto aos efeitos do fogo, além de aumentar a amostragem em uma região extremamente carente de estudos 
científicos nessa temática.  
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INTRODUÇÃO 

A produção, obtenção e manutenção de sementes com qualidade assumem papel fundamental na preservação 
das espécies, devendo-se destacar a grande importância da qualidade sanitária. Microrganismos podem se 
associar às sementes causando danos na qualidade fisiológica, como a queda no vigor e/ou na germinação 
das sementes, e também disseminando doenças que podem afetar a produtividade (CARVALHO e 
NAKAGAWA, 1980; MACHADO, 1988). Para sementes de espécies florestais (Jatobá, Cedro doce e Freijó) 
são raros os trabalhos desenvolvidos para constatar a incidência de patógenos associados as sementes. 
O setor de base florestal pode ser definido como importante componente da economia brasileira, por contribuir 
de forma significativa para a geração de produtos, tributos, empregos e renda (CNI, 2017). A crescente 
expansão deste setor tem despertado investidores florestais para outro olhar em relação aos cultivos de 
espécies nativas (IBÁ, 2017), assim sendo, surge o desafio de também atender a demanda por mudas com 
elevada qualidade e adequado estado sanitário e nutricional para a instalação de reflorestamentos com fins 
econômicos. Neste sentido, três espécies florestais, Hymenaea courbaril L., Pochota fendleri (Seem) Alverson 
& Duarte e Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, são avaliadas no trabalho. 
O jatobá (Hymenaea courbaril L.) é uma espécie da família das Fabaceae-Caesalpinioideae, que atinge alturas 
de seis a nove metros e diâmetro do tronco de 30 a 50 cm (DUKE; VASQUEZ, 1994). É uma planta de 
importância florestal e ambiental pelo potencial que possui como fixadora e armazenadora de carbono, além 
de sua beleza paisagística (MELO; PÓLO, 2007). A grande maioria das espécies desse gênero possui algum 
valor econômico, fornece madeira de ótima qualidade, valiosas resinas, frutos comestíveis e casca rica em 
tanino, além de possuir variados usos na medicina popular (FERREIRA; SAMPAIO, 1999). 
O cedro doce (Pochota fendleri (Seem) Alverson & Duarte) é uma espécie arbórea pertencente à família 
Malvaceae e muito apreciada em vários países pela alta qualidade da madeira que produz. A espécie é utilizada 
como sombreamento e refúgio para o gado, na implantação de cercas vivas, na fabricação de artesanatos e na 
recuperação de áreas degradadas, além do uso de sua madeira para fabricação de tábuas aglomeradas, 
chapas, painéis, portas, janelas e móveis (NAVARRO; MARTINEZ, 1989; BRISCOE, 1995). A qualidade da 
madeira associada ao desmatamento em áreas naturais limitou a ocorrência do cedro doce a remanescentes 
de florestas isoladas, sendo classificada como ameaçada de extinção em alguns locais (FAO, 1986; PROVITA, 
2003). 
O gênero Cordia (família Boraginaceae), possui cerca de 250 espécies de árvores e arbustos tropicais e 
subtropicais, conhecidas vulgarmente por "louro" no Sul do Brasil e "freijó" na Amazônia (GOMES, 1982). A 
espécie (Cordia goeldiana) Huber, sendo predominante na região norte (FLORA DO BRASIL, 2017) possui 
grande valor no mercado madeireiro. É uma espécie de importância econômica, apresenta uma multiplicidade 
de uso devido as suas propriedades anatômicas, além de ser utilizada para reflorestamento. Devido a isso, a 
caracterização anatômica da madeira de freijó é essencial para identificação e indicação de uso. 
O setor Florestal ocupa lugar de destaque entre os segmentos econômicos estabelecidos no Brasil, com o país 
ocupando atualmente a sexta posição mundial em área de florestas plantadas, que em 2007, somava 5,6 
milhões de hectares visando a produção de Produtos Florestais Madeireiros (PFM) e outros 6,5 milhões de 
hectares plantados para a produção de Produtos Florestais Não-Madeireiros (PFNM). Estas áreas com florestas 
plantadas representam a principal fonte de suprimento de matéria-prima para importantes segmentos da 
indústria florestal, tais como a celulose e papel, móveis, o carvão vegetal para siderurgia, alimentos e borracha 
natural. Portanto, a escolha de espécies florestais adequadas, a utilização de mudas de boa qualidade e o 
planejamento criterioso de acordo com os objetivos da produção e das demandas de mercado, são fatores 
fundamentais para o melhor resultado na produção. Nisso cabe a importância da sanidade de sementes que 
se relaciona com a disseminação de doenças quando estas são levadas para beneficiamento e para evitar a 
morte das sementes, o que pode ocasionar perda pela presença de fitopatógenos nas mesmas. 
Desta forma, o objetivo neste trabalho foi realizar análise da sanidade, determinação e identificação de fungos 
presentes nas sementes de jatobá, cedro doce e freijó coletadas em dois locais do estado de Roraima e 
armazenadas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Sementes das espécies florestais, Hymenaea courbaril (jatobá), Pochota fendleri (cedro doce) e Cordia alliodora 
(freijó) obtidas de árvores nativas em Roraima (Figura 1) foram analisadas quanto a sanidade. Os 
procedimentos utilizados para o preparo das sementes foram realizados no Laboratório de Sementes na sede 
da Embrapa Roraima, localizada na BR 174 km, no município de Boa Vista-RR. As sementes de freijó e de 
jatobá foram colhidas no município de Boa Vista, já as sementes de cedro doce foram colhidas no município de 
Mucajaí, as quais foram beneficiadas, sendo extraídas dos frutos e em seguida realizada a retirada das 
impurezas e enviadas ao laboratório de Fitopatologia da Embrapa Roraima, onde foram armazenadas em 
embalagens plásticas por trinta dias. 
 
Figura 1. Visualização das sementes de jatobá (A), de cedro doce (B) e de freijó (C) utilizadas no teste de sanidade para 

a detecção de fungos. 

 
Fotos: Oscar Smiderle 2022. 

 
Após este período, utilizando as estruturas do Laboratório de Fitopatologia, realizou-se o teste de sanidade e 
identificação de fungos associados às sementes de jatobá, cedro doce e de freijó. Para a detecção dos fungos 
nas sementes adotou-se o método de “bloter test” em caixas gerbox. Para sementes de jatobá foram utilizadas 
40 repetições de 5 sementes cada, totalizando 200 sementes analisadas. Para sementes de cedro doce foram 
utilizadas 50 repetições de 8 sementes cada, totalizando 400 sementes analisadas. E para sementes de freijó 
foram utilizadas 16 repetições de 25 sementes cada, 400 sementes foram analisadas. As sementes foram 
colocadas individualmente com auxílio de pinça esterilizada por flambagem em caixas gerbox previamente 
desinfetadas com álcool a 70%, contendo no seu interior, uma folha de papel filtro, umedecido em água 
destilada e esterilizada. Após um período de incubação de sete dias em BOD, à temperatura de 25ºC±2, sob 
regime de luz fluorescente de 40 watts, em alternância de 12 horas de luz e 12 horas de escuro (Figura 2), foi 
efetuada a contagem das espécies fúngicas e sua respectiva identificação, conforme Neeargaard (1979). 
 
Figura 2. Visualização da disposição das sementes de jatobá (A) e de cedro doce (B, C) no teste de sanidade realizado 
para a detecção de fungos. Fotos: Denise Rodrigues da Silva 2022. 
 

 
 

Fotos: Denise Rodrigues da Silva 2022. 
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As sementes foram analisadas individualmente em microscópio estereoscópico (lupa) (Figura 3). Quando não 
foi possível realizar a identificação, foram retiradas estruturas fúngicas das sementes contaminadas e feitas 
lâminas para serem examinadas ao microscópio óptico multifocal. As lâminas foram montadas pelo processo 
de pescagem direta que consiste na raspagem das sementes contaminadas com o uso de estiletes (feitos com 
agulha de costura fina). O estilete foi previamente esterilizado pelo processo de flambagem. 
O material retirado da semente foi colocado em lâminas de vidro onde foi sobreposta uma lamínula contendo 
água estéril. Após a lâmina montada, foi levada ao microscópio óptico onde a visualização foi primeiramente 
feita na lente objetiva de aumento quatro vezes (4x), depois na lente de dez vezes (10x), vinte vezes (20x) e 
quarenta vezes (40x) até a identificação da espécie fúngica, onde as imagens visualizadas foram comparadas 
com as figuras e/ou fotos com gêneros de fungos (REIS e CASA, 1998). 
 

Figura 3. Detalhe da avaliação de sementes de cedro doce no teste de sanidade na identificação de fungos  na 
superfície das sementes com auxilio de lupa. 

 

 
Foto: Denise Rodrigues da Silva 2022. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas sementes das três espécies florestais analisadas foram identificados oito gêneros diferentes de fungos, 
dos quais quatro são patógenos já conhecidos por causarem doenças em campo e dois de causarem 
deterioração das sementes durante o armazenamento. Considerando as sementes analisadas, conforme 
análise de imagens microscópicas dos fungos associados as sementes houve incidência de cinco gêneros nas 
amostras de sementes de jatobá e cedro doce, e de seis gêneros associados às sementes de freijó (Figura 4). 
 
Figura 4: Imagens obtidas no microscópio das sementes das três espécies florestais na análise do teste Bloter test na 
identificação dos fungos associados as sementes de jatobá (a), cedro doce (b) e freijó (c).  

   

Fotos: Denise Rodrigues da Silva 2022. 
 

 

 Os resultados obtidos nas avaliações das sementes de jatobá, cedro doce e freijó, foram expressos em 
porcentagem de sementes contaminadas por diferentes fungos (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Valores médios (%) da incidência de fungos associados às sementes de três espécies florestais (Jatobá, cedro 
doce e freijó), coletadas em Roraima, Brasil, 2022 

 
Espécie 

Aspergillus 
sp. 

Penicillium 
sp. 

Trichoderma 
sp.  

Verticillium sp.  Rhizopus sp.  Colletotrichum sp.  Curvularia sp Gliocladium  sp 

Jatobá 62,5 61,5  29,0  14,0 0,0  2,0 0,0 0,0 
Cedro doce 12,7 18,5 64,7 0,0 0,0 2,75 0,0 3,2 
Freijó 54,0 50,0 0,25 0,0 18,0 32,0 16,5 0,0 

 A B C 



 

 

Média 43,0 43,3 31,3 4,6 6,0 12,2 5,5 1,0 

 

 
 Os fungos dos gêneros Aspergillus sp. e Penicillium sp. apresentaram maior incidência em jatobá e freijó. 
Enquanto que fungos do gênero Aspergillus representam os de maior frequência no meio ambiente, no solo e 
em alimentos (ALVES et al., 2014). Muitas espécies deste gênero de fungos podem afetar negativamente a 
economia, devido à produção de micotoxinas potentes pela deterioração de alimentos. A presença de fungos 
no substrato não indica necessariamente a presença de toxinas, porém contagens elevadas de fungos podem 
indicar a presença de micotoxina no alimento. A presença de fungos do gênero Aspergillus, representa um 
perigo em potencial, pois pode desencadear patologias nos trabalhadores que diretamente entram em contato 
com o fungo, como a aspergilose, alergias e problemas respiratórios devido ao contato e inalação de conídios 
(ALVES et al., 2014). 
 O Penicillium sp. é um fungo causador comum do bolor do pão, que cresce em matéria orgânica morta, como 
queijo, cereais ou frutas. Várias espécies produzem bactericidas (antibióticos) que permitem ao fungo lutar 
contra a competição feroz das bactérias saprófitas pelo alimento e podem estabelecer-se e desenvolver-se em 
qualquer substrato, mas os principais são frutas, grãos, vegetais e raízes. Em sementes, este fungo provoca 
descolorações, redução na germinação, perda da matéria seca e alteração do valor nutricional. Quando a 
incidência do fungo é alta, as sementes simplesmente apodrecem, sem germinar; outras germinam, mas as 
mudas se deterioram antes de emergir. O fungo Penicillium sp está presente principalmente nos restos de 
cultura e sementes contaminadas. 
 O fungo Trichoderma sp. apresentou maior incidência no cedro doce, apresentando mais 60% das sementes 
infestadas. Fungos do gênero Trichoderma podem atuar na promoção do crescimento vegetal e incremento da 
produtividade vegetal. São conhecidos na agricultura por serem microrganismos benéficos, que atuam na 
promoção do crescimento e controle de alguns fitopatógenos que assolam culturas agrícolas como soja e trigo. 
Também apresentam potencial para o controle de fitopatógenos e para a promoção do crescimento vegetal em 
geral. Pesquisas com diferentes culturas comprovam essa capacidade e agregam informações sobre os 
mecanismos de ação desses bioagentes, contudo, ainda são pouco conhecidos os mecanismos de ação na 
promoção do crescimento em ausência de fitopatógenos. 
 Os fungos em que se constatou menor incidência foram fungos dos gêneros Colletotrichum sp, Rhizopus sp. 
e Curvularia sp., que apresentaram maior incidência no freijó, seguidas pelos fungos de gênero Verticillium sp. 
e Gliocladium sp. 
 O fungo de gênero Colletotrichum sp, pode comprometer o desenvolvimento de vagens já em início de 
formação, podendo reduzir a qualidade fisiológica das sementes (HAMAWAKI et al., 2002; GALLI et al., 2007). 
Os danos causados pelo fungo, em anos de intensa precipitação pluviométrica e temperaturas baixas durante 
o estabelecimento da cultura, podem resultar da morte de plântulas, em pré e pós emergência, do 
desfolhamento prematuro, da senescência precoce e do subdesenvolvimento das vagens e sementes 
(MANANDHAR e HARTMAN, 1999). 
 Já o fungo de gênero Rhizopus sp, é tipicamente fungo de deterioração, agentes causais da podridão das 
raízes e manchas foliares de várias culturas. O tempo de armazenagem em condições em que haja algum 
patógeno associado à semente acarreta diretamente na perda de germinação da mesma (GOULART, 1993). 
Esse fungo também é um contaminante comum de laboratório, que pode dificultar a detecção de patógenos 
por cobrir as sementes com rápido crescimento e lotes com elevada incidência podem requerer desinfestação 
superficial. Os fungos são especialmente valorizados, por serem excelentes fontes de enzimas de interesse 
industrial. Os pertencentes ao gênero Rhizopus sp possuem destaque por serem bons produtores de amilases 
e possuírem a capacidade de metabolizar misturas complexas de compostos orgânicos presentes na maioria 
dos resíduos agroindustriais (JIN et al., 2002; RAY, 2004; NOROUZIAN et al., 2006; PEIXOTO-NOGUEIRA et 
al., 2008). Além disso, espécies desse gênero já foram empregadas com eficiência na diminuição dos níveis de 
contaminação pelas micotoxinas aflatoxina B1 e ocratoxina A (FURLONG, CACCIAMANI e BUFFON, 2007). 
 O fungo do gênero Curvularia sp são considerados patógenos que infectam as plantas e os grãos ainda no 
campo quando a atividade de água está bem alta. É considerado um patógeno fraco, não causando danos às 
sementes. De todas as espécies existentes, é a que ocorre mais comumente em sementes como as de soja. 
Verticillium sp é um fungo que tem sido amplamente estudado nos últimos anos, por se hospedar em plantas e 
gerar manchas, e por vezes causar a morte, como no caso das hortaliças brasileiras (REIS; BOITEUX, 2006). 
O mesmo é considerado um nematófago, ou seja, pode ser usado no controle de nematoides (praga-do-
cafeeiro) (COSTA, 2015), sendo uma fonte biológica alternativa para combater pragas. Gliocladium sp 
apresentam grande risco à segurança alimentar, visto que possuem micotoxinas, substâncias químicas tóxicas 
que podem causar prejuízo a saúde de humanos e outros animais. 
 Em pesquisas presentes na literatura, que avaliaram a contaminação interna e externa do ar, nota-se ser 
bastante variável os gêneros dos fungos identificados. Ao serem estes gêneros comparados com nosso estudo 



 

 

é possível notar que a maioria dos nossos achados está de acordo com a literatura científica disponível 
consultada. 

 
CONCLUSÕES 
  Os testes de sanidade identificam a presença de cinco gêneros de fungos nas sementes de jatobá e cedro 
doce, e de seis gêneros associados às sementes de freijó. Foram identificados oito gêneros de fungos, nos 
testes de sanidade, para as três espécies florestais analisadas, destes quatro são patógenos que causam 
doenças em campo e dois deterioram as sementes durante o armazenamento. 
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INTRODUÇÃO 
 

Boa Vista executa políticas públicas que estimulam o crescente uso dos espaços livres e equipamentos 
públicos, com atendimento a todas as pessoas, especialmente às crianças entre 0 e 6 anos de idade. Este 
período é o primeiro momento de desenvolvimento motor e pedagógico para o indivíduo, uma vez que é nessa 
fase que se formará a base de sua estrutura cognitiva. São, portanto, nas praças, parques e escolas que a 
maior parte das crianças realizam suas atividades cotidianas como brincar, aprender e explorar. Estes espaços 
são prioritários para serem qualificados e geridos pelas políticas públicas voltadas as crianças. 
 

Figura 1 – Praça do Bairro Nova Cidade, Boa Vista-RR 

 
Fonte: Fotografias Graciete Guerra da Costa (2021). 

 
Os espaços livres e os equipamentos públicos, também denominados equipamentos comunitários, são espaços 
ou serviços que contribuem para a plena realização da vida de uma população, influenciam a percepção das 
crianças sobre o meio urbano e contribuem na formação do repertório dessas sobre a cidade. 
O Projeto Scale-up Urban 95 Boa Vista, teve início em janeiro de 2018, e é uma parceria entre a Prefeitura 
Municipal de Boa Vista, a Universidade Federal de Roraima – UFRR,  a Cia Cultural Bola de Meia, Grupo Arnaiz 
& Partners, a Fundação Bernard Van Leer, com a inserção do Centro de Ciências Tecnologia e Inovação (CCTI), 
para desenvolver “A Cidade para as Crianças”, em Boa Vista-Roraima, Brasil. As Experiências de pesquisa em 
Arquitetura e Urbanismo na Amazônia trazem uma reflexão ao programa, que trabalha o meio urbano na 
perspectiva de uma criança de 95 cm, a altura média de uma criança de 3 anos, aplicada em consonância com 
o projeto de consultoria da Fundação Bernard Van Leer. O âmbito de formação do Centro Tecnológico Territorial 
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da Prefeitura de Boa Vista está aberto a todos os tipos de conhecimentos e qualificações universitários e, 
portanto, não só inclui o conhecimento do território como tal, mas também os processos de governança de uma 
política pública como um complemento básico ao desenvolvimento de uma cidade na medida que envolvem 
seus participantes em todo o ciclo de uma política pública, da identificação do problema a avaliação da solução.  

 
Figura 2 – Início do Projeto URBAN95 em 2018 

 
Fonte: Graciete Guerra da Costa (2018). 

 

A partir de pesquisas em Arquitetura e Urbanismo na Amazônia, atreladas à Prefeitura Municipal de Boa Vista, 
ao Instituto de Arquitetos do Brasil, à Universidade Federal de Roraima e à Fundação Bernard van Leer, 
diversas atividades em campo foram realizadas sobre a Primeira Infância. O objetivo geral deste Projeto de 
Extensão foi apresentar e lançar os Guia BAPI no Teatro Municipal de Boa Vista e o Jogo de Ferramentas para 
a Primeira Infância como produtos e resultados destes estudos, bem como preparar os alunos da UFRR para 
problemáticas relacionadas ao tema. Além disso, foi realizada Oficina e um Lanche para 200 crianças na 
selvinha amazônica do Parque do Rio Branco. 
 
MATERIAL E MÉTODOS  
Em 2018, durante o Projeto Urban 95 “A cidade para as Crianças”, foram disponibilizadas 50 vagas para os 
universitários, que realizaram as atividades no CTTI e seguiram um Plano de Trabalho organizado em áreas. 
Ao longo das 27 semanas os alunos do Curso de Arquitetura da UFRR, ao mesmo tempo em que aprenderam 
conceitos, coletaram dados em campo, processaram esses dados utilizando geotecnologias, discutindo com 
seus grupos e desenvolveram propostas reforçando o seu aprendizado obtido na universidade em aplicações 
práticas na cidade em que vivem. 
Atividades como esta foram realizadas em outras cidades pela Fundação Bernard van Leer e, como produto 
desses estudos, surgiram os GUIAS PARA BAIRROS AMIGÁVEIS À PRIMEIRA INFÂNCIA – BAPI e JOGO 
DE FERRAMENTAS, organizados pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB, com a iniciativa para publicar o 
trabalho realizado pelas instituições parceiras. 
 

Figuras 3, 4, 5, 6, 7 – Guia para Bairros Amigáveis à Primeira Infância – BAPI e 
Jogo de Ferramentas 



 

 

 

 
Fonte: Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB (2022). 

 

Os Guias foram desenvolvidos a partir de uma metodologia dinâmica de avaliação, monitoramento e 
aprimoramento, com linhas de base e metas, como resultado desses estudos realizados em diferentes cidades 
brasileiras. Não obstante, o processo foi acompanhado pela realização de marcos regulatórios, documentos e 
plataformas referenciais para formulação e revisão de políticas públicas, que resultaram em padrões e diretrizes 
de desenho urbano atualizado, com resultados desejáveis, de ciclo contínuo e sinérgico. 
O primeiro guia aborda sobre a estruturação de políticas públicas, que devem considerar a primeira infância no 
plano de um bairro. Esse processo deve se basear em cinco objetivos básicos: segurança, verde e livre, 
acessibilidade, inclusividade e lúdico. O segundo guia trata-se de um manual de políticas públicas que 
apresenta materiais de indução e fomento ao projeto e a intervenções urbanas voltadas à primeira infância no 
Brasil. O terceiro guia são diretrizes para o desenho urbano, que mostra como alcançar os objetivos 
estabelecidos nos guias anteriores e apresenta os princípios e estratégias, que impactam no ambiente 
construído. O último e quarto guia apresenta indicadores para monitoramento e oferece aos gestores e técnicos 
urbanos um conjunto de métodos e informativos, que devem ser observados ao aferir os resultados de 
intervenções relacionadas à implantação dos BAPIs em suas cidades. 
O GUIA e o JOGO mostram como os espaços projetados para a primeira infância devem ser lúdicos e 
acessíveis, respeitando as características da primeiríssima infância (de 0 a 3 anos) e as crianças entre 3 e 6.  
O conceito de acessibilidade, já amplamente difundido por legislações federais e municipais, deve se basear 
na norma técnica específica (ABNT NBR 9050:2015) e garantir autonomia e segurança ao uso de todos os 
espaços livres e equipamentos sociais, como escolas, postos de saúde, assistência social, entre outros. Para 



 

 

tanto, algumas premissas devem ser adotadas na adaptação destes espaços, tais como: Localização dos 
equipamentos e espaços livres com proximidade às áreas residenciais e a creches, diminuindo a distância a 
percorrer por bebês, crianças e cuidadores; Implantação de espaços livres com proximidade ou interface com 
equipamentos sociais, de forma a integrarem uma centralidade urbana para usufruto da primeira infância, 
inclusive com proximidade às áreas residenciais; Garantia de provisão de acesso livre de barreiras, sem 
degraus ou desníveis maiores que 15 mm; Implantação de equipamentos e espaços livres, que sejam 
equipados com mobiliário urbano para primeira infância, incluindo crianças de 0 a 3 anos; 
Para a completude da acessibilidade desses espaços é fundamental a atenção ao conforto de bebês, crianças 
e cuidadores. O conforto pode ser atingido pela implantação de mobiliário urbano, sinalização e espaços para 
cuidado dos pequenos. Os espaços devem incluir: Playground e áreas de recreação; Bancos e espaços de 
descanso; Espaços de interação com a vegetação e canteiros nas áreas de lazer e no espaço escolar; 
Existência de bebedouros; Existência de sanitários e trocadores equipando os espaços livres e nos 
equipamentos, inclusive com uso prioritário. Existência de espaços flexíveis para atividades, tais como: 
refeições, brincadeiras e jogos. 
Espaços acessíveis podem ser, com a mesma eficiência, pensados para serem lúdicos. No atendimento das 
normativas técnicas de acessibilidade podemos incluir, com respeito aos níveis admissíveis de contrastes de 
cores, texturas e formas, a demarcação de pavimentos com materiais coloridos e/ou texturas, a demarcação 
de jogos na calçada. Também deve ser priorizado o mobiliário urbano lúdico, brinquedos acessíveis e espaços 
flexíveis para a realização de atividades. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A apresentação e lançamento do projeto foram realizados no dia 23 de março de 2022, considerado o mês da 
Primeira Infância, no Teatro Municipal de Boa Vista. As publicações que foram disponibilizadas pelo IAB para 
o lançamento não foram vendidas. O material foi distribuído para as instituições que participaram do evento.  
 

Figura 8 – Convite para o Lançamento dos Guias BAPI e Jogo de Ferramentas 

 
Fonte: Graciete Guerra da Costa (2022). 

 
Foram convidados a Prefeitura de Boa Vista, o Reitor da UFRR, o Presidente do CAU/RR, o Presidente do 
CREA/RR, a Coordenadora do Observatório da Cidade, a Presidente da EMHUR, Superintendente do IEL, 



 

 

membros do Conselho das Cidade - COMCID, as universidades e escolas públicas, particulares e movimentos 
sociais, parceiros do IAB-RR. A participação dessas entidades públicas e sociais se faz importante por serem 
diretamente ligadas ao desenvolvimento urbano, especialmente na escala do bairro. A apresentação e entrega 
dos guias para esses representantes fornece...  
 

“ferramentas necessárias para a construção de um bairro mais completo onde famílias possam prosperar 
de modo saudável. Também fornecem um embasamento conceitual para que os tomadores de decisão, 
gestores e demais profissionais estejam habilitados a lidar com a linguagem do desenvolvimento infantil, 
permitindo-lhes estruturar o processo de tomada de decisão com fundamentações sólidas baseadas em 
evidências locais (IAB; Fundação van Leer, 2022, p. 12)” 
 

No dia 27 de março de 2022, domingo, às 16:00, houve uma área de Selvinha Amazônica, no Parque do Rio 
Branco, disponibilizada para a Oficina e lanche. O Parque do Rio Branco abriga a maior Selvinha Amazônica 
de Boa Vista, com 6.984 m² é composta por mais de 160 elementos artísticos e esculturas dos bichinhos da 
Amazônia. A Selvinha possui oito cenários e conta com área seca e molhada. O colorido garante um cenário 
lúdico e encantador. A área do IAB foi montada para brincadeiras, as mais diversas, seguidas de um delicioso 
lanche.  
O evento GUIA para Bairros Amigáveis à Primeira Infância – BAPI, foi desenvolvido pelo IAB/RR, PMBV e 
UFRR.  

Figura 9 – Playground específico para crianças de 0 a 3 (três) anos. 

 
Fonte: Fotografia Graciete Guerra da Costa (2022). 

 

CONCLUSÕES 
 

O Projeto de Extensão GUIA PARA BAIRROS AMIGÁVEIS À PRIMEIRA INFÂNCIA – BAPI e JOGO DE 
FERRAMENTAS DO IAB/RR possibilitou parceria entre a Universidade Federal de Roraima – UFRR, a 

Prefeitura Municipal de Boa Vista, Grupo Arnaiz & Partners, a Fundação Bernard Van Leer, para desenvolver 
“A Cidade para as Crianças”, em Boa Vista-Roraima, Brasil. Potencializou a construção de pontes com outras 
instituições para um trabalho conjunto. 
Além disso, proporcionou a participação dos acadêmicos na confrotação com problemas e condicionantes reais, 
onde serão aplicados todos seus conhecimentos adquiridos em sala de aula. A apresentação e entrega dos 
guias promoveu o intercâmbio e a troca de saberes com representantes públicos e sociais da cidade, cumprindo 
com o real papel de um Projeto de Extensão, que é levar a Universidade para além do seu campus e exercer a 



 

 

sua função social: devolver à comunidade informação, técnicas e processos para sanar deficiências e melhorar 
a qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO 
A importância e a difusão dos hábitos de higiene intensificaram-se no período de pandemia da Covid 19, através 
dos meios de comunicação, para evitar a propagação de vírus. Neste contexto, o presente estudo tem como 
objetivo, analisar uma ação sobre higiene corporal desenvolvida em uma turma do primeiro ano do ensino 
fundamental, como estratégia metodológica para contribuir no processo de alfabetização científica dos 
estudantes. A alfabetização científica proporciona conhecimentos científicos suficientes para que o indivíduo 
possa interpretar os fenômenos que acontecem em sua volta e buscando explicações sobre os mesmos, 
portanto, a importância da aprendizagem na infância permite ao aluno desenvolver na sala de aula habilidades 
que lhes permitam atuar consciente e racionalmente dentro e fora do contexto escolar, compreendendo os 
conceitos científicos para ir em busca de respostas para os problemas percebidos.  
É primordial que ocorram mudanças no ensino de ciências, principalmente no que se refere a explicação e o 
uso de conceitos e ideias cientificas no dia a dia da sala de aula, pois o ensino de ciências não deve se 
preocupar somente em trazer informações para a sala de aula, mas também trabalhar com aquilo que o aluno 
já sabe (SASSERON; DUSCHL, 2016). E para que isso aconteça, o professor deve estar capacitado e muito 
bem-preparado para explorar todo potencial criativo que o aluno apresenta nos primeiros anos, este profissional 
deve ter claro como essas orientações serão repassadas em uma fase de descobertas, de forma lúdica no 
emprego de uma linguagem acessível. 

A nossa responsabilidade maior no ensinar ciências é procurar que nossos 
alunos e alunas se transformem com o ensino que fazemos, em homens e 
mulheres mais críticos. Sonhamos que, com o nosso fazer educação os 
estudantes possam tornar-se agentes de transformações-para melhor do mundo 
em que vivemos. [...] (CHASSOT, 2014, p. 55). 

Desse modo, tem-se na Alfabetização Científica (AC), o principal objetivo para o Ensino de Ciências, de acordo 
com Sasseron (2011) aponta que “A AC deve desenvolver em uma pessoa qualquer, a capacidade de organizar 
seu pensamento de maneira lógica, além de auxiliar na construção de uma consciência mais crítica em relação 
ao mundo que a cerca”. 
Sendo assim, a cabe a escola promover um ensino de ciências com foco na alfabetização científica, durante as 
aulas o professor deve estar atento para perceber as dificuldades dos alunos e então redirecionar sua prática 
visando a superação dessas dificuldades, pois só assim o aluno será capaz de ampliar cada vez mais suas 
experiências e seus conhecimentos. 
Nesse sentido, esse processo de iniciação para a Educação Científica, deve começar desde os anos iniciais, 
onde se inicia a interação dos indivíduos nos mais diversos espaços e com diversos pares. Os autores 
Cascais;Terán (2015, p. 23) corroboram afirmando que “a alfabetização científica tem como foco fazer com que 
as pessoas compreendam a linguagem da ciência”. Sendo assim, seu significado está diretamente ligado ao 
ensino de Ciências e suas aplicações na vida cotidiana, já que ela se faz necessária para se compreender o 
mundo em que se vive.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
A teoria da aprendizagem significativa tem como seu defensor David Ausubel, que em 1985 a apresentou no 
meio científico, onde o foco principal para a aprendizagem do aluno são os conhecimentos prévios que se 
tornam pontos de ligação para as novas aprendizagens. Segundo essa teoria, para que a aprendizagem 
significativa possa acontecer, é necessário que os conteúdos estudados sejam de fato significativos, de modo 
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que o aluno possa estabelecer pontos de ancoragem entre o novo e o antigo, e assim gerar novas 
aprendizagens.  

Aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente 
interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já 
sabe. Substantiva quer dizer não-literal, não ao pé-da-letra, e não-arbitrária 
significa que a interação não é com qualquer ideia prévia, mas sim com algum 
conhecimento especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do 
sujeito que aprende (MOREIRA,2010, p.2). 

Considera-se então que os conhecimentos prévios são a base que o novo conhecimento se ancora, cabe 
ressaltar que muitas vezes os alunos chegam à escola com seus conhecimentos básicos, só que estes estão 
adormecidos, sendo o papel do educador descobrir esses conhecimentos prévios e ativá-los, e em cima disso 
inserir os novos conteúdos. Para Ausubel (1982) essas ideias são chamadas de subsunçores, que nada mais 
é do que o conhecimento que o aluno já tem, ou seja, uma ideia ou uma proposição já existente na estrutura 
cognitiva, capaz de servir de âncora para uma nova informação, de modo que esta adquira significado para o 
aluno. 
As atividades propostas foram elaboradas a partir de situações-problemas, utilizando, inicialmente, uma 
atividade como organizador prévio, onde a professora apresentou o vídeo “higiene” da Turminha da Liberdade, 
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=oV5FtmEX_tk  e em seguida fez o seguinte questionamento: 
“Você sabia que existem vários tipos de higiene para manter a saúde do nosso corpo?”, os alunos comentaram 
sobre diversos materiais utilizados durante a higiene, o que serviu de  entrada da roda de conversa, com o 
intuito de associar e resgatar os conhecimentos adquiridos pelos alunos. 

Salienta-se que, durante a abordagem dos conceitos, foi levado em consideração os princípios da diferenciação 
progressiva e da reconciliação integradora, ou seja, foram abordados e evidenciados os conceitos gerais, e em 
seguida os conceitos específicos, retomando os aspectos mais importantes, relacionando e diferenciando esses 
conceitos.  

A ação buscou desenvolver as habilidades, EI03CG04 e EF01CI03 da BNCC na disciplina ciências, sendo elas:  
EI03CG04 - Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência”, onde 
serão trabalhadas as competências: Escuta, fala, pensamento e imaginação; Traços, sons, cores e formas e 
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações  e EF01CI03 - Discutir as razões pelas quais os 
hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as 
orelhas etc.) são necessários para a manutenção da saúde.  

O quadro 1, apresenta duas aulas aplicadas no primeiro ano do ensino fundamental durante a aplicação de 
uma pesquisa. Salienta-se que, a pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) da UERR, 
com CAAE   nº 59802922.8.0000.5621 e parecer nº 5.511.891. 

Quadro 1: Atividades desenvolvidas. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AÇÕES 
RELACIONADAS 
À TAS 

HORA/AULA 
 

DATA RECURSOS 
DIDÁTICOS 

AULA 1 

Atividades 
Aula expositiva: debates através 
de roda de conversa e música. 
Apresentação de um vídeo sobre 
higiene corporal; desenho dirigido. 
 

Conhecimentos 
prévios 
Organizador 
Prévio  
(Resgate dos 
subsunçores) 

2 aulas 
(2h) 

05/08/2022 Caixinha de som, 
aparelho celular, tv, 
pen drive, papel A4, 
lápis preto, lápis de 
cor, giz de cera, 
hidrocor.  

AULA 2 

Atividades 
  Questionamento: Você sabia que 
existem vários tipos de higiene 
para manter a saúde do nosso 
corpo? 
Higiene corporal- cartaz coletivo e 
confecção do livro de pano. 
Atividades- visita de um dentista 
para uma palestra sobre a 
importância da higiene bucal e 
teatro dirigido.  
 

Situação-problema 
inicial (1) 
Abordagem do 
conteúdo 
(Diferenciação 
progressiva)] 
Discussão do 
conteúdo  
(Reconciliação 
integradora) 

2 aulas 
(2h) 

12/08/2022 Papel madeira, tinta 
guache, pincel, tnt, 
cola quente, kit de 
brinquedo de 
dentista, aparelho 
celular, caixinha de 
som. 
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Fonte: Pesquisadora, 2022. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Tomando como base as atividades da SD proposta nesta pesquisa, constituem-se os instrumentos de avaliação 
dos indicadores da Alfabetização Científica (SASSERON; CARVALHO, 2008), pois estes são entendidos como 
habilidades necessárias a serem desenvolvidas pelos estudantes na promoção da AC.  
No quadro 2, é apresentado os indicadores que foram utilizados nas análises, com a finalidade de se saber se 
os objetivos propostos foram ou não alcançados, ao longo do desenvolvimento da SD. 
 

QUADRO 2: Indicadores de Alfabetização Científica definidos por Sasseron e Carvalho (2008). 

Indicadores da AC Descrição 

Seriação de informações Momentos da roda de conversa, onde listamos os itens utilizados na higiene 
corporal e bucal. 

Organização de informações De que modo as informações recebidas estão sendo organizadas? 

Classificação de informações Quando separamos os elementos utilizados na higiene corporal, utilizamos uma 
hierarquia. 

Raciocínio lógico Na roda de conversa, foram colocadas explicações derivadas do pensamento a 
partir da problemática. 

Raciocínio proporcional Explicação das relações entre as informações recebidas. 

Levantamento de hipóteses O que eu penso é verdade? A escovação impede que os dentes estraguem. 

Teste de hipóteses De que forma posso explicar que a escovação frequente impede que os dentes 
estraguem com facilidade? 

Justificativa Dá certeza ao que se fala. Ex: Se cuidarmos dos dentes, eles ficarão saudáveis. 

Previsão Afirma e tenta prever o que pode acontecer. Ex: Se não escovar os dentes, é 
preciso arrancar. 

Explicação Consegue relacionar de forma estruturada as informações recebidas. 

 
Fonte: Adaptação da pesquisadora de Sasseron e Carvalho (2008). 

 
Os indicadores de AC são divididos em três grupos: O primeiro grupo está diretamente relacionado ao trabalho 
com os dados durante uma investigação. São as atividades de Seriar, Organizar e Classificar Informações. Na 
primeira aula, na roda de conversa, abordamos pontos referentes á higiene corporal, onde os alunos 
desenvolveram vários pontos, entre eles: “quando vou tomar banho, eu tenho que usar sabonete e xampu, 
primeiro eu vou me molhar e passar o xampu e depois o sabonete, aí eu ligo o chuveiro e depois eu vou me 
enxugar com a toalha”. Nesta fala, observamos que o aluno em questão desenvolveu a seriação (quando fez a 
lista de itens), a organização (quando pensou nas etapas) e a classificação (quando utilizou de uma certa 
hierarquia para usar os produtos).  
O segundo grupo está relacionado à estruturação do pensamento. Neste grupo está o uso do raciocínio lógico 
e proporcional. Na segunda aula, quando ocorreu a palestra com a dentista e o teatro, após as atividades, 
surgiram as seguintes falas: “a dentista falou que tem que escovar os dentes, se não o bichinho entra e dói”, “a 
minha mãe manda eu escovar os dentes todos os dias”, “deixa eu ver se tem algum bichinho no seu dente, 
abre a boca!”. Percebemos então que eles começam a estruturar o pensamento, a partir das informações que 
receberam.  
Por fim, o último grupo reúne os indicadores relacionados à busca do entendimento da situação analisada. 
Fazem parte deste grupo os seguintes indicadores da Alfabetização Científica: levantamento de hipótese, teste 
de hipótese, justificativa, previsão, explicação. Ainda na conversa que encerrou a segunda aula, percebe-se 
que este terceiro grupo também é citado, quando por exemplo, a aluna questiona:” será que eu aprendi certo? 
Se eu escovar sempre os dentes, eles não irão estragar? mas a dentista disse e ela mostrou” entra nesse ponto 
o levantamento de hipóteses e a justificativa, onde o pensamento é exposto e ao mesmo tempo se tenta 
justificar o motivo da afirmação. Outro aluno respondeu: “ se a gente cuidar dos dentes, eles ficam sempre 
saudáveis, se não, você vai ter que ir no dentista arrancar e vai doer” Podemos observar a previsão e a 
explicação, onde ele adianta o que pode acontecer (precisar arrancar se não cuidar) e consegue relacionar as 
informações que recebeu. 

Atividades trabalhadas: 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte Acervo da pesquisadora (2022) 
 

 
CONCLUSÕES 
Diante do diagnóstico por meio das observações e a aplicação das atividades no decorrer do desenvolvimento 
do tema proposto, foi possível identificar a construção do conhecimento ao levantar os questionamentos, onde 
os alunos foram conduzidos para uma mudança de ações a um reconhecimento da importância da higiene 
corporal e bucal, o que se percebeu ao finalizar as atividades propostas.  
Portanto, estes indicadores tiveram a perspectiva de trazer um rico subsídio para a formação de gerações mais 
preocupadas com a higiene, começando pelas séries iniciais, associando com a disciplina Ciências da natureza, 
pois segundo Capra (2006, p.13) nos lembra e destaca a responsabilidade em deixar para filhos e netos um 
mundo com as mesmas oportunidades que temos hoje. Nesse víeis, é importante ressaltar que as ações 
precisam começar na mais tenra idade, ou seja, desde os anos iniciais assumindo uma forma dinâmica, atrativa, 
científica e visual para que nos anos posteriores anos, esses estudantes tenham o os conhecimentos 
necessários, aguçando o senso investigativo, crítico e reflexivo para o processo de aprendizagem. Assim, 
entendendo a importância da aprendizagem na infância, o Ensino de Ciências, preparar o aluno desenvolvendo 
na sala de aula habilidades que lhes permitam atuar consciente e racionalmente dentro e fora do contexto 
escolar, compreendendo os conceitos científicos para ir à busca de respostas para os problemas percebidos, 
permitindo entre outros aspectos, “impulsionar a transformações e formar indivíduos criativos, empreendedores 
e dotados de consciência global” (SOARES; LHULLIER, 2010, p. 02). 
E para que isso aconteça, o professor deve estar capacitado e muito bem-preparado para explorar todo 
potencial criativo que o aluno apresenta nos primeiros anos, este profissional deve ter claro como essas 
orientações serão repassadas em uma fase de descobertas, de forma lúdica no emprego de uma linguagem 
acessível. 
 
AGRADECIMENTOS 
Aos professores do PPGEC/UERR  

___________________ 
AUSUBEL, D. P. A aprendizagem Significativa. São Paulo: Moraes, 1982. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: Ministério da 

Educação, 2017. 

CAPRA, O Ponto de Mutação. Tradução Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 445p., 2006. 

CHASSOT, A. Alfabetização Científica: questões e desafios para a educação. 6 ed. Ijuí: Unijuí, 2014. 

MOREIRA, M. A.; MASINI, E. F. S. Aprendizagem Significativa: a Teoria de David Ausubel. São Paulo: Centauro, 2011. 

SASSERON, L. H. Alfabetização Científica no Ensino Fundamental: Estrutura e Indicadores deste processo em sala de aula. 2008. 267f. Tese 

(Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação da USP, São Paulo, 2008.  

SASSERON, L. H; CARVALHO, A. M. P. Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica. Investigações em ensino de ciências, Porto Alegre, 

v. 16, n. 1, p. 59-77, 2011. 

SASSERON, L. H; DUSCHL. R. A. Ensino de ciências e as práticas epistêmicas: o papel do professor e o engajamento dos estudantes. Investigações 

em ensino de ciências, Porto Alegre, v. 21, n. 2, p. 52-67, 2016. 

CAPRA, F. A Teia da Vida: Uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 2006. 

SOARES, Eliana Maria do Sacramento; LHULLIER, Cristina. Ambientes não formais de aprendizagem e a formação do professor de Ciências. In: V 

Congresso Internacional de Filosofia e Educação, Caxias do Sul, RS, maio de 2010. 



 

 

IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA DO PLÁSTICO EM CENTRO ACADÊMICO COMO FERRAMENTA 
PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL RELACIONADA À POLUIÇÃO PLÁSTICA  
 
CAMPOS DA ROCHA1,2*, Franciele Oliveira, CARDOSO1, Viviane de Araújo; CIDADE1, Mirla Augusto Janaína; 
COSTA1, Luiz Antonio Mendonça Alves; DA COSTA1, Graciete Guerra; DUARTE1, Ednalva Dantas Rodrigues da 
Silva; FERREIRA1, Renato Fonseca; FLACH1, Adriana; PANERO1, Francisco dos Santos; RIZZATTI1, Ivanise Maria; 
ROCHA, Ricardo Campos; ROSÁRIO1, Rui Alexandre R. D.; SILVA1, Simone Rodrigues; SILVA1, Vanessa dos 
Santos Level 

1Universidade Federal de Roraima. (franciele.darocha@ufrr.br) 
2 Programa de pós-graduação em Recursos Naturais - UFRR 

Palavras-Chave: Poluição Plástica, Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental, Química Ambiental, Coleta Seletiva. 

INTRODUÇÃO 

 
 A produção e uso de plástico aumentou significativamente desde 1950, em função da sua praticidade e custo. 
De acordo com o Plastics Europe (2021), em 2020 foram produzidos 367 milhões de toneladas de plásticos no 
planeta. Esse alto consumo associado a má gestão dos seus resíduos tornou a poluição plástica um dos 
maiores problemas ambientais recentes (CAMPOS DA ROCHA et al., 2021). 
Associada a isto, a pandemia de COVID-19, ainda em curso, acentuou o consumo de plástico de uso único 
(máscaras, luvas, lenços, equipamentos de proteção individual (EPI) descartável, etc.), ligando-se ainda a 
interrupção de diversos processos regulatórios de plásticos com longo tempo de degradação, bem como da 
gestão de resíduos, o que agravou a situação de poluição plástica, em especial nos países já sobrecarregados 
com falta de infraestrutura e saneamento básico de baixa eficiência (EBNER; IACOVIDOU, 2021). 
Em virtude da natureza recalcitrante dos plásticos e sua acumulação, estes podem causar estresse biológico 
através das próprias partículas, distúrbios no funcionamento de células, lixiviação de aditivos (inorgânicos e 
orgânicos) para ecossistemas, entre outros. O tamanho reduzido (micro e nanoplásticos) facilita a sua ingestão 
por organismos que estão na base da cadeia alimentar chegando até o ser humano. Além disso, adicionam-se 
aos seus potenciais efeitos perigosos, outros contaminantes, como poluentes orgânicos persistentes, podem 
ser adsorvidos e bioacumulados, como poluentes orgânicos persistentes (CAMPOS DA ROCHA et al., 2021; 
REVEL; CHÂTEL; MOUNEYRAC, 2018). 
Sem sensibilização da comunidade e mudanças em relação a gestão de resíduos e melhorias de infraestrutura, 
espera-se que os corpos hídricos contenham uma tonelada de plástico para cada 3 toneladas de peixe até 2025 
e até 2050, mais plásticos que peixes, em peso (MACARTHUR, 2017), com consequências terríveis para a 
saúde, a economia, a biodiversidade e o clima.  
Recentemente, em março de 2022, 175 países, incluindo o Brasil, se reuniram na Assembleia das Nações 
Unidas do Meio Ambiente, em Nairobi-Quénia, para assinar o primeiro acordo global contra a poluição plástica. 
Esse acordo propõe, entre as 14 resoluções, uma mudança significativa para uma economia circular a fim de 
reduzir o volume de plásticos que entram nos oceanos em mais de 80% até 2040, apostando no 
comprometimento social a favor do desenvolvimento sustentável (ONU, 2022). 
Acredita-se que uma grande chave para atingir tal objetivo está na educação ambiental, implantação de coleta 
seletiva e gestão adequada dos resíduos. Todavia, muito ainda precisa ser feito, principalmente em países sem 
infraestrutura básica. No Brasil, 45% da população não possui tratamento de esgoto (ANA, 2017) e 78% dos 
municípios não possuem coleta seletiva (CEMPRE, 2020), incluindo Boa Vista – RR. 
Considerando o atual contexto da poluição plástica em diferentes ambientes naturais que vem aumentando de 
forma assustadora em rios e igarapés de Roraima e em especial, de Boa Vista, a Universidade Federal de 
Roraima - UFRR, por intermédio do curso de Licenciatura em Química, a partir de 2022 começou a desenvolver 
o projeto de extensão “Nossos rios sem plástico: ações para o desenvolvimento sustentável”, que visa propor 
ações para Educação/Reeducação Ambiental da comunidade interna e externa à UFRR quanto à poluição 
plástica, contribuindo para o atendimento do acordo global contra a poluição plástica e dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável - ODS. Ante o exposto, este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de 
experiência sobre a primeira ação do projeto que ocorreu em agosto de 2022 no Centro de Ciências e 
Tecnologias – CCT/UFRR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho, em andamento, faz parte do projeto de extensão “Nossos Rios Sem Plásticos: ações para o 
desenvolvimento sustentável” aprovado pelo Edital 12/2022 da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão 
da Universidade Federal de Roraima (PRAE/UFRR). Dentre as ações do projeto está o recebimento dos 
resíduos plásticos pela comunidade. Em função da estratégia do projeto, foi escolhida a segunda-feira em 
escala quinzenal para ação no CCT, bloco V da UFRR – Campus Paricarana (Figura 1), local este, determinado 
em função de maior agregação de membros do projeto no centro acadêmico e localização estratégia para 
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recolhimento, limpeza e segregação posterior do material. A equipe do projeto é composta por professores dos 
cursos de Licenciatura em Química e Arquitetura do CCT e 2 bolsistas, estudantes dos cursos de Engenharia 
Civil e Geografia da UFRR. 
 

Figura 1. Local da ação – Segunda do Plástico no CCT. 
 

 
Fonte: Adaptado do Google Earth. 
 
Inicialmente foi criada uma rede social – Instagram® “Nossos Rios Sem Plástico – RR” (Figura 2) para 
divulgação do projeto, ações e informações quanto à poluição plástica para comunidade integrada.  

 
Figura 2. Página de rede social – Instagram® “Nossos Rios Sem Plástico – RR” para divulgação do projeto. 

 

 



 

 

Todo o material informativo é organizado pela equipe do projeto e posteriormente divulgado em diferentes 
canais para mobilizar a comunidade. O projeto está organizado em etapas que compreendem a organização, 
mobilização e recepção dos resíduos plásticos nas segundas-feiras quinzenais em cronograma previamente 
divulgado. Após a coleta, os resíduos são limpos, caso necessário, pesados e organizados de acordo com o 
tipo de plástico para entrega no Centro de Reciclagem da cidade de Boa Vista-RR. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Antecedendo a Segunda do Plástico no CCT, algumas informações sobre poluição plástica e suas 
consequências, diferença entre resíduo e rejeito e orientações quanto à organização dos resíduos plásticos 
para descarte foram abordadas nas redes sociais do projeto, chamando a atenção da comunidade integrada 
quanto ao tema. Além disso, uma semana antes da ação, foi realizada a divulgação também via WhatsApp®, 
buscando disseminar, o máximo possível, o tema e ação. 
Um material de orientação criado pelos bolsistas do projeto trouxe informações essenciais sobre os tipos de 
plásticos reciclados, a importância do reuso acima do descarte, bem como, a razão da entrega de resíduos 
plásticos limpos, visando sensibilizar e esclarecer essas questões para a comunidade. A Figura 3 mostra o 
material produzido para divulgação em redes sociais. 
 

Figura 3. Material de orientação divulgado para “Segunda do Plástico no CCT”. 

 

 
 
As primeiras ações foram realizadas nos dias 15 e 29 de agosto de 2022. A Figura 4 apresenta um registro de 
entrega do material pela comunidade. 
 

Figura 4. Registros da entrega de resíduos plástico na ação Segunda do Plástico no CCT 
 

 



 

 

 
 

 
Foram coletados 9,6 kg de resíduos plásticos limpos e secos com a seguinte ordem de abundância: polietileno 
tereftalato – PET (1) > polietileno de alta densidade – PEAD/PEHD (2) > polietileno de baixa densidade – PEBD 
(4) > polipropileno – PP (5) > outros plásticos (7) > poliestireno – PS (6) > policloreto de vinila – PVC (3). Sendo 
o PET o tipo de plástico mais coletado e o PVC o de menor predominância. A Figura 5 mostra a separação dos 
resíduos por tipo de plástico. 
 

Figura 5. Resíduos plásticos limpos e separados por tipo de plástico. 
 

 
 

Ainda é observada uma participação tímida da comunidade, indicando a necessidade de mais ações de 
aproximação com a comunidade e sensibilização não somente para participação da ação “segunda do plástico 
no CCT”, mas acima disso, na construção de estratégias sustentáveis em função dos grandes impactos 
ambientais e suas consequências sentidas diretamente pela própria. 
De acordo com Renato Ferreira, bolsista do projeto, a ação “... é tanto um amparo para mim, como creio que 
será para a sociedade Roraimense como um todo. É uma das formas de saída para os dilemas que somos 
colocados cotidianamente de “como seremos mais conscientes e como faremos isso?”. De forma teórica, nos 
é dito que precisamos nos conscientizar, ser mais sustentável no nosso consumo, cuidar do planeta. Contudo, 
sinto que não temos um rumo de como exercer isso na prática. Sendo assim, esta ação, significa uma variável 
para a prática e um caminho para entendermos o que fazer com o plástico que utilizamos, indagação essa 
levantada por mim várias vezes. Acredito que outros indivíduos também questionam-se! Desse modo, a ação 
instiga o exercício da cidadania para aqueles que se importam e não sabem como agir e sobretudo deixa a 



 

 

reflexão que precisamos caminhar pela busca da melhora, e por um ambiente ecologicamente equilibrado e só 
iremos alcançar esse objetivo quando a teoria for acompanhada com por prática qualitativa.”  
Vanessa Silva, também bolsista do projeto, por sua vez, diz no seu relato de experiência que: “...Dentre os 
participantes do projeto, eu seja talvez quem mais se identifica com a percepção da comunidade geral quanto 
a visão e conhecimento sobre a poluição plástica, uma vez que nunca fiz pesquisas tão específicas sobre o 
tema em outro momento. Produzindo o material para as campanhas ou fazendo a separação do nosso resíduo 
plástico em casa percebo o quanto a informação sobre o descarte desse material é escassa até para nós que 
somos da comunidade acadêmica, como exemplo disso, é notório para mim que uma garrafa PET é reciclável, 
mas não alertava para outros materiais como uma embalagem de isopor, CDs ou canetas sem tinta que também 
são passíveis de reciclagem. Por isso, vejo essa ação como uma iniciativa importante para voltar a atenção da 
sociedade à esta problemática, sendo uma forma significativa de reeducação ambiental.”  
Assim também, de acordo com um morador do bairro Aeroporto da cidade de Boa Vista – RR, participante da 
ação, houve uma oportunidade importante de reflexão: “Tomei conhecimento deste projeto e resolvi separar os 
resíduos plásticos na minha casa. Para minha surpresa, mais de 50% de todo o meu lixo é composto por 
resíduos plásticos, pois os produtos que compramos, sejam naturais ou industrializados estão em embalagens 
plásticas. Este projeto extravasa a esfera teórica, trazendo na prática uma atitude de real impacto ambiental, 
que será potencializada não apenas pela recepção e adequada destinação destes resíduos, mas, influenciará 
pessoas quanto a conscientização do uso, reuso e reciclagem destes materiais, que embora se destinem a 
facilitar nossas vidas, acabam sendo descartados em nossos rios e mares”. 
Sendo assim, acredita-se que o projeto em continuidade promove a disseminação de conhecimentos, quanto 
ao desenvolvimento sustentável, em especial ao uso do plástico, por meio da interação dialógica da 
comunidade acadêmica com a sociedade. Permite também a participação ativa e transformadora das pessoas 
com a sua comunidade local, contribuindo para formação de cidadãos críticos e responsáveis com o 
desenvolvimento sustentável. 
Somado a isso, acredita-se que os resultados do projeto poderão induzir a criação de leis/regulamentos que 
minimizem o acúmulo de plásticos em diversos ambientes, atuando não só no controle das fontes de poluição 
como na sua prevenção, motivando a geração de uma sociedade mais consciente e atuante, atendendo ao 
acordo global contra a poluição plástica, recentemente estabelecido. 

 
 

CONCLUSÕES 

 
Com a aplicação desta proposta, além da aproximação entre a instituição e a comunidade, estão sendo criados 
movimentos de preservação do meio ambiente, sensibilização/mobilização social em prol do desenvolvimento 
sustentável e contribuição para formação acadêmica-cidadã crítica quanto ao papel do profissional frente aos 
problemas ambientais vigentes na sociedade.  
Esta ação mostra-se inteiramente articulada e atende ao plano de desenvolvimento institucional da UFRR 2021-
2025 em que apresenta a sustentabilidade como um dos princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais 
incentivando práticas ambientalmente adequadas, construídas, aprendidas e desenvolvidas, dentro de seus 
próprios espaços, para a promoção da qualidade de vida e da conservação ambiental. Além da inserção dos 
conhecimentos concernentes à educação ambiental na sociedade, mediante temas relacionados com o meio 
ambiente e o desenvolvimento sustentável. 
Os resultados desta ação podem também estimular governos sobre a necessidade de inserir políticas públicas 
para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) contidos na Agenda 2030 das Nações 
Unidas (ONU 2019) e acordo mundial no combate da poluição plástica, garantindo a utilização e conservação 
dos ambientes da cidade. 
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INTRODUÇÃO 
A análise espacial usando o algoritmo de Kernel oferece subsídios para a discussão de fenômenos biológicos, 
como a ocorrência de doenças (TASSINARI et al., 2004; NUNES et al., 2020), monitoramento ambiental 
(SANTOS et al., 2012; SOUZA et al., 2013; VIEIRA et al., 2018) e também sociológicos, como a criminalidade 
(HARRIES, 1999; LOBO et al., 2021). No estudo em questão, discutimos a distribuição de ocorrência e 
reincidência de infrações cometidas por adolescentes na cidade de Boa Vista capital de Roraima, sob a hipótese 
de que o local de moradia é um fator causal importante que afeta a ocorrência e a reincidência de infrações 
cometidas por menores infratores. A construção da hipótese do estudo se baseia no entendimento do espaço 
urbano conforme descrito por Maricato (2013) e Souza (2010). Neste caso utilizamos o mapa de bairros de Boa 
vista como proxy (variável substituta) para tentar explicar a ocorrência de ato infracional e a sua reincidência 
por adolescentes no período de 2018 a 2020 a partir da confecção de mapas utilizando a função de densidade 
de Kernel (n de casos / km2) em programa de Sistemas de Informações Geográficas – SIG.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Área de estudo – A área de estudo abrange todos os 55 bairros de Boa Vista, incluindo também o bairro Santa 
Cecília que pertence ao município de Cantá, na margem esquerda do rio Branco (Figura 1). O Clima de Boa 
Vista é o Aw (clima tropical de savana) (BARNI et al., 2020). A temperatura média anual em Boa Vista é 26.8 
°C (CLIMATE, 2022) e a precipitação média anual medida na estação meteorológica de Boa Vista pelo Instituto 
Nacional de Meteorologia – INMET é de 1.653 mm (n=45 anos) (https://portal.inmet.gov.br/). 
 
Figura 1. Área de estudo: em (A) estado de Roraima indicando o município de Boa Vista, e em (B) sede municipal com 
os bairros. Os números no mapa correspondem ao nome dos bairros na legenda abaixo da figura. Escala: 1: 110.000. 

 
Fonte: os Autores. 
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Banco de dados – O banco de dados utilizado nas análises consistiu de valores numéricos em uma planilha 
eletrônica do software Excel de infrações e reincidências de adolescentes residentes em Boa Vista no período 
de 2018 a 2020 no nível de bairros. Para a espacialização desses dados foi utilizado um arquivo shapefile de 
polígonos (vetor) dos bairros de Boa Vista. Os valores foram associados aos bairros com a criação de um outro 
arquivo shapefile de pontos considerando o centroide (coordenadas de latitude e longitude) de cada polígono 
representando cada bairro no mapa e cruzando com os dados da planilha do software Excel. Este mesmo 
procedimento foi realizado com os dados do número de habitantes por bairros considerando o censo de 2010 
(BRASIL-IBGE, 2022). Pontos referentes aos bairros Santa Cecília, pertencente ao município de Cantá e Pedra 
Pintada, localizado na margem esquerda do rio Cauamé, foram criados com a coleta das coordenadas de 
latitude e longitude a partir do aplicativo Google Maps (https://www.google.com.br/maps/). 
 
Dedução do raio de busca -  Para a criação dos mapas, a partir da análise de Densidade de Kernel (número 
de casos por km2), foi utilizado o software Quantum Gis (QGis) Desktop 2.18.15 (https://www.qgis.org/). Para a 
dedução do “raio de busca” como parâmetro para a suavização e melhor representação dos índices nos mapas, 
foi utilizado o método do quadrado médio. A aplicação do método consistiu na realização de três (3) passos. 
Primeiro (1) foi calculada a área média (hectares) dos bairros. Em seguida (2) foi criada uma área em forma de 
quadrado com a mesma área média dos bairros. Na sequencia (3) foi medida a diagonal desse quadrado e 
dividiu-se por dois, encontrando, assim, o raio de busca. Ressalta-se que neste método cada uma das 
observações é ponderada pela distância em relação a um valor central contido nos pontos. Ou seja, um 
estimador kernel é um estimador cujos parâmetros básicos são: (a) um raio de influência que define a vizinhança 
do ponto a ser interpolado; (b) uma função de estimação com propriedades “convenientes” de suavização do 
fenômeno ao longo da superfície (CAMARGO, FUCKS, CÂMARA, 2004). 
 
Análise estatística -  A análise estatística foi aplicada para associar / correlacionar o centroide dos polígonos 
dos bairros (coordenadas de latitude e longitude em graus decimais) com os valores dos índices de infração, 
reincidência e número de habitantes atribuídos aos bairros de origem dos adolescentes. Neste caso foram 
realizadas Análise de Correlação de Pearson (ACP: r), Análise de Regressão Linear Simples (ARLS: R2) e 
Análise de Regressão Linear Múltipla (ARLM: R2) no nível de 95% de confiança estatística (erro tipo I, α=0,05). 
Correlações com valores de r ≥ 0,5 foram consideradas fortes (Cohen, 1988). As análises foram executadas no 
software estatístico BioEstat 5.3 (https://www.mamiraua. org.br/downloads/programas/). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Distribuição anual das ocorrências de infrações e reincidências - As infrações praticadas por adolescentes 
na cidade de Boa Vista entre 2018 e 2020 somaram 572 ocorrências. O ano de 2018 registrou o maior número 
de infrações (248), representando 43,4% do total de ocorrências no período da análise. Por outro lado, a 
reincidência somou 107 casos, representando um índice de 18,7% de reincidência no período analisado. O ano 
de 2020 apresentou o maior índice de reincidência relativa (22,5%) com 34 casos registrados (Figura 2). 

Figura 2. Registro de infrações, reincidência e reincidência relativa (%) na cidade de Boa Vista, Roraima, de 2018 a 
2020. 

 
Fonte: os Autores. 

Parâmetros para a análise de densidade de Kernel - A área de estudo, correspondendo a 54 bairros de Boa 
Vista, menos a área do bairro Santa Cecília, pertencente ao município de Cantá e do Bairro Pedra Pintada, 
localizado na margem esquerda do rio Cauamé, foi calculada em 186,46 km2. O polígono médio mediu 3,4 km2 
(339,0 ha), sendo Governador Aquilino Mota Duarte e Olímpico, considerados o maior bairro, com um polígono 
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de 29,2 km2 (2.922,4 ha) de área e o menor bairro, com o polígono medindo 20,7 ha (0,21 km2) de área, 
respectivamente. O raio de busca mediu 1.301,922 m e foi resultado de uma área quadrada equivalente a área 
do polígono médio dos bairros, descrito na metodologia. Apesar de o bairro Santa Cecília pertencer a outro 
município, este foi incluído nas análises devido aos registros de ocorrências coletados desse bairro em Boa 
Vista. No caso do bairro Pedra Pintada este não constava do mapa de bairros de Boa Vista por se tratar, 
provavelmente, de um bairro recém-criado. 
 
Análise de densidade de Kernel - Os mapas de densidade de Kernel demonstraram padrões de dependência 
espacial considerando a distribuição das infrações e reincidências por adolescentes residentes em Boa Vista 
no período de 2018 a 2020. Os mapas mostram claramente que a maioria das ocorrências e reincidências se 
concentra nos bairros da zona Oeste de Boa Vista (Figura 3). Cidade Satélite (53 ocorrências) e Governador 
Hélio Campos (45 ocorrências), ambos localizados na zona Oeste, foram os bairros que concentram os maiores 
números de ocorrências de infrações no período analisado. Considerando as reincidências dos bairros Dr. 
Airton Rocha e Senador Hélio Campos apresentaram 12 ocorrências cada um, representando um índice de 
37,5% (12/32*100) de reincidência para o bairro Dr. Airton Rocha e 26,7% (12/45*100) para o bairro Senador 
Hélio Campos. Apesar da grande ocorrência de infrações no período (53) o bairro Cidade satélite apresentou 
apenas 8 reincidências, representando um índice de 15,1% (8/53*100). A população considerada no estudo 
somou 282.619 habitantes. Estes valores correspondem ao censo de 2010 para a cidade de Boa Vista (BRASIL, 
IBGE, 2022). Os bairros de maior população foram Pintolândia, com 10.990 habitantes e Senador Hélio 
Campos, com 10.010 habitantes (Figura 4). A população estimada para Boa vista em 2021 foi de 436.591 
habitantes (BRASIL, IBGE, 2022). Ou seja, em 11 anos a população aumentou 53,6%, com taxa média de 4,9% 
de crescimento anual. Esta taxa foi 6 vezes (512,5%) maior do que a taxa de crescimento anual (0,8%) para a 
população do Brasil no mesmo período. Provavelmente este crescimento desordenado observado nesse 
período influenciou as ocorrências de atos infracionais e as reincidências por adolescentes na cidade de Boa 
Vista. É importante mencionar que os mapas de infrações produzidos neste estudo são apenas uma tentativa 
de representar aspectos da realidade objetiva. Outros instrumentos ou ferramentas, como livros, cinema, 
televisão ou jornais, por exemplo, também fazem isso e também falham de alguma maneira. Isto é devido ao 
fato de que nada pode ser mais real do que a própria realidade em si. (HARRIES, 1999).  
 

Figura 3. Padrão de distribuição da Densidade de Kernel. Mapas de densidade de infrações (A, C, E e G) e de 
reincidência de infrações (B, D, F e H) (n / km2) praticadas por adolescentes na cidade de Boa Vista, Roraima, de 2018 a 

2020. 



 

 

 

Fonte: os Autores. 

 

Figura 4. Densidade de Kernel: número de habitantes por km2. Os valores numéricos distribuídos no mapa 
correspondem aos nomes constantes na lista de bairros de Boa Vista, Roraima. 

 
Fonte: os Autores. 

 



 

 

Análise de correlação de Pearson (ACP) - A análise de correlação de Pearson (ACP) demonstrou que as 
variáveis analisadas apresentam média associação entre si (Tabela 1). O maior coeficiente (r=0,8683; 
p<0,0001), considerado de forte associação, foi apresentado entre o número de infrações e a reincidência. Este 
resultado é esperado porque a variável “reincidência” é dependente do número de infrações. Considerando as 
outras variáveis independentes da análise, longitude foi a que apresentou maior associação com os casos de 
reincidência (r=-0,4674; p=0,0003). O sinal negativo indica que bairros situados mais a leste de Boa Vista 
apresentam menor associação com a reincidência adolescente. Encaixam-se nesta descrição bairros como 
Paraviana, Canarinho e são Pedro (zona leste), que não apresentaram reincidência de infrações no período da 
analise, por exemplo. Por outro lado, bairros como Doutor Airton Rocha, Senador Hélio Campos e Cidade 
Satélite (zona oeste) apresentaram forte associação com a reincidência adolescente (Figura 1H). Os valores 
de correlação, considerando a variável número de habitantes, indicam que em bairros mais populosos, as 
infrações (r=0,4570; p=0,0004) e as reincidências (r=0,3553; p=0,0077) são maiores. Por outro lado, bairros 
com baixa população as infrações e reincidências são menores. 

 

Tabela 1. Análise de Correlação de Pearson (n=55). TOTAL_INFR= número de infrações por bairros; TOTAL_REINC= 
número de reincidências por bairros; HABITANTES= número de habitantes por bairros; LONGITUDE= coordenada 
geográfica do centroide do polígono de cada bairro. 

 

  
TOTAL_IN

FR 
TOTAL_RE

INC 
HABITAN

TES 
LONGITU

DE 

TOTAL_INFR 1,0000    
TOTAL_REIN
C 0,8683 1,0000   
HABITANTE
S 0,4570 0,3553 1,0000  

LONGITUDE -0,4328 -0,4674 -0,3646 1,0000 

 

Análise de Regressão Linear Simples (ARLS) - A análise de regressão informa a magnitude da influência ou 
efeito das variáveis independentes analisadas (número de habitantes e longitude: eixo x) sobre as infrações e 
reincidências adolescentes (variáveis dependentes: eixo y) na cidade de Boa Vista. Neste caso os valores de 
R2 (coeficiente de determinação) exprimem, em termos percentuais, quanto cada variável independente 
contribuiu para as ocorrências de infração e reincidência adolescentes no período da análise. Considera-se que 
a parte não explicada pelas variáveis analisadas (100% - R2 * 100) pode ser atribuída a outros fatores ou 
variáveis envolvidas no processo e que não foram considerados na análise. Por exemplo, o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) e renda per capta, tomados por bairros, podem servir como variáveis 
explicativas para as ocorrências de infrações e reincidências de adolescentes em Boa Vista. Neste caso o 
número de habitantes explicou 21% das ocorrências de infrações (R2=0,2089; p=0,0007) e 12,6% das 
reincidências (R2=0,1262; p=0,0077) no período analisado (Figura 5A). Considerando as coordenadas 
geográficas dos bairros quanto a orientação Leste / Oeste a longitude explicou 18,7% das infrações (R2=0,1874; 
p=0,0013) e 21,9% das reincidências (R2=0,2185; p=0,0006) (Figura 5B). 

 

Figura 5. Análise de regressão simples (n=55). Em (A) efeito do número de habitantes sobre infrações e reincidência 

adolescente e em (B) efeito da localização dos bairros sobre infrações e reincidência de adolescente em Boa Vista de 
2018 a 2020.  

 

 
Fonte: os Autores. 

 



 

 

Análise de Regressão Linear Múltipla (ARLM) - Considerando o efeito conjunto das variáveis número de 
habitantes e longitude em uma ARLM a análise aumentou o poder de explicação das infrações para 26,3% 
(R2ajustado= 0,2633; p=0,0003) no período de 2018 a 2020. Considerando as reincidências, o efeito conjunto 
das variáveis independentes aumentou para 22,9% (R2ajustado= 0,2294; p=0,0001) o poder de explicação da 
análise em relação à ARLS. Neste caso a aplicação da ARLM melhorou 32,8% ((26,3%-19,8%)/19,8%*100) e 
33,1% ((22,9%-17,2%)/17,2%*100) em média, o poder de explicação para as infrações e reincidências, 
respectivamente, em relação à ARLS. 
 
CONCLUSÕES 
A análise espacial e a análise estatística revelaram excelentes ferramentas exploratórias dos dados e foram 
fundamentais para a reflexão sobre as reincidências de atos infracionais de adolescentes na cidade de Boa 
Vista, Roraima, no período de 2018 a 2020. A análise utilizando a função de Densidade de Kernel revelou 
padrões de distribuição que demonstram a dependência espacial, tanto nas ocorrências de infrações de 
menores adolescentes em Boa Vista, como também nas reincidências. Provavelmente, a concentração da 
maioria da população nos bairros da zona oeste da capital e o forte crescimento populacional experimentado 
na última década explicam a maioria das ocorrências de infrações e reincidências por adolescentes nestes 
locais. Outras variáveis socioeconômicas como IDH e renda per capta, por exemplo, tomadas por bairros, 
juntamente com o número de habitantes e longitude, tem grande potencial para melhorar o poder de explicação 
dos fenômenos estudados neste trabalho. 
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INTRODUÇÃO 
Os museus, nos dias de hoje, são espaços para realizar ações educativas de modo a divulgar a ciência nas 
suas diferentes áreas, pois são espaços que possibilitam a interação com a sociedade em geral (CARVALHO, 
2012).  
Ainda segundo Carvalho (2012), os primeiros museus no Brasil surgiram no século XIX e tinham como modelo 
os museus europeus e norte-americanos e tinham como objetivos coletar, catalogar e estudar o mundo natural 
e cultural do País. E o primeiro museu, criado em 1862, foi o Museu do Instituto Arqueológico Histórico e 
Geográfico Pernambucano (MASP, 2022). 
Em relação à Ciência do Solo, o Brasil foi pioneiro na América do Sul, com a inauguração em 1973 do Museu 
de Solos do Rio Grande do Sul (MSRS), vinculado ao Departamento de Solos da UFSM. E tem como objetivo 
apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão, com foco na divulgação científica da Ciência do Solo e suas relações 
ambientais, sociais e econômicas com a humanidade (UFSM, 2022). 
Segundo Santos (2020), ainda são poucos os museus na região Norte do Brasil, e mais especificamente em 
relação a museu de solos, não foi encontrado na literatura especializada o registro de museu de solos da região 
Norte até a inauguração do Museu de Solos de Roraima. 
O Museu de Solos de Roraima, inaugurado em 2013, é vinculado ao Centro de Ciência Agrárias da UFRR. 
Esse museu foi idealizado a partir de 2011, fruto de atividade do resultado da coleta de amostras de rochas, 
minerais e de solos de Roraima realizada durante viagens de campo como atividade de pesquisa, confecção 
de maquetes elaboradas durante atividade de ensino, além da aquisição de acervo de mapas de solos do Brasil 
e de livros relacionados com a Ciência do Solo. 
O solo para o equilíbrio da vida inerente às suas funções vitais, como dos ciclos biogeoquímicos, para o meio 
ambiente e vida humana, produção de alimentos e de outros bens de consumo humano e animal, sustentação 
das edificações, estradas e ruas, e abrigo da biodiversidade de nascentes de água. E mesmo reconhecendo 
essa importância, o solo não tem sido adequadamente cuidado pelo homem. Preocupados com essa situação 
do solo e buscando dar visibilidade mundial para essa problemática, o dia 05 de dezembro foi instituído pela 
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) como sendo o Dia Mundial do Solo, 
visando sensibilizar as pessoas para as graves consequências e impactos a qualidade da vida da Terra devido 
ao mau uso e falta de conservação do solo (SBCS, 2022). 
 A Educação em Solos destaca-se como uma grande aliada nessa corrente preocupada em cuidar do solo. 
Segundo Muggler et al. (2006, p. 76333). A Educação em Solos, seja em espaços formais e não formais, busca 
conscientizar as pessoas da importância do solo em sua vida. Ainda segundo Muggler et al. (2006), uma vez 
que o solo é um dos elementos da natureza, ele deve ser conservado e protegido da degradação e, para que 
isso aconteça, faz-se necessário criar, desenvolver e consolidar nas pessoas/cidadãos o gosto e o interesse 
para efetivar a sua conservação, uso e ocupação de forma sustentável. Quem sabe, assim, construir uma 
consciência pedagógica, contribuindo para a ampliação da percepção e da consciência sustentável do solo.  
Neste trabalho, o conceito de solo está de acordo com EMBRAPA (2013): 

“Solo é uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas, 
tridimensionais, dinâmicas, formadas por materiais minerais e orgânicos que ocupam a 
maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta, contém 
matéria viva e podem ser vegetados na natureza onde ocorrem e, eventualmente, terem 
sido modificados por interferências antrópicas.”  
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Considerando o contexto apresentado sobre o solo e apesar da importância desse elemento para vida ainda 
existe uma carência das informações científicas para as pessoas em geral de modo a sensibilizar o cidadão a 
cuidar do solo. E acredita-se que fundamentada na educação do Solo, o Museu de Solo de Roraima que visa 
promover o conhecimento da ciência do solo ofertando ações informativas às comunidades interna e externa 
da UFRR, contribuindo para a formação do cidadão educado e comprometido com os cuidados do solo.  
 Este trabalho tem como objetivo apresentar do acervo do Museu de Solo de Roraima, do Centro de Ciências 
Agrárias da UFRR e contribuir para divulgação e popularização da Ciência do Solo, além da formação de 
cidadãos conscientes e comprometidos em cuidar do solo de forma responsável. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A divulgação e popularização da Ciência do Solo apresentadas neste trabalho ocorrem por meio da visibilidade 
do acervo do Museu de Solos de Roraima, pertencente ao Centro de Ciências Agrárias, da UFRR e localizado 
no campus Cauamé. Para tanto são realizadas atividades in loco e fora do Museu.  A atividade in loco, 
previamente agendada, ocorre na sede do Museu sob a orientação de membros da equipe do Museu e é 
denominada de visita guiada. A atividade fora do Museu pode ocorrer em espaços como escolas, praças, 
shoppings, mercados e outros espaços. Em geral, com exposição de alguns itens do acervo, atende demandas 
formalizadas por ofício, previamente agendadas, ocorre sob a orientação de membros da equipe do Museu. Os 
itens do acervo como as amostras de rochas e solos são coletados nas viagens de campo relacionadas às 
atividades de pesquisa e de ensino. Todos os materiais didáticos construídos do acervo são construídos com 
base nos fundamentos teóricos da Ciência do Solo, Educação em Solos e áreas afins. As amostras de solos 
usadas nas colortecas são secas ao ar livre e peneiradas.  
A equipe do Museu de Solos de Roraima é composta por professores do curso de Agronomia (bacharelado) e 
professoras do curso de Química (licenciatura) e curso de Agroecologia (tecnólogo) e 2 bolsistas iniciação 
científica, discentes dos cursos de Agronomia (bacharelado) e Química (licenciatura), além do bolsista do 
projeto de extensão Popularização da Ciência do Solo para Surdos, discente de Comunicação Social 
(bacharelado) da UFRR. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O acervo conta com monólitos (Figura 1) de diferentes classes de solos do estado do Roraima, além de 
amostras rochas e minerais (Figura 1), colorteca, (Figura 2), mapas de classes de solos do Brasil (Figura 3), 
maquetes de estruturas de compostos químicos minerais do solo e exposição de livros relacionados com a 
Ciência do Solo. 
 

Figura 1.  Monólitos de diferentes classes de solos de Roraima e amostras de rochas 

          
 
           

Os monólitos foram construídos com base nas amostras de solos coletadas durante aulas de campo da 
disciplina Gênese e Morfologia do Solo, componente curricular do curso de Agronomia da UFRR. As amostras 
de rochas, como por exemplo, basalto. A apresentação de amostras de rochas permite discutir, entre outros 
fundamentos básicos, a relação entre as classes de solo e a rocha mãe responsável pela formação e origem 
deste solo. 

 
 
 

 



 

 

 
Figura 2.  Colorteca de solos de Roraima  

 

 
 

Na Figura 2 são apresentadas amostras de solos, de cores diferentes mostrando a diversidade de cores de 
solos de Roraima, essas amostras estão armazenadas em potes de vidro, umas das Colortecas do acervo do 
museu. O uso da visão, um dos sentidos, para explorar a percepção do solo é uma atividade muito instigante, 
pois incentiva o público a buscar respostas para saber o que influencia a apresentação nessas diferentes cores, 
como por exemplo, a composição química das classes de solos. Em geral, a variação de cores dos solos 
desperta muita atenção e curiosidade do público em querer saber o que influencia a apresentação de uma 
determinada cor de solo e para qual atividade esse solo deve ser empregado. Também é possível explorar a 
percepção do solo com outros sentidos.  
 

Figura 3. Mapas de classes de solos do Brasil 
 

 
 
A Figura 3 apresenta mapas de solos do Brasil tendo como base o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 
O que permite ao visitante do museu conhecer e discutir sobre a diversidade e distribuição de classes de solos 
pelo território brasileiro. Além de promover a discussão sobre a relação entre a classe de solo e os diversos 
elementos da paisagem. 
 
CONCLUSÕES 
Com o conhecimento do acervo do Museu de Solo de Roraima, seja por meio de atividades como visitas guiadas 
ao espaço físico do museu ou com a participação em exposições itinerantes em escolas ou outras entidades, 
foi possível contribuir para a divulgação e popularização da Ciência do Solo, além da formação de cidadãos 
consciente e comprometidos em cuidar do solo de forma responsável. Outro aspecto importante a se destacar 
com a apresentação deste trabalho é o fato de que podemos sensibilizar e alertar os governos seja na esfera 
municipal, estadual e federal a (re)pensar e (re)formular políticas públicas voltadas à preservação do solo. 
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INTRODUÇÃO 
O presente ensaio busca refletir a dimensão epistemológica da Ação de Extensão, na categoria Programa, 
intitulada “Capacitação do Programa Waimiri Atroari” que, por sua vez, consiste na realização de cursos de 
capacitação voltados para essa etnia indígena. A ação veio se agregar ao “Sistema de Educação Escolarizada 
Waimiri Atroari” e tem como objetivo capacitar os indígenas, em diferentes áreas do conhecimento para 
enfrentar o contato com o “outro” de uma forma dialógica, negociável e, acima de tudo, simétrica.  
As capacitações ocorrem nas áreas das Ciências Humanas e Sociais, Ciências da Natureza, Matemática e 
suas Tecnologias, Linguagem e Artes. Esses conhecimentos também vão ajudar os Kinja (autodenominação) 
a promoverem ações para o enfretamento dos impactos que o Linhão de Tucuruí2 vai provocar no modus 
operandi do grupo.  
Os Waimiri Atraori pertencem ao grupo linguístico Karib e se autodenominam Kinja cujo significado da palavra 
é “gente de verdade”. Eles ocupam uma terra indígena situada entre o estado de Roraima e do Amazonas, 
homologada em 1989. Hoje, a população dos Waimiri Atroari é estimada em duas mil e quatrocentos pessoas.  
A história dos Waimiri Atroari, a partir do contato, é marcada por violências e impactos irreversíveis na cultura 
e na integridade física desse povo, em decorrência dos grandes projetos desenvolvimentistas voltados para a 
Amazônia na década de 70 do século passado. Eles foram expropriados do seu território de forma violenta, 
num processo etnocida ainda não registrado na historiografia desse país. Os grandes projetos econômicos 
estavam alinhados a política indigenista que tinha como ideário “integrar o índio à comunhão nacional”. Entre 
eles, podemos citar a abertura da BR 174 que rasgou a TI Waimiri Atroari numa faixa de 124 km, entre o estado 
do Amazonas e o então Território Federal de Roraima, a construção da Usina Hidroelétrica de Balbina instalada 
no rio Uatumã, causando sérios danos ambientais e inundando duas aldeias que tiveram que ser deslocadas 
para outra área. Outro empreendimento foi a atividade mineral em busca de cassiterita empreendida pela 
empresa Paranapanema no entorno da TI que, ao longo dos anos, vem poluindo a bacia do rio Alalau, recurso 
natural de grande relevância para reprodução física e cultural da etnia em tela (CIRINO, 2016). O mais recente 
projeto a impactar a TI Waimiri Atroari é a passagem da Linha de Transmissão Manaus – Boa Vista, cujo início 
da obra está previsto para o próximo ano. O texto propõe, então, discutir o andamento e os primeiros resultados 
da Ação de Extensão em andamento, assim como as perspectivas das capacitações nos próximos 4 (quatro) 
anos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os Kinja criaram um sistema próprio de educação por eles denominado Educação Escolarizada dos Waimiri 
Atroari voltado, exclusivamente, para cultura do grupo. No entanto, recentemente, sentiram a necessidade de 
obter conhecimentos da ciência e das tecnologias dos não índios. 
O sistema de educação em debate mante uma interação com os trabalhos comunitários e o maryba, fator 
importante na organização e funcionamento da escola. Para Vale (2002, p.79), o maryba é um “acontecimento 
que movimenta e agita a vida dos Waimiri Atroari. É uma manifestação cultural que se configura como um meio 
simbólico e expressão e comunicação cronológica com o meio ambiente e entre os participantes”. 
Os trabalhos comunitários e a escola funcionam integrados a essas atividades, ou seja, as aulas saem do 
espaço físico da escola e são ministradas no local onde a atividade está ocorrendo. Geralmente são conduzidas 
pelos Kinja mais velhos que, reconhecidos pela sabedoria, dominam mais o conhecimento a ser ministrado, 
atuando como professores nessas situações. Como se vê, a escola não é uma instituição a mais nesse 
contexto, ela está diluída no universo cultural do grupo, perpassando todas as dimensões da organização social, 
enfim, o sistema escolar Waimiri Atroari é a própria vida. O sistema, em vista disso e que ora analisamos, não 
é uma peça separada e, assim, rompe com aquilo que Morin (1993, p. 133) denomina pensamento em peças 
separadas:  

 

 
2  Linha de transmissão de energia vinda de Manaus para Boa Vista atravessando o território dos Kinja.  



 

 

“.......os espíritos parcelados e técnico-burocratizados são cegos perante as inter-retro-ações e 
causalidade em espiral e consideram ainda muitas vezes os fenômenos segundo a causalidade 
linear; olham as realidades vivas e sociais segundo a concepção mecanista/deterministas, válida 
somente para máquinas artificiais. Mais larga e profundamente, existe incapacidade do espírito 
técnico-burocrático para perceber e conceber o global e o fundamental, a complexidade dos 
problemas humanos”. 

 
Foi nesse contexto que a Associação Comunidade Waimiri Atroari/ACWA veio propor a UFRR um programa de 
capacitação pensado em nível de módulos de ensino, com carga horária de 20 horas cada, com o objetivo de 
capacitar os Waimiri Atroari para atuarem nas escolas, em outras atividades da comunidade e para estabelecer 
um contato simétrico com o “outro”, a partir desse conhecimento apreendido. 
As aulas/módulos são ministradas de forma presenciais na Terra Indígena Waimiri Atroari, especificamente, em 
duas localidades, ou seja, no eixo rio e eixo da estrada3. O público-alvo é voltado para 05 (cinco) grupos, a 
saber: professores Kinja, agentes ambientais Kinja, agentes de saúde Kinja, laboratoristas Kinja e lideranças 
Kinja. A metodologia empregada foi amplamente construída com as lideranças e os gestores da ACWA. As 
aulas/módulos são gravadas para que os Waimiri Atroari possam assistir e discutir os conteúdos nas aldeias. 
As aulas/módulos foram organizadas por áreas do conhecimento. No entanto, essas áreas podem mudar 
conforme as necessidades ou conveniências para o melhor desenvolvimento do projeto de educação Waimiri 
Atroari. Cada área do conhecimento tem seus objetivos específicos que discutimos com os Kinja para melhor 
organizar o projeto de educação de forma que o andamento das ações seja o mais participativo possível. Além 
disso, a noção de interculturalidade crítica deve estar na pauta de todos os professores (monitores) 
selecionados para ministrar os módulos. 
Ao considerar que os cursos de extensão fazem parte do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRR, a 
proposta do Programa tem por objetivo capacitar os Waimiri Atroari para atuarem nas escolas indígenas e em 
outras atividades que fazem parte da organização social do grupo e auxiliar no contato com o mundo 
envolvente. Dessa forma, a UFRR propõe desenvolver essa capacitação dentro de um processo didático 
dialógico, interativo e em conformidade com os interesses da comunidade em questão. Os cursos, em cada 
área temática, são executados com o cuidado de estimular a interdisciplinaridade, o que supõe a existência de 
interfaces e interações temáticas, não obstante os cursos/módulos se reportarem a diferentes áreas do 
conhecimento. A proposta do Programa é a ênfase especial na participação da comunidade em todo o processo 
de capacitação. Os monitores têm a preocupação de repassar e produzir saber de forma interativa, não só no 
campo antropológico, mas também de acordo com o plano de trabalho, que envolve profissionais de diferentes 
áreas do conhecimento. Para esses profissionais que não têm uma formação antropológica, a equipe que 
coordena o Programa tem a responsabilidade de prepará-los para atuar no contexto cultural dos Waimiri Atroari. 
Conforme a demanda dos Waimiri Atroari, as ações, no que diz respeito aos cursos/módulos, atendem a 
diversas áreas temáticas, mas tendo a educação como a principal.  
O conteúdo de cada curso/módulo é discutido com o público-alvo, numa perspectiva de um programa 
participativo e compartilhado. Os profissionais que não dispõem de uma expertise antropológica, são 
capacitadas através de oficinas para atuarem com os Waimiri Atroari, antes de entrarem na TI. Em cada módulo, 
elaboramos um material didático (apostila) que depois será adaptado numa cartilha por área do conhecimento 
e utilizado, a posteriori, nas escolas dos Kinja. Também será produzido um material audiovisual sobre a 
capacitação.  
A ação de Extensão, categoria Programa, se articula com o Curso de Bacharelado em Antropologia e o 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social por se tratar de uma capacitação voltada inclusivamente 
para os indígenas executada numa terra indígena. Como já salientamos, o envolvimento de outros profissionais 
é coordenado por uma equipe altamente qualificada para esse fim. A articulação com o fazer antropológico e o 
ensino da antropologia se dá a partir dos procedimentos metodológicos, alguns já propostos pela comunidade 
e que já apresentam ferramentas antropológicas na forma de uma educação voltada para diversidade cultural, 
pensados e discutidos durante todo o processo de capacitação. A grande relevância acadêmica é o fato de 
envolver profissionais num novo desafio, trabalhar com/na comunidade indígena.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Conforme a demanda da Comunidade Associação Waimiri Atroari/ACWA, o Programa veio responder as 
necessidades dos indígenas em termos de capacitação, que se processa de uma forma 
participativa/compartilhada, visando a implementação pelo próprio grupo de projetos de auto sustentabilidade, 

 
3  Os Waimiri Atroari dividem a TI em duas grandes áreas que eles denominam eixo do rio e da estrada. O primeiro abrange as 
aldeias que estão mais próximas dos grandes rios, caso do rio Curiaú, afluente do Baixo Rio Negro, situado em então no município de 
Novo Airão/AM; o segundo, as aldeias que estão mais no entorno da BR 174, onde se localiza o Núcleo de Apoio Waimiri 
Atroari/NAWA, município de Rorainópolis/RR.  



 

 

aperfeiçoamento do sistema educacional já implementado e, principalmente, na defesa dos direitos indígenas, 
considerando o contado que já se estabelece de forma mais permanente com a sociedade envolvente.  
O Programa está sendo executado a partir de uma logística da UFRR e da Associação Comunidade Waimiri 
Atroari/ACWA. A primeira, no que concerne ao transporte (deslocamento da equipe e monitores 
cursos/módulos) e recursos humanos. A segunda, na infraestrutura para realização das ações (cursos/módulos) 
e também material didático a ser utilizado e construído conjuntamente.  
A Ação de Extensão, categoria Programa, está no bojo do Acordo de Cooperação celebrado entre a ACWA e 
UFRR. Para entendermos melhor o andamento da ação, é necessário nos reportamos ao ano de 2019, onde 
conseguimos realizar o módulo, “Antropologia e Povos indígenas”, em duas edições. As capacitações se 
realizaram nos dois eixos na TI dos Waimiri Atroari, a saber: área dos rios, situado no município de Novo 
Airão/AM e área da estrada, Br 174, município de Rorainópolis/RR. A primeira edição do citado módulo ocorreu 
entre o dia 21 e 25 de maio de 2019 na área da estrada, com uma carga horária de 20 horas, capacitando 53 
(cinquenta e três) Kinja. Essa edição contou com uma equipe de trabalho composta por colaborador/TIC, 
coordenador do projeto/monitor e monitores, a saber: Carlos Alberto Marinho Cirino, Pablo de Castro Albernaz, 
Sandra Rodrigues e Silva e José Raimundo Torres dos Santos.  
A segunda edição do mesmo módulo foi realizada na área do rio entre os dias 11 e 15 de agosto de 2019, 
capacitando 36 (trinta e seis) Kinja e contou com a seguinte equipe de trabalho: Carlos Alberto Marinho Cirino, 
Pablo de Castro Albernaz, Sandra Rodrigues e Silva e Leonice Ferreira Morais. No início de 2020, a equipe se 
preparava para ministrar o segundo módulo em duas edições na área de Direito intitulado “Direitos Indígenas, 
Ambientais e Territoriais” previsto para segunda quinzena de março, no entanto, foi suspenso em razão do 
isolamento social iniciado em razão da Pandemia COVID 19. Com relação ao primeiro módulo com duas 
edições, os recursos didáticos utilizados foram: mapas etnográficos, documentários sobre povos indígenas 
(audiovisuais), debates, teatro escola (desenvolvendo pensamento crítico, maior memorização), entre outros. 
No primeiro módulo, percebemos que o domínio da língua portuguesa não é nivelado. Os Kinja, por sua vez, 
com maior domínio auxiliaram os monitores, quando necessário, numa tradução para língua nativa. Os 
monitores, por outro lado, evitaram o uso de terminologia técnica e acadêmica. No final, os kinja realizaram 
uma avaliação oral do módulo. Com forma de agradecimento, a equipe foi convidada a conhecer uma aldeia e 
participar de uma manifestação da cultura Kinja. A mesma edição do módulo “Antropologia e Povos Indígenas” 
ocorreu no eixo dos rios entre os dias 12 e 15 de agosto de 2019. O acesso a essa localidade é mais demorado, 
pois nos deslocamos até Manaus, de lá partimos para sede do município de Nova Airão (mais 116 km), em 
seguida, mais 4 (quatro) horas de barco pelo rio negro até a sede de Apoio Waimiri Atroari/APWA/Curiaú. O 
módulo seguiu a mesma dinâmica, claro, se adequando as questões especificas que iam surgindo.  
Os objetivos foram parcialmente atendidos, haja vista que as ações de capacitação previstas para o ano de 
2020 e 2021 foram suspensas por conta da Pandemia. O módulo intitulado “Antropologia e Povos Indígenas” 
teve como objetivo focar a dimensão da ciência antropológica enquanto estudo do ser humano e, ao mesmo 
tempo, demonstrar a situação dos demais povos indígenas do Brasil em termos de contato, território de 
ocupação, regularização territorial, índios morando nas cidades, conflitos, entre outros. Para realização do 
módulo, elaboramos uma apostila (cartilha), os Kinja, por sua vez, produziram desenhos e materiais 
fotográficos. Como produto da Ação de Extensão, já produzimos um artigo que se encontra no prelo, intitulado: 
“Capacitação dos Waimiri Atroari: os autênticos interlocutores no contato com o outro”. 
 
CONCLUSÕES  
Finalizando, a Ação de Extensão veio atender os Kinja que, por sua vez, atingiram um nível de interesse e 
curiosidade de conhecimento sobre o outro. Os Kinja participaram com a mente aberta e com disposição para 
compreender tudo que era discutido e tiveram a oportunidade de conhecer a realidade de outros povos 
indígenas. 
O trabalho que desenvolvemos instrumentalizou os Kinja para manterem um contato de uma forma mais 
simétrica, a partir do conhecimento que adquiriram sobre a cultura do não índio. Agora, eles estarão preparados 
para um contato com a sociedade não indígena de uma forma mais simétrica e dialógica.  
Enfim, respondemos a demanda dos Kinja e realizamos uma capacitação de forma participativa. Podemos 
afirmar que essa experiência é inovadora no campo da antropologia, pois estamos lá para ensinar como somos. 
As perspectivas são muitas e já realizamos a renovação do Programa de Extensão, “Capacitação do Programa 
Waimiri Atroari”. Quanto às dificuldades na execução das ações, nada a acrescentar, tudo foi realizado 
conforme o esperado, apenas lamentando a suspensão das atividades em decorrência da Pandemia.  
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INTRODUÇÃO  
Para onde olhamos podemos ver novas tecnologias sendo disponibilizadas, seja para auxiliar na agricultura, 
na pecuária, moda, beleza, entre outros segmentos da sociedade. A tecnologia também está presente na 
relação sociedade e natureza em busca da necessária sustentabilidade socioambiental. Como exemplo do 
exposto tem-se a produção de energia renovável, entre outras ações relacionadas às questões voltadas à 
proteção das condições fundamentais para a vida no planeta, à camada de ozônio, o aquecimento global e a 
crise climática e ao problema do estado relacionado à falta de energia segura, entre outras situações, nos fazem 
refletir sobre a geração de energias renováveis, em especial a energia solar, como uma estratégia para o 
estabelecimento da sustentabilidade socioambiental.  
O Estado de Roraima possui uma questão energética que dificulta muito seu desenvolvimento, é o único que 
não está interligado ao sistema nacional de energia sendo abastecido por energia termelétrica a óleo diesel e 
há pouco tempo, por usinas termelétricas a biomassa e a gás natural extraído do campo de Azulão, no 
Amazonas. 
Devido à localização geográfica, próximo à linha do equador, tem grande incidência de luz solar com um 
potencial gigantesco para a produção e geração de energia solar e é isso que vem acontecendo durante os 
últimos anos. A Prefeitura de Boa Vista está investindo em parques solares, produzindo energia para as 
secretarias municipais, diminuindo assim a utilização da energia gerada pelas usinas termelétricas.  Dentro 
dessa temática, o propósito desta pesquisa bibliográfica e de cunho qualitativo, foi de discutir os problemas 
energéticos do Estado, delimitando os estudos para o município de Boa Vista, confirmando que a geração de 
energia solar se torna viável para amenizar os impactos ambientais causados por usinas termelétricas.  
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Este é um estudo de caráter qualitativo realizado por meio de pesquisa bibliográfica em que buscamos 
concepções teóricas publicadas por meios físicos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web 
sites de instituições públicas e privadas. Objetivamos obter informações e conhecimentos sobre a problemática 
da relação entre sustentabilidade e questão energética.  
O levantamento bibliográfico mostrou-se fundamental para o embasamento teórico, que segundo Damiano, 
Garcia e Moraes (2016, p.21), possibilita   análise, síntese, interpretação, discussão e elaboração de novas 
conclusões. A pesquisa qualitativa ainda permitiu observar, refinar, avaliar as informações coletadas, 
favorecendo interpretações e teorias, reconstruindo o entendimento da realidade (SAMPIERI, COLLADO E 
LÚCIO, 2006). 
   
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As questões socioambientais vêm sendo tema de discussões em diversos segmentos na esfera mundial, tanto 
que vários encontros já ocorreram para debater a problemática. A primeira foi a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente que ocorreu em Estocolmo em 1972. Em 2012, a Rio +20 - Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, foi realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro e ocorreu 
com o maior número de países membros até agora (MURÇA, 2020). 
A autora continua e acrescenta que o Acordo de Paris, em 2015, teve como objetivo reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa e de manter o aumento da temperatura do planeta abaixo de 2 ºC, sendo esse um dos 
principais encontros mundiais. As queimadas, desmatamentos, emissão de gases que geram o agravamento 
do aquecimento global vêm aumentando consideravelmente no mundo.  
No mês de maio, ocorreu o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, um dos temas tratados foi 
relacionado as mudanças climáticas, assunto relevante que recebe a atenção do mundo devido a seus impactos 
devastadores ao planeta. Segundo o site Um só Planeta, o aumento da temperatura, a intensidade da 
destruição principalmente nos países em desenvolvimento, cuja responsabilidade é dos países desenvolvidos 
em função das atividades predatórias, levaram essa crise a ser algo que toca todos os aspectos da vida, afirma 
que dos cerca de 270 painéis previstos para acontecerem entre os quatros dias de Fórum, um terço é sobre 
mudanças climáticas ou seus efeitos diretos.   

https://umsoplaneta.globo.com/clima/noticia/2022/05/23/espanha-42oc-pais-bate-recorde-de-temperatura-antes-da-chegada-do-verao.ghtml


 

 

Buscando um pouco da história, percebe-se que processo de evolução da tecnologia é uma necessidade 
humana. Algumas dessas tecnologias atendiam tão somente a necessidade de sobrevivência humana. Após, 
vão de técnicas artesanais ou manufatureiras até as técnicas de automação e de ponta. Daí então, já se 
vislumbra o ápice do desenvolvimento baseado nas Ciências e Tecnologias (HAYNE E WYSE, 2018). 
Segundo Leão (2014) foi na revolução industrial que as tecnologias começaram a ter o papel crucial nas formas 
de produção, fazendo com que surgissem as grandes fábricas e indústrias. Todo esse movimento causou 
grande prejuízo para o meio ambiente, como por exemplo a grande quantidade de partículas que agravaram o 
aquecimento global.   
 A busca por tecnologias sustentáveis vem crescendo no mundo com o intuito de promover o desenvolvimento 
e preservar o meio ambiente, o chamado desenvolvimento sustentável, essas tecnologias proporcionam grande 
comodidade para todos, contudo é necessário desenvolver também socialmente uma criticidade quanto aos 
riscos e danos causados na natureza (PAZ et al, 2015). As queimadas, desmatamentos, emissão de gases 
vêm aumentando consideravelmente no mundo, com isso, a destruição das condições de manutenção de 
sobrevivência, como a falta de chuva estão influenciando a vida em todas as partes do planeta. 
Um dos grandes problemas ambientais que o Brasil vem enfrentando é a escassez de água nos reservatórios 
devido à falta de chuvas, afetando a geração de energia elétrica oriunda das hidrelétricas. Apagões e 
racionamentos de energias são constantemente noticiados nos telejornais, sendo pauta de discussões até no 
Congresso Nacional.    
Roraima sempre teve a problemática energética. Em agosto de 2001 o governo federal inaugurou o Linhão de 
Guri, que foi a interconexão do complexo hidrelétrico de Guri-Macágua, na Venezuela, com a cidade de Boa 
Vista (RR), como objetivo de abastecer 90% das termelétricas (BORGES, 2020). 
O autor afirma que desde março de 2019, o estado dependeu totalmente da energia gerada por termelétrica a 
óleo diesel, devido ao fim do contrato que o governo brasileiro mantinha com a estatal venezuelana, de um dia 
para o outro, o volume de combustível utilizado para levar luz à população saltasse de 103 mil litros por dia 
para 1,067 milhão de litros diários, mais de dez vezes a quantidade anterior.  
Com investimentos do Leilão dos Sistemas Isolados de Boa Vista de 2019, no dia 15 de fevereiro de 2022, a 
primeira unidade geradora da Usina Termelétrica Jaguatirica II iniciou sua operação em Roraima. A usina gera 
141 megawatts (MW) de energia a partir de Gás Natural Liquefeito (GNL), marcando o início da mudança da 
matriz elétrica do estado e buscando à geração mais limpa e eficiente.  (BRASIL, 2022). Em parceria com o 
Governo Federal, o Estado de Roraima investiu em outras duas termelétricas movidas à biomassa de floresta 
reflorestada, do tipo Acácia Mangium, que entraram em funcionamento no dia 28 de março de 2022, cada uma 
com capacidade de 10 megawatts (MW) de energia (RORAIMA, 2022). 
Segundo o site do Jornal Folha de Boa Vista, no dia 19 de setembro de 2022, no município de São João da 
Baliza, foi inaugurada a primeira fase da usina híbrida de energia, sendo a primeira do país combinar o óleo 
vegetal e a biomassa (óleo de palma). A Palma, matéria-prima utilizada, desde 2008 é cultivada na localidade, 
e todo o processo de esmagamento do fruto e produção do biocombustível ocorrerá no local, com isso, estima-
se que a usina evitará o consumo de 43 milhões de litros de óleo diesel por ano a emissão de cerca de 100 mil 
toneladas anuais de carbono na atmosfera (CORREIA, 2022). Mesmo com todos os investimentos em 
termelétricas, a quantidade de energia gerada ainda não é suficiente para suprir a necessidade do Estado, 
sendo necessário a busca de novas fontes para a tão sonhada emancipação energética.  
O município de Boa Vista se tornou líder nacional em distribuição de energia solar fotovoltaica, faz parte do 
Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia, a maior aliança global de cidades e governos locais 
comprometidos com a luta contra as mudanças climáticas e a garantia de acesso à energia sustentável. Foi 
reconhecida pelo Pacto com a medalha de Adaptação Climática pelo cumprimento de seus compromissos 
assumidos em 2017. 
 Essa produção deu um salto significativo nos últimos três anos e graças aos investimentos públicos o município 
saiu de uma usina em 2017 para sete em 2020. Juntas, as unidades geram 6,7 megawatts de energia que são 
utilizadas em vários órgãos públicos municipais. (BOA VISTA, 2020). 
Conforme o site da Prefeitura, as usinas solares estão assim localizadas: Comunidade Indígena Darora, 
Terminal Luiz Canuto Chaves, estacionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que abastece os 
abrigos climatizados, Mercado Municipal São Francisco, Palácio 9 de julho e Teatro Municipal. 
A sétima e maior usina de energia está localizada na área rural do município. São 15 mil placas solares 
com potência de 5 megawatts que abastecem 75% das unidades consumidoras dos órgãos públicos municipais 
(BOA VISTA, 2020). O site afirma que das 600 unidades consumidoras de toda a prefeitura, 455 recebem a 
compensação através dessas usinas, representando uma economia para os cofres públicos além da utilização 
de uma energia limpa e sustentável.   
A comunidade indígena Darora, localizada no Baixo São Marcos, foi a primeira região do município a receber 
energia pública limpa por meio de painéis solares. A usina solar beneficia aproximadamente 50 famílias que 
antes conviviam com energia elétrica por meio de geradores a óleo diesel, como mostra a imagem 1, 
destacando que o Teatro Municipal de Boa Vista (imagem 2) é o primeiro do Brasil abastecido com energia 
solar (COSTA,2022).   



 

 

As imagens 3, 4 e 5, mostram os parques solares da área rural de Boa Vista, da Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos e Meio Ambiente e do Mini Terminal Luiz Canuto Chaves, respectivamente.  

 
Imagem 1:  Parque solar da comunidade Darora 

 
Fonte: Site O painel 15/12/2022. 

  
Imagem 2: Parque solar do Teatro Municipal de Boa Vista 

 
Fonte: Site Prefeitura de Boa Vista 30/11/2020 

  
Imagem 3: Parque Solar na região rural de Boa Vista. 

 
Fonte: Site Prefeitura de Boa Vista 30/11/2020 

 
 
 

Imagem 4: Parque Solar do Estacionamento da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente 



 

 

 
Fonte: Site Folha de Boa Vista - 19/11/2019 

  
Imagem 5: Parque Solar do Terminal Canuto Chaves 

  
Fonte: Site Prefeitura de Boa Vista, 30/05/2022 

 
As usinas de energias limpas e renováveis, principalmente as de energia solar, evitam o lançamento de gás 
carbônico (CO2) na atmosfera e apresentam uma economia para quem usa. Com isso, podemos afirmar que o 
sol é uma fonte de energia que pode ser utilizada tantos em órgãos públicos, privados e em residências, 
melhorando a qualidade do ambiente. 
Neste ano, a Prefeitura comemora 5 anos de geração de energia solar, sendo que, além dos parque solares já 
citados, outros 75 abrigos climatizados de ônibus também são abastecidos com as placas solares e a economia 
gerada pela produção das usinas é investido em diversas demandas públicas, sendo 25% destinadas à 
Educação, 15% para a Saúde e 5% para a área de Assistência Social (BOA VISTA,2022). 

    
CONCLUSÕES   
Com as informações apresentadas pode-se concluir que, apesar de todos os investimentos em usinas 
termelétricas para tentar resolver o problema energético do Estado e as matérias primas serem de florestas 
reflorestadas, no caso das duas usinas citadas, gases tóxicos, mesmo em quantidades baixas continuam sendo 
lançados na atmosfera. 
Já os parques solares distribuídos pela cidade de Boa Vista geram energia limpa que abastece a maioria dos 
órgãos municipais, presente também em uma comunidade indígena na zona rural do município. A economia 
produzida com essas usinas, não refletem apenas no consumo de energia (conta de energia baixa), zera a 
emissão de gases nocivos que causam danos irreversíveis ao ambiente. 
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INTRODUÇÃO 
No início de 2020, o vírus da covid-19, que já causava preocupações em outras regiões do mundo, chega ao 
Brasil modificando o cotidiano da população, e ocupando os noticiários de diversos meios de comunicação. As 
primeiras descobertas sobre essa nova infecção, levaram a necessidade de seguir algumas orientações para 
contenção do vírus, sendo uma delas o isolamento social. Devido a esse fato, várias áreas da sociedade 
precisaram se adaptar à nova realidade, inclusive as instituições de ensino.  
No estado de Santa Catarina as escolas de ensino básico, apesar de não estarem recebendo seus alunos, não 
paralisaram suas atividades. Gestão educacional, coordenação pedagógica e corpo docente iniciaram um 
trabalho de adaptação, de forma que os estudantes não fossem prejudicados, ou fossem prejudicados 
minimamente. De acordo com as possibilidades de cada contexto, as atividades de ensino ocorreram por meio 
de aulas assíncronas, síncronas, aulas gravadas, ensino remoto, entre outras formas em uma tentativa de 
continuar suas atividades. 
Com a necessidade dessa adequação, uma sequência didática foi elaborada e aplicada, com base nas 
possibilidades e limitações do ensino remoto, para alunos do Ensino Médio de uma escola privada do município 
de Blumenau. O tema trabalhado foi ‘pesquisa científica’, e as aulas aconteceram na disciplina de Biologia, 
tendo alguns aspectos do que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), atual documento norteador de 
amplitude federal, apresenta como Projeto de Vida. Considerando o Ensino Médio na contemporaneidade, a 
BNCC descreve a importância do acolhimento da juventude na escola, para uma formação integral que auxilie 
o aluno na construção de seu projeto de vida, respeitando seu interesse em determinada área do conhecimento 
(BRASIL, 2018). 
Ao trabalhar sobre a temática ‘pesquisa científica’, parte-se do pressuposto que o aluno terá uma aproximação 
em relação ao cientista ou pesquisador de determinada área, possibilitando um entendimento sobre como o 
conhecimento é construído, bem como um primeiro contato com a escrita científica (SILVEIRA, 2015; 
OUVERNEY, LAGE, 2016; DORIGO et al., 2020). Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é relatar 
uma experiência prática de ensino sobre o processo de pesquisas científicas com alunos do Ensino Médio, 
durante o período de aulas remotas.  
  
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente trabalho trata de um relato de experiência, e possui um caráter descritivo e qualitativo da experiência 
prática sobre o tema pesquisa científica realizada com uma turma do terceiro ano do Ensino Médio (EM) de 
uma escola do município de Blumenau/SC. A sequência didática realizada com os alunos foi iniciada quando 
estes estavam ainda no primeiro ano do ensino médio, sendo finalizada no terceiro ano do ensino médio (2020) 
já em contexto de aulas remotas por conta da pandemia. A etapa final da sequência, que é o foco do presente 
trabalho, se constituiu na elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dentro do componente 
curricular de biologia, em formato de artigo científico. 
A turma era composta inicialmente por 18 alunos, sendo que um saiu da escola na metade do ano ficando 
assim 17 alunos, sendo 10 mulheres e 7 homens. Um dos alunos era uma pessoa com deficiência (PCD), tendo 
autismo e outros diagnósticos neurológicos concomitantes. Sendo assim, para este aluno o TCC foi realizado 
no formato de elaboração de um jogo sobre organelas celulares a partir do Scratch. 
Importante ressaltar que as aulas ocorreram de forma síncrona, com o uso da plataforma Google Meet, de 
acordo com o horário regular da escola. A seguir descrevemos as etapas de elaboração do artigo científico, 
como ocorreram as orientações para construção desses trabalhos e como esses estavam relacionados com o 
projeto de vida dos alunos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como relatado anteriormente, a sequência didática para a elaboração de um TCC no formato de artigo científico 
foi iniciada quando os alunos estavam no primeiro ano do Ensino Médio, sendo que neste período eles foram 



 

 

apresentados à estrutura básica de um artigo científico. Nesse primeiro momento os estudantes fizeram a leitura 
de artigos identificando objetivos, metodologia, conclusão, entre outros elementos componentes. Já no segundo 
ano do Ensino Médio, os alunos foram orientados a pesquisar artigos científicos em plataformas específicas 
para este fim, como o Google Acadêmico e a base de dados Scielo, para realizarem seus trabalhos escolares.  
Por fim, ao chegarem no terceiro ano do Ensino Médio, foi proposto aos alunos que eles desenvolvessem um 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no formato de um artigo científico. A proposta era que os alunos 
deveriam escolher um tema abordado durante as aulas da disciplina de Biologia, considerando todo a sua grade 
curricular do Ensino Médio, que tivessem mais se identificado e que se aproximasse da área de graduação que 
estes alunos pretendiam fazer, estando dessa forma, alinhado com o que a BNCC propõe sobre o projeto de 
vida dos estudantes 
Para a realização do TCC, o projeto foi dividido em basicamente quatro etapas: 1) realização do pré-projeto de 
pesquisa; 2) Definição de professor coorientador; 3) Elaboração do TCC; 4) Defesa do TCC. A seguir, 
descreveremos com mais detalhes como cada etapa ocorreu.  

 
1. Realização do pré-projeto de pesquisa 
Para a realização desta primeira etapa, os alunos receberam uma ficha on-line que deveria ser preenchida com 
informações sobre o tema que seria pesquisado, a metodologia de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, 
e um cronograma de como realizariam sua pesquisa. Para que os alunos preenchessem esta tabela, foram 
agendados encontros no formato on-line, com cada um dos estudantes. Dessa forma, eles puderam juntamente 
com a professora do componente curricular de Biologia fazer os alinhamentos de sua pesquisa. 
Destacamos aqui ainda o caso do aluno A2 (Quadro 1), que era PCD. Para este aluno, respeitando suas 
individualidades e habilidades, optou-se por realizar juntamente com o mesmo o desenvolvimento de um jogo 
através da plataforma Scratch. Como o aluno era interessado por computadores e programação, o mesmo 
conseguiu realizar com facilidade o desenvolvimento do jogo que estava relacionado com o tema de biologia 
‘organelas celulares’, pelo qual ele também foi o responsável pela escolha.  

 
2. Definição de professor coorientador 
Com os temas dos trabalhos já definidos, foi observada a interdisciplinaridade com outros componentes 
curriculares presentes em cada trabalho, para definir um professor co-orientador da pesquisa. O Quadro 1 
apresenta os títulos dos trabalhos, o objetivo geral e a metodologia utilizada pelo aluno. Para elaboração deste 
quadro, foram ocultados os nomes dos alunos a fim de preservar sua identidade, sendo estes substituídos por 
códigos. Durante a escrita do presente trabalho os alunos também não serão identificados com relação ao seu 
gênero. Observando o quadro, é possível perceber a partir do título do trabalho, a interdisciplinaridade com 
vários componentes curriculares. O aluno A4 por exemplo, foi co-orientado pelo professor de Educação Física, 
pois seu trabalho tratava sobre exercícios físicos. O aluno A11 por tratar sobre saneamento básico foi co-
orientado pelo professor de Geografia, e o aluno A16 pelo professor de Matemática, já que seu trabalho tratava 
sobre a bolsa de valores.  
 

Quadro 1: relação de trabalhos de TCC desenvolvidos pelos alunos 
 

Aluno Título do trabalho Objetivo Geral Metodologia 

A1 Efeitos da radiofrequência no 
tratamento de rejuvenescimento 

facial em mulheres 

Analisar a eficácia do tratamento com 
radiofrequência no rejuvenescimento 

facial em mulheres. 

Pesquisa bibliográfica. 

A2 
(PCD) 

Desenvolvimento de um jogo 
sobre organelas celulares no 

Scratch. 

Não se aplica. Não se aplica. 

A3 O uso da atividade física na 
prevenção de diabetes entre os 

jovens 

Realizado com pessoas que praticam 
atividades físicas, pois é uma iniciativa 

que pode fazer toda diferença no 
controle e prevenção da diabetes. 

Pesquisa quantitativa 
realizada através de 

questionário. 46 pessoas 
participaram. 



 

 

A4 A importância do exercício 
físico na saúde e bem-estar dos 

idosos 

Entender a importância dos exercícios 
físicos na saúde e bem-estar das 
pessoas com mais de 60 anos. 

Pesquisa bibliográfica e 
quantitativa. Questionários 
enviados a profissionais de 

educação física. 24 
pessoas responderam. 

A5 Desvalorização da história da 
anatomia 

Analisar a mudança e 
desenvolvimento do comportamento 
das pessoas em relação ao estudo 

anatômico e a sua essencialidade na 
vida cotidiana.  

Pesquisa bibliográfica. 

A6 O uso da terapia gênica no 
tratamento de doenças 

Analisar a eficácia da terapia gênica 
na cura de doenças e como esse tipo 

de tratamento funciona. 

Pesquisa bibliográfica. 

A7 A importância do sono 
adequado para um bom 
processamento cognitivo 

Analisar as consequências de um 
hábito de sono adequado e destacar 

sua importância para a cognição 
humana. 

Pesquisa bibliográfica e 
quantitativa. Envio de 

formulário sobre hábitos 
de sono. 44 pessoas 

responderam. 

A8 O impacto do humor no dia-a-
dia do ambiente escolar 

Mostrar um novo método dos 
professores se aproximarem dos 
alunos causando uma atmosfera 
melhor dentro da sala de aula. 

Pesquisa bibliográfica. 

A9 O tráfico de animais e a 
economia brasileira 

Verificar o que os moradores de 
Blumenau conheciam sobre o tráfico 

de animais. 

Pesquisa quantitativa 
através de questionários 

feitos no Google Forms. 50 
pessoas responderam. 

A10 Inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado de 

trabalho 

Explicar a importância da inclusão da 
pessoa com deficiência no mercado 

de trabalho. 

Pesquisa quantitativa 
através de questionários. 
50 pessoas responderam. 

A11 Como a falta de saneamento 
básico aumenta a ocorrência de 

verminoses no Brasil 

Analisar os conhecimentos que os 
moradores do município de Blumenau e 

região têm sobre verminoses. 

Pesquisa quantitativa. 
Enviado formulário do 

Google Forms. 55 pessoas 
responderam. 

A12 A influência da música no 
comportamento humano 

Entender os resultados de diferentes 
formas de contato com a música seja 

por contato indireto (somente 
escutando) ou direto (tocando um 

instrumento). 

Pesquisa bibliográfica. 

A13 O uso das drogas e a 
adolescência 

Analisar estudos sobre as implicações 
ocorrentes no cérebro de um 

adolescente em desenvolvimento que 
é usuário de drogas. 

Pesquisa bibliográfica. 

A14 A atuação dos 
neurotransmissores na 

depressão 

Explicar como os neurotransmissores 
atuam no surgimento da depressão. 

Pesquisa bibliográfica. 

A15 Pós-operatório na cirurgia 
bariátrica 

Compreender quais os cuidados pós-
operatórios essenciais para se obter o 

resultado esperado de uma cirurgia 
bariátrica. 

Pesquisa bibliográfica 



 

 

A16 A importância da biologia nas 
empresas listadas na bolsa de 

valores brasileira 

Mostrar, de forma clara, números e 
dados que comprovem a tese de que 

a biologia influencia o mercado de 
ações. 

Pesquisa bibliográfica. 

A17 Fisiologia e metabolismo do 
ferro no organismo 

Verificar através de um levantamento 
de dados a quantidade de pesquisas 
acadêmicas publicadas nos últimos 

dez anos que relatem doenças ligadas 
ao metabolismo do ferro, e seus 
possíveis benefícios para o ser 

humano. 

Pesquisa bibliográfica. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
3) Elaboração do TCC;  
Durante a etapa de elaboração do TCC, os alunos desenvolveram sua pesquisa conforme orientações da 
professora de Biologia e dos professores co-orientadores, iniciando pela leitura de artigos científicos sobre o 
tema escolhido e elaboração da introdução do trabalho.  
Alguns alunos (A11, A10, A9, A7, A4, A3) optaram por, além da pesquisa bibliográfica, realizarem também uma 
pesquisa quantitativa por meio de questionários elaborados por eles através do Google Forms e enviados de 
forma on-line para diversas pessoas responderem. O aluno A4 foi o único que direcionou o questionário a um 
público específico que eram os profissionais da área de Educação Física.  
Os demais alunos realizaram pesquisas bibliográficas utilizando o Google Acadêmico, Scielo e a Base de Teses 
e Dissertações da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). De modo geral, 
os alunos utilizavam palavras-chave definidas na metodologia de seus trabalhos para pesquisar artigos 
científicos nestas bases de dados, com o objetivo de extraírem dados para os seus trabalhos. Cabe ressaltar 
aqui que as pesquisas bibliográficas realizadas não seguiram padrões acadêmicos, em termos de rigorosidade 
e uso de protocolos, que revisões bibliográficas seguem, por se tratar de alunos do Ensino Médio. Ainda assim, 
alguns alunos realizaram revisões mais elaboradas do que o esperado inicialmente, como foi o caso do aluno 
A1 que pesquisou no Google acadêmico todos os artigos relacionados ao seu tema que foram publicados nos 
últimos 5 anos, e organizou os dados encontrados em uma tabela a partir da qual desenvolveu a discussão de 
seu trabalho.  
Esta etapa do trabalho continha orientações programadas com a professora de Biologia e com os professores 
co-orientadores. A cada etapa do trabalho concluída ou quando surgiam dúvidas em relação à elaboração, os 
alunos eram instruídos a agendarem reuniões de orientação de forma on-line, sendo que cada orientação 
durava de 15 minutos a 1 hora em média.  
Mesmo com as orientações, alguns alunos tiveram dificuldade na elaboração do trabalho. Uma das evidências 
é a elaboração do objetivo geral, sendo que muitos deles alteraram o objetivo do trabalho definido inicialmente 
com auxílio dos professores e acabaram tendo parte do trabalho comprometido. Observa-se esse 
comprometimento da escrita do objetivo geral nos alunos A3, A8 e A12 por exemplo. No contexto final do 
trabalho e com a leitura completa, é possível entender o que estes pretendiam, mas a escrita de seu objetivo 
geral ficou comprometida.  
É importante destacar também que alguns alunos não agendaram nenhuma orientação com os professores, e 
entregaram o trabalho final sem revisão. Este fato se deu porque muitos destes alunos precisaram começar a 
trabalhar mesmo durante a pandemia por conta das dificuldades financeiras enfrentadas pela sua família, o que 
também comprometeu significativamente o desempenho escolar desses alunos. 
 
4) Defesa do TCC 
Após a entrega da versão final do artigo científico escrito por cada aluno, foram agendadas as defesas dos 
TCCs. As bancas de avaliação eram compostas por três professores sendo a professora de Biologia, o 
professor co-orientador e um professor convidado, cujo componente curricular por ele lecionado estava 
relacionado com o trabalho elaborado pelo aluno.  
As bancas foram realizadas no período noturno, de forma on-line. Cada aluno dispunha de 20 minutos para 
fazer a apresentação de seu trabalho e a banca, de 10 minutos para fazer as considerações sobre o trabalho, 
e preencher um documento que gerava uma nota final para o aluno, a qual contemplava o trabalho em si, sua 
estrutura e a apresentação realizada. Alguns alunos convidaram familiares e amigos para assistirem suas 
bancas, enviando o convite on-line para a participação, tornando ainda mais enriquecedora esta experiência.  
O aluno A2 que desenvolveu o jogo na plataforma Scratch também apresentou o jogo desenvolvido para uma 
banca, mostrando a plataforma na qual realizou a programação e o resultado final do jogo já pronto.  
Muitos dos alunos que fizeram parte desse projeto de elaboração de um TCC no Ensino Médio, de fato seguiram 
a vida acadêmica dentro do tema que foi escolhido para escreverem o seu artigo científico.  O aluno A3 está 



 

 

cursando Educação Física e utilizou o artigo científico elaborado no Ensino Médio dentro de uma disciplina na 
universidade, apenas precisando fazer algumas alterações. Os alunos A5 e A11 estão cursando Biomedicina e 
o aluno A16 está cursando Administração. Estes são apenas alguns exemplos de alunos que alinharam a 
elaboração desse trabalho no Ensino Médio com seu projeto de vida e de certa forma deram sequência a ele. 
Isso evidencia que, de fato, a experiência foi enriquecedora e também contribuiu com os alunos, ou para 
alinharem a escolha do curso superior ao seu projeto de vida, ou enriquecerem seus conhecimentos sobre 
pesquisa científica, mesmo que tenham mudado a escolha do curso superior posteriormente.   
 
CONCLUSÕES 
Sabe-se que a pesquisa científica não é algo que as pessoas aprendem a desenvolver rapidamente, pois trata-
se de um aprendizado que se desenvolve de forma processual. Por vezes os estudantes iniciam em seus cursos 
de graduação sem compreenderem o que é um artigo científico e como desenvolver uma pesquisa científica, 
ou mesmo se o curso escolhido realmente é o ideal para eles. Pensando em prepará-los para a universidade e 
alinhar a pesquisa científica com o seu projeto de vida, foi que se deu início a este projeto de se desenvolver 
um TCC no formato de artigo científico já no Ensino Médio.  
Após a finalização da construção do artigo e apresentação dos trabalhos nas bancas, pode-se perceber que os 
alunos estavam satisfeitos com esta conquista de realizar um trabalho, considerado por muitos, como uma 
atividade extremamente difícil. Em conversa posterior com alguns alunos que já estavam na graduação, foi 
perceptível que o fato de terem realizado este trabalho ainda no Ensino Médio, contribuiu para que estes 
conseguissem desenvolver melhor seus trabalhos acadêmicos, tendo mais facilidade na estruturação e na 
própria escrita científica de seus textos.  
Muito tem se discutido sobre a implementação da BNCC no Ensino Médio, em que novos termos e diretrizes 
são colocados em teoria e pouco exemplificados na prática docente. Assim, é fundamental essa 
experimentação do professor em suas aulas, em que ele planeja, reflete e refaz seu planejamento durante o 
processo, para melhor atingir seus objetivos. Também se faz importante o compartilhamento de suas ideias de 
atividades, bem como de seus resultados, sejam eles positivos ou negativos.  
Esperamos que o presente trabalho inspire outros professores a desenvolverem atividades de iniciação à 
pesquisa científica com seus alunos ainda no Ensino Médio, ou mesmo em outros níveis do ensino básico com 
adaptações para a faixa etária. Também consideramos relevante que discussões sobre esse tipo de atividade 
ultrapasse a comunidade acadêmica e sejam realizadas nas escolas,  tendo enquanto pressuposto a 
importância de professores continuarem a serem pesquisadores mesmo após se graduarem, a fim de instigar 
seus alunos e apresentarem a eles esse maravilhoso mundo da pesquisa acadêmica e científica.  
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INTRODUÇÃO 
A melancia é uma das principais culturas do Estado de Roraima, cultivada, principalmente, por pequenos e 
médios produtores da região dos cerrados roraimenses. Atualmente, são plantados cerca de 1337 ha, em 
monocultivos, com produtividade média de 21.406 kg. ha-1 de frutos (AGRIANUAL, 2.018). Porém com uso de 
manejo adequado, a produtividade pode alcançar médias entre 40 e 50 mil quilos de frutos ha-1 (MEDEIROS & 
ALVES, 2016). 
Em Roraima, a cultura é plantada no sistema convencional e em monocultivo, irrigada por gotejamento ou por 
sulcos (MEDEIROS & ALVES, 2016). Os produtores, geralmente, fazem dois ciclos por ano na mesma área: o 
primeiro, no período de agosto a outubro e o segundo, de janeiro a abril. Após a colheita do segundo cultivo, 
em alguns produtores, observa-se a utilização de bovinos para pastejarem os restos culturais ou, o mais 
comum, a área fica em pousio até o próximo cultivo do próximo ano (MEDEIROS & ALVES, 2016). 
Esses tipos de manejos favorecem a incidência de pragas, doenças e, consequentemente, a elevação dos 
custos de produção nos cultivos subsequentes, bem como propicia baixa eficiência de uso da terra. 
Para contornar estes problemas, uma das alternativas é a adoção de um manejo integrado de produção da 
melancia, envolvendo diferentes práticas de cultivo tais como: sucessão, rotação e/ou consórcio de culturas, a 
fim de se melhorar a disponibilidade de nutrientes para as plantas, reduzir a ocorrência de 
pragas, doenças e consequentemente, favorece o rendimento da cultura e a eficiência de uso da terra. Além 
disso, propicia a diversificação da renda financeira ao longo do ano, diminui os riscos da atividade bem como 
propicia o aumento da eficiência de uso da terra (BENDAHAN, 2015). 
Entre as espécies adequadas para o consórcio com a cultura da melancia, destacam-se a mandioca e o milho. 
A mandioca deve ser plantada simultaneamente na mesma linha entre as plantas de melancia. Já, o milho deve 
ser cultivado durante a época chuvosa (maio a agosto) e plantado entre as fileiras de plantas de mandioca. 
Este sistema favorece o cultivo da melancia, e viabiliza até quatro safras por ano na mesma área (uma a duas 
com a cultura da melancia, uma com a cultura da mandioca e uma com a cultura do milho) (MEDEIROS & 
ALVES, 2022a).  
Embora este sistema de consorcio e/ou sucessão de cultura seja técnica e economicamente viável (MEDEIROS 
& ALVES, 2022ab), o mesmo demanda, do produtor, conhecimentos de gestão de sistemas integrados, além 
dos referentes às exigências fitotecnias das culturas cultivadas em sistemas integrados. Conhecimentos que 
envolvem, entre outros, a formação dos custos de produção, práticas de cultivos e comercialização de todas as 
culturas envolvidas. 
Nesse contesto, esse trabalho tem como objetivo desenvolver uma planilha eletrônica para que técnicos e 
produtores possam planejar e monitorar todas as práticas e ações para a utilização do sistema integrado 
envolvendo as culturas da melancia, mandioca e milho, por meio da confecção automática de calendário e 
plano de ação para gerenciamento do sistema. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia foi dividida em cinco fases, das quais, as três primeiras já estão finalizados. Espera-se finalizar 
todo o trabalho em 2023. 
Na primeira, foram levantadas, junto aos pesquisadores, todas as etapas que envolvem o sistema de produção 
integrado com as culturas da melancia, mandioca e milho. 
Na segunda fase, acompanharam-se os trabalhos de implantação e manutenção desse sistema, em área de 
produtor no município de Normandia-RR, com objetivo de verificar quanto tempo é necessário para executar 
cada uma das etapas da produção, que tipo de máquinas e equipamentos são necessários, assim, subsidiar a 
confecção do calendário, da lista de máquinas e equipamento e do plano de ação. 
Na terceira, elaborou-se uma planilha eletrônica, utilizando o software da Microsoft Excel (MCROSOFT, 2022), 
para gerenciamento das informações obtidas nas fases anteriores. Para construção da planilha, nessa etapa, 
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definiram-se os layouts de cada uma das planilhas e as relações entre os dados, para gerar as saídas com as 
informações que servirão para que produtores e técnicos melhorem suas tomadas de decisão. 
Na quarta fase, que ainda será realizada, é a de validação. Será feita pelo uso da primeira versão da planilha 
em um novo ciclo de cultivo e em outro produtor. Nesta fase, será feito o preenchimento dos dados de entrada, 
gerando assim o calendário e o plano de ação, previstos. Em seguida, será feito a comparação entre as datas 
previstas para realização de cada prática ou ação e a data efetivamente da realização dessas, possibilitando, 
dessa maneira, ajustes dos parâmetros que se fizerem necessários.  
A quinta e última fase, é a de transferência da planilha para produtores e técnicos, fase em que estará previsto, 
treinamento no uso da planilha, na sua segunda versão. Nesta fase, será avaliada a relevância e a facilidade 
do uso da planilha, por meio das respostas obtidas em um questionário que será preenchido pelos participantes 
do treinamento. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Abaixo está o resultado da primeira fase, na qual, definiu-se um total de 29 etapas que envolvem a implantação 
e desenvolvimento do sistema de produção integrado envolvendo as culturas da melancia, milho e mandioca. 
Etapas: i) Seleção da área de plantio; ii) Envio para laboratório das amostras de solo; iii) Escolha das cultivares 
de melancia, mandioca e milho; iv) Correção do solo; v) Instalação e teste do sistema de irrigação; vi) 
Construção das leiras de plantio; vii) Adubação de plantio; viii) Controle de plantas daninhas pré-plantio; ix) 
Semeadura da melancia; x) Germinação da melancia; xi) Plantio da mandioca; xii) Três adubações de cobertura 
da melancia; xiii) Controle plantas daninhas do sistema; xiv); Monitoramento e controle de pragas e doenças; 
xv) Colheita melancia; xvi) Comercialização melancia; xvii) Pousio até o plantio do milho; xvii) Colheita 
mandioca; xix) Comercialização mandioca; xx) Amostra de solos pós-melancia; xxi) Preparo área para cultivo 
do milho; xxii) Plantio milho; xxiii) Germinação do milho; xxiv) Controle de plantas daninhas mandioca; xxv) 
Duas adubações de cobertura do milho; xxvi) Controle de plantas daninhas do milho; xxvii) Controle de pragas 
e doenças milho; xxviii) Colheita milho; e xxix) Comercialização milho. 
Em relação às máquinas e equipamentos, verificou-se que o produtor precisa ter a disposição um trator de 
pneu, grade aradora, grade niveladora, uma calcariadeira, um rotocanteirador e um pulverizador costal, de 
preferência motorizado. Entretanto, com exceção do pulverizador costal que é necessário durante toda a 
condução dos cultivos, o trator e os equipamentos, citados acima, são necessários em períodos distintos, o que 
possibilita ao produtor tomar emprestado ou alugar.  
Na fase 2, identificou-se que o dia do plantio, os dias entre plantio e germinação e os ciclos das culturas da 
melancia, mandioca e do milho são os dados que devem ser utilizados como os de entrada na planilha e que o 
usuário deverá incluir. 
Assim, levando em consideração esses parâmetros, definiu-se a necessidade de dividir as informações em 
quatro partes. A primeira com as práticas e ações pré-plantio da melancia (Tabela 1), a segunda, as práticas e 
ações a serem realizadas pós-plantio da melancia (Tabela 2) e a terceira com as práticas e ações que devem 
ser realizadas pré-plantio e pós-germinação do milho (Tabela 3) e a quarta com a lista de máquinas que o 
produtor precisa ter disponibilidade. 
Após a separação das práticas e ações nos três grupos, estabeleceu-se a quantidade de dias em relação às 
datas de plantio e germinação e os ciclos das culturas, que cada uma das práticas e ações deve considerar 
como o recomendado para o limite de realização. 
Na Tabela 1 estão listadas as quantidades de dias necessários em relação ao dia de plantio da melancia para 
a realização das práticas e ações no período pré-plantio da melancia. 
 
Tabela 1: Quantidade de dias necessários para práticas e ações, pré-plantio da melancia, que comporão o calendário e 
plano de ação. 

Item Práticas a ações Dias antes do plantio da melancia 

1 Seleção da área 150 

2 Envio para laboratório das amostras de solo 150 

3 Escolha das cultivares de melancia, mandioca e milho 30 

4 Verificar disponibilidade de máquinas e equipamentos 150 

5 Correção do solo 90 

6 Chegada dos insumos 110 e 30* 

7 Instalação e teste do sistema de irrigação 30 

8 Construção das leiras de plantio 10 

9 Adubação de plantio 10 

10 Controle de plantas daninhas pré-plantio 5 

* Aparecem duas quantidades de dias, a primeira se refere aos insumos para a correção do solo e a 
segunda se refere aos insumos para plantio e condução do cultivo. 

 



 

 

As práticas e ações pós-plantio da melancia estão listadas na Tabela 2, e na coluna dois, a quantidade de dias 
recomendado em relação ao dia da germinação da melancia para que cada uma seja realizada. 
 
Tabela 2: Quantidade de dias recomendados para práticas e ações, pós-plantio da melancia, que comporão o calendário 
e plano de ação. 
 

Item Práticas a ações Dias depois da germinação da melancia 

1 Primeira adubação de cobertura da melancia 12 

2 Controle plantas daninhas do sistema 20 e 25 dias 

3 Segunda adubação de cobertura da melancia 27 

4 Terceira adubação de cobertura da melancia 45 

5 Monitoramento e controle de pragas e doenças semanalmente 

6 Colheita melancia 60 a 75 

7 Comercialização da melancia 60 a 80 

8 Pousio até o plantio do milho * 

9 Colheita mandioca 240 a 300 

10 Comercialização mandioca 240 a 330 

11 Amostra de solos 80 

* A quantidade de dias do pousio terá variação, pois como o produtor tem uma janela de plantio da 
melancia de mais de 90 dias e a cultura do milho será plantada no inicio do período chuvoso, esse 
valor só é possível de ser calculado, após a definição das datas de plantio do milho e da melancia 
pelo usuário da planilha. 
Na Tabela 3, estão listadas as quantidades de dias necessários em relação ao dia de plantio e o dia de 
germinação do milho para a realização das práticas e ações no período pré-plantio e pós-germinação do milho. 
 
Tabela 3: Quantidade de dias recomendados para práticas e ações, pré-plantio e pós-germinação do milho, que comporão 
o calendário e plano de ação. 

Item Práticas a ações Dias pré-plantio do milho Dias depois da germinação milho 

1 Preparo área para o milho 7  

2 Controle de plantas daninhas mandioca  7 e 50 

3 Adubação de cobertura milho  12 e 20 

4 Controle de plantas daninhas do milho  Até 25 dias 

5 Controle de pragas e doenças milho  semanalmente 

6 Colheita milho  120 

7 Comercialização milho  120 em diante 

 
Na terceira fase, verificou-se a necessidade de haver 4 planilhas. A primeira, que corresponde ao “Menu 
principal”, onde o usuário incluirá os dados da melancia, da mandioca e do milho referente ao dia de plantio, 
dias até a germinação das sementes do milho e da melancia e os ciclos de cultivos das três culturas (Figura 1). 
 

Figura 1: Layout da planilha que corresponde ao “Menu principal”. 

 

Na segunda planilha aparece a lista das máquinas e equipamentos. Para melhorar o gerenciamento pelo 
produtor, inclui-se nessa planilha espaços para que o produtor inclua, para cada item, a quem pertence, a 
marca, o modelo a condição (em que pode incluir três possibilidades, estado bom, precisando de revisão ou 
precisando de reforma). Além dessas informações, aparecem automaticamente, ao lado de cada equipamento 
os períodos (datas) que cada um deve estar na propriedade (Tabela 2). 

Figura 2: Layout da planilha que corresponde ‘as “Máquinas e equipamentos”. 



 

 

 

Na terceira planilha aparecem os três calendários. No primeiro, aparecem as datas limites para realização das 
práticas e ações do período que antecede os plantios da melancia e da mandioca (Figura 3). 

Figura 3 Calendário das práticas e ações do período pré-plantio da melancia e da mandioca. 

 

O segundo calendário se refere às datas das práticas e ações entre o período posterior ao plantio da melancia 
e da mandioca e o que antecede o plantio do milho (Figura 4). 

Figura 4: Calendário das práticas e ações do período que compreende o pós-plantio da melancia e da mandioca e o 
pré-plantio do milho. 

 

Finalmente, o último calendário, aparecem as práticas e ações do período pós-plantio do milho (Figura 5). 

 

Figura 5: Calendário das práticas e ações do período que compreende o pós-plantio da melancia e da 
mandioca e o pré-plantio do milho 



 

 

 

Para o plano de ação, listaram-se todas as práticas e ações de todos os calendários. Ao lado de cada uma 
definiu-se passos necessários para que seja completamente realizada, em seguida aparecem as datas inicial 
e final, correspondente ao período que devem ser realizadas, e por final, incluísse uma coluna para que possa 
ser preenchida a data exata de realização, uma para o valor previsto para sua execução e por fim, uma coluna 
para incluir o valor exato que foi gasto (Figura 6). 

Figura 6: Parte da planilha que corresponde ao “Plano de ação”. 

 

A lógica utilizada no relacionamento entre as planilhas e que gera as datas que são preenchidas, 
automaticamente, nos calendários, na lista de máquinas e equipamento e no plano de ação, após a inserção 
dos dados de entrada, utiliza os quantitativos de dias constantes nas Tabelas 1, 2 e 3 como parâmetros para 
soma ou subtração aos dados de entrada, definindo assim, nos calendários, a data limite para cada uma das 
práticas e ações sejam realizadas e os períodos, nas planilhas de máquinas e equipamentos e na do plano de 
ação. 
CONCLUSÕES 
Concluiu-se que o estabelecimento dos períodos em que cada etapa necessita ser realizada, depende, 
primordialmente, da data do plantio da melancia e do milho, a quantidade de dias do ciclo de vida das três 
culturas e o tempo, em dias, entre o plantio do milho e da melancia e suas respectivas germinações, assim, 
esses foram considerados como os dados de entrada da planilha. 
A complexidade do sistema estudado determina que a planilha seja validada em mais um ciclo de cultivo para 
validação dos parâmetros e avaliação da sua facilidade e relevância do uso.  
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INTRODUÇÃO 
A pecuária é pilar importante do agronegócio brasileiro, e consequentemente, da economia nacional (MAPA, 
2014). Na Amazônia, esta é a atividade com maior uso do solo (MAPIBIOMAS, 2022) e com o rebanho bovino 
crescendo cerca de 6% ao ano, a despeito da diminuição das áreas de pastagem (BENDAHAN, 2015, 
MAPIBIOMAS, 2022), sobretudo, devido os ganhos de produtividade. 
Pode-se afirmar que a alimentação do rebanho bovino, da região amazônica, tem como principal, e na maioria 
das propriedades, componente único as pastagens. Se por um lado isso faz com que os custos de produção 
sejam menores quando comparadas as pecuárias que utilizam suplementação no cocho, por outro, se essas 
são mal manejadas determinam um sistema produtivo com baixos índices zootécnicos (BENDAHAN, 2015). 
Sistemas leiteiros, normalmente, precisam de maior disponibilidade de forrageiras com melhor qualidade 
nutricional que os sistemas de corte, assim, com maior necessidade da profissionalização do manejo alimentar 
do rebanho (LEAL, 1998). Profissionalização que passa por tomadas de decisão que minimizem erros e 
alicerçadas por informações confiáveis e de melhor qualidade. 
Entre as informações que produtores e técnicos precisam obter, aparecem os detalhamentos do custo de 
produção. Como nesses sistemas, o componente alimentação pode chegar a representar 60% dos custos 
(LEAL, 1998; SALMAN, et. al 2011), o monitoramento de como cada um dos componentes alimentares do 
rebanho impacta nos custos de produção totais se torna essencial. 
 Ao detalhar os custos da alimentação de um rebanho leiteiro, com base em pastagens, um dos componentes 
que aparece é o capim de corte, que apesar de ser considerado alternativa de baixo custo para suplementação 
volumosa (CÓSER et al., 2000; PEREIRA et al., 2010) precisa que seus custos sejam melhor entendidos para 
que o produtor tenha a possibilidade de analisar até que ponto vale, economicamente, expandir essa alternativa 
em seu sistema produtivo. 
O BRS Capiaçu, capim para corte do gênero Pennisetun, lançado pela Embrapa, está sendo utilizado em 
rebanhos leiteiros (ROSA et al., 2019; RETORE, et. al, 2021), possui médias de produtividade acima das 
cultivares utilizadas pelos produtores e podendo chegar, em três cortes anuais, a produzir 300 toneladas ha-1 
de matéria verde, o que representa quase três vezes mais que as obtidas nos cultivos do milho (PEREIRA., et 
al 2016). Todo esse potencial produtivo traz, como consequência, a necessidade do aperfeiçoamento do 
manejo, que inclui a utilização maior de insumos. 
Nesse contexto, esse trabalho tem o objetivo de desenvolver uma planilha eletrônica para estimar os custos de 
implantação e monitorar os de manutenção de uma capineira do BRS Capiaçu em Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Ao alcance do objetivo, dividiu-se a metodologia em três passos. No primeiro buscaram-se nos documentos de 
lançamento da cultivar BRS Capiaçu (PEREIRA et. al, 2016; RETORE, et. al, 2021) e entrevistas com técnicos, 
as recomendações dos insumos e serviço para implantação e manutenção desses cultivos. 
O passo seguinte foi o levantamento dos preços de insumos e serviços praticados na região de Boa Vista. 
De posse desses parâmetros, passou-se a desenvolver a planilha eletrônica no software Excel da Microsoft 
(MCROSOFT, 2022), primeiramente, definindo os layouts de cada aba de dados de entradas e abas de saídas 
das informações e em seguida, utilizando a linguagem VBA, dentro do Excel, elaboraram-se as relações e 
operações entre abas, para gerar as informações que servirão para que produtores e técnicos possam decidir 
melhor no seu dia a dia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Abaixo o resultado da primeira fase, na qual, definiu-se os insumos e doses (Tabela 1) e dos serviços (Tabela 
2) para formação de 1ha de BRS Capiaçu. 
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Tabela 1: Lista de insumos e respectivas doses para formação de 1ha de BRS Capiaçu. 

Item Descrição Unid Quant. 

1 Superfosfato simples Kg 500 

2 Cloreto de potássio Kg 150 

3 Calcário Kg 1500 

4 Ureia Kg 150 

5 Inseticida L 0.2 

6 Esterco bovino T 6 

Tabela 2: Lista de serviços e respectivas necessidades de diárias e horas trator (HT) para formação de 1ha de BRS 
Capiaçu. 

Item Descrição Unid Quant. 

1 Limpeza da área HT 2 

2 Gradagem aradora HT 2 

3 Gradagem niveladora HT 1 

4 Abertura dos sulcos HT 2 

5 Aplicação da calcário HT 0.3 

6 Aplicação de SFS HT 0.3 

7 Adubação dos sulcos Diária 2.5 

8 Corte das mudas Diária 1 

9 Plantio dos mudas Diária 2 

Nas Tabela 3 e Tabela 4 estão, respectivamente, listados os insumos e serviços para manutenção de 01 hectare 
de BRS Capiaçu, utilizados para elaborar a planilha eletrônica,  que é o objetivo final deste trabalho. 

Tabela 3: Lista de insumos e respectivas doses para manutenção de 1ha de BRS Capiaçu. 

Item Descrição Unid Quant. 

1 Superfosfato simples Kg 150 

2 Cloreto de potássio Kg 500 

3 Calcário Kg 1000 

4 Ureia Kg 550 

5 Inseticida L 1 

6 Esterco bovino T 6 

 
Tabela 4 Lista de serviços e respectivas necessidades de diárias para manutenção de 1ha de BRS Capiaçu. 

Item Descrição Unid Quant. 

1 Corte Diária 100 

2 Adubação de manutenção Diária 10 

 
Essa lista de insumos e suas doses são referências que técnicos podem adequar de acordo com a 
disponibilidade encontrada no mercado local. Em relação às doses, recomenda-se revisão após as análises de 
solos, assim, adequando à realidade de cada nova área de implantação e manutenção de uma capineira de 
BRS Caiaçu. 

Para definição dos valores de cada insumo, é recomendado que as pesquisas de preços sejam, 
constantemente, atualizadas, sobretudo, em um ambiente econômico de volatilidade de preços dos insumos. 
Para isso, a ferramenta proposta, na sua primeira aba, os técnicos e produtores, pode atualizar os preços 
oriundo das pesquisas relacionadas a valores, e assim obterem resultados dos custos de produção 
automaticamente.  

Seis abas foram desenvolvidas na construção da planilha eletrônica. 

A primeira aba (Figura 1) tem como principal objetivo, levar técnicos e produtores a fazerem as pesquisas de 
preços dos insumos. Na segunda coluna, em branco, estão listados todos os insumos necessários para a 
implantação e manutenção de capineiras de BRS Capiaçu. 

Nas colunas em laranja, os usuários devem preencher, por fornecedor, os preços de cada um dos insumos. 
Após todo o preenchimento dos fornecedores e os preços correspondentes de todos os produtos, aparece nas 

colunas em verde o menor valor para cada insumo e o fornecedor que ofertou esse valor (Figura 1). 

Figura 1: Aba de inclusão dos preços dos insumos. 



 

 

 
 

A segunda aba (Figura 2) segue a mesma coerência da primeira, porém, nessa são incluídos os valores dos 
serviços necessários à implantação e manutenção da capineira do BRS Capiaçu. 

Figura 2: Aba de inclusão dos preços dos insumos. 

 

 

A terceira (Figura 3a) e quarta (Figura 3b) abas são, respectivamente, inseridas as doses por hectare dos 
insumos e as necessidades de diárias e horas máquinas por hectare para implantação e manutenção da 
capineira de BRS Capiaçu.  

 

Figura 3: Abas de inclusão das doses ha-1 dos insumos (a) e dos serviços ha-1(b) 



 

 

 

a 

 

b 

. 

Como há diferenças de fertilidade dos solos, as doses, sobretudo, dos corretivos e fertilizantes, devem ser 
ajustadas com consultas à técnico com experiência a capacitação. 

Em relação aos parâmetros quantitativos de diárias e horas de trator necessárias para realização dos serviços, 
é importante salientar, que os ajustes devem ser feitos de acordo com a experiências e produtividade da mão 
de obra nos serviços manuais, a experiência e produtividade do tratorista e capacidade do trator utilizado para 
os serviços tratorizados. 

Após a inserção dos preços, doses de insumos, preços e rendimento dos serviços, serão obtidos três 
resultados: 

Os dois primeiros aparecem na quinta aba, e são referentes aos orçamentos para implantação da capineira (a) 
e os referentes a manutenção da capineira do BRS Capiaçu (b). 

Figura 4: Aba de saída dos orçamentos de implantação (a) e manutenção da capineira(b) de 1 ha. 
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Na sexta e última aba aparecem os resultados das análises. Essas análises incluem quatro indicadores que 
relacionam os custos de produção, a produtividade do BRS Capiaçu e a produtividade do rebanho: i) Custo kg 
MS ha-1; ii) Custo capineira dia; iii) Margem diária para cobrir outros custos; iv) Produção de leite diária para 
cobrir os custos. 



 

 

Figura 5: Aba de saída das análises de custos e estimativas de consumo diário da capineira do BRS 
Capiaçu. 

 

 
 
CONCLUSÕES 
A planilha tem potencial de contribuir com produtores e técnicos na gestão dos custos de produção de suas 
capineiras de maneira automática. Há necessidade de validação com técnicos e produtores em relação à 
facilidade de uso. 
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INTRODUÇÃO 
Marcantes transformações no processo histórico vêm ocorrendo ao longo dos anos, trazendo visibilidade as 
mulheres e colocando-as em evidência em muitos ambientes ditos extremamente masculinos, diante disso o 
tema tem se tornado objeto de estudo de pesquisas. Por acreditar que o processo de Divulgação Científica 
(DC) entre as mulheres vem aumentando com base em sacrifícios e conquistas históricas, e que “a ciência 
moderna é um produto de centenas de anos de exclusão das mulheres, o processo de trazer mulheres para a 
ciência exigiu, e vai continuar a exigir, profundas mudanças estruturais na cultura, métodos e conteúdo da 
ciência" (SCHIENBINGER, 2001, p. 37).  
Ao longo dos anos, os avanços tecnológicos e a popularização das mídias, trouxeram estruturas que conectam 
pessoas que compartilham valores e objetivos comuns, por meio de redes sociais como facebook, instagram, 
twitter, plataformas de compartilhamento como youtube ou as publicações de ficheiros multimídia como os 
podcasts, dentre outros, aumentando as possibilidades de difundir conhecimento, aproximar cientistas de 
estudantes e a ciência da escola, contribuindo para a Educação e Divulgação Científica (DC). 
Nesta direção, esse trabalho é resultado de uma proposta de divulgação científica (DC) realizada com meninas 
estudantes do ensino médio e pesquisadoras de Instituições de Ensino Superior de Roraima. Desta forma, tem-
se como objetivo avaliar o potencial de Podcasts no processo de Divulgação Científica de pesquisadoras 
roraimenses da área de Ciências da Natureza e Matemática entre as estudantes do ensino médio de uma 
escola estadual de Boa Vista, Roraima.  
Considerando o ineditismo da proposta de pesquisa para Roraima, apresenta-se aqui um relato sobre a 
experiência na criação dos podcasts e os resultados parciais no processo de avaliação do potencial do Podcast 
no processo de DC de pesquisadoras roraimenses da área das Ciências da Natureza e Matemática entre as 
estudantes do ensino médio de uma Escola Estadual de Boa Vista. Ressalta-se ainda que, não existe nenhum 
podcast voltado para destacar as pesquisas das mulheres roraimenses e nem trabalhos voltados para organizar 
indicadores de DC para podcast.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O percurso metodológico para alcançar o objetivo nessa pesquisa adotou o método de pesquisa-ação, com 
caráter qualitativo, descritivo e bibliográfico, por meio de podcasts obteve-se dados relevantes em relação a 
abordagem científica entre as mulheres pesquisadoras de Roraima, da área das Ciências da Natureza e 
Matemática, que poderá contribuir para uma mudança social entre as meninas-estudantes. 
A pesquisa foi realizada entre fevereiro e julho de 2022, e contou com a participação de 10 mulheres 
pesquisadoras, sendo sete da Universidade Federal de Roraima – UFRR e três da Universidade Estadual de 
Roraima – UERR, que desenvolvem pesquisas na área de Ciências da Natureza e Matemática e seis 
estudantes do sexo feminino do Ensino Médio da Escola Estadual Mário David Andreazza – MDA, Boa 
Vista/RR. 
Inicialmente foi criado um núcleo de estudos sobre DC com as meninas estudantes para elas adquirirem 
conhecimentos sobre o assunto. As meninas foram convidadas pela professora de química da escola e 
mestranda do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências da UERR. Aquelas que demonstraram 
interesse integraram o núcleo de pesquisa na escola. Foram realizados 44 encontros entre os meses de 
fevereiro a julho, duas vezes por semana, nas terças e quinta-feira, destes 16 foram de forma remota por meio 
da plataforma Googe Meet. Nesses encontros foram estudados assuntos sobre Divulgação Científica, leitura 
de artigos e debates sobre o tema, a importância da mulher na Ciência, com pesquisas sobre quantitativo de 
mulheres no meio científico. Também se falou sobre a tecnologia e como ela pode auxiliar na DC, pesquisou-
se artigos sobre podcast na educação, e as meninas também participaram de oficinas para aprenderem como 
produzir um podcast.  
Em seguida, as meninas escolheram as pesquisadoras que seriam entrevistadas e foi marcado entrevista com 
estas mulheres para que elas pudessem de uma maneira significativa contribuir para a DC entre as meninas. 
A contribuição foi por meio de podcast, onde as cientistas expuseram suas experiências particulares, para que 
por meio desses podcast as meninas alcancem a formação do espírito crítico, pois os princípios dos 
conhecimentos científicos nascem de acordo com a visão que compartilhamos sobre o ensino escolar. Como 



 

 

instrumentos para coleta de dados, optou-se por entrevista com as pesquisadoras das IES, que foram divididas 
em quatro blocos para melhor esclarecimento da atuação das pesquisadoras nas áreas das Ciências.  
No primeiro bloco o espaço era aberto para a pesquisadora realizar sua apresentação, esse espaço era livre e 
as respostas eram de acordo com a disposição de cada pesquisadora, em apresentar sua vida pessoal (nome, 
estado civil, idade, filhos etc.) dados pessoais. O segundo bloco era composto por oito perguntas sobre a 
trajetória profissional da pesquisadora, experiências com pesquisas no Ensino Médio, a vida como vestibulanda, 
escolha do curso, durante a formação inicial teve dificuldade por ser mulher, como era o contexto da faculdade, 
como foi o contato com a primeira pesquisa científica, poderia comentar a experiência inicial, que pesquisas já 
atuou que foram significativas para formação profissional. 
O terceiro bloco tinha duas perguntas que abordavam sobre as pesquisas científicas desenvolvidas atualmente, 
descrever as atividades iniciais, atualmente e as previstas para o futuro e qual a contribuição dessas pesquisas 
para a sociedade. Por fim, o quarto e último bloco da entrevista eram as considerações finais, composto por 
quatro perguntas para as pesquisadoras esclarecerem sobre o que a motiva a evoluir na vida e na carreira 
profissional, a visão sobre o papel e importância da mulher na ciência, se percebem alguma diferença na 
valorização entre pesquisas realizadas por homens e mulheres na sua mesma área de atuação e declaração 
as jovens meninas do Ensino Médio que queiram seguir a carreira profissional na área das Ciências. 
Avaliou-se também o número de visualizações dos podcast disponibilizados spotify; enquetes disponibilizadas 
ao final de cada audição dos podcasts e comentários deixados na plataforma. Para construir os podcasts, 
utilizou-se o aplicativo Anchor, e as meninas editaram os podcast por meio de ferramentas disponibilizadas na 
plataforma Anchor, após os podcasts foram disponibilizados gratuitamente no streaming spotify. 
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade estadual de 
Roraima (UERR), sob o parecer Nº 5.230.008, e com o número de CAAE: 53501321.0.0000.562, expedido em 
8 de fevereiro de 2022. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A pesquisa começou quando as meninas responderam um questionário da professora de química da escola e 
demonstraram interesse em participar do grupo de pesquisa (Figura 1).  
Durante todo o mês de fevereiro de 2022, as meninas trabalharam com a proposta de entender o que era a 
Divulgação Científica por meio de leituras e conversas sobre o tema, juntamente com a professora e o professor 
do laboratório de informática da escola.  
Depois verificou-se o curriculum lattes de algumas pesquisadoras de Roraima e uma das meninas disse que 
“foi muito legal essa proposta, foi incrível ver o trabalho que as pesquisadoras fazem e a gente não conhece”. 
Depois elas começaram a pensar como fazer e trabalhar com os podcasts, elaboraram as perguntas para serem 
feitas as pesquisadoras e gravaram as falas utilizando o soundtrap (Figura 3). A estudante Luana era a 
encarregada dessa parte: gravar, editar, colocar sons e publicar no Spotify. 
Para isso, elas seguiram a orientação de (Ferreira, 2019), que fez um tutorial para o TechTudo de como criar 
um podcast com o soundtrap. A professora ficou encarregada de entrar em contato com as pesquisadoras e 
fazer o convite para as meninas gravarem com elas. 
 
 
Figura 1: Questionário de interesse na participação da pesquisa da Escola Estadual Mário David Andreazza, Boa Vista, 
Roraima. 



 

 

   
Fonte: As autoras. 

 
 
Figura 2: Reuniões do Núcleo de Pesquisa da Escola Estadual Mário David Andreazza, Boa Vista, Roraima. 

 
Fonte: As autoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 3: Gravação das falas para testar o soundtrap. 

 
Fonte: As autoras. 

 
As estudantes também criaram algumas redes sociais para divulgação da pesquisa, tais como blog, instagram, 
tiktok. As postagens no instagram eram feitas porque é uma das redes sociais mais utilizadas pelos jovens, em 
especial pelas jovens e lá “nós sempre postamos as fotos com a entrevistada da semana (os episódios eram 
postados por semana), um trecho da entrevista e uma foto da entrevistada apresentando-a na legenda. No 
tiktok fazíamos chamadas para despertar o interesse que visualizasse fosse assim assistir os episódios 
disponibilizados no spotify”. 
Segundo as meninas: “A cada novo episódio do podcast era uma experiência diferente, desde ir até o local da 
pesquisadora como passar horas editando e escutando cada detalhe para uma melhor experiência do ouvinte. 
O processo de edição começava no local onde gravamos cada podcast, é neste ambiente que observamos os 
“erros” da pesquisadora e algumas pausas durante a entrevista, logo no meu espaço de trabalho se iniciava a 
edição, utilizando principalmente o soundtrap como ferramenta para edição de áudio”.  
Primeiramente, antes de editar o primeiro podcast, gravamos uma breve introdução, intervalos dos quatro 
blocos e uma finalização que usamos em todos os episódios. E em cada episódio gravava-se a apresentação 
da pesquisadora, no qual se falava resumidamente sua biografia. A edição se iniciava cortando os erros e as 
pausas, depois cortava-se a parte das perguntas feitas pelas alunas e separava em quatro blocos como estava 
no roteiro e em cada bloco colocava o áudio se referindo a qual bloco se iniciava e nestes intervalos colocava-
se a introdução da música Get Lucky do Daft Punk. Depois se organizava todo o áudio, colocando a introdução 
“olá, sejam muito bem-vindos a edição do nosso podcast, Pod mulher na ciência...”, logo em seguida adicionava 
a biografia da pesquisadora e então vinha o intervalo com a música e começava-se o primeiro bloco “ bloco um 
– perguntas pessoais” e então se dava o início a entrevista com as perguntas das alunas e finalizado o bloco 
um se inicia o dois com o mesmo processo, música, anunciação do bloco e em seguida as perguntas, isso 
decorrente a todos os blocos e para finalizar, o áudio de agradecimento e um convite para escutar o próximo 
podcast do Pod mulher na ciência de fundo tocando a música Get Lucky. 
O quadro 1 apresenta as pesquisadoras entrevistadas e as meninas responsáveis pelas gravações dos 

episódios para o podcast.  

Quadro 1: Gravações dos episódios do podcast. 

Episódi
o  

Duração do 
episódio 

Pesquisadora  Menina(as)participante(s) Visualizaçõe
s no 
Instagram 

Visualizaçõ
es no 
TikTok 

01 36:05 min Ivanise Rizzatti Evelin, Brenda e Luana 195 1055 

02 23:23 min Juliane Marques Yanquia Jaqueline, Brenda e Luana 185 1026 

03 45:49 min Vânia Graciele Evelin, Brenda, Tainara e Luana 84 363 

04 29:58 min Patrícia Castro Tainara, Yanquia Jaqueline e Luana 87 223 

05 30:38 min Régia Chacon Tainara, Brenda e Luana 316 645 

06 32:57 min Ana Iara Ferreira Tainara, Yanquia Jaqueline, Brenda 
e Luana 

123 1125 

07 25:37 min Edleusa do 
Socorro 

Tainara, Brenda e Luana 80 195 

08 34:31 min Ednalva Dantas  Brenda e Luana 85 525 

09 12:50 min Jeneffer Araújo Adria Cinthya e Luana 92 157 

10 33:36 min Gladys Maria Brenda e Luana 65 8 

Fonte: A autora da Pesquisa 



 

 

Por meio das falas das meninas nos debates que aconteciam no núcleo de pesquisa após gravações, fica 
evidente que a participação feminina na Ciência é desconhecida entre a maioria dos jovens, precisa de 
atividades de DC para melhorar o conhecimento, diminuindo preconceitos e influenciando outras meninas para 
a carreira científica. 
Os episódios do podcast Podmulher_na_ciencia estão disponíveis no spotify. 
 
CONCLUSÕES 
Diante das entrevistas para o Pod_mulher na ciência, no qual participamos ativamente e pessoalmente, 
podemos afirmar que de fato obtivemos conhecimentos referente a área das ciências. Participar desse projeto 
abrangeu uma ciência pouco conhecida, principalmente aqui em Roraima, uma ciência voltada para mulheres 
pesquisadoras. Fazer parte desse projeto foi um grande privilégio, pois tivemos a oportunidade de conhecer 
excelentes pesquisadoras e mulheres incríveis. 
As gravações foram momentos desafiadores, pois identificar as mulheres pesquisadoras atuantes nas 
instituições públicas de ensino e pesquisa de Roraima não foi tarefa fácil e convencê-las a disponibilizar um 
tempo das suas agendas tão cheias para dar atenção a nossa pesquisa muitas vezes foi inviável, mas com 
persistência conseguimos criar os podcasts com narrativas das mulheres pesquisadoras da área das Ciência 
da Natureza e Matemática exatas abordando suas pesquisas desenvolvidas no estado. 
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INTRODUÇÃO 
 
Entendendo que o processo de formação dos professores deve trabalhar também as suas características de 
autoavaliação e reflexão, para que, juntamente com o seu aprimoramento intelectual ocorra também o 
desenvolvimento de habilidades socioemocionais principalmente em relação ao grupo no qual está atuando.  
Nossa atividade teve como finalidade a discussão e reflexão sobre os sentimentos dos alunos que estão 
próximos do processo de conclusão, finalizando assim o seu processo de ensino aprendizagem dentro do curso 
de Licenciatura em Ciências Biológicas e se tornando profissionais na área, os quais deverão estar preparados 
para os desafios que irão enfrentar no seu ambiente profissional que na maioria das vezes é uma sala de aula.  
As práticas reflexivas das suas experiências podem levar a elementos sobre essa transformação dos alunos 
em estudantes baseados nas experiências em estágio sendo assim uma cultura acadêmica para a cultura 
escolar, no sentido de identificar as situações que poderão ser encontradas na cultura do magistério e as 
aprendizagens dela decorrentes (Lima, 2008). Buscando proporcionar uma formação interdisciplinar onde os 
alunos possam estar refletindo sobre os problemas sociais que poderão ser encontrados na sua formação, a 
inclusão de grupos sociais ampliando as oportunidades educacionais e trabalhando o processo de inovação 
não deixando de lado os saberes da comunidade.   
Para que o processo fosse trabalhado sobre uma visão de desenvolvimentos socioemocionais e não somente 
em relação ao processo de educação a atividade foi realizada pelos acadêmicos de psicologia da Faculdades 
Cathedral, o qual juntamente com a professora da disciplina processos grupais montou uma experiencia de 
reflexão e desenvolvimento para os alunos, proporcionando assim, dentro desse processo a identificação 
correta de seus sentimentos, angústias e possíveis frustrações que podem aparecer nessa transição aluno- 
professor.  
Nesse contexto, as autoras e professoras das disciplinas dos diferentes grupos, acadêmicos de biologia (AB) e 
acadêmicos de psicologia (AP) buscamos desenvolver em ambos as habilidade de aprendizagem em grupos 
diferentes do habitual incentivando as diferentes capacidades de gestão e identificação dos grupos os quais, 
mesmo sendo de áreas diferentes, encontram dificuldades e necessidades semelhantes, tornando assim uma 
experiência única e essencial para o bom desenvolvimento posterior do seu trabalho como profissional. 
Contudo, não só conhecer, mas também ter a vivência de participar de ações grupais podem fornecer 
ferramentas para seu melhor desempenho, principalmente em situações fora do esperado como normal, que 
necessitam de ações rápidas e assertivas para que não se perca o controle.  
Para o desenvolvimento dessas experiências trabalhamos com as habilidades que podem ser desenvolvidas 
em grupo, podendo utilizar para grupo a definição de Osório (2003, p.57) onde descreve como um conjunto de 
pessoas capazes de se reconhecer em sua singularidade e que estão exercendo uma ação interativa com 
objetivos compartilhados, assim quando várias pessoas se reúnem, dispostas a interagirem na busca de 
objetivos comuns, são constituídos os “sistemas humanos”. Utilizamos para esse momento as características 
que podem ser trabalhadas dentro dos processos grupais como vivências, e dinâmicas de grupo 
proporcionando assim um ambiente diferente do habitual para o desenvolvimento dessas habilidades de 
reflexão. As atividades escolhidas estão de acordo com Militão & Militão (2000) que em seu livro classifica os 
tipos de atividades grupais em: vivências, dinâmicas, técnicas e jogos. 
Assim nossos objetivos ao desenvolver a atividade de extensão: “Desafios da docência no fim do ciclo de ensino 
aprendizagem, e agora?¨ Foi estimular nos alunos a capacidade de refletir sobre as angústias do final do ciclo 
acadêmico, demonstrando as suas capacidade e habilidades frente às dificuldades as quais poderão ser 
encontradas na sua vida profissional, sua capacidade de resiliência e inovação frente a respostas de trabalho 
com pessoas com deficiência (PcD) e sua capacidade de inovar em um momento de dificuldade.  
As dinâmicas e interações grupais tem como finalidade preparar o indivíduo para o que ele irá enfrentar em sua 
atividade profissional de maneira inovadora, os possíveis desafios que irão encontrar durante a sua atuação. 
Trabalhamos também o direcionamento para questões relacionadas às dificuldades e despreparo para o 
trabalho e desenvolvimento de pessoas com deficiência (PcD) e ou diferentes graus de habilidades cognitivas. 
Assim como o conhecimento e reflexão acerca de suas habilidades e de suas limitações. Essa atividade 
trabalha os dois níveis com os diferentes alunos sendo que para os acadêmicos de biologia (AB) as dinâmicas 
possibilitaram uma reflexão, vivência e construção de diferentes habilidades inovadoras para uma sala de aula, 



 

 

enquanto para os acadêmicos de psicologia (AP) a construção e aplicação das atividades construídas e a 
experiência de vivência de um processo grupal, com as suas especificidades e suas dinâmicas internas.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Realizamos a junção dos alunos da disciplina processos grupais do curso de Bacharelado em Psicologia da 
Faculdade Cathedral, atuando juntamente aos alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 
Universidade Federal de Roraima -UFRR em uma atividade construída e orientada pelas responsáveis pelas 
disciplinas de acordo com as necessidades de trabalhos e capacitação dos alunos.   
As atividades foram realizadas no Espaço pedagógico prof. Pablo Acosta, sala 604. Foram divididas em dois 
encontros os quais foram realizados nos dias 06 e 20 de outubro de 2022, das 13:30h às 16:30h 
(Aproximadamente 2 horas completas de atividades em grupo). Em cada um dos dias foi escolhido um enfoque 
diferente contribuindo e construindo um desenvolvimento saudável e facilitando não só a interação, mas 
também a sensibilização acerca do que cada atividade pretendia. Todos os alunos foram convidados a 
participar, eles tinham conhecimento sobre o que seria trabalhado e desenvolvido durante o período, pois uma 
vez estando presente todos eram envolvidos em todas as atividades. 
Conforme dados apresentados na tabela 01 as participações totais foram de 17 participantes no dia I e 18 
participantes no dia II as duas professoras participaram dos dois momentos. Nas atividades do primeiro dia 
tivemos uma participação total de 11 acadêmicos de psicologia (AP) e 8 acadêmicos de biologia (AB), sendo 
que neste primeiro momento tivemos um acadêmico de cada curso que participou somente dessa vivência 
grupal. No segundo dia tivemos a participação de 11 AP e 7 AB sendo que dois participantes AP somente 
estiveram presentes nessa vivência grupal. Nos momentos das intervenções grupais as programações sempre 
continham 3 dinâmicas adaptadas ao foco escolhido para cada um dos dias de trabalho.  
 
Tabela 01 – A tabela apresenta a quantidade de participantes de cada um dos dias em relação a sua graduação AB – 
acadêmicos de biologia e AP- acadêmicos de psicologia, em parênteses o número de participantes que estavam presentes 
em somente um dia das atividades.  

Atividad
e 

Acadêmicos de Biologia 
(AB) 

Acadêmicos de Psicologia 
(AP) 

Professoras  Total 

Dia I 8 (1) * 9 (1) * 2 19 

Dia II 7 11(2) * 2 20 
Legenda: ()* Quantidade de alunos que participaram somente de 1 dia de atividade 
 

No dia I trabalhamos principalmente as habilidades de autoconhecimento e a capacidade de impor limites, 
iniciamos com a dinâmica da “Máscara” com a finalidade de apresentação e estabelecimento de vínculos entre 
todos os participantes do grupo e estimular o sentimento de pertencimento a um grupo, mesmo que no início 
eles não se enxergassem como semelhantes. Na segunda dinâmica denominada de “Campo minado” a 
finalidade foi o estímulo ao desenvolvimento do trabalho com o outro quando uma das suas habilidades 
sensoriais não estão presentes, como no caso a visão e a fala, estimulando a comunicação, a cooperação, a 
paciência e a inovação no trabalho em equipe. Para o terceiro e último momento desse primeiro encontro, 
nomeamos essa dinâmica como o “Pare”, a qual, tinha por finalidade entender os meus limites e até onde 
trabalharemos em cooperação, estabelecendo o meu limite como pessoa principalmente em situações abusivas 
e sem controle.   
No dia II trabalhamos a profissão e a capacidade de inovar em meio aos obstáculos e situações fora do controle, 
para isso foi programado novamente três dinâmicas, a primeira denominada “Anúncios e Classificados” tinha 
como finalidade desenvolver o autoconhecimento e a criatividade além da capacidade de entender, descrever 
e demonstrar as suas habilidades. A segunda dinâmica chamada de ¨Desenhos e objetivos compartilhados¨ 
trabalhou os objetivos individuais em comparação aos objetivos coletivos, até que ponto vai meu trabalho e o 
do outro. Com a finalidade de compartilhar e conhecer os objetivos individuais e objetivos do grupo que muitas 
vezes inconscientemente são os mesmos. A terceira dinâmica foi chamada de ¨Reinventando¨ e seu objetivo 
principal era descobrir a capacidade de se reinventar baseada nos desafios que encontraremos na profissão. 
Ao final as coordenadoras tiveram um momento de fala, terminando com o fechamento das experiências e em 
cada um dos dias e um feedback de todos os participantes.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como resultado desse processo grupal permitimos aos acadêmicos de ambas as instituições não somente a 
troca de experiências mais também o desenvolvimento de habilidades que serão requeridas em sua atividade 
profissional futura, assim como reflexões acerca da finalização do ciclo como aluno e início do ciclo como 
profissional, estabelecendo suas potencialidades frente às dificuldades a serem superadas na vida profissional.  
Segundo Oliveira, 2011 dentro dos processos grupais as aprendizagens de toda ordem são trazidas pelos 
participantes do grupo e reconstruídas a partir do trabalho conjunto no qual as experiências que cada pessoa, 



 

 

vivência num outro tempo e espaço diferentes, no que o autor chama de corpo biográfico, transforma e 
enriquece as experiências deste grupo, tornando essa aprendizagem única.  
Nosso principal intuito como professoras formadoras e educadoras não era proporcionar aos alunos 
experiências somente dentro do seu próprio grupo, como também estimular a troca de experiências e vivências 
entres eles, o que pudemos observar com a troca de vivências e experiências entre os grupos e que com o 
avançar das dinâmicas e os estabelecimentos de vínculos mais próximos entre os AP e os AB, observamos as 
identificações dos problemas como sendo de todos.  
Nesse sentido, lembramos que os grupos são constituídos por pessoas que compartilham um objetivo comum 
e, por isso, estão ligadas entre si. Além desse objetivo coletivo, cada indivíduo possui suas significações 
particulares, fato que alimenta a dinâmica grupal (OLIVEIRA, 2011). É justamente isso que observamos no 
decorrer das dinâmicas onde as experiências no campo da psicologia e no campo da sala de aula foram aos 
poucos possibilitando a todos a identificação de objetivos comuns sendo assim alimentado pelos anseios e 
desafios do futuro como profissional.  
Assim, dentre o que os AP e os AB achavam demonstrar diferenças com o passar das atividades começaram 
a encontrar muito mais semelhanças, o que ocasionou o relato final de um participante como, no final formamos 
um só grande grupo. Como escreveu Agnes Heller (1985), os sentimentos nos envolvem com as situações. 
Nos grupos, os sentimentos e as emoções permeiam, direcionam ou redirecionam as relações pessoais e as 
reações que manifestamos frente a determinadas situações com as quais estamos envolvidos (VIEIRA-SILVA, 
2000, p. 23).  
Em relação a ser um momento interdisciplinar com a possibilidade de troca de saberes entre eles e 
desenvolvimento de suas potencialidades de acordo com a entrega e disponibilidade de cada um para fazê-lo 
e executá-lo da melhor maneira possibilitando assim proporcionar a sensibilização e ferramentas para o seu 
aprendizado. O que segundo Gilles Ferry (2004) para os dispositivos grupais proporcionar elementos que são 
suportes da formação, pois para cada um a dinâmica pode ser entendida de uma maneira diferente em seu 
desenvolvimento pessoal. Mas, o autor também destaca que a dinâmica do desenvolvimento pessoal não é 
solitária; não nos formamos sozinhos, nem passivamente, pois são essas mediações que viabilizam, acionam, 
orientam o desenvolvimento de formar-se, nas quais se incluem as outras pessoas, as leituras, as 
circunstâncias e os acidentes da vida.  
Nesse sentido podemos dizer que obtivemos uma identidade grupal, não que todos possuam o mesmo traço 
comum, mas que na totalidade, no conjunto estabeleceu-se entre os acadêmicos uma peculiaridade que os 
permitiu diferenciá-los de suas totalidades, dentro da soma de identidades encontramos uma produção coletiva 
de acordo com as atividades aos quais foram submetidos, seus objetivos, suas histórias individuais 
transformando no momento em um aprendizado de experiências coletivos estabelecendo assim a identidade 
grupal que foi sendo construída durante os dois momentos de encontro paralelamente ao desenvolvimento de 
um sentido de pertencimento (MARTÍN-BARÓ, 1989; VIEIRA-SILVA, 2000). 
Dentre as observações das professoras em relação os aprendizados construídos durante o processo 
ressaltamos algumas falas dos acadêmicos que foram transcritas pelo entendimento das autoras e 
transformadas em frases as quais relatamos abaixo: 

“É fácil descrever o que fazemos, mas difícil descrever quem somos¨. 
“Enxergamos mais o outro do que nos mesmos”.  
“Aprender em grupo: Identificação e inspiração em relação aos sonhos e desejos do 
outro”.  
“Buscar soluções mesmo com seus medos e receios¨.  
“Utilizar o que temos (vivemos) para fazer algo novo”.  
“Entender e estabelecer os limites entre o pessoal e o profissional”. 
“Possibilitar com o meu trabalho o crescimento do outro”. 
“Entender a continuidade dos processos de trabalho, mantermos o trabalho em 
andamento mesmo que não foi você que começou”.  

Para nós professoras, os grupos inicialmente se identificarem como diferentes foi essencial para o sucesso 
nessa troca, a iniciativa de ambos os grupos de participarem também contribuiu muito para que o sucesso fosse 
alcançado visto que a diversidade de formação deles e das professoras, proporcionou trocas valiosas e 
produtivas em um intercâmbio de pensamentos, ideias, sentimentos, emoções e experiências transformando -
se em um grupo que agrega e (res)significa olhares e pontos de vista (CASTILHO, 2004, p.64; OLIVEIRA, 
2011). 
Uma importante observação que queremos relatar nesse contexto foi a dinâmica relacionada ao processo de 
se reinventar no qual tivemos um dos acadêmicos com uma rápida percepção do problema sendo ágil em 
responder ao mesmo, minimizando as consequências e sem utilizar o que proporcionamos como possíveis 
soluções, um dos acadêmicos foi rapidamente em busca das possíveis soluções que estavam disponíveis pelo 
ambiente , posteriormente os outros utilizaram as solução encontrada pelo colega para resolver o seu problema 
de maneira igual enquanto um terceiro grupo de acadêmicos decidiram por não resolver, ficando com o 



 

 

problema até que o mesmo acabasse, sem a busca de uma iniciativa imediata, deixando isso ser resolvido com 
o passar do tempo. 
A partir dessa experiência nós observamos a necessidade de estimular os acadêmicos para um pensamento 
inovador dentro da graduação para que ele possa ser um profissional apto a resolver os problemas buscando 
as diferentes iniciativas para esse fim. Segundo Masetto (2004), o qual descreve o papel do professor como 
educador responsável pela mediação pedagógica, que estimula a aprendizagem do aluno como processo 
pessoal e grupal, oriente seus trabalhos, discuta com ele suas dúvidas, seus problemas, incentivando a avançar 
no processo do conhecimento. Para que isso ocorra, os acadêmicos têm que estar com o sentimento de 
apreensão em relação a seus conceitos e a segurança necessária para estabelecê-los e colocá-los em prática. 
Para pensarmos em ambientes que proporcionem o pensamento e o estímulo à inovação no ensino superior e 
para que sejam aplicadas e normalizadas posteriormente em seu ambiente profissional os indivíduos precisam 
reconhecer que não somente a tecnologia está ligada ao termo inovação mas também as formas alternativas 
de saberes e experiências, nas quais se imbricam objetividade e subjetividade, senso comum e ciência, teoria 
e prática, cultura e natureza, anulando dicotomias e procurando gerar novos conhecimentos (CUNHA, 2016).  
Nesse contexto, Santos (2000) descreve que isso pode exigir dos professores uma reconfiguração de saberes 
favorecendo o reconhecimento das necessidades de trabalhar no sentido de transformar a “inquietude” em 
energia emancipatória. Envolvendo o reconhecimento das diferenças implicando em um trabalho que consiste 
em gerir relações sociais com seus alunos, para isso, entendemos a necessidade de que seja mais estimulado 
e trabalhado no ensino superior em todas as formações proporcionando profissionais não só aptos, mas 
preparados para inovar. 
  
CONCLUSÕES 
Nosso objetivo como coordenadoras da ação de extensão e professoras foi atingido pois no início do processo 
tínhamos como finalidade criar um vínculo e possivelmente estabelecer um sentimento de pertencimento a um 
grupo, mesmo que entendendo ser diferentes, mas que através das vivencias e experiências propostas 
atingimos o objetivo de desenvolver habilidades de autoconhecimento e a capacidade de estabelecer limites 
assim como um olhar sobre a  profissão e a capacidade de inovar em meio aos obstáculos e situações fora do 
controle que podem surgir principalmente no trabalho com pessoas com deficiência ou diferentes habilidades 
cognitivas. 
Entendemos que em um grupo acadêmico como esse a principal função foi sempre desenvolver o olhar para o 
outro, suas experiências, e vivências sempre com a função de: ajudar, orientar e desenvolver pessoas.  E que 
profissões que parecem estar distantes podem ser aproximadas por pessoas que estejam abertas a fazê-lo, 
proporcionando interdisciplinaridade a todo o processo.   
Enfatizamos a importância de um olhar diferenciado sobre como está sendo desenvolvido ou trabalhado o 
processo de inovação na academia para que sejam revistos os conceitos e trabalhado no desenvolvimento de 
profissionais que tenham essa habilidade quando se apresentaram para o mercado de trabalho.  
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INTRODUÇÃO 
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Os coronavírus pertencem à subfamília 
Coronavirinae, família Coronaviridae. São grandes vírus com uma única fita de RNA e um nucleocapsídeo 
(estrutura composta pelo ácido nucleico do vírus (neste caso RNA) e seu invólucro proteico, o capsídeo) 
helicoidal. Seu nome se deve a espículas (estruturas proeminentes) presentes na superfície do vírus, o que lhe 
dá a aparência de uma coroa solar (corona em latim) (PALMA, 2015). 
Os Coronavírus são distribuídos entre aves, seres humanos e mamíferos causando diversos tipos de doenças, 
tais como, respiratórias, inflamatórias, entéricas, hepáticas e neurológicas. Estes vírus são divididos em quatro 
gêneros, incluindo α− / β− / γ− / δ-CoV. α- e β-CoV são capazes de infectar mamíferos, enquanto γ e δ-CoV 
tendem a infectar as aves (ZHU et al., 2020). 
A epidemia de infecção respiratória aguda desconhecida começou em Wuhan, China, desde dezembro 2019, 
possivelmente relacionado a um mercado de frutos do mar. Alguns estudos sugeriram que o morcego pode ser 
o reservatório potencial de SARS- CoV-2, porém sem evidências que a origem seja de frutos do mar já que foi 
confirmado que os morcegos são o reservatório natural de uma ampla variedade de Covs (EPSTEIN et al., 
2005; PERLMAN, 2020; ZHOU et al., 2020). 
Desde os primeiros relatos de casos de Wuhan, 85.568 casos de COVID-19 foram relatados na China até julho 
de 2020. A epidemia atingiu o pico entre o final de janeiro e o início de fevereiro de 2020 na China, em 18 de 
março de 2020, os casos foram relatados em aproximadamente 195 países (OMS, 2020). 
De acordo com Ministério da Saúde Brasileira (SAÚDE, 2020), o primeiro caso de COVID-19 no Brasil, foi 
confirmado no dia 26 de fevereiro, poucos dias depois já com via de transmissão comunitária do vírus. A 
transmissão de SARS-CoV-2 de humano a humano ocorre principalmente entre membros da família, incluindo 
parentes e amigos que entraram em contato com pacientes ou portadores. 
Dada a grande diversidade genética e recombinação frequente dos genomas da família do coronavírus, além 
da frequente interface homem-animal, novos coronavírus surgem periodicamente em humanos devido 
infecções frequentes entre espécies (ZHU et al., 2020). Como exemplo temos o SARS-CoV que causou surtos 
graves da síndrome respiratória aguda em 2002 e 2003 na província de Guangdong, China. E o MERS-CoV 
responsável pelos graves surtos de doenças respiratórias em 2012 no Oriente Médio. 
Em todos os continentes, os crescentes casos de contaminação pelo novo coronavírus é mostrado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil as informações são repassadas pelo Ministério da Saúde, 
mas contém incertezas sobre a quantidade de pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 em todas as regiões do 
país (LIMA et al, 2020). 
O isolamento como principal medida de contenção se dá porque a disseminação da COVID-19 ocorre de modo 
bastante semelhante ao de uma gripe comum: ao falar, tossir ou espirrar, uma pessoa infectada (sintomática 
ou não) pode expelir gotículas contendo o vírus ativo, que podem vir a contaminar objetos e superfícies. Assim, 
outras pessoas podem se infectar, por exemplo, inalando essas gotículas ou tocando superfícies contaminadas. 
Nesse último, a infecção poderá ocorrer se, em seguida, a pessoa levar as mãos aos olhos, boca ou nariz. É 
importante ressaltar que, a depender da superfície onde se encontra, o SARS-CoV-2 pode se manter ativo por 
diferentes períodos: até 2,5 horas em poeira, 4 horas sobre o cobre, 24 horas sobre o papelão e até 72 horas 
(3 dias), sobre materiais como plástico e aço inoxidável. No entanto, estudos realizados com um vírus similar, 
o SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, anterior ao SARS-CoV-2 e responsável pela 
pandemia de SARS em 2002-2003), também avaliaram essas superfícies e outras adicionais, como o vidro e a 
madeira, onde o mesmo se mostrou ativo por até 5 dias em temperatura ambiente. 



 

 

São essas características de transmissão, associadas a um agravamento rápido no estado de saúde dos 
pacientes, que têm contribuído para que sistemas de saúde de muitos países e regiões tenham entrado em 
colapso, com muitos pacientes em estado grave a serem assistidos simultaneamente, associados à uma pouca 
demanda técnico-operacional para atendê-los. Por se tratar de uma síndrome respiratória aguda, a infecção 
causada pelo SARS-CoV-2 afeta todo o sistema respiratório e pode causar um extenso lesionamento dos 
pulmões (LIMA et al, 2020). 
O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019 após casos registrados na China. 
Provoca a doença chamada de coronavírus (Covid-19) (MS, 2020). O país tem enfrentado a pandemia 
provocada pelo vírus SARS-CoV-2, comumente designada de COVID-19, que apresenta um quadro clínico de 
infecções assintomáticas e problemas respiratórios graves. Diante deste cenário que se implantou no país nos 
últimos anos, mudanças nos hábitos de consumo e a busca intensiva pelo álcool gel 70% fez com que o produto 
ficasse em falta em praticamente todos os supermercados e farmácias. De acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o álcool é indicado na prevenção da doença, porém, é importante saber que ele não deve ser 
o único meio, lavar as mãos com água e sabão constantemente ainda é a opção mais viável, mais barata e 
mais acessível para muitos.  
Considerando a ausência de medicamentos eficientes e específicos ao combate da COVID-19, uma das formas 
de prevenção contra o vírus, conforme a OMS, é o isolamento social e o processo de higienização com agentes 
antissépticos, como por exemplo, o álcool etílico 70% INPM, em gel ou líquido, solução de hipoclorito de sódio 
a 0,5%; peróxido de hidrogênio 0,5%, sabão, dentre outros. Contudo, devido à alta demanda desse produto, há 
uma escassez desse agente no mercado e ao mesmo tempo tem-se verificado um aumento exorbitante do 
valor deste produto, impossibilitando o uso por profissionais que trabalham em serviços essenciais, em especial, 
os funcionários dos serviços da saúde (hospitais e postos de saúde) e famílias de baixa renda.  
Esse cenário atinge o Mundo todo e é preocupante a situação do Estado de Roraima, tanto na capital, quanto 
no interior. Assim, considerando a rápida propagação de casos positivos de COVID-19 em Roraima; a falta de 
um fármaco com especificidade ao combate do COVID-19; a ausência de leitos suficientes nos hospitais de 
Roraima para atender a demanda; a elevada procura por agentes antissépticos e ao mesmo tempo o aumento 
no preço desses agentes no comércio; as considerações descritas na Nota Técnica n°3 de 2020 da ANVISA; 
e, a utilização de agentes antissépticos é uma das formas de minimizar o avanço da pandemia, nós profissionais 
da Química nos propomos a agir de modo a minimizar os impactos dessa situação produzindo água sanitária 
0,5% e álcool 70% líquido e em gel para distribuir junto a comunidade universitária de não universitária. 
Órgãos oficiais como a OMS, passam a ratificar, de modo bastante incisivo, a importância de hábitos cotidianos 
de higienização e limpeza. Além da higiene pessoal é necessário higienizar adequadamente nossas casas, 
locais de trabalho e objetos de uso cotidiano, como roupas, celulares, chaves e bolsas. 
O uso de saneantes adequados contra a COVID-19 atua diminuindo, consideravelmente, a transmissão dele, 
o que influencia diretamente nos decréscimos das morbidades e mortes. 
Os álcoois, em especial o etanol, se apresentam como agentes de ação biológica, agindo sobre bactérias, 
fungos e vírus. Quando se trata das ações virucidas, estes apresentam uma ação bastante eficaz, com 
destaque para atuação sobre vírus envelopados, como o SARS-CoV-2. Os álcoois desnaturam as proteínas 
que compõem os vírus. 
Devido ao SARS-CoV-2 apresentar uma bicamada fosfolipídica como membrana a ação dos álcoois também 
pode se dar sobre as biomoléculas que a compõe e, assim, inativar o vírus a partir da desestruturação de sua 
membrana biológica. 
O etanol tem se mostrado como agente virucida mais utilizado e bastante eficiente frente ao SARS- CoV-2, 
sendo utilizado, no dia a dia, na desinfecção das mãos. É recomendado o uso de produtos com concentrações 
que variem de 60 a 90 %, com um tempo médio de 20 a 30 s de fricção das mãos ou de efetivo contato com a 
superfície. 
O projeto surgiu da ação emergencial de produção de álcool em gel desencadeada no período da pandemia 
vinculado ao Programa de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia provocada pelo novo Coronavírus (SARS-
COV-2) 2020 regido pelos Editais n° 25/2020-PRAE, n° 31/2020-PRAE e 47/2020-PRAE/UFRR. Ação 
extremamente relevante para ampliar a produção de saneantes no combate ao Covid-19, ampliando as 
substâncias químicas a serem produzidas na ação anterior 
 O referido projeto teve os seguintes objetivos produzir álcool 70%, líquido e em gel, e saneantes como 
hipoclorito de sódio a 0,5% e peróxido de hidrogênio 0,5% para distribuição junto a comunidade universitária e 
não universitária como forma de enfrentamento ao COVID-19. Além de destilar álcool hidratado para produção 
de álcool anidro e realizar testes laboratoriais nos álcoois e saneantes produzidos para verificar se estavam de 
acordo com o recomendado pela Organização Mundial da Saúde.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Esse projeto foi desenvolvido por uma equipe composta de professores de diferentes departamentos da UFRR 
e do IFRR. Além de professores, o projeto foi contemplado com 4 cotas de bolsas para discentes da UFRR 
disponibilizadas pelos Editais n° 25/2020-PRAE, n° 31/2020-PRAE e 47/2020-PRAE/UFRR aos projetos 



 

 

vinculados ao Programa de Apoio ao Enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-
COV-2) 2020. Estes bolsistas atuaram diretamente na produção de saneantes e nos testes de destilação de 
álcool a partir de bebidas alcoólicas e também a partir de etanol combustível.  
A execução do projeto se iniciou com a etapa de leitura de diversos artigos científicos, protocolos nacionais e 
internacionais, notas técnicas da Agência Nacional de Saúde (ANVISA) e dos Conselhos Federais de Química 
e Farmácia. Nos procedimentos para a produção de álcool em gel e hipoclorito de sódio seguiram as 
recomendações para atender as boas práticas farmacêuticas.  
A produção de álcool 70% e diluição do hipoclorito de sódio teve início em 18/05/2020 e está em andamento 
até o presente ano. 
Os reagentes utilizados foram: álcool etílico (96% v/v), trietanolamina (Êxodo científica), polímero acrílico 
(carbopol 980), CMC, HPMC, celulose, topgel 8010, carbomero 940, carbopol, masxcar, hipoclorito de sódio 
(5% e 2,3% v/v, sabão glória) e água destilada.  
Os equipamentos usados foram o refratômetro portátil (ATC- 0-32 Brix) usado para se obter os valores de índice 
de refração (IR) e teor de Brix (0BX); o densímetro álcool Gay Lussac para certificar o teor de álcool nos 
diferentes lotes; o pHmetro (Highmed, HMMPB-210) para a determinação de pH e calibrado usando soluções 
tampão de pH 4,65 e 6,86 à temperatura de 25 °C, e para a misturar/agitação foi utilizado o mixer vertical com 
haste em inox doméstico (Black+Decker, MK600). 
O álcool em gel foi preparado em béquer de vidro com capacidade para 5 L. No béquer foram adicionados 2,3 
L de álcool 96% e 15 g de carbopol, sob constante agitação, com auxílio de mixer doméstico. Em seguida foram 
acrescentados 2,7 L de água destilada e 5 mL de trietanolamina, a agitação foi mantida por mais 5 minutos 
(Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, 2012).  
O álcool líquido 70% foi preparado diluindo o álcool 96% com água destilada até a concentração desejada e 
depois a verificação do teor alcoólico com o alcoômetro. Posteriormente o álcool foi envasado em frascos com 
capacidade para 5L e 250 mL. 
A diluição do hipoclorito de sódio foi preparada em galões de plástico com capacidade para 50 L. O hipoclorito 
de sódio entre 5% e 2,3% foram diluídos com de água destilada, para a concentração final de 1,0 e 0,5%. Em 
seguida o envase do produto em frascos com capacidade para 5L, 1L e 500 mL. 
Foi feita campanha de sensibilização da comunidade em geral para doação de garrafas plásticas para serem 
utilizadas no acondicionamento da água sanitária e do álcool 70%. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Em 2020 foram produzidos aproximadamente 4000L de álcool 70%, sendo uns 3000 L de álcool líquido e uns 
1200 L de álcool em gel, Figura 1. 

 
Figura 1: Produção e envasamento de álcool em gel líquido 70%. 

 

 
Todo o álcool produzido foi doado, ver figura 2, para o setor administrativo da UFRR, para Hospital Geral de 
Roraima e para o Hospital de Campanha, de forma indireta foram atendidas mais 1000 pessoas (profissionais 
de saúde, pacientes e familiares dos pacientes).  



 

 

 
Figura 2:Doação do álcool para o setor administrativo da UFRR, para o Hospital Geral de Roraima e para o Hospital de 
Campanha. 

 
 
 
Em 2021 foram doados 50 kits sanitizantes para os alunos e servidores do CCT, o kit continha 250 mL de álcool 
70 GL (gel e líquido) e 5L de hipoclorito de sódio a 0,1%, Figura 3. 

 
Figura 3: Alunos e servidores da UFRR recebendo o kit contendo 250mL de álcool em gel e 5L de hipoclorito de sódio 
0,1%. 

 

 
 
Em 2022 foram doados 183 kit, cada kit continha 1L hipoclorito de sódio a 0,1 %, 250 mL de álcool 70GL e 2 
máscaras. Os kits foram entregues para os docentes, discentes, técnicos e terceirizados do CCT, Figura 4. 

 
 
 

Figura 4: Discentes e servidores da UFRR recebendo o kit contendo 250mL de álcool em gel, 1L de hipoclorito de sódio 
0,1% e duas máscaras. 



 

 

 
 
Desde 2020 está sendo realizada a diluição de hipoclorito de sódio nas concentrações 0,1 e 0,5 %. Até o 
momento foram produzidos aproximadamente 6000L. O processo de diluição do hipoclorito de sódio contou 
com a participação voluntária e de bolsistas dos cursos de Licenciatura em Química e de Ciências Biológicas, 
Figura 5. 
 
Figura 5: Alunos do curso de Química e de Ciências Biológicas fazendo a diluição e o envasamento do hipoclorito de 

sódio. 
 

 
 
Todo material produzido foi doado para o Hospital Geral de Roraima, Hospital de Campanha, Hospital das 
Clínicas Dr. Wilson Franco Rodrigues, Pronto Atendimento Cosme e Silva, Hospital das Crianças Santo Antônio, 
Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, comunidades indígenas do estado de Roraima (Centro 
Regional Watuminpen Kaimena'u Da'y), Centro Regional de Educação Escolar Indígena Mirikiyo Macuxi, Centro 
Regional de Educação Indigena Mairari, Centro regional educação Waiwai-CRE-WAi, além de grupos de 
pessoas da comunidade como o Abrigo Maria Lindalva Teixeira de Oliveira (Casa do Vovô) e Associação Mães 
anjo de luz, Figura 6. 
 
Figura 6: Registro fotográfico da doação do hipoclorito de sódio nas concentrações 0,5 % para (a) Hospital Geral de 
Roraima, (b) Hospital de Campanha, (c) Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, (d) Hospital das Clinicas, 
(e) Hospital das Crianças Santo Antônio, (f) Grupos de pessoas da comunidade, (g) Comunidades indígenas do estado de 
Roraima, (h) Pronto Atendimento Cosme e Silva. 
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Desde março de 2020, a OMS classificou como pandemia o surto epidemiológico de COVID 19 em razão da 
alarmante disseminação, severidade e ausência de plano de controle da doença. E a partir desse momento de 
comoção mundial nesse cenário de enfrentamento a pandemia da covid-19 percebeu-se que é essencial a 
união do conhecimento científico e o atendimento às necessidades do povo.   
O referido projeto teve como relevância acadêmica o fato de envolver professores que atuam em diferentes 
áreas de pesquisa e alunos dos diferentes níveis de ensino (graduação e pós-graduação) a fim de compartilhar 
os diversos conhecimentos científicos e acadêmicos sobre a produção de saneantes no enfrentamento a 
pandemia provocada pela COVID-1. Durante todo o processo de produção do álcool 70% e de diluição da água 
sanitária estavam envolvidas diretamente 20 pessoas da UFRR e de outras instituições 15 pessoas. Nesse 
processo foi possível aplicar e discutir os fundamentos teóricos e experimentais da química analítica, além de 
permitir treinar os bolsistas na rotina de laboratório químico na parte de produção e controle de qualidade. 
A principal relevância social é sensibilizar as pessoas para a atuação solidária no enfrentamento ao COVID-19 
através da produção e doação destes saneantes. Mas, também foi possível sensibilizar as pessoas para a 
problemática ambiental, uma vez que no armazenamento dos produtos desse projeto foram reutilizados 
materiais que seriam descartados no lixo como as garrafas plásticas, os quais foram doados pela comunidade, 
que em sua maioria era frascos plásticos já utilizados oriundos de embalagens de produtos de limpeza 
domésticos (água sanitária, amaciante...). 
O projeto continua em desenvolvimento, mesmo com o arrefecimento da pandemia. Além de reafirmar o 
compromisso da Universidade Federal de Roraima a valorização da vida, com a produção, integração e 
socialização de conhecimentos comprometidos com o desenvolvimento cultural, social, econômico e ambiental 
do Estado de Roraima. 
 
CONCLUSÕES 
Com a execução desse projeto foi percebido que é possível fazer extensão de qualidade e de forma cooperativa 
que atenda os anseios da comunidade universitária e não universitária.  
Também foi possível mostrar solidariedade humana por parte dos servidores da UFRR, uma vez que os 
produtos desse projeto foram distribuídos para profissionais de saúde e usuários das unidades hospitalares 
atendidas, além dos muros da UFRR.  
As pessoas contribuíram para a reutilização de materiais participando da campanha de arrecadação de garrafas 
plásticas para o acondicionamento dos produtos desse projeto. 
Foi possível discutir, estudar e avaliar os métodos de produção de álcool 70% gel, com base em estudos 
apresentados em artigos científicos.  
O projeto continua em desenvolvimento, mesmo com o arrefecimento da pandemia, pois integra de forma muito 
pertinente a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, um dos princípios da Educação Superior 
brasileira. 
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INTRODUÇÃO 

 
O Projeto ACÚSTICA na UFRR é uma proposta arquitetônica de acústica para a elaboração de projetos em 6 
(seis) auditórios da Universidade Federal de Roraima - UFRR, em concordância com a Pró-reitoria de 
Infraestrutura – PROINFRA, a REITORIA e ao programa de necessidades, desenvolvimento do projeto e 
geração de imagens da proposta. São eles: 4 (quatro) auditórios no Bloco VII, o Auditório do CCT e o Auditório 
do Curso de Música. 
O conforto é um dos pilares mais importantes dentro da arquitetura. Sem ele o ser humano não pode habitar o 
espaço com qualidade e bem-viver. Para garanti-lo, ele se divide em três linhas principais: conforto térmico, 
lumínico e acústico. O primeiro trata da temperatura interna dos ambientes e externa dos meios urbanos; o 
segundo equilibra a utilização de iluminação natural e artificial para o correto desempenho de diferentes 
atividades humanas; o último se preocupa com a qualidade e inteligibilidade dos sons e com a redução da 
propagação de ruídos.  
Em todos os ambientes o conforto acústico deve ser tratado como uma das prioridades. No entanto, em espaços 
como salas de aula, auditórios, cinemas, teatros, salas para concertos de música e outros de atividades 
semelhantes, a qualidade e inteligibilidade dos sons é especialmente indispensável e primordial (ELKHATEEB, 
2012). Para a boa funcionalidade sonora destes ambientes, geralmente dois critérios são utilizados para projetar 
a acústica da sala: o nível de ruído e o tempo de reverberação (SIREGAR; RAHMADIYAH; SIREGAR, 2021). 
As fontes de ruído dentro de um espaço podem vir de equipamentos como ar-condicionado ou outras máquinas 
internas. No entanto, a sala também pode ser afetada por fontes externas, dependendo da sua implantação no 
terreno. O nível mínimo de ruído aceitável dentro de um ambiente depende da atividade a ser desempenhada, 
mas estabelece-se como padrão um valor de 25 dB (SIREGAR; RAHMADIYAH; SIREGAR, 2021). 
Quanto ao tempo de reverberação, ele é produto da reflexão sonora no espaço. Isso acontece pois, quando o 
som atinge qualquer superfície, parte dele é absorvido e outra parte é refletida de volta para o ambiente. Dessa 
forma, salas altamente reflexivas diminuem a capacidade da inteligibilidade da fala. (SOUZA, ALMEIDA e 
BRAGANÇA, 2012). O que acontece na prática, por exemplo, é que quando uma pessoa fala em um ambiente 
desse tipo, a sua voz permanece no ambiente por alguns segundos após o término da fala, o que torna a escuta 
quase que incompreensível.  
Diante da importância de promover o conforto acústico, este projeto de extensão objetivou promover a 
capacitação dos discentes e professores de cursos de Arquitetura e Urbanismos, bem como os profissionais 
arquitetos e urbanistas de Roraima, desenvolvendo como produto final, projetos para o tratamento acústico dos 
auditórios dos blocos V, VII e do curso de música da Universidade Federal de Roraima. O condicionamento 
acústico de cada um destes ambientes apresenta suas particularidades especificas, devendo o tempo de 
reverberação ser adequado aos diferentes usos desenvolvidos nesses auditórios.  
Todos funcionam tanto como auditório como sala de aula, mas no caso do auditório de música, em específico, 
ele também funciona como sala de concerto musical. Tendo em vista a tipologia do ambiente e seus usos, 
optou-se por apresentar nos resultados deste artigo os parâmetros obtidos para um auditório do bloco VII e do 
auditório do curso de música. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
O Projeto Acústica se iniciou por meio de um curso teórico/prático, ministrado pela arquiteta e urbanista Débora 
Barretto nos dias 12, 13 e 14 de maio de 2022 (figura 1), onde foram abordados conceitos e fundamentos do 
tratamento acústico em ambientes de auditórios, aos quais foram aplicados por meio do workshop que consistiu 
na elaboração dos projetos de condicionamento acústico para os seis auditórios da UFRR selecionados neste 
projeto de extensão. 
Para o desenvolvimento destes projetos, foram formados grupos com alunos do curso de arquitetura e 
urbanismo da Universidade Federal de Roraima, UNAMA e Estácio, arquitetos e urbanistas de Roraima, 
juntamente com professores orientadores do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRR, sendo a professora 
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Dra. Graciete Costa responsável pelo auditório do CCT, o professor Msc. Daniel Oliveira responsável pelo 
auditório de música e a professora Angélica Triani responsável pelo auditório do bloco VII. Todos os grupos 
foram coordenados pela arquiteta Débora Barretto. 
 

Figura 1 – Curso e Workshop de Acústica com Débora Barretto na Universidade Federal de Roraima. 

 
Fonte: autores (2022). 

 
 
A avaliação da inteligibilidade da fala dos ambientes estudados ocorreu através do cálculo do tempo de 
reverberação (TR), a partir das características de acabamento de piso, parede e teto dos auditórios, levantadas 
in loco. Os valores de TR encontrados no projeto foram comparados com o ábaco de tempo ótimo de 
reverberação, que indica o valor ideal, em segundos, para cada tipo de ambiente em razão da sua função e do 
volume do espaço, conforme Norma ABNT NBR:2022. 

O tempo de reverberação das salas foi medido através da expressão: 𝑇𝑅 =
0,16𝑉

𝑆𝛼´
 ; onde 𝑇𝑅 é o tempo de 

reverberação; 0,16 é a constante calculada por Sabine; V é o volume do ambiente em metros cúbicos (m³); S 

é a superfície em m³; α é o coeficiente de absorção; e 𝑆𝛼´ é a soma de todas as superfícies multiplicadas pelos 

seus respectivos coeficientes (𝑆1𝛼1 + 𝑆2𝛼2+. . . +𝑆𝑛𝛼𝑛). Esse cálculo foi efetuado para as frequências de 

125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 4000 Hz e comparado com as curvas tonais ótimas obtidas na 
NBR 12.179, que dita que para maior inteligibilidade da fala o tempo de reverberação deve ser curto, em torno 
de um segundo (PROCEL, 2011). 
Em ambos os auditórios foi definida a área de reflexão sonora útil no forro, por meio de processo gráfico, 
conforme a figura 2, a fim de proporcionar que a voz do palestrante alcance todo o público, sem a necessidade 
de uso de caixas de som. No caso do bloco VII, pretendeu-se realizar um forro de planos inclinados e, para 
descobrir a área de reflexão útil, seguiram-se os passos: 1 – Traçar uma linha ortogonal ao forro; 2 – Encontrar 
a imagem de distância equivalente ao forro; 3 – Traçar o raio sonoro a partir da imagem para a quinta fileira e 
a última; 4 – Traçar o raio sonoro a partir do falante até o forro; 5 – Marcar a área de reforço sonoro (figura 2). 
 

Figura 2 – Estudo da área reflexiva útil do forro planejado para o auditório do bloco VII. 

 
Fonte: autores (2022). 

 
Por se tratar de um ambiente cujo uso é a fala, trabalhou-se no auditório do bloco VII apenas o condicionamento 
acústico para as frequências de 500 Hz e 1000 Hz. No caso do auditório do curso de música, todas as seis 
frequências foram observadas, uma vez que a diversidade de funções e de instrumentos musicais utilizados 
promovem a propagação de todas as frequências, baixas, médias e altas. 



 

 

Definidos os planos de reflexão sonora e o tempo ótimo de reverberação, procedeu-se à escolha dos 
revestimentos com propriedades de absorção e difusão sonora, para fazer o tratamento acústico das salas. 
Para o bloco VII, o ideal seriam revestimentos que absorvessem médias frequências. No caso do auditório de 
música o desafio era maior, uma vez que o ambiente possui diferentes usos, estudou-se o tempo de 
reverberação em uma primeira situação da sala funcionando para concerto de música (menos reverberante) e 
uma segunda situação da sala funcionando para músicas com órgão (mais reverberante). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados do Projeto Acústica foram visualizados através dos projetos desenvolvidos por meio da aplicação 
prática dos conceitos ministrados no curso de acústica, onde foram estudadas as condições de conforto 
acústico atual de seis auditórios da UFRR e propostos o tratamento acústico de todos. Neste trabalho, são 
apresentados os resultados de dois auditórios. 
Analisando, primeiro a situação do bloco VII, observa-se que o TR nas condições atuais é de 1,59 segundos na 
frequência de 500 Hz e 1,52 segundos na frequência de 1000 Hz, conforme a figura 3 a seguir. De acordo com 
o ábaco do tempo ótimo de reverberação (figura 4), para o caso de salas de aula ou conferências com volume 
de 429,90m³, o TR ideal equivale a 0,65 segundos em 500 Hz e 0,62 segundos em 1000 Hz. Dessa forma, a 
inteligibilidade da fala nas condições atuais do auditório do bloco VII está prejudicada pela característica 
reflexiva dos materiais aplicados a este ambiente. 
 

Figura 3 – Tempo de reverberação atual do auditório do bloco VII. 

 
Fonte: autores (2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Figura 4 – Ábaco do tempo ótimo de reverberação. 

 
Fonte: Material disponibilizado pela Débora Barretto (2022). 

 

Com intuito de reduzir a reflexão acústica no auditório do Bloco VII e após a definição do posicionamento dos 
planos reflexivos necessários no ambiente por meio da acústica gráfica (figura 1), propôs-se o emprego de 
materiais de revestimento de paredes e forro, com características absorventes (figura 5), de modo a se obter o 
TR de 0,61 segundos na frequência de 500 Hz e 0,57 segundos na frequência de 1000 Hz, valores aproximados 
ao tempo ótimo de reverberação. No entanto, de acordo com a metodologia de cálculo ensinada pela 
especialista em acústica, Débora Barretto, baseado em diferentes autores, o tempo ótimo de reverberação pode 
ter uma margem maior ou menor de 10%. Logo, os valores encontrados se enquadram dentro desta margem e 
conferem ao ambiente o conforto acústico necessário para as atividades que são desempenhadas. 
 

Figura 5 – Tempo de reverberação do projeto acústico do auditório do bloco VII. 

 
Fonte: autores (2022). 

 
Na situação do auditório do curso de música observa-se que o TR atual é de 2,81 segundos em 125 Hz, 2,39 
segundos em 250 Hz, 2,16 segundos em 500 Hz, 1,67 segundos em 1000 Hz e 1,65 segundos em 2000 Hz, 
considerando o volume do ambiente de aproximadamente 400m³. O TR máximo aceitável para a inteligibilidade 



 

 

da fala, como citado pela PROCEL (2011) é de 1,0 segundo, mas esse TR ideal varia conforme o uso do 
ambiente. Diante desses dados, percebe-se que o TR do auditório do curso de música não atende as 
necessidades de conforto acústico aos usos desenvolvidos nesse ambiente, seja ele como sala de aula, seja 
como sala para canto ou para a utilização de instrumentos musicais.  
Na situação em que o auditório funciona como sala de concerto musical, o TR alcançado com os materiais 
empregados foi de 1,40 segundos em 125 Hz, 1,14 segundos em 250 Hz, 0,94 segundos em 500 Hz, 0,89 
segundos em 1000 Hz e 0,91 segundos em 2000 Hz, conforme a figura 6. Neste primeiro caso, mesmo não 
sendo o intuito a inteligibilidade da fala, pois não é o principal uso do auditório, o TR na média frequência aqui 
apresentado também foi considerado para o uso do ambiente como sala de aula, pois houve a redução em 
mais de 1,0 segundos do TR em 500Hz e 1000Hz. 
 
Figura 6 – Tempo de reverberação do projeto de acústica para a situação de sala de concerto do auditório do curso de 

música.

 
Fonte: autores (2022). 

 
Por demandar de um ambiente mais reverberante que na condição anterior, o condicionamento acústico na 
situação de sala de música com órgão, valores próximos ao tempo ótimo de reverberação foram obtidos com a 
adoção de superfícies absorventes na média e alta frequência no forro e em revestimentos de parede, sendo 
fundamental o uso de placas reverberantes nas paredes para a absorção do som na baixa frequência (figura 
7). 
 

Figura 7 – Tempo de reverberação do projeto de acústica para a situação de sala música com órgão do auditório do 
curso de música. 

 
Fonte: autores (2022). 
 

Dessa forma, o desafio foi propor o condicionamento acústico para que o TR nesse ambiente pudesse ser 
alterado de acordo com as necessidades no momento de uso da sala. Para isso, para sair de uma situação 
menos reverberante (sala de concerto) para uma mais reverberante (música com órgão) as placas Revest frame 
trisoft® propostas na primeira situação e conforme apresentada no item 7 da figura 5, foi projetada dentro de 
uma estrutura móvel de MDF, de modo que a superfície absorvente fosse coberta por uma outra superfície 
reflexivo. Desse modo, pode-se obter também intervalos intermediários de tempo de reverberação ao fechar 



 

 

parcialmente essas placas Revest frame, ampliando assim as possibilidades de usos da sala, conforme a 
necessidade e características do instrumento musical a ser tocado, bem como a lotação da sala. 
Quanto aos resultados estéticos, pode-se observar na figura 8 algumas imagens do auditório do bloco VII e de 
música. Os projetos visam o mínimo possível de alterações físicas da estrutura e arquitetura, trabalhando 
apenas com a aplicação de revestimentos e formas geométricas no forro que conferissem melhor 
condicionamento acústico para os ambientes estudados. 
 

Figura 8 – Perspectivas do auditório do bloco VII e música conforme a proposta de tratamento acústico 

  

   
Fonte: Autores (2022). 

 
 
CONCLUSÕES 
O projeto de extensão Acústica na UFRR foi fundamental para a difusão dos conhecimentos sobre a acústica 
arquitetônica para além dos acadêmicos da universidade, ressaltando assim a comunidade externa a esta 
instituição de ensino a demandas e necessidades de se abordar o tratamento acústico nos projetos 
arquitetônicos produzidos em Roraima. Dessa forma, o projeto contou com a participação de acadêmicos de 
diferentes cursos da UFRR, bem como de diferentes instituições de ensino superior de Boa Vista, além de 
profissionais arquitetos e urbanistas que atuam no estado de Roraima. 
Com o wokshop realizado após o curso, foi possível identificar a situação precária quanto ao conforto acústico 
dos auditórios da Universidade Federal de Roraima. Os resultados mostram que os auditórios não promovem 
o conforto acústico necessário para as funções desempenhadas, especialmente o de música, diretamente 
relacionado com a importância da qualidade sonora para alunos, professores, músicos e ouvintes.  
Realizar projetos acústicos para ambientes que já existem é uma forma de mitigar problemas, mas nunca a 
primeira opção. A melhor maneira de conferir conforto acústico ao ambiente é concebê-lo desde a fase 
projetual, na qual pode-se prever diversas condicionantes, problemáticas e soluções para o melhor 
funcionamento e qualidade sonora.  
 
AGRADECIMENTOS 

 
À PRAE/UFRR. 
À Débora Barretto. 
Ao CAU-RR. 

 
____________________ 
Catálogos de Materiais da construção civil e Acústicos. Disponível em: https://www.saint-gobain.com.br . Acesso em: 14 out. 2022. 
ELKHATEEB, A. A. The acoustical design of the new lecture auditorium, Faculty of Law, Ain Shams University. Ain Shams Engineering Journal, 

v. 3, n. 3, p. 219–235, 2012. 

ELETROBRAS, PROCEL. Acústica arquitetônica. Editora PROCEL EDIFICA, Rio de Janeiro, 2011. 

SIREGAR, I.; RAHMADIYAH, F.; SIREGAR, A. F. Q. Auditorium Model Assessment whit Corrected Acoustic Function. British Journal of Physics 

Studies. Disponível em: <www.al-kindipublisher.com/index.php/bjps>. Acesso em: 12 out. 2022. 
SOUZA, Léa Cristina Lucas de; ALMEIDA, Manuela Guedes de; BRAGANÇA, Luís. Bê-á-bá da acústica arquitetônica: ouvindo a arquitetura. 

Editora Edufscar, São Carlos, 4ª ed, 2012.

https://www.saint-gobain.com.br/
http://www.al-kindipublisher.com/index.php/bjps


 

 

PROJETO SOMOS MIGRANTES: FORMAÇÃO COM BASE NA COMUNICAÇÃO 
INTERCULTURAL E CIDADÃ 
 
MORAIS1, Vângela M. I de. CAMARGO2 Timóteo. AGUIAR3, Lisiane M. LUENGO4, Carmen Alejandra M. COSTA5, 
Lara Sena. 

1 Pós-doutoranda em Antropologia Social na Universidade Federal do Amazonas. Docente do curso de Comunicação Social. 

Universidade Federal de Roraima. E-mail: vangela.morais7@gmail.com  
2Docente do curso de Comunicação Social. Universidade Federal de Roraima. E-mail: timcamargo@gmail.com 
3Docente do curso de Comunicação Social. Universidade Federal de Roraima. E-mail: lisiaguiar@gmail.com 
4Acadêmica do curso de Estética e Cosmética na Faculdade Clarentiano. Voluntária venezuelana junto ao projeto Somos Migrantes. E-

mail: carmenalejandraa20@gmail.com 

5 Acadêmica do curso de Psicologia na UFRR. Bolsista do projeto Somos Migrantes. E-mail: larascosta00@gmail.com 
 

Palavras-Chave: Comunicação, interculturalidade, migração, redes sociais, cidadania.

INTRODUÇÃO 
Uma formação cidadã é atravessada pelo cotidiano e pelos desafios de um contexto social. Esse tipo de 
aprendizagem se funda na necessidade concreta de atuação dos sujeitos e na promoção de mudanças 
coletivas na sociedade. A Universidade é um lugar de expressão dessa formação quando, e principalmente, 
estende suas ações e dialoga com os diferentes grupos sociais.  
Sabemos que o cotidiano e os desafios são de diferentes ordens, por isso, nossa atividade de extensão, por si 
só, é uma escolha de caminhos. Ou como diz Jesús Martín-Barbero (1997) um “(re)conhecimento” cultural de 
um caminho antes naturalizado em outras bases. A partir de 2015, a nova forma de ver os desafios da 
comunicação em área de fronteira se insinua pela presença migratória dos indígenas da etnia Warao nas ruas 
da cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Até então, os sentidos da fronteira Brasil-Venezuela eram muito 
marcados pelo consumo de mercadorias, viagens turísticas ao país vizinho e ações pontuais de cooperação 
entre Estados-nação. A fronteira como símbolo de uma forçada travessia de venezuelanos em direção ao Brasil 
desencadeia uma série de situações não imaginadas pela sociedade de destino. O direito humano à mobilidade, 
a polifonia gerada pelo espanhol e outras línguas indígenas, a demanda de um grande contingente de pessoas 
que chega ao país especialmente a partir de 2017, com expectativas de um recomeço de vida, tudo isso 
ressignifica a fronteira e a tarefa de comunicar em bases culturalmente mais diversas.  
É importante assinalar que essa configuração produziu comportamentos de rejeição retroalimentados por 
narrativas midiáticas, onde o sentimento do medo, as próprias desigualdades internas baseadas em 
competitivas relações de poder passaram a embasar posturas abertamente preconceituosas e xenofóbicas. 
Estava, portanto, criado um campo novo de demandas e necessidades de comunicação tanto na urgência de 
informar sobre esse contexto migratório quanto nas possibilidades de formação sobre outras perspectivas que 
fossem ao encontro da justiça social, dos câmbios transfronteiriços, do reconhecimento e valorização das 
diferenças culturais.   

Em 2017 nascia o projeto Somos Migrantes como parte das ações voluntárias protagonizadas pela comunidade 
da Universidade Federal de Roraima (UFRR). Assim, nos primeiros momentos desse processo, foi a sociedade 
civil organizada por meio de instituições religiosas e educacionais que buscou meios para amenizar as 
dificuldades daqueles que chegavam em estado de vulnerabilidades, indocumentados, sem recursos 
financeiros, sem segurança alimentar, habitacional e de saúde. Basta lembrar que a institucionalização da parte 
dos governos e ente federal teve início em 2018. Nesse contexto, a UFRR também historicamente erguida com 
a contribuição de muitos migrantes brasileiros e de outras nacionalidades passou a sistematizar algumas ações 
de acolhimento aos refugiados. O Grupo de Estudo Interdisciplinar sobre Fronteiras (Geifron), vinculado ao 
curso de Ciências Sociais e ao Programa de Pós-Graduação Sociedade e Fronteira reuniu uma equipe de 
voluntários para realizar algumas iniciativas e, dentre elas nasceu o Somos Migrantes, uma plataforma digital 
para a qual convergiam as informações de apoio aos migrantes e refugiados, especialmente voltada aos 
venezuelanos, além de produzir e acolher outras narrativas sobre o processo migratório numa perspectiva mais 
solidária e destoante das então representações midiáticas em circulação. O curso de Comunicação passou a 
atuar nessa frente e desde 2019 vem coordenando as suas ações, diversificando a presença do projeto nas 
redes sociais digitais Instagram e Facebook Em 2021, o projeto passou a integrar formalmente as ações de 
extensão da UFRR.  
Diante disso, o objetivo principal do projeto Somos Migrantes é constituir-se uma rede de apoio aos migrantes 
e refugiados em Roraima, por meio de uma comunicação intercultural, independente e protagonista. Essa é 
uma ação de cidadania, especialmente voltada a outras formas de visibilidades, com o intuito de fomentar uma 
formação acadêmica sensível a potencializar as representações dos grupos sociais e culturais acêntricos, 
visando mudanças no processo contínuo e urgente de melhoramento das relações sociais.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto Somos Migrantes é uma ação de comunicação em bases estritamente virtuais, utilizando-se das 
potencialidades técnicas da internet, por meio da produção e do acolhimento de conteúdos informativos e 
educativos que expressam claramente um ponto de vista, a perspectiva humanitária do processo migratório em 
abordagens sobre direitos, costumes, crenças, comportamentos, serviços, informações laborais, manifestações 
culturais e políticas públicas em geral. 
As atividades são elaboradas para as redes sociais Facebook https://www.facebook.com/somosmigrantesrr/ e 
Instagram https://www.instagram.com/somosmigrantes.rr/, além da alimentação do site 
https://projetosomosmigran.wixsite.com/website. Dessa forma, o material necessário se limita ao uso de 
equipamentos pessoais dos próprios docentes, discentes e voluntários do projeto, tais como notebook, tablet e 
aparelhos celulares. Sendo necessário, os equipamentos dos laboratórios de informática do curso de 
Comunicação Social – Jornalismo da UFRR servem de apoio. Para a produção dos conteúdos tem sido 
necessário o uso de softwares e programas de layout, que associam uma nova camada de conhecimento sobre 
o aspecto visual e estético da comunicação, com frequência subsidiados voluntariamente pelos próprios 
criadores dessas artes e da identidade visual do projeto.  
Com a mudança do paradigma unidirecional da comunicação, modelo sobretudo presente nos grandes meios, 
em que antes havia a centralidade na emissão da mensagem a vários receptores (um para muitos), há diante 
das possibilidades das tecnologias digitais o deslocamento desse modelo em favor de uma comunicação mais 
descentralizada, ou seja, potencialmente elaborada de muitos para muitos. Essa reflexão do campo teórico das 
mídias incide sobre os materiais produzidos no projeto Somos Migrantes, uma vez que o próprio migrante e 
refugiado tem, a partir de um smartphone, a possibilidade dele mesmo ser um criador de conteúdos, o produtor 
de uma mensagem a ser veiculada nas redes sociais do projeto. É desse ponto que passamos a discorrer sobre 
os métodos que orientam as concepções e as práticas do Somos Migrantes.   
É certo que a clareza metodológica não se deu de início e nem de uma única assentada; os procedimentos 
vem sendo continuamente ajustados na perspectiva de chegarmos a um ponto em que haja maior harmonia 
entre a linha editorial do projeto e as formas mais inovadoras de sua construção, a partir da centralidade que 
deverá ser mais e mais ocupada pelos próprios migrantes e refugiados.  
Como parte da explicitação metodológica, é importante referenciar o grupo humano que se une em torno do 
projeto. Somos constituídos na pluralidade formada por docentes do curso de Comunicação Social, com 
participação aberta aos docentes de outras áreas, especialmente das Ciências Sociais, de onde o projeto é 
originário; por técnicos da UFRR que pesquisam e se interessam socialmente pela temática; por alunos da 
UFRR nas modalidades de bolsista (a partir de edital aberto para áreas de comunicação e afins) e estagiário 
(vinculado ao curso de Comunicação – jornalismo); por professores venezuelanos visitantes; e por voluntários 
com e sem vínculos à universidade, dentre estes, alguns na condição de migrantes venezuelanos.  Na versão 
de 2022, o projeto conta diretamente com a participação em média de 12 membros, considerando a rotatividade 
semestral dos alunos que cumprem estágio curricular, sendo mais recorrente a oferta de duas vagas no projeto 
para este fim.  
A composição cultural do grupo e a natureza polissêmica do fenômeno migratório que é base das nossas 
atividades toma como norteadoras várias linhas de pensamento sobre a comunicação, podendo reflexionar 
aspectos de uma comunicação emancipatória, de práticas educomunicativas, de comunicação alternativa de 
cariz popular e de comunicação intercultural. De fato, todas essas expressões se entrelaçam no momento de 
orientar as atividades do projeto, mas na impossibilidade de tomar a todas em definição, optamos em 
problematizar e fundamentar metodologicamente as ações em torno de dois conceitos-chave: a comunicação 
intercultural como chave teórica e a transmetodologia como chave metodológica.  
Esse arranjo teórico-metodológico tem sido um farol a iluminar as decisões cotidianas sobre os conteúdos e as 
formas de produção e de relação com os públicos (e quando nos referimos a públicos, estamos pensando nos 
interagentes da informação/formação pelas redes sociais digitais e nós todos que fazemos parte dessa 
experiência interna). Ao mesmo tempo, observamos que a comunicação intercultural e a transmetodologia tem 
sido elementos também questionadores das nossas próprias limitações. Portanto, é a partir desse exercício de 
oposição, em que a frente teórica e metodológica ilumina e ao mesmo tempo aponta para os lugares 
sombreados, que fundamentam a dinâmica das ações vinculadas ao projeto Somos Migrantes. 
A comunicação intercultural é uma forma de discutir e avaliar a comunicação de uma maneira mais alargada, 
numa perspectiva da globalização e das potencialidades digitais, sem fronteiras, num cenário de várias culturas 
em convivência. A partir dessa visão são acionadas várias expressões que orbitam em torno da comunicação 
intercultural, tais como comunicação e poder, cidadania, diversidade e interculturalismo. E como uma temática 
tão vasta quanto esta pode servir a um projeto situado culturalmente em um contexto tão específico?  
Para Margarida Kunsch (2017), tomando por base uma das mais populares interpretações de Manuel Castells, 
nessa “sociedade em rede”, de acentuado destaca para as relações mediadas pela internet, “a comunicação é 
algo mais do que poder”, ela “está no centro da estrutura e da dinâmica da sociedade” (Castells, 2009, p. 3 
apud Kunsch, 2017, p. 339). A frase tanto nos leva a conferir a incontestável centralidade dos processos de 
comunicação na sociedade contemporânea, como também indica pelas mesmas possibilidades, as práticas do 

https://www.facebook.com/somosmigrantesrr/
https://www.instagram.com/somosmigrantes.rr/
https://projetosomosmigran.wixsite.com/website


 

 

contrapoder na internet, por meio de uma comunicação estrategicamente elaborada, com vistas a frear o 
paradoxo entre uma profunda convivência tecnológica e uma parcela de excluídos e invisibilizados nos bolsões 
de pobreza e de indignidade atribuída pelas injustiças estruturais e sistêmicas.  
Assim, a comunicação intercultural tanto se aplica ao “âmbito global da sociedade, quanto naquele mais 
focalizado em ambientes específicos como a comunicação que acontece entre instituições e organizações e 
diversos países”. As transformações que caracterizam nossa realidade especialmente pelos  diferentes 
processos migratórios em várias partes do mundo, torna necessário uma atenção cada vez maior sobre o 
aprendizado do “trabalhar em conjunto com culturas diferentes e enfrentar novas realidades nos mais diversos 
campos de atuação” (KUNSCK, 2017, p. 342). O conceito de comunicação intercultural, em tese, é bem 
associado ao senso comum, ou seja, uma comunicação que se compromete a favorecer o intercâmbio de 
informações entre indivíduos que pertencem a culturas diferentes. Por esse ângulo, o projeto Somos Migrantes 
necessita desenvolver capital simbólico para negociar sentidos culturais entre brasileiros e venezuelanos, 
nesse campo de interação de identidades, por meio de estratégias de comunicação que reconheçam e 
valorizem as diferenças culturais. Pela perspectiva da comunicação intercultural não há espaço para 
compreender a migração como um problema, muito menos os sujeitos em migração forçada. É por esses 
processos que há um incremento desse intercâmbio e, por este, a potencialidade de crescimento como sujeitos 
culturais que somos.  
Todavia, é importante refletir sobre o trato pedagógico capaz de evidenciar essas diferenças tanto na esfera de 
constituição do próprio grupo de colaboradores do projeto quanto no modo como fazemos nossas produções. 
É nesse ponto que o conceito de transmetodologia empresta sentidos e orientações. A transmetodologia é uma 
visão que se aproxima da complexidade que envolve os fenômenos históricos, as dinâmicas socioculturais que 
se produzem especialmente nas fronteiras, as transformações tecnológicas e seus alcances e a produção dos 
meios de comunicação por epistemologias não hegemônicas. Como explica Effendy Maldonado em seu artigo 
“Transmetodologia, cidadania comunicativa e transformação tecnocultural”: 
 

A transmetodologia aprende, também, dos conhecimentos socioculturais seculares que são um 
alicerce crucial para compreender problemáticas sociocomunicacionais profundas, como é o 
caso das matrizes milenares simbólicas que se atualizam, reconstituem e transformam nos 
ambientes técnico-eletrônicos, analógicos e principalmente digitais. Tanto a produção 
audiovisual da grande indústria, quanto o mundo simbólico das centenas de milhões de 
internautas estão marcados por essas matrizes culturais de longo, amplo e profundo alcance. 
Mas o espectro de saberes contempla aspectos ecológicos, espirituais, sexuais, gastronômicos, 
medicinais, sociais e políticos. Reconhecem-se, assim, as epistemologias autóctones produzidas 
pela multiculturalidade humana, negando o caráter ‘absoluto’ e ‘totalizante’ do saber ocidental 
(greco-latino, anglo-saxão e germânico) que se pretende como a ‘única epistemologia’ 
(MALDONADO, 2015, p. 721).  

 
Note-se que as possibilidades de experimentação e de invenção acolhidas pela transmetodologia tem nos 
permitido fazer, pensar e refazer o caminho das atividades deste projeto de extensão, aproveitando as 
potencialidades e os recursos que dispomos. Via de regra, a base transmetodológica incentiva essa capacidade 
criativa e os arranjos combinatórios no momento de mobilizar conjuntos simbólicos e culturais diversos. 
Dessa forma, o projeto Somos Migrantes adota alguns procedimentos e técnicas no seu processo de 
organização: inicialmente pela valorização da estima, do protagonismo descentralizado e a consolidação de 
vínculos no interior do próprio grupo de colaboradores, por meio de um exercício de comunicação não-violenta, 
práticas respeitosas de interação, vontade solidária e diálogo. Essa matriz de contatos tem se dado 
majoritariamente por meio de um aplicativo de mídia (whastApp), todavia, as relações se constroem 
presencialmente em outras frentes de trabalho e lazer entre os membros. Entendemos que essa forma de 
construir laços é necessária para averiguar a nossa capacidade de tratar as diferenças e a temática intercultural 
da comunicação em contexto de migração. Diante disso, a elaboração de conteúdos e outras narrativas sobre 
os migrantes e refugiados deve contar no núcleo das atividades com a participação ativa dos próprios migrantes 
e refugiados.   
De modo mais concreto, adotamos como procedimentos: Reunião com o grupo de participantes para 
apresentação e planejamento das ações, a cada abertura de semestre; Encontros virtuais semanais ou sempre 
que haja a necessidade de uma consulta mais ampla entre os membros sobre determinado assunto; Pesquisa 
bibliográfica e de dados como etapa anterior ao processo de sugestão e produção de conteúdos; Produção de 
pautas para o site e para as redes sociais do Somos Migrantes; Elaboração de conteúdos e sua consequente 
publicação, buscando uma multiplicidade de perspectivas e trocas de saberes com produtos criados por alunos 
e estagiários dos cursos de graduação (jornalismo e outros eventuais) e pelos próprios migrantes e refugiados, 
sob a supervisão dos docentes; Construção de relatórios e artigos que ajudem a compartilhar os resultados 
dessas ações, uma vez que o projeto também permite um diálogo com a pesquisa, por meio de artigos e relatos 
de experiências. 
 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando as ações propostas e realizadas, uma forma bastante direta de averiguação dos resultados 
parciais do projeto são as postagens dos conteúdos nas redes sociais digitais facebook e instagram, além do 
site Somos Migrantes. As postagens incluem diferentes formatos, podendo ser publicadas em vídeos (rells e 
IGTV), fotografias, imagens e textos. No momento, a produção tem sido alavancada pela bolsista e os 
estagiários, mas há também a colaboração direta de voluntários migrantes.  
No Facebook, 607 seguem a página do projeto, com público de mulheres um pouco acima da quantidade de 
homens. A página tem sido acompanhada por participantes de nove países, além do Brasil que lidera o acesso. 
Na sequência, Estados Unidos, Venezuela e México são as nacionalidades mais presentes. Os seguidores são 
predominantemente de Boa Vista, seguidos de São Paulo, Brasília e Manaus. Não há investimento financeiro 
do projeto para que as publicações sejam turbinadas e obtenham maior alcance.  
O perfil do Somos Migrantes no Instagram tem se mostrado mais dinâmico, com o aumento de visualizações e 
seguidores. Atualmente, conta com 1.018 seguidores, com picos de vizualizações especialmente no formato 
vídeo. Chegou a ter 4.071 visualizações em um post em formato de vídeo sobre xenofobia publicado no dia 13 
de setembro de 2021, recebendo 35 curtidas e três comentários, com 367 contas alcançadas. Outro destaque 
foi um vídeo publicado no dia 26 de agosto de 2021 em que a imigrante venezuelana Carmen Luengo relata 
sua história e experiência migratória, com 2.659 impressões, 2.127 contas alcançadas, 99 curtidas, 25 
comentários, 34 compartilhamentos e 4 salvamentos, sendo reproduzido 694 vezes. Os conteúdos replicados 
entre as redes sociais e o site do Somos Migrantes abordam diferentes aspectos, desde o panorama histórico 
das mulheres no contexto migratório, publicações em alusão ao Dia mundial dos refugiados. A importância da 
psicologia frente ao acolhimento de refugiados, a visibilidade noticiosa sobre migrações em telejornais e portais 
de notícias locais do estado de Roraima, orientações sobre a regularização migratória, a perspectiva do 
jornalismo migratório, dentre outros. 
Para além dos resultados preliminares conferidos a partir das publicações de conteúdos sobre a migração nos 
dispositivos tecnológicos, outra estimativa muito importante se faz tendo em base o processo da própria 
construção dessa experiência extensionista. Uma vez que a composição da equipe se dá de forma multicultural, 
pelas trocas de conhecimento, pelas discussões possibilitadas a partir da temática, pela partilha do cotidiano, 
enfim, o ato de produzir a informação guarda a riqueza também da formação dos sujeitos implicados. Essa 
forma de aprendizagem que envolve os acadêmicos e membros da comunidade migrante em Roraima tem 
alcances não mensuráveis, uma vez que a experiência ajuda a fornecer outros ângulos de visão nos sujeitos 
envolvidos, a ponto de promover alterações nas suas relações mais íntimas e sociais, inclusive apresentando 
potencialmente nova maneira de lidar com a temática em suas frentes profissionais. Lembrando uma das bases 
de formação é o jornalismo e essa forma de se aproximar de uma discussão mais humanizada das complexas 
versões que envolvem a mobilidade transnacional pode incidir sobre as futuras abordagens representacionais 
dessa realidade por diferentes suportes midiáticos. 
Uma forma de discutir esses resultados que transitam entre aspectos quantitativos e qualitativos é voltar às 
bases do projeto para conferir suas metas e objetivos enquanto atuação comunicativa. Assim, podemos dizer 
que o projeto Somos Migrantes segue sendo um espaço de divulgação e interlocução entre a universidade, os 
migrantes e a sociedade receptora. Logo, pelo exercício de uma comunicação intercultural, a universidade 
pública amplia sua frente de contribuição no enfrentamento mais humanitário desses desafios.   
O projeto também é uma oportunidade de aperfeiçoamento das atividades docentes e técnicas, por meio da 
qualificação fundada no contexto do vivido e das experiências concretas em que estão assentados os 
aprendizados e a formação continuada. Outra análise que se faz a partir dos resultados preliminares é tanto 
sobre o projeto acolher esse potencial interdisciplinar, inclusive com bolsista de outra área de formação, quanto 
o ganho acadêmico no curso de comunicação que aponta para os futuros profissionais de imprensa e a chance 
destes exercitarem outros saberes que serão confrontados em suas atividades diárias, ao elaborar, ainda no 
campo da universidade, outras percepções que não exclusivamente aquelas que regem o mercado noticioso, 
cientes da responsabilidade que a mídia tem sobre o campo das representações sociais. Por fim, além desse 
impacto sobre a formação no interior da universidade, o Somos Migrantes traz o diferencial de ser um espaço 
a ser continuamente ocupado e reelaborado pelos próprios imigrantes na co-criação de seus conteúdos. 

 

CONCLUSÕES 

A oportunidade de organizar um pensamento sobre o desenvolvimento do projeto Somos Migrantes nos conduz 
invariavelmente a perceber que há um campo de crescimento a ser continuamente buscado, principalmente se 
levarmos em consideração as possibilidades de obter um número maior de seguidores para ampliar as chances 
de uma adesão mais expressiva sobre a convivência nas diferenças. Contudo, também nos parece 
incontestável que o projeto assume uma tarefa especial no contexto de uma universidade estabelecida em 
região de fronteiras internacionais e nos desafios da intensificação da mobilidade humana, a considerar 
sobretudo a migração venezuelana. 
A tarefa de mover uma chave de compreensão, de substituir comportamentos de preconceito, racismo e 
xenofobia pela valorização da diversidade cultural demanda estratégias de comunicação a médio e longo 



 

 

prazos. Portanto, para oferecer outras narrativas é preciso ter em mente a complexidade desse desafio que 
envolve uma série de violências e violações aos direitos humanos, onde as situações de indocumentação, as 
barreiras linguísticas, ofensas e agressões avançam nesse contexto. São situações de riscos associadas à 
imigração, tanto no país de origem, no processo de cruzamento da fronteira e na chegada ao destino, e que 
acometem sobretudo as mulheres em deslocamentos forçados. É importante perceber que a comunicação 
intercultural pode ser uma aliada forte no conjunto das políticas públicas voltadas a essa população. Denise 
Cogo (2012, p. 30) ressalta a importância na realização de experiências de integração “que reconheçam a 
dimensão da interculturalidade como processos de adaptações, mudanças e sensibilidades por parte não 
apenas das culturas migratórias, mas também das sociedades e culturas que interagem com a migração” para 
uma cidadania comunicativa.  
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INTRODUÇÃO 
Em 2020, o mundo enfrentou uma grave crise sanitária por conta da pandemia de COVID-19 e ainda hoje, mais 
de dois anos depois, ainda enfrentamos dificuldades para retornar a rotina que foi drasticamente afetada com 
o início da pandemia. Diferentes setores da sociedade foram impactados com a paralisação das atividades e 
isolamento social, o que não foi diferente no setor educacional, onde as escolas foram fechadas e os estudantes 
passaram a acompanhar as aulas por meio do ensino remoto. Nesta mesma direção, as pesquisas 
desenvolvidas no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC) da Universidade Estadual de Roraima 
(UERR) precisaram ser repensadas, em especial as pesquisas que visavam estudar os espaços não formais. 
O espaço não formal de educação ocorre em diferentes contextos, fora de ambientes escolares, com diversos 
potenciais de desenvolvimento das aprendizagens em Ensino de Ciências. Para Chaves et al (2019), pensar o 
Ensino de Ciências na perspectiva da educação em espaço não formal é permitir possibilidades de 
compreensão, de novas vivências para a construção de novos conceitos e sentidos, na construção de 
experiências, de descobertas, de intervenção e transformação da sua realidade. 
Ante o exposto, este trabalho visa apresentar uma possibilidade do uso de espaço não formal por meio de 
recurso audiovisual abordando a temática água, apresentando, desta forma, uma alternativa aos professores 
de Ciências para explorar outros espaços além da sala de aula.  As atividades foram organizadas em uma 
sequência didática pautada nos Três Momentos Pedagógicos (3MP), sendo considerada uma proposta 
inovadora no processo de ensino e aprendizagem de Ciências na Educação Infantil. Nesse sentido, esta 
metodologia visa a organizar a divisão das etapas, o que incentiva o estudante na busca do conhecimento 
científico. 
Objetivou-se, neste estudo, verificar o potencial de uma sequência didática – “Água: da nascente ao ambiente 
virtual” –, baseada nos três momentos pedagógicos e nas suas possíveis contribuições para a aprendizagem 
na Educação Infantil, integrando recurso audiovisual e espaço não formal, a partir da perspectiva docente. Os 
pressupostos teóricos sinalizam as concepções de diferentes autores, a fim de se compreenderem os 
fundamentos da Educação Infantil, do Ensino de Ciências, dos temas geradores, do papel docente e do espaço 
não formal. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho é um recorte da dissertação intitulada “Água: da nascente ao ambiente virtual, proposta de 
sequência didática baseada nos três momentos pedagógicos, sob o olhar docente.”, desenvolvida no 
MPEC/UERR, que teve como produto educacional a sequência didática – “Água: da nascente ao ambiente 
virtual”, defendida no primeiro semestre de 2022. 
O desenho metodológico baseou-se em uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo, adotando-se o 
procedimento bibliográfico e a pesquisa-ação. Utilizaram-se, como instrumentos de coleta de dados, aplicações 
de três questionários por intermédio de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), pelo Google 
Formulários e pelo aplicativo WhatsApp, bem como por transcrições de áudios e de mensagens de textos. Os 
participantes desta pesquisa são representados por quatro docentes. A escolha para a sua participação ocorreu 
em função deles atuarem na Educação Básica. Outro critério utilizado foi o fato de eles serem egressos do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PPGEC-UERR), pesquisadores da Linha Espaços não 
formais e a Divulgação científica no Ensino de ciências. 
A área escolhida para o uso como espaço não formal de educação apresenta-se como um ambiente natural, 
considerado não institucionalizado. Uma das nascentes da microbacia Caranã, ou, popularmente, igarapé 
Caranã, ele é considerado um igarapé de área urbana do município de Boa Vista/RR (SANTOS, 2019). A 
nascente estudada (60º46’23,46”O/2º48’50,89”N) localiza-se no bairro Equatorial, do Conjunto Cruviana, um 
conjunto residencial que se localiza na Zona Oeste da cidade de Boa Vista e que distancia aproximadamente 
21,62 km do Centro da cidade (Figura 1). 

 
 

https://uerr.edu.br/ppgec/?page_id=494&preview=true
https://uerr.edu.br/ppgec/?page_id=494&preview=true


 

 

 
Figura 1: Vista aérea de uma das nascentes do Igarapé Caranã, bairro Equatorial, Boa Vista, Roraima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: DNS imagens aéreas (2021). 
 
O espaço não formal de educação adotado para a aula de Ciências vinculada à temática central foi “água”. 
Devido ao período pandêmico, não foi possível executar a atividade de forma presencial; por isso, escolheu-se 
uma estratégia em que pudesse permanecer a abordagem sobre a nascente. A substituição ocorreu por meio 
de um recurso de mídia, um vídeo didático, intitulado “Água, da nascente ao ambiente virtual”. Esse vídeo 
apresentou a nascente do igarapé Caranã e as suas características, bem como alguns conceitos ambientais. 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Roraima 
(UERR), responsável por avaliar pesquisas que envolvem seres humanos, inscrita sob o parecer 4.947.451. A 
resolução que fundamenta esta pesquisa é a de número 510/16, do Conselho Nacional de Saúde, a qual 
estabelece os Princípios Éticos em Ciências Humanas e Sociais. Além disso, foram feitas justificativas das 
modificações, em relação ao projeto antecedente.   
A sequência didática (SD) se desenvolveu pela proposta metodológica dos três momentos pedagógicos de 
Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011). As etapas buscam atender ao objetivo geral e os objetivos específicos 
deste estudo (Quadro 1). Reitera-se que essa SD não foi aplicada a uma turma da Educação Infantil, mas sim 
elaborada para avaliação pelos participantes, no terceiro e último questionário.  

 
Quadro 1: Síntese da sequência da pesquisa. 

TEMA GERADOR – “ÁGUA: DA NASCENTE AO AMBIENTE VIRTUAL” 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. 

ETAPAS SUBTEMAS OBJETIVOS METODOLOGIA AULA/TEMPO 
ESTIMADO 

1º MOMENTO: PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 
 
1 

 
- ÁGUA NO 
PLANETA 
TERRA: 
NASCENTES 
 

Dialogar com os 
estudantes, por meio da 
organização de uma 
roda de conversa, 
buscando desenvolver a 
reflexão, a imaginação, a 
comunicação e os 
saberes prévios ou as 
hipóteses apresentadas 
pelas crianças.  
 
 
 
 
 
 

Recepção/acolhida – as crianças 
são convidadas a participar de 
uma roda de conversa. Nesse 
momento, haverá três etapas. A 
atividade se inicia com a 
contação de história sobre “Pingo 
da chuva”, obra de Mari 
Rodrigues, de 2020 (Anexo F). 
Em seguida, será realizada uma 
roda de conversa para levantar as 
seguintes situações iniciais e 
reais:  
O que é água? 
- O que você sabe sobre água? 
- Ela é de que cor? 
- Você utiliza a água em quais 
situações? 
- Onde encontramos a água? 

 
 
Aula 1 

 
1h30min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2  Já na aula 2, há música e uma 
roda de conversa, com questões 
norteadoras, como:  
O que é uma nascente? 
Como surgem as nascentes? 
O que é preservar? 
Como preservar as nascentes? 
Você sabe o que é preservar e 
conservar a água na natureza? 
Por que há árvores nos dois lados 
(margens) do igarapé? Em 
seguida, será solicitada a 
produção de desenhos de como 
as crianças imaginam a nascente 
de um igarapé.  

 
 
 
 
AULA 2 
 
(2 horas) 

2º MOMENTO: ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NASCENTES: 
CONCEITOS 
AMBIENTAIS 
 
  
 
 

Compreender os 
conceitos abordados, 
para a construção de 
novas concepções, 
conforme as 
apresentações de 
estratégias lúdicas, 
interações e recursos 
tecnológicos, orientados 
pelo professor(a).  
 

Na aula 3, inicia-se a formação de 
conceitos. Há a atividade de 
exibição do vídeo didático “Água: 
da nascente ao ambiente virtual”. 
Na sequência, aconteceu a roda 
de conversa, com a explicação 
dos conceitos, utilizando-se a 
apresentação de slides das 
imagens da nascente.  

 
Aula 3 
 
1h30min 
 
 

 
 
 
 
 
4 
 
 

Atividade em grupo, “mão na 
massa”. Os estudantes são 
convidados a participar de 
experiências, como a confecção 
do mapa conceitual ilustrado com 
imagens: as crianças serão 
convidadas a colocar figuras e 
imagens (nascentes, chuvas, 
cobertura vegetal, lagos, 
igarapés, entre outros aspectos), 
para a confecção de um mapa 
conceitual em folha de papel 
madeira ou cartolina.  

    
Aula 4 
 
1h30min 
 

 
 
 
5 

Desenvolvimento de atividades 
lúdicas de contação de história: 
“A gotinha Plim”, da autora 
Gerusa Rodrigues de 2017 
(Anexo G). Em seguida, 
apresentamos atividades de 
brincadeira de adivinhações.   

Aula 5 
1h30min 
 

3º MOMENTO: APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 
 
 
 
 
6 
 

 
 

Manifestar a capacidade 
de compreensão dos 
conceitos por meio de 
atividades que 
determinam a criança no 
desenvolvimento do 
conhecimento aprendido. 
 

Atividade: produção de desenho. 
Retomando o momento do PI, o 
objetivo é avaliar aquisição do 
conhecimento: “Como você 
imagina uma nascente?”. 
Em seguida, há a produção dos 
desenhos. Na sequência, será 
confeccionado um livro coletivo 
das ações, apresentando 
sugestões das crianças, por meio 
dos desenhos sobre a 
preservação das nascentes. 

 
  Aula 6  
 3 horas 
 

Orientações 
didático-
metodológica
s  

Proposta Curricular Municipal de Boa Vista.  
Base Nacional Comum Curricular – BNCC. 
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André Peres; PERNAMBUCO, Marta Maria. Ensino de 
Ciências: Fundamentos e Métodos. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2007.  
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A análise dos resultados fundamentou-se por argumentos dos docentes e pretensões da perspectiva 
metodológica dos três momentos pedagógicos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A estrutura da pesquisa esteve apoiada por três ações. A primeira identificou o perfil, as concepções e as 
práticas educativas dos docentes. A segunda ação apresentou as análises sobre o recurso do vídeo didático 
do espaço não formal de educação: uma das nascentes do igarapé Caranã. Por fim, a terceira ação 
correspondeu às avaliações dos docentes (participantes), no tocante à sequência didática. 
A sequência didática (SD) foi construída como material de apoio para a prática pedagógica. Os docentes 
participantes apontaram que a sequência didática pode ser aplicável para as crianças da Educação Infantil, 
além de ser adaptada para os estudantes dos Anos Iniciais, pela linguagem acessível proporcionada pelo 
instrumento metodológico (vídeo didático) e, além disso, por desenvolver uma prática pedagógica capaz de 
contribuir de forma complementar para a aprendizagem das crianças. Na parte final da pesquisa, a proposta da 
sequência didática precisou ser reformulada, seguindo sugestões dos participantes, buscando-se estabelecer 
experiências para sensibilizações, diálogos e observações das crianças.   
A SD pautada pelos 3 MPs de Delizoicov, Pernambuco e Angotti (2011), intitulada “Água: da nascente ao 
ambiente virtual", buscou mensurar as suas contribuições para a aprendizagem da criança. Na sequência 
didática, são apresentadas as abordagens e os pressupostos teóricos sobre as nascentes, como surgem, a sua 
importância, a sua preservação e a sua conservação, além da necessidade da sua cobertura vegetal. Estes 
fatores ambientais, presentes no espaço não formal de educação.  
A SD foi reformulada seguindo suas análises, e foram destacadas estratégias educacionais direcionadas aos 
docentes em aulas práticas e lúdicas, para o processo de ensino e aprendizagem. A SD também apresenta a 
elaboração e a execução, ordenando dez atividades, com propostas didático-metodológicas diversificadas. 
Além disso, foi realizada a descrição das atividades elaboradas para as crianças.  
Como o objetivo é apresentar um material de auxílio aos docentes que ensinam Ciências na Educação Infantil, 
a fim de contribuir para a sua prática pedagógica, utilizando-se o tema gerador “Água: da nascente ao ambiente 
virtual no Ensino de Ciências”. A proposta dessa SD é direcionada tanto às aulas presenciais quanto ao ensino 
remoto, havendo adaptações para esse último. Além disso, será apresentada por mídia, o vídeo didático, a aula 
que aconteceria no espaço não formal de educação, citando a nascente do igarapé Caranã. Também, ocorreu 
a descrição das atividades executadas no espaço educativo. As atividades elaboradas, a fim de contribuir para 
a aprendizagem, a sensibilização e a formação de valores, desde a tenra idade. Desse modo, as atividades 
são lúdicas, práticas, concretas, como: contações de histórias, musicalidades, mapa conceitual, dentre outros.  
Por fim, esse material está disponível na forma impressa, destinada ao acervo do Programa de Pós-Graduação 
em Ensino de Ciências, da Universidade Estadual de Roraima, na Biblioteca Central do campus da UERR. Ele 
também será disponibilizado no formato digital, disponível para download na página do PPGEC 
(https://www.uerr.edu.br/ppgec/produto-linha-de-pesquisa-2/), para que os professores possam usá-lo, 
reutilizá-lo e refletir sobre as possibilidades desse produto nos processos de alfabetização científica. 

 
CONCLUSÕES 
As percepções dos docentes foram planejadas ocorrendo dentro do processo de construção da SD sendo cada 
momento pedagógico, objetivo, desenvolvimento metodológico, avaliados por eles, estar referente na terceira 
ação. Nesse cenário, a investigação ocorreu no período da pandemia SARS-CoV-2, assim foi preciso utilizar 
TIC para o uso dos recursos disponíveis, bem como suas potencialidades para a prática pedagógica inserida 
no contexto da SD. 
 

https://www.ipirangadonorte.mt.gov.br/fotos_escola/3465.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yxos8wMJQqM
https://www.youtube.com/watch?v=Fg8FPFR15Dg
https://www.youtube.com/watch?v=qTyvq3FtIv4
https://www.uerr.edu.br/ppgec/produto-linha-de-pesquisa-2/


 

 

 
  
A SD após análises dos participantes foi reformulada se adequando as suas instruções e observações. Assim, 
como foi destacado por um deles, que o objetivo poderia ser ou de ensino ou de aprendizagem, seguindo essa 
análise na SD permaneceu os dois objetivos na sua estrutura. Quanto à problemática, pôde-se constatar que a 
integração do recurso audiovisual e o espaço não formal da nascente demonstraram informações 
esclarecedoras, apresentando os conceitos e suas relações e na busca de possibilitar às crianças a importância 
dele e seu contexto.  
Na primeira ação desenvolvida, diante das concepções, das práticas e dos recursos metodológicos utilizados 
pelos docentes, constatou-se que os participantes são docentes capacitados, e alguns deles estão em processo 
de estudos na Pós-Graduação, em nível de doutorado.  
Em relação à segunda ação, ela consiste nas análises dos participantes diante de um recurso audiovisual, o 
vídeo didático. Eles apontaram que a sua linguagem está apropriada para as crianças pequenas, e foram 
enfáticos em propor a sua adaptação aos estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pois apresenta 
elementos que destacam o interesse como: animação, um personagem infantil e imagens diversas, 
acompanhando a narração. Em um dos resultados, houve a indagação diferenciada em oportunizar a vista 
aérea em ângulos diferentes, a fim de propiciar ao estudante uma percepção diferente, a qual não ocorre o 
mesmo com a visita presente no espaço não formal de educação.    
No que se refere à terceira ação, os relatos dos docentes sobre a sequência didática, manifestaram que a 
proposta apresenta a capacidade de trazer atividades lúdicas e agradáveis, mas que é fundamental que as 
etapas fossem mais detalhadas, a reestruturação foi feita na atual SD. Efetivamente, as sugestões 
corresponderam às alterações nos objetivos da sequência da pesquisa, nos quais há as especificações a fim 
de que o docente se interesse pelo produto educacional e a fim de que o utilize nas aulas de Ciências para a 
aprendizagem das crianças.  
Portanto, infere-se, a partir das análises dos dados, que a SD, bem como os recursos, as estratégias e a 
metodologia em Ensino de Ciências a partir dos 3 MPs, podem colaborar para o processo de ensino e 
aprendizagem. Do mesmo modo, por meio do desenvolvimento desta pesquisa, que a partir de indagações e 
análises dos participantes contribuiu na criação do produto educacional, a SD com tema gerador “Água: da 
nascente ao ambiente virtual no Ensino de Ciências”. A proposta da SD poderá ser utilizada pelos docentes 
ensinam Ciências com crianças, almejando uma prática pedagógica na busca de desenvolver experiências para 
sensibilizações, diálogos e observações das crianças.    
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RELAÇÃO DOS FOCOS DE CALOR COM DESMATAMENTO E PRECIPITAÇÃO NA REGIÃO DA 
BR-210, SUDESTE DO ESTADO DE RORAIMA 
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Palavras-Chave: Amazônia, fronteira agropecuária, mudança de uso e cobertura da terra, queimadas, variáveis socioambientais. 

INTRODUÇÃO 
O desmatamento na Amazônia representa um dos principais problemas ambientais no Brasil. A contenção do 
avanço deste processo requer políticas públicas baseadas no entendimento das forças que o controlam, 
aceleram e desaceleram a perda de floresta em diferentes partes da região amazônica (FEARSINDE, 2008). 
Diante da grande extensão e das dificuldades de acesso na região Amazônica, o monitoramento das alterações 
de uso do solo só é possível de ser realizado de maneira efetiva, quando se utiliza ferramentas do 
sensoriamento remoto (BOOTH, 2013). A ocorrência de queimadas e incêndios florestais é observada pelo 
monitoramento realizado através do levantamento de focos de calor. Essas informações são oriundas de 
satélites que possuem sensores óticos operando na faixa termal. Os satélites mais utilizados são o NOAA 
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) e AQUA MODIS (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer) que detectam focos de calor a partir de queimadas derivadas da queima da biomassa das 
árvores cortadas no desmatamento e da manutenção de pastagens e roças pelos fazendeiros e agricultores 
familiares (BOOTH, 2013). Alguns fatores são considerados fundamentais para contribuir com o aumento do 
desmatamento e, consequentemente, com o aumento nos focos de calor. Dentre estes se destacam: aumentos 
na taxa de migração, implantação de Projetos de Assentamento e a proximidade de rodovias (NEPSTAD et al., 
2006). O crescente aumento do desmatamento no sudeste do estado de Roraima vem sendo discutido por 
pesquisadores por ser uma das frentes mais ativas de desmatamento em Roraima (BARNI et al., 2012, 2015; 
XAUD & EPIPHANIO, 2015). Por exemplo, caso seja concretizada a proposta de reconstrução da rodovia BR-
319 (Manaus - Porto Velho), haverá uma conexão direta de Roraima com o “Arco do Desmatamento” e em 
consequência disto, poderá haver aumento nos fluxos migratórios para a região sul e sudeste, causando 
aumento no desmatamento descontrolado (BARNI et al., 2015). Em adição, trabalhos que visem à descrição 
do desmatamento e que, posteriormente, os relacionem com os processos decorrentes do uso de pastagens e 
roças (agricultura e pecuária) e descritores sociais, são ainda incipientes na Amazônia. Portanto, neste estudo 
fez-se (i) a caracterização socioeconômica dos municípios do sudeste de Roraima e o desmatamento, a 
precipitação, o Produto Interno Bruto – PIB e o número de cabeças de gado, observados anualmente entre 
2002 e 2017, foram utilizados como variáveis independentes para (ii) tentar explicar a ocorrência de focos de 
calor nesta região no mesmo período. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Área de estudo - A área de estudo foi concentrada em três municípios do Estado de Roraima, Caroebe, São 
Luíz do Anauá e São João da Baliza, todos interligados pela rodovia Federal BR-210, planejada pelo regime 
militar e chamada de Perimetral Norte (BARNI et al., 2012). O município de Caroebe se estende por 12.066,2 
km² e conta com 9.950 habitantes e densidade demográfica de 0,67 habitantes por km² no território do 
município. São João da Baliza apresenta uma população de 7.740 pessoas, com densidade demográfica de 
1,81 hab./km². Dentre os municípios da região sudeste, São Luiz é o que apresenta a maior densidade 
demográfica (4,98 hab./km²), sendo a população de 7.597 habitantes distribuída em uma área de 1.526,9 km² 
(BRASIL-IBGE, 2019) (Figura 1). São Luís, São João e Caroebe, apresentam, predominantemente, clima 
tropical de monção (Am) com pluviosidade alta ao longo do ano (BARNI et al., 2020). De acordo com Climate 
(2020), a temperatura média anual para os três municípios é de 27°C. A vegetação predominante nesta área é 
representada por Floresta Ombrófila Densa Submontana. Esse tipo de floresta, de altíssima biomassa (BARNI 
et al., 2016), ocupa a área do embasamento fortemente dissecado do Complexo Guianense (Domínio Estrutural 
Anauá-Jatapu). O relevo da área varia de plano a ondulado, predominando as áreas suaves onduladas 
(BRASIL-IBGE, 2019). 
 
 
 
 

 



 

 

Figura 1. Localização da área de estudo. O mapa apresenta a ocorrência de focos de calor na região de 2002 e 2018.  

 

 

Fonte: os Autores. 

 

Obtenção dos dados - Os dados sobre focos de calor utilizados para realização deste trabalho correspondem 
ao período 2002 a 2017 e foram obtidos através do Banco de Dados de Queimadas no site do INPE, 
disponibilizados em formato vetorial do tipo shapefile para livre acesso pela internet no nível municipal 
(https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas). Esses pontos de detecção foram registrados pelo 
sensor AVHRR embarcado no satélite NOAA-12, com resolução espacial de 1 km², no período de 1° de janeiro 
de 2002 a 30 de junho de 2002 e do sensor MODIS do satélite AQUAM-T com resolução espacial de 1 km² no 
período de 1° de julho de 2002 a 31 de dezembro de 2017. Os dados de desflorestamento, voltados para os 
três municípios da região sudeste de Roraima, foram obtidos diretamente no site de PRODES, no mesmo 
período de 2002 a 2017 (INPE, 2019). Os dados de precipitação do mesmo período foram adquiridos 
diretamente com a Companhia de Eletricidade de Roraima – CERR, coletados na estação meteorológica da 
Usina Hidrelétrica de Jatapú, em Caroebe-RR. Dados de rebanho bovino (n.ano-1) e Produto Interno Bruto – 
PIB (R$.ano-1) no período de 2002 a 2017 foram adquiridos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE (BRASIL-IBGE, 2019). 
 
Caracterização socioeconômica e Análise estatística – Para a caracterização socioeconômica da região 
sudeste foi realizada uma pesquisa bibliográfica, utilizando trabalhos que estudaram o histórico da região. Foi 
importante acessar a base de dados do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) para obter 
informações da Produção de gado e Produto Interno Bruto – PIB (BRASIL-IBGE, 2019). Para a análise 
estatística (i) os dados de focos de calor (n.ano-1), desmatamento (km2.ano-1), precipitação (mm.ano-1), rebanho 
bovino (n.ano-1) e PIB (R$.ano-1) foram processados e tabulados no período de 2002 a 2017 (n=16). Na 
sequência (ii) testou-se a correlação entre os seus valores (análise de Correlação de Pearson – CP: r). Para a 
interpretação dos resultados consideraram-se os seguintes parâmetros para o coeficiente de Pearson (r): 
valores próximos a 0 = ausência de correlação; valores entre ±0,100 e ±0,390 = fraca correlação; escores entre 
±0,400 e ±0,690 = correlação moderada e; valores entre ±0,700 e ±1,000 = forte correlação (DANCEY; REIDY, 
2006). Variáveis que apresentaram alta correlação com a variável dependente (focos de calor) foram (iii) 
selecionadas para compor modelos de regressões lineares simples e múltiplas. Foi convencionado que os 
valores de R2 (coeficiente de determinação) foram (IV) definidos como critério de escolha do melhor modelo de 
predição (QUININO et al., 2011). Todas as análises foram executadas no software Excel 2016, no nível de 95% 
de confiança estatística (erro tipo I: α=0,05). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Caracterização socioeconômica dos municípios do sudeste de Roraima - As bases econômicas dos 
municípios são praticamente as mesmas, sendo, inclusive, oriundas da política de desmatamento da década 
de 1970. Período no qual o governo federal decidiu construir uma infraestrutura de estradas e doar terras da 
união para agricultores por meio da criação de Projetos de Assentamentos (MOURÃO, 2011; BARNI et al., 
2012). Nesse contexto, os municípios do sudeste do estado, São Luiz (298 km distante da capital Boa Vista) 



 

 

São João (314 km de Boa Vista) e Caroebe (339 km da capital), foram criados a partir do desmembramento do 
município de Caracaraí (125 km distante de Boa Vista) (MOURÃO, 2011). Desde aquela época até o ano de 
2018 foram desmatados 590,1 km² em São Luiz, 38,4% da área municipal, 553,1 km² em São João da Baliza, 
representando 12,9% da área do município e 1.051,2 km2 em Caroebe, representando 8,7% do território total 
do município (BRASIL-INPE, 2019). A economia de São Luiz e São João da Baliza é semelhante, em que a 
principal atividade econômica está baseada na pecuária. No ano de 2018 foram contabilizadas 41.252 cabeças 
de gado no município de São Luiz e 23.677 cabeças de gado em São João da Baliza. Por outro lado, apesar 
de Caroebe apresentar maior produção de gado (67.579 cabeças) do que São Luiz e São João, o município se 
destaca também na produção de bananas (BARNI et al., 2012). A pecuária é uma característica econômica no 
sudeste do estado de Roraima que iniciou com a época dos projetos de assentamentos. Por este mecanismo 
houve a criação de fazendas por pequenos e médios proprietários de terra da própria região ou vindos de outros 
lugares, principalmente de Rondônia (CAVIGLIA-HARRIS, 2005). Observa-se uma alternativa a tendência da 
conversão da floresta em pasto e/ou áreas agricultáveis no município de São João da Baliza (em menor escala 
em Caroebe e São Luiz), com a implantação do cultivo de dendê (Elaeis guineensis), iniciado a cerca de 10 
anos (SANTIAGO, 2019). O PIB gerado com a atividade econômica nos três municípios em 2017 foi da ordem 
de R$ 370.803.400,00. Considerando cada município em particular, São Luiz gerou R$ 101.702.700,00 (27,4%), 
São João da Baliza R$ 127.061.700,00 (34,3%) e Caroebe R$ 142.040,00, (38,3%) para o PIB municipal. A 
tabela 1 e as figuras 2 e 3 apresentam a dinâmica de desmatamento e focos de calor observados nos três 
municípios que compõem a região sudeste do estado, no período de 2002 a 2017. Observa-se na figura 2, por 
exemplo, que as ocorrências de desmatamento e focos de calor em Caroebe são pelo menos duas vezes 
maiores do que nos municípios vizinhos.  

 

Tabela 1. Desmatamento e Focos de Calor nos municípios de São Luiz, São João e Caroebe de 2002 a 2017. 

 São Luiz São João da Baliza Caroebe 

Ano F. Calor (n) Desmat. (km²) F. Calor (n) 
Desmat. 

(km²) 
F. Calor (n) Desmat. (km²) 

2002 85 15,2 100 16,5 199 37,7 

2003 169 23,0 114 14,5 238 31,3 

2004 104 20,3 84 15,2 201 28,4 

2005 27 15,9 58 11,4 191 21,2 

2006 116 15,4 129 14,0 252 35,5 

2007 130 14,8 145 25,7 308 50,0 

2008 74 12,8 78 14,9 237 38,8 

2009 73 5,8 86 8,6 375 24,4 

2010 68 5,0 49 7,5 94 19,7 

2011 43 5,1 72 4,7 174 15,0 

2012 34 4,3 56 3,6 92 11,4 

2013 44 7,0 52 6,7 106 9,1 

2014 69 3,8 88 6,7 260 17,5 

2015 109 4,2 99 3,5 328 20,5 

2016 125 6,8 106 6,3 287 26,0 

2017 29 4,1 26 5,0 147 16,4 

Média 81,2 10,2 83,9 10,3 218,1 25,2 

*D. PAD 40,1 6,2 30,5 5,9 81,2 10,8 

Legenda: Desmatamento (Desmat. km²); Focos de calor (F. Calor n); Desvio padrão (D. PAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2. Desmatamento e Focos de Calor nos municípios de São Luiz, São João e Caroebe a partir de 2002 a 2017. 

 
Fonte: os Autores. 

Figura 3. Comportamento do desmatamento e focos de calor nos municípios de São Luiz, São João da Baliza e 
Caroebe entre 2002 e 2017. 

 
Fonte: os Autores. 

 
Relacionamento entre as variáveis na região sudeste de Roraima - Considerando a análise de correlação 
de Pearson para a região sudeste de Roraima verificou-se que o desmatamento foi moderadamente 
correlacionado (r=0,5761) com os focos de calor e a precipitação fracamente correlacionada (r=-0,3663), porém 
com relação inversa. No entanto as variáveis gado (r=-0,8602) e PIB (r=-0,7598) apresentaram forte correlação 
inversa com o desmatamento (Figura 4A). Na análise de regressão múltipla, considerando todas as variáveis 
para a região sudeste, o modelo explicou 65,7% dos focos de calor no período (R2 ajustado = 0,6573; 
p=0,00267). Considerando o município de São Luiz, o desmatamento apresentou correlação moderada com os 
focos de calor (r=0,5576), porém a precipitação apresentou uma fraca correlação inversa (r=-0,1823) com eles. 
Igualmente para toda a região sudeste, número de cabeças de gado e PIB também apresentaram associação 
forte com o desmatamento (Figura 4B). Por sua vez o município de São João da Baliza, apresentou correlação 
do desmatamento moderada com focos de calor (r=0,6402), porém a precipitação não apresentou correlação 
(r=-0,0756) com os focos de calor. Neste caso, assim como para toda a região sudeste, o número de cabeças 
de gado e PIB também apresentou associação forte com o desmatamento (Figura 4C). Para o município de 
Caroebe o desmatamento apresentou relacionamento moderado com focos de calor (r=0,5108), porém a 
precipitação apresentou uma moderada correlação inversa (r=-0,4927) com focos de calor. Por sua vez, o 
número de cabeça de gados e PIB também apresentou relação moderada inversa com o desmatamento (Figura 



 

 

4D). O município de Caroebe apresentou maior correlação entre focos de calor e precipitação do que os outros 
municípios, devido, provavelmente, ao fato de que a estação meteorológica onde foram coletados os dados 
pluviométricos pertence a este município, na Usina Hidrelétrica – UH de Jatapú. 
 
Figura 4. Análise de Correlação de Pearson dos focos de calor (Focos) com as variáveis Desmatamento, Precipitação, 

Gado e PIB, considerando a região sudeste do estado (A) e para os municípios de São Luiz (B), São João (C) e 
Caroebe (D) de 2002 a 2017. 

 
Fonte: os Autores. 

 

Relação dos focos de calor com a precipitação mensal - Os resultados da análise de regressão simples 
entre a variável dependente focos de calor (Y) e a variável independente precipitação (X) considerando a 
distribuição mensal das chuvas na região sudeste de Roraima foram apresentadas na Figura 5. Estes 
resultados indicam que, tanto para o município de São João da Baliza quanto para de Caroebe, a precipitação 
foi um bom indicador para a predição de ocorrência de focos de calor. O modelo de regressão estimado para 
São João da Baliza explicou 47,6% (R²=0,4763; p-valor=0,0078) da variação dos focos de calor ocorridos no 
município.  Da mesma forma o modelo de regressão simples estimado para Caroebe previu 57,6% (R²=0,5757; 
p-valor=0,0026) da variação dos focos de calor ocorridos no município no período da análise. Por outro lado, o 
modelo de regressão simples utilizado para predizer a ocorrência de focos de calor não apresentou significância 
estatística (R²=0,1931; p-valor=0,0858). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Análise de regressão simples considerando a variável dependente focos de calor (Y), na escala mensal, para 

Caroebe=F. CAR, São João da Baliza=F. SJ e São Luiz=F. SL e variável independente precipitação (X). 



 

 

 
Fonte: os Autores. 

 

CONCLUSÕES 
A economia dos três municípios baseada, principalmente, no desmatamento para a implantação e 
desenvolvimento da agropecuária, foi determinada historicamente pela colonização da região na década 1970 
a partir da abertura de estradas e da doação de terras da união através de projetos de assentamento. Os 
municípios de São Luiz e São João da Baliza apresentam economia semelhante, oriunda principalmente do 
setor pecuário. Caroebe também tem em sua economia baseada fortemente na presença da pecuária, porém, 
em conjunto com a produção de bananas, que serve para abastecer os mercados de Manaus e Boa Vista, 
contribuindo positivamente para o PIB municipal. Com o aumento da população nos três municípios ao longo 
do período da análise pode-se inferir que o crescimento do PIB, além das atividades primárias, pode estar 
relacionado ao crescimento do setor de serviços na região. Não somente a economia dos municípios foi 
determinada pelo período passado, mas também maiores áreas de desmatamento e queimadas derivadas do 
manejo de pastagens e roças foram acumuladas nesse tempo e que, consequentemente, influenciou em 
maiores registros de focos de calor detectado na área estudada. Isto foi demonstrado pelo estudo onde o 
desmatamento, as atividades econômicas e as condições meteorológicas explicaram 65,7% das ocorrências 
de focos de calor na região sudeste de Roraima no período analisado (R2 ajustado = 0,6573; p=0,00267). Os 
focos de calor são de extrema importância para estudos de monitoramento da perda florestal e para a criação 
de políticas públicas voltadas para a fiscalização e inibição de crimes ambientais. 
 
AGRADECIMENTOS 
Agradecemos a Universidade Estadual de Roraima – UERR, pelo apoio institucional.  

___________________ 
ALENCAR, A. A; NEPSTAD, D.; DIAZ, M. D. V. Forest understory fire in the Brazilian Amazon in ENSO and non-ENSO years: area burned 

and committed carbon emissions. Earth Interactions, 10, 1–17. 2006. https://doi.org/10.1175/EI150.1. 

ALENCAR, A. A.; BRANDO, P. M.; ASNER, G. P.; PUTZ, F. E. Landscape fragmentation, severe drought and the new Amazon forest fire 

regime. Ecological Applications, 25(6): 1493–1505. 2015. https://doi.org/10.1890/14-1528.1. 

BARBOSA, R. I.; XAUD, M. R.; SILVA, G. F. N.; CATTÂNEO, A. C. Forest Fires in Roraima, Brazilian Amazonia. International Forest Fire 

News, 28 (jan-jul), p. 51-56. 2003. https://pdfs.semanticscholar.org/903d/d1e0114c6cdefe67c0ebb4fe1b87e95fa22c.pdf. 

BARNI, P. E; FEARNSIDE, P. M; GRAÇA, P. M. L. Desmatamento no sul do Estado de Roraima: padrões de distribuição em função de Projetos 

de Assentamento do INCRA e da distância das principais rodovias (BR-174 e BR-210). Acta Amazônica, vol. 42 n.2, p. 195 – 204, 2012. 

https://doi.org/10.1590/S0044-59672012000200003. 

BARNI, P. E.; FEARNSIDE, P. M.; GRAÇA, P. M. L. A. Simulating deforestation and carbon loss in Amazonia: impacts in Brazil's Roraima 

state from reconstructing Highway BR-319 (Manaus-Porto Velho). Environmental Management., v. 55, n. 2, p. 259 - 278. 2015. 

https://doi.org/10.1007/s00267-014-0408-6. 

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. 377, 170–181. 2016. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.07.010. 

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, 15 jul. 2020a. https://doi.org/10.14393/SN-v32-2020-52769. 

BARNI, P. E.; REGO, A. C. M.; NUNES, A. M. D; SANTOS, D. O.; REIS, E. P.; CRISÓSTOMO, E. S.; ET AL. Inclinação do terreno e tipo de 

material combustível afetam a velocidade de propagação do fogo em condições experimentais. Ambiente: Gestão e Desenvolvimento, v. 13, n. 2. 

p. 44-54. 2020b. https://doi.org/10.24979/ambiente.v13i2.368. 

BOOTH, M. C. Relação de focos de calor com o desmatamento no estado do acre entre 2004 – 2011. Trabalho de Conclusão de Curso em 

Engenharia Florestal Instituto de Florestas - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

http://repositorio.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/1235813/5484. 

BRASIL-IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). IBGE. Boa Vista-RR. Disponível em: 

<http://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/climatologia/mapas/brasil/clima.pdf>. Acesso em 10 de out de 2019. 2019. 

BRASIL-INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Portal do Monitoramento de Queimadas e Incêndios. Disponível em: 

<http://www.inpe.br/queimadas>. Acesso em: 01 de mai de 2019. 2019.  



 

 

CAVIGLIA-HARRIS, J. L. Cattle accumulation and land use intensification by households in the Brazilian Amazon. Agricultural and Resource 

Economics Review, v.34, n.ii,p.121-128, 2005. https://doi.org/10.1017/S1355770X03001165. 

CLIMATE. 2020. Temperatura Média anual – Sul de Roraima. Disponível em: <https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/roraima-169>.  

Acesso: 21/11/2020. 2020. 

DANCEY, C.; REIDY, J. Estatística Sem Matemática para Psicologia: Usando SPSS para Windows. Porto Alegre: Artmed, 3a. ed., 608 p. 2006. 
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-939171. 

FEARNSIDE, P.M. The roles and movements of actors in the de forestation of Brazilian Amazonia. Ecology and Society, v.13, n.23, p.ii, 2008. 

https://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss1/art23/. 

MOURÃO, G. M. N. El sureste de Roraima: de un marco natural muy contrastado a unos grandes asentamientosrurales. Revista Geográfica 

de América Central, v. 2, p. 1-15, 2011. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=451744820533. 

NEPSTAD, D. et al. Inhibition of Amazon Deforestation and Fireby Parks and Indigenous Lands. Conservation Biology, v.20, n.12, p. 65-73, 

2006. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2006.00351.x. 

QUININO, R. C.; REIS, E. A.; BESSEGATO, L. F. O coeficiente de determinação R2 como instrumento didático para avaliar a 

utilidade de um modelo de regressão linear múltipla. Departamento de Estatística – ICEx – UFMG – Brasil. 2011. Disponível em: < 
http://www.est.ufmg.br/portal/arquivos/rts/PD_28102011_Final.pdf >. Acesso em: 26 de ago de 2022. 

SANTIAGO, I. EM RORAIMA – Indústria de óleo de palma vai aquecer economia no Sul do Estado. Disponível em: 

<https://www.roraima1.com.br/2019/01/26/em-roraima-industria-de-oleo-de-palma-vai-aquecer-economia-no-sul-do-estado/>. Acesso em: 18 de nov 

de 2019. 2019. 

XAUD, M. R.; EPIPHANIO, J. C. N. Análise da dinâmica das conversões de uso e cobertura da terra na região sudeste de Roraima – Amazônia. 

Revista Agro@mbiente On-line, v. 9, n. 4, p. 465-475. 2015. https://doi.org/10.18227/1982-8470ragro.v9i4.2453 
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INTRODUÇÃO 
A Argiloterapia é uma palavra que vem do grego: geo significa terra e terapia, está relacionada a tratamento. É 
uma técnica natural e, provavelmente, a mais antiga utilizada pelo homem como método alternativo para uso 
terapêutico e estético (TRUPPEL, MARAFON E VALENTE, 2020). São utilizados vários tipos de argila, sendo 
que cada uma tem suas indicações conforme suas características físico-químicas. Além disso, podem ser 
utilizadas em diferentes temperaturas, técnicas de aplicações e tempo de permanência. 
 

“A argila possui a capacidade de absorver impurezas, revigorar os tecidos e ativar a circulação 
e, por isso, apresenta potencial para aplicações cosméticas e terapêuticas. Além disso, possui 
ação tensora, estimulante, amaciante, suavizante e tem a capacidade de absorver a oleosidade 
da pele. Tal fato é possível pela quantidade de minerais presentes em sua composição, como: 
ferro, magnésio, potássio, silício, alumínio e outros. De acordo com estudos, a argila repõe 
minerais, estimula a atividade de certas enzimas e possui poder de reter em suas moléculas 
substâncias que são nocivas ao nosso organismo. Há relatos que a aplicação da argila responde 
positivamente no alívio de dores, em processos anti-inflamatórios e auxilia na tonificação da pele 
(TRUPPEL, MARAFON e VALENTE, 2020, p. 144). 

 
Além dos benefícios para a pele humana a pesquisa apontou que a Argiloterapia também é muito útil para 
tratamento e cuidados com os cabelos que são uma preocupação constante para o homem e a mulher moderna. 
Desde os tempos mais remotos, a forma e a aparência dos cabelos indicavam se a pessoa era um guerreiro, 
um sacerdote, um rei ou um escravo. Hoje os cabelos podem indicar diversas características como um estilo 
clássico ou radical, o estado de saúde, o nível de cuidados pessoais e a autoestima de cada um, além das 
aspirações individuais de elegância, liberdade e outros aspectos importantes. Porém, algumas alterações em 
relação ao couro cabeludo podem se tornar incômodas aos indivíduos, tais como a oleosidade e a seborreia. A 
esse respeito: 
 

Em tratamentos capilares, utiliza-se a argila para tratar o couro cabeludo com seborreia, caspa 
e dermatites seborreicas. O estímulo provocado pela argila no tecido dérmico é capaz de produzir 
efeitos de mobilização de resíduos metabólicos do espaço intersticial, remoção de resíduos 
externos sobre a pele, resíduos de glândulas sudoríparas e sebáceas, além de aumentar a 
nutrição tópica e, consequentemente, a resistência a agentes patógenos (GOMES, 1999, p. 08). 

 
Para Mônica (2014) Argiloterapia ou Geoterapia é o uso da terra no combate às enfermidades e uma das 
importantes técnicas terapêuticas da medicina natural que pode ser usada tanto de modo preventivo como 
auxiliar no tratamento de doenças, extraída da terra, é uma das técnicas mais antigas, utilizada antes mesmo 
da Era Cristã, para cura de doenças da pele. A Argila possui propriedades que variam conforme sua 
composição, porém quase todas são ativadoras do metabolismo, absorvente, bactericida, antisséptica, 
analgésica, cicatrizante, desodorante, além de neutralizar e absorver radioatividade. Todas essas propriedades 
são ativadas quando a argila é umedecida. 
A procura por terapias complementares faz com que profissionais da saúde se mobilizem e investiguem 
técnicas que possam ser associadas aos recursos terapêuticos convencionais, a fim de proporcionar uma maior 
segurança e entusiasmo na busca pelo progresso do tratamento, nesse sentido os estudantes apresentaram 
como resultado de suas pesquisas os avanços da argiloterapia. 
A argiloterapia é uma técnica que utiliza minerais da argila, podendo ou não estar associada à outras 
substâncias para tratamentos estéticos e dermatológicos. A argila é um material natural resultando de uma 
erosão de granitos constituídos de micropartículas de silicato de alumínio, ligado a diversos minerais, 
principalmente silício. Os minerais encontrados nas argilas, conforme a concentração, funcionam como 
potencializadores de determinados efeitos. A argiloterapia deve ser feita por profissionais habilitados da área 
de estética, como: fisioterapeutas dermatofuncionais e esteticistas. O tratamento em casa, também pode ser 
feito conforme a orientação desses especialistas. 
Monica (2014) tratou do assunto Argiloterapia na perspectiva da dermatite ocre em membros inferiores tratando-
se de estudo de caso interventivo com argila medicinal e publicou o resultado de suas pesquisas nos Anais do 
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VII fórum nacional de mestrados profissionais em enfermagem, a pesquisa contou com as contribuições de 
Toyoki e Oliveira (2015) que trataram do tema Argiloterapia fazendo um Levantamento dos constituintes e 
utilizações dos diferentes tipos de argila, algo que fomenta a relevância da divulgação científica relacionada a 
argila e seus benefícios. 
Para Gomes (1999) a utilização das argilas pode ser misturada somente com a água, enquanto outros autores 
relatam a maior eficácia da argila combinado a outros métodos como os óleos essenciais. Mesmo tendo funções 
terapêuticas reconhecidas há milênios, apenas há alguns anos começaram estudos acerca do tratamento 
milenar conhecido como argiloterapia ou geoterapia. Desta maneira, há um déficit literário muito amplo sobre 
este tema, são encontrados em livros apenas definições técnicas da composição química da argila, bem como 
suas funções na cerâmica, área voltada para a construção civil. No entanto, na pesquisa efetuada pelos 
estudantes foi possível constatar que pode-se utilizar a argila, porém um tipo específico para tratamento de 
problemas no couro cabeludo, neste caso cita-se a dermatite seborreica (DS) e a caspa, que são afecções que 
atingem o couro cabeludo e geram desconforto aos que sofrem que se manifestam em áreas visíveis como, 
couro cabeludo, face, sobrancelhas e regiões articulares como joelhos e cotovelos, levando a pessoa ter 
reações de baixa autoestima, pois afetam principalmente a estética pessoal, mas em relação ao tratamento por 
meio da argila é possível o tratamento. 
 

A argiloterapia é um dos tratamentos utilizados para tratar o excesso de oleosidade, caspa e 
seborreia, promovendo uma limpeza profunda com remoção das células mortas, impurezas e 
desobstrução da área onde ocorre a aplicação. O uso da argila é eficaz devido as propriedades 
bactericidas, regeneradora, anti-inflamatória e antisséptica. Nesses casos, a mais indicada é a 
argila verde (DAVID, ADAD e YASUNAGA, 2017, p. 07). 
 

No mercado brasileiro assim como em outros países existem vários tipos de tratamentos desenvolvidos para o 
controle da oleosidade, por meio das pesquisas dos estudantes analisou-se os benéficos dos diferentes tipos 
de argila relacionados com sua composição química, que são utilizados em procedimentos da biomedicina 
estética, uma vez que como já foi mencionado anteriormente foi realizado também levantamento de revisão 
bibliográfica, com a coleta de dados em artigos que contém o tema em estudo nos últimos anos, foram 
consultadas tabelas com os tipos de argila sua composição e os benefícios para a pele. E seguir mais registros 
com os resultados da pesquisa. 
Com a pesquisa exploratória e levantamento bibliográfico percebeu-se que Nardi, Rocatelli e Blanco (2019) 
enfatizaram em suas pesquisas a importância da argila com suas propriedades e benéficos para a pele, algo 
que foi reforçado por Truppel, Marafon e Valente (2020) que efetuaram uma revisão de literatura sobre os 
Constituintes e utilizações dos diferentes tipos de Argila, ou seja, embasaram em suas pesquisas os registros 
existentes sobre a Argiloterapia. 
Para David, Adad e Yasunaga (2017) em seus estudos sobre a Argiloterapia no tratamento da dermatite 
seborreica no couro cabeludo, trouxeram um estudo relevante com referências que também contribuíram no 
embasamento deste trabalho ao tratarmos da Argiloterapia com fins medicinais, por outro lado Matola e Sá 
(2021) discorreram em seus estudos a respeito da Argiloterapia associada em procedimentos estéticos, algo 
que não pode ser descartado, uma vez  que a discussão também pode-se associar estudos da Argiloterapia a 
questões a estética. 
O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa bibliográfica e de campo do tipo qualitativa desenvolvida 
junto a estudantes da turma 301, uma 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Major Alcides, o projeto 
surgiu no início do ano letivo de 2022, uma proposta que partiu dos próprios discentes com o objetivo de 
desenvolver uma pesquisa de literatura e de campo sobre os benefícios da argila para a pele humana, os 
resultados das pesquisas foram apresentadas pelos próprios estudantes durante a realização do IV FEM – 
Festival da Educação Matemática, que é um projeto permanente e faz parte do calendário de eventos de 
iniciação científica e pedagógico da escola supracitada, além da pesquisa de campo, dessa forma a pesquisa 
exploratória encontrou nos autores que serão citados a seguir fundamentos para embasamento teórico da 
pesquisa. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Além de bibliográfica a pesquisa também foi de campo em 3 lojas de Boa Vista que comercializam argilas, o 
problema da pesquisa surgiu durante uma roda de conversa entre o professor de Matemática e os estudantes 
da 3ª série do Ensino Médio, que ao planejarem as ações do VI FEM sugeriram uma pesquisa sobre os 
benefícios dos diversos tipos de argilas para a saúde e estética humana. 
O professor então organizou a turma 301 em equipes de trabalho de pesquisas, estas equipes fizeram uma 
levantamento exploratório de dados sobre a Argiloterapia no site Google Acadêmico, nos periódicos Capes e 
base de dados Scielo e elegeram apenas 10 artigos sobre os benefícios da argila para a pele humana, desses 



 

 

10 artigos foram eleitos 8 para embasar o trabalho, uma outra equipe responsável em criar o diário da pesquisa 
registrou todas as etapas da pesquisa, uma segunda equipe deveria criar um perfil no Instagram do projeto e 
assim o fizeram, um grupo de estudantes se responsabilizou em organizar a sala para um bom andamento do 
trabalho e por último propuseram estudar para apresentar todos os resultados obtidos com a pesquisa na dia 
da culminância do FEM. 
 

Figura 01. Estudantes explicando os resultados da pesquisa de campo e bibliográfica. 
 

 
 

Figura 02. Estudantes demonstrando como aplicar a máscara de argila. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 03. Estudantes explicando os tipos de argilas e a importância da Argiloterapia para a saúde humana. 
 

 
 

Figura 04. Equipe discente que apresentou os resultados da pesquisa. 
 

 
 

A equipe responsável pela coleta de dados em campo elegeu três lojas de cosméticos da cidade e entrevistaram 
um funcionário de cada loja, pesquisaram que tipos de argilas eram o comercializadas pela instituição em que 
prestam seus serviços, e esses funcionários ainda explicaram que ao venderem as argilas devem saber 
conhecimentos básicos dos benefícios delas para a pele humana, uma vez que os clientes sempre perguntam 
qual argila é mais bem indicada para cada tipo de pele. 
Dessa forma, o método de coleta de dados constatou que a argila é um dos compostos mais antigos conhecido 
pelo homem, mesmo sendo uma matéria prima abundante e muito utilizada na cerâmica, seu uso como técnica 
terapêutica é pouco difundida. Portanto, agora sabe-se que é recurso poderoso devido à grande quantidade de 
minerais. Sua composição físico-química indica a sua utilização, que vai desde absorver impurezas, revigorar 
tecidos e ativar a circulação, além da ação tensora, estimulante, suavizante e catalisadora. 
O uso da argila é abrangente, e seus resultados são positivos se usada de forma correta, de acordo com a 
necessidade e o objetivo do tratamento. Para o seu melhor aproveitamento, deve-se ter conhecimento prévio 
sobre as propriedades e as características dessa substância, uma vez que ela pode apresentar diversos tipos 
de cores e composições. Assim sendo, o objetivo do presente artigo é identificar as principais propriedades das 
argilas naturais, a fim de mostrar os benefícios promovidos dessa substância no uso estético e terapêutico. 
 

Em todos os autores pesquisados, foi observado que a argila tem grande importância e potencial 
para os usos terapêuticos e tratamentos estéticos. Há vários tipos de argila, cada uma com 
características próprias e diferentes indicações, sendo que as mais representativas são as 



 

 

argilas verde e branca. Atualmente, a argila é utilizada em vários produtos na indústria cosmética, 
por ser um mineral abundante no Brasil, economicamente viável e ao ser descartado não agredir 
o meio ambiente. Suas propriedades tecnológicas são a desintoxicação e tonificação (Truppel, 
Marafon e Valente, 2020, p.158). 

 
Dessa forma, para Nardi, Rocatelli e Blanco (2019) as diferentes tipos de argila possuem elementos que vão 
agir sobre a pele de acordo com suas características, por exemplo, o elemento ferro age como um antisséptico 
e como um catalizador de renovação celular, o silício com um fornecimento de reconstrução de tecidos da pele, 
hidratação e efeitos calmante; o zinco e magnésio são revigorantes; o cálcio e potássio, agem na circulação e 
fortalecimento do tecido; titânio tem característica também de fotoproteção, sendo assim trata-se de um mineral 
capaz de refletir a radiação ultravioleta, a argila é comumente definida como material natural, terroso, de 
granulação fina, que quando umedecida na água, apresenta certa plasticidade, o fato é que a pesquisa apontou 
com clareza e objetividade os benefícios da argiloterapia e tudo conduzido com seriedade pelos estudantes da 
turma 301 da Escola Estadual Major Alcides.  

 
CONCLUSÕES 
A argiloterapia é uma modalidade de terapia que está ganhando força no mercado, um recurso milenar que 
comprovadamente é eficiente aos problemas da pele humana e do couro cabeludo oleoso e seborreico por 
exemplo, e como apresentado ao longo do texto. As terapias capilares e da pele estão ganhando mercado tanto 
no Brasil quanto no exterior. 
Espera-se com os resultados desta pesquisa engradecer os tratamentos estéticos com argiloterapia e infundir 
mais conhecimento nos biomédicos estetas acerca da utilização de técnicas estéticas naturais, após 
procedimentos invasivos para ter um melhor resultado em seus protocolos estéticos, a utilização da argila em 
procedimentos estéticos faciais e corporais tem recebido atenção especial nas áreas da cosmetologia e da 
medicina estética, devido suas inúmeras propriedades, sendo aplicadas para tratamentos de pele. 
Portanto, apesar dos avanços e tecnologias utilizados no ramo estético, os profissionais dessa área procuram 
aliados naturais para melhor desempenho de seus tratamentos, por exemplo, cita-se a utilização da argila 
através da Geoterapia, que é um tratamento que possui inúmeros benefícios à saúde e à estética da pele, 
possui propriedades antissépticas, cicatrizantes, anti-inflamatórias, esfoliantes, hidratantes, refrescantes, 
desintoxicantes, entre outros benefícios. 
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INTRODUÇÃO 
A formação do médico veterinário está envolvida com a promoção de atividades de educação em saúde nos 
mais diversos ambientes. Durante a graduação, esse caráter formativo está pautado no propósito de construção 
do conhecimento no sistema de ensino superior brasileiro e se fundamenta no triplo dispositivo indissociável de 
ensino, pesquisa e extensão (BORATO et al 2018). Portanto, a realização de atividades educativas em 
ambientes escolares voltadas à disseminação de informações sobre saúde animal, ambiental e humana, ou 
seja, uma saúde, estimula o senso crítico dos envolvidos, seja aluno ou professor (PINHEIRO, NETO E 
MACIEL, 2021; SANTOS e QUEIROZ, 2019). 
Em voga, a necessidade de promover a qualificação profissional através da aprendizagem ao longo da vida. 
Em que se pretende melhorar os serviços de saúde prestados à população, através deste processo, formação 
e sensibilização da população, profissionais e educadores. Tratando processo formador em consonância com 
a política pública preconizada pelo Ministério da Educação (MEC) (SORIANO et al., 2016).  
A realização de capacitações voltadas para docentes que debatam sobre os temas de educação ambiental, 
bem-estar animal e guarda responsável visa impactar de forma positiva no processo de ensino-aprendizagem 
desses profissionais. Reafirmando a concepção de Tatibana e Costa-Val (2009), de que às crianças em contato 
com os animais tornam-se mais afetivas, solidárias, sensíveis, com maior senso de responsabilidade, o que 
pode mudar o futuro da sociedade. 
Nesse sentido, este trabalho é resultado das reflexões realizadas durante as atividades do projeto de extensão 
"Medicina Veterinária do Coletivo em Ação no Estado de Roraima", que atuou na formação de professores 
primários do município de Boa Vista RR, com capacitação sobre temas relacionados ao bem-estar, cuidado 
animal, cuidado responsável e saúde excepcional. Este estudo tem como objetivo relatar experiências utilizando 
uma metodologia participativa, Brainstorming, visando compreender as percepções dos professores sobre o 
futuro e educação ambiental. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um relato de experiência sobre o planejamento e realização de capacitação sobre os temas de 
saúde única, bem-estar animal e guarda responsável, temas da medicina veterinária do coletivo, proferida para 
professores de uma creche/escola. O local de estudo foi uma escola municipal de educação infantil situada na 
região urbana do município de Boa Vista/RR, que atende aproximadamente 300 crianças de 2 a 6 anos de 
idade. Atuam na escola o total de 19 educadores, que se distribuem em 10 salas, uma vez por mês são 
desenvolvidas atividades formativas oferecidas pela Prefeitura de Boa Vista aos docentes. O processo de 
formação descrito foi inserido em uma dessas formações mensais, após anuência da secretária responsável 
pela capacitação. Foram realizados dois encontros, totalizando uma carga horária de 03 horas, onde o primeiro 
dedicado ao planejamento das ações com a direção da escola e o segundo a capacitação propriamente dita. 
Os objetivos foram:  

 
a) aprimorar o conhecimento das graduandas extensionistas sobre a importância dos animais no 

desenvolvimento infantil;  
b) levantar temáticas a serem abordados em ações futuras de acordo com as necessidades previamente 

identificadas com as educadoras da creche, através de um questionário aplicado anterior a capacitação;  
c) capacitação de professores através de apresentação expositiva dialogada;  
d) elaborar estratégias pedagógicas para a abordagem dos temas de cada oficina educativa para 

crianças. 

 



 

 

 
 

Figura 1. Apresentação da atividade aos docentes participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor, 2022. 
 

A capacitação ocorreu nas dependências de uma escola municipal, contou com a participação de dez 
docentes, todos do sexo feminino, que atendem alunos com idade entre 4 e 6 anos do 1º e 2º período 
da educação infantil. Foram distribuídas pastas contendo bloco de anotações, lápis, borracha em 
formato de animal, folder contendo informação sobre bem-estar animal. Neste contexto temático em 
que se inseriu a experiência de aplicação de uma estratégia de ensino, a Brainstorming, sendo “futuro” 
a palavra escolhida, como apresentado na Figura 1. Foram destruídas tarjetas (pedaços de papel) 
em branco, para que anotassem de forma anônima, as suas concepções sobre a palavra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Atualmente, ao se refletir sobre o ensino e a extensão universitária, há a necessidade de instigar os 
indivíduos, para que sejam agentes, que recebem a ação ou que a praticam, no desenvolvimento da 
autocrítica baseada em reflexões éticas e humanísticas. Neste sentido, Pissaia et al (2018) diz que o 
ensino problematizador torna-se a principal ferramenta frente à capacitação dos profissionais quando 
se infere sobre sua educação continuada na saúde. 
Porém, esse contexto é relevante em todas as áreas, Davis (2009) exorta que pesquisadores e 
profissionais de educação devem reconhecer as habilidades de crianças pequenas como 
“pensadores, solucionadores de problemas e agentes de mudança para a sustentabilidade no mundo”. 
Para assim, reconhecer o potencial das ações de educação voltadas ao público escolar, ou seja, 
professores e alunos da educação básica. 
 
Quadro 1- Resposta de docentes da educação básica municipal de Boa Vista RR sobre a percepção do termo Futuro. 

Respostas sobre a percepção sobre o “Futuro” 

1 É um planejamento de longa data. 

2 Envelhecer. 

3 Enxergar “Lá na frente'' e ter metas. 

4 Família participativa na escola do filho. 

5 Felicidade 

6 Mais amor 

7 Pensamento coletivo, afeto e respeito 

8 Proteção para flora, fauna e seres humanos. 

9 Qualidade de vida, saúde e família. 

10 Sucesso 



 

 

11 Futuro: certo se começar e insistir, planejar e executar 
Fonte: Autor, 2022. 

Dessa forma, a tempestade de ideias se promove desde os primeiros minutos de contato com os participantes, 
quando o mediador deve problematizar a temática e levantar informações preliminares correlatas aos cotidianos 
dos praticantes, e de sua extensão durante toda a atividade (DA SILVA TAVARES, 2019). Como resposta ao 
questionamento direcionado aos docentes participantes, sobre o que vem à mente quando escutam a palavra 
“Futuro”, diferentes respostas foram apresentadas, ao todo foram coletadas 11 respostas ilustradas no quadro 
1. 

 
Figura 02 – Nuvem de ideias sobre a percepção do termo Futuro por docentes do ensino básico de Boa Vista/RR. 

 
Fonte: Autor, 2022. 

 
Com as respostas foi produzida uma nuvem de palavras fruto da tempestade de ideias sobre a palavra futuro, 
que está representada na figura 2. Na nuvem, em vermelho destacamos uma preocupação no presente, para 
garantia de um futuro, que é a “Proteção para flora, fauna e seres humanos”, mesmo não participando da 
capacitação é perceptível um conhecimento prévio da relação mútua entre essas três esferas, ambiente, 
animais e humanos. Foi abordado durante a capacitação que o crescimento da população animal em áreas 
urbanas é um fenômeno global, que remonta a milênios e é um dos vínculos interespécies mais próximos e 
intensos. A intensidade dessa relação tem impacto importante na saúde de pessoas e animais, afetando 
decisivamente o meio ambiente (BRASIL, 2009; TATIBANA e COSTA-VAL, 2009). 
Em amarelo são destacados os sentimentos que as professoras querem ver mais presentes no futuro, 
destacando-se o amor, afeto, felicidade e respeito. E então foi abordado na capacitação que a Educação 
Ambiental (EA) para crianças pequenas, do potencial na promoção de valores, atitudes, habilidades, ética e 
comportamentos que apoiam o desenvolvimento sustentável (SAMUELSSON E KAGA, 2008; ERNST E 
BURCAK, 2019). Tal conhecimento aumenta a consciência geral e possibilita a formação de indivíduos com 
confiança para expressar opiniões sobre questões ambientais e com maior ligação afetiva com animais 
(CUTTER – MACKENZIE E SMITH, 2013). 
Em verde, dois pensamentos parecem refletir a rotina do ambiente escolar, como o pensamento coletivo e a 
família participativa. Ambas as concepções são importantes para gerar mudanças futuras, pois professores 
atuam como protagonistas no processo de aprendizagem, porém não se pode negar o papel ativo das crianças 
e o aprendizado que elas trazem e recebem, e a forma como o transmitem para família e comunidade 
(STEPHEN, 2010). Sendo assim, é importante que a família também ocupe protagonismo nesse processo 
educacional. 
As palavras em laranja refletem mais a semântica da palavra futuro, como planejamento, sucesso e envelhecer. 
De um ponto de vista mais fenomenológico, isto é, a partir dos sentidos que os próprios indivíduos atribuem à 
experiência, tanto o passado como o futuro são constantemente presentes. Da forma como as concepções 
atuais resultam da convergência entre o percurso e memória relativos ao passado e a projeção no futuro. 
Diariamente “puxamos” esse futuro ao presente, antecipando-o, programando-o (ARAÚJO, 2005). 
Diante da complexidade das reflexões sobre o futuro, debatidas durante a capacitação, fica claro a importância 
de introduzir de maneira dinâmica novos temas no processo de formação continuada dos professores da 
educação infantil. Os docentes devem acompanhar as transformações na sociedade adequando sua prática 
pedagógica, atendendo a perspectiva proposta por Santos e Oliveira, “o educador deve reformular-se e 
atualizar-se de acordo com as novas necessidades em curso” (SANTOS e OLIVEIRA, 2015, p.252). 



 

 

Partindo da percepção agostiniana sobre o tempo, os atos do presente refletem no futuro. Já que o passado 
não retorna. Que esses três tempos podem ser definidos como: 

 
[...] presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro, porque essas três 
espécies de tempos existem em nosso espírito e não as vejo em outra parte. O presente do 
passado é a memória; o presente do presente é a intuição direta; o presente do futuro é a 
esperança” (AGOSTINHO, 1964, XI, 20, 1). 

É notável o interesse dos participantes nos temas abordados, especialmente após uma introdução tão 
participativa, alguns eram tutores de animais, colocaram suas experiências pessoais durante a capacitação, 
abordando a dificuldade no manejo e alimentação do seu animal, que inclusive o impede de viajar nas férias 
por não ter com quem deixar. Sendo explicado sobre a importância dessa consciência sobre bem-estar animal 
e responsabilidade, pois muitos tutores se desfazem dos animais em períodos de férias, ou alimentam de 
maneira inadequada. Sendo assim é interessante a disseminação de informações sobre Bem-estar Animal, 
Guarda Responsável e Educação Ambiental, temas que fazem parte da Medicina Veterinária do Coletivo 
(GARCIA, 2021). 
Reafirmando que os professores devem passar por processo de formação permanente, para estarem aptos a 
atuar no processo de formação dos seus alunos. Servindo como peça fundamental na libertação dos alunos, 
assim os levando a serem cidadãos, que serão personagens transformadores do mundo. Saindo do 
pressuposto da educação como força de mudança e libertação (AGOSTIN e SILVEIRA, 2018). Após a dinâmica 
da capacitação, o grupo foi convidado para falar sobre os temas de bem-estar e guarda responsável para as 
crianças. 

 
CONCLUSÕES 
As ações de extensão proporcionam articulação entre a universidade e a comunidade por meio do 
compartilhamento de saberes entre profissionais da saúde e da educação visando à promoção do 
desenvolvimento infantil. A realização das capacitações sobre desenvolvimento temas da Medicina do Coletivo, 
permitiu a translação do conhecimento científico e contribuiu para a formação de profissionais da Medicina 
Veterinária e dos professores da educação infantil envolvidos no cuidado da criança nos primeiros anos de 
vida, levando a compreensão de saúde única, bem-estar animal, guarda responsável, a partir de uma 
experiência pessoal.  
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INTRODUÇÃO 
A presente ação de extensão, Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 
Roraima (EMAU/UFRR), tem como objetivo promover experiências teórico-práticas aos discentes de 
Arquitetura e Urbanismo, através da vivência no processo de elaboração de Projetos Arquitetônicos para 
demandas reais da sociedade. Os objetivos específicos da ação são: 

● Universalidade: empreender uma reestruturação física de edifícios e espaços de uso comum na 
cidade; 

● Criatividade: pesquisar e experimentar soluções criativas e inclusivas em edifícios e nas cidades como 
propulsoras de transformação urbana e sociocultural.  

● Coletividade: incentivar e desenvolver atividades coletivas dentro e fora da universidade que 
promovem debate, ação e trocas. 

● Multidisciplinaridade: buscar todos os campos do conhecimento, científico e empírico, que possam 
contribuir com os projetos.   

A origem do EMAU vem da sua criação pela FeNEA - Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil, e apoiado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RR, para estudantes que 
desejam não só complementar a educação universitária, como também se aproximar da realidade social por 
meio de experiências de projeto e vivências junto às comunidades que se encontram em um contexto de 
vulnerabilidade social. O EMAU é um espaço de debates e produções, que já estava presente em outras 
universidades pelo Brasil quando teve início em suas atividades na UFRR, em 2019.   
O EMAU consiste em um núcleo de pesquisa e extensão vinculado à Coordenação do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo da UFRR, ao CAU/RR, IAB/RR, em parceria com entidades estudantis, que visa o aperfeiçoamento 
da formação profissional através da vivência social e da experiência teórico-prática dos estudantes. A atividade 
prática ao corpo discente por meio do ensino busca familiarizar-se com situações reais da vida profissional, ao 
mesmo tempo em que: eleva a qualidade da formação do egresso; divulga o papel do arquiteto e urbanista na 
sociedade e valoriza a contribuição social da Universidade Federal de Roraima. 
Trata-se de um Projeto de Extensão do Curso de Arquitetura e Urbanismo que, dotado de toda a infraestrutura 
necessária, de um professor — arquiteto e urbanista — coordenador, orientador e responsável técnico pelas 
atividades, e profissionais das diversas áreas, que atuarão como colaboradores. Dessa forma, proporcionarão 
ao corpo discente o necessário aprendizado profissional em suas atividades relacionadas às áreas de atuação 
profissional dos arquitetos e urbanistas, em conformidade à Lei Federal N° 12.378 de 31 de dezembro de 2010, 
para o atendimento e assessoramento às demandas de famílias de baixa renda, entidades da sociedade civil 
organizada, instituições públicas e de iniciativa privada por meio de convênios de cooperação técnica e 
demandas institucionais. Não têm fins lucrativos, apenas o ganho da vivência social, a experiência prática aliada 
à teoria com o intuito de melhorar o ensino e a experiência teórica dentro da universidade.  
Em março de 2020, antes do decreto de isolamento social consequente do agravamento da pandemia de Covid-
19, o EMAU, vinculado ao Acordo de Cooperação técnica entre a UFRR e o Governo do Estado, atrelado 
especificamente à Secretaria de trabalho e Bem-Estar Social (SETRABES), recebeu a demanda para 
desenvolver 06 (seis) projetos arquitetônicos para abrigos institucionais do estado, sendo eles: Abrigo Infantil 
(para crianças de 0 a 12 anos); Abrigo Feminino (para adolescentes de 12 a 18 anos do sexo feminino); Abrigo 
Masculino (para adolescentes de 12 a 18 anos do sexo masculino); Casa do Vovô (para pessoas idosas); Casa 
de Maria (para mulheres em situação de vulnerabilidade) e a Casa de Passagem, todos localizados em Boa 
Vista-RR. 
As etapas de projeto foram desenvolvidas pelos alunos regularmente cadastrados no EMAU, coordenadas pelo 
Prof. Márcio Baraúna Bento, durante o ano de 2020. No processo, houve adaptações no desenvolvimento das 
etapas ao contexto da pandemia de Covid-19, seguindo os critérios estabelecidos pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Os resultados foram os projetos arquitetônicos embasados nas questões econômicas, 
políticas e culturais observadas nas pesquisas bibliográficas e nas visitas técnicas aos abrigos institucionais 
existentes, em Boa Vista-RR. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 



 

 

O método consistiu em pesquisas bibliográficas, debates, visitas técnicas, levantamentos de dados por meio 
de fotografias e levantamentos físicos e, por fim, produção, apresentação e entrega dos produtos finais. A 
adaptação dos participantes da ação ao isolamento social consequente da pandemia de Covid-19 se deu com 
o uso de plataformas online para as etapas de debates dos conteúdos estudados durante a semana, bem como 
de produção. Nas visitas técnicas e apresentações dos projetos, utilizou-se dos protocolos de segurança 
recomendados pela OMS, como o uso de máscaras e álcool em gel, e o respeito ao distanciamento mínimo. 
Materiais como normas técnicas, manuais de assistência social e trabalhos científicos foram usados como 
referência teórica para a construção do conhecimento que, aliados aos debates e discussões, foram essenciais 
para a primeira fase do projeto. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante a paralisação das atividades na UFRR, adiantou-se somente pesquisa bibliográfica como leitura de 
normas técnicas, artigos científicos sobre a temática, instrumentos normativos, etc. Assim que foi aprovado o 
calendário de forma remota para os projetos de Extensão da UFRR, o coordenador Professor Márcio Baraúna 
avisou aos membros do EMAU sobre as demandas, diante do Acordo de Cooperação Técnica firmado pela 
UFRR, por meio do grupo de WhatsApp. 
Entre os membros ativos na Extensão e os acadêmicos em geral, o coordenador dispôs de convites para 
participarem dessa equipe de força-tarefa, disposta a ajudar, de forma voluntária, nos trabalhos. Diante do 
aceite dos acadêmicos, iniciaram-se uma série de reuniões, em meio à quarentena, através da plataforma 
online Google Meet. Assim, os integrantes debatiam sobre as bibliografias selecionadas para maior 
entendimento do objeto de estudo: os abrigos institucionais. 
A próxima etapa foi a realização das visitas técnicas aos abrigos já existentes, seguindo os critérios 
estabelecidos pela OMS, com o objetivo de conhecer a vivência do nosso público-alvo dentro de seu lugar de 
acolhimento. Na ocasião, dialogamos com os institucionalizados e servidores, o que foi de extrema importância 
para entendermos suas necessidades. 
Notou-se, com as visitas, que havia necessidades específicas, que eram parte do cotidiano dos usuários como 
atividades socioeducativas, espaços de interação, conforto paisagístico, etc. Coelho Netto (2014) explica o 
problema do processo na percepção arquitetônica ao fazer a conexão entre o fantástico e o real, o ‘moderno’ e 
o corretamente adaptado. Ainda ressalta que o imaginário: “não pode ser descrito como fantasia, alucinação, 
mas como o universo de um modo de relacionamento da consciência individual com objetos reais ou virtuais. ” 
(NETTO, 2014). Define-se, então, a relação do usuário com a Arquitetura, no que se refere à percepção e a 
verdadeira necessidade daquele espaço. 
O Processo de acolhimento institucional, abordado pelo Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito da criança e do adolescente, tem como princípio em sentido estrito de “abrigo” uma medida de “proteção 
especial” prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) definida como “provisória e excepcional” 
(ECA, art. 101). Dessa forma, independentemente do público, percebeu-se que a unidade de acolhimento 
consiste em lugar de relacionamentos, seja no contexto social, econômico ou cultural, que cria laços afetivos, 
identidade, proximidade com o lugar. 
Esses projetos iriam contribuir para promoção da qualidade de vida, o melhor convívio e a segurança social. O 
documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2009)” enfatiza que 
um abrigo é uma casa, lugar que deve oferecer proteção e conforto e ter como foco uma tipologia residencial, 
além da sua parte administrativa, dormitórios, serviços e saúde. Oferecer um lugar com cara de casa passou a 
ser o foco da força-tarefa na obtenção dos projetos arquitetônicos. 
Com a experiência da quarentena, muitos brasileiros puderam entender o que é estar confinado dentro de casa, 
e, assim, sentir na pele o que uma pessoa acolhida sente no contexto de estar submetida a viver em um abrigo 
institucional, reclusa do resto da sociedade. Neste contexto, o trabalho, o estudo e o lazer são feitos dentro de 
casa, simbolizando até mesmo, um sistema carcerário. 
Foi percebido que, quanto mais tempo ficamos em casa, mais queremos melhorá-la e nos sentirmos 
confortáveis. Se nós almejamos o conforto dentro de nossa casa, as pessoas que estão em situação de 
vulnerabilidade social, dentro de um abrigo institucional, também. A importância desta ação de Extensão é 
conceder, além da troca de conhecimento entre as pessoas que moram no abrigo e os discentes, a possibilidade 
da própria Universidade contribuir para o conforto na vida dos moradores desses locais através da entrega dos 
conhecimentos adquiridos no meio acadêmico. 
Observou-se que, além das diretrizes legais para um bom desenvolvimento de um projeto arquitetônico de um 
Abrigo Institucional e dos parâmetros de conforto e segurança, é preciso ouvir e vivenciar os diversos atores 
presentes nos espaços, como os servidores públicos, diretores, os próprios institucionalizados e os visitantes. 
Durante as visitas técnicas, notou-se o semblante de gratidão em cada pessoa, em poder participar da 
construção do novo Projeto para os Abrigos.  
Portanto, compreender as especificidades dos espaços e suas características como unidades de acolhimento, 
em meio às precariedades estruturais vividas por parte dos usuários, possibilita identificá-las e conceituá-las 



 

 

sob a ótica da Arquitetura, atrelando às questões econômicas, políticas e culturais, possibilitando a Pesquisa e 
o Ensino através da Extensão. 
Por fim, as produções de anteprojeto e projeto arquitetônico compreendem as etapas finais de projeto, resultado 
do completo entendimento dos estudos preliminares realizados coletivamente. Esta etapa contou com a 
apresentação do anteprojeto aos membros do Governo do Estado, bem como aprovação para o projeto 
executivo. 
 

CONCLUSÕES 
O Curso de Arquitetura e Urbanismo desde seu início privilegiou em seu Projeto Pedagógico a inter-relação 
entre o social e o natural e tem como objetivo formar profissionais generalistas, capacitados a partir da teoria e 
da técnica para o exercício de projetos em escalas do edifício e da cidade. O arquiteto e urbanista egresso da 
UFRR deve considerar e interpretar as necessidades das pessoas, da coletividade e dos grupos sociais, 
relativas à ordenamento espacial, à concepção e execução das construções, à preservação e valorização do 
patrimônio arquitetônico, urbanístico, paisagístico e natural. 
O EMAU é uma iniciativa da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo para os estudantes, que 
consiste na aplicação do conhecimento teórico adquirido e gerado dentro universidade, e visa à interação do 
meio acadêmico com a sociedade do município de Boa Vista-RR, podendo ampliar para todo o estado de 
Roraima. Cabe, na ação, a participação de todos os estudantes de arquitetura e urbanismo, desde que 
credenciados e regularmente matriculados na UFRR, bem como a colaboração de arquitetos e urbanistas da 
região interessados, sendo um espaço de debate e produção aberto a toda a sociedade. O escritório não 
interfere no mercado de trabalho dos profissionais por ter como enfoque as comunidades mais excluídas, 
instituições públicas e convênios.   
O projeto do escritório modelo, além permitir a atuação prática profissional do discente, torna-se também um 
espaço para o desenvolvimento crítico e reflexivo da atuação do arquiteto e urbanista no contexto social. 
Incentiva o processo projetual participativo da comunidade acadêmica e com a sociedade. A proposta visa 
conhecer as demandas da sociedade em relação à moradia digna, buscando no exercício de projeto e do 
diálogo encontrar soluções adequadas a essas demandas. Alguns resultados e impactos podem ser esperados 
a partir dos objetivos específicos propostos: 

● Atender às demandas da comunidade, principalmente daquelas que estão desassistidas do poder 
público, em situação de abandono, de vulnerabilidade ou em áreas de risco; 

● Despertar o sentimento de coletividade e envolvimento dos alunos na prestação de serviços 
voluntários; 

● Apresentar soluções e propostas arquitetônicas criativas e inclusivas na reestruturação física dos 
edifícios e espaços públicos; 

● Desenvolver e valorizar a multidisciplinaridade no processo projetual dos estudos preliminares e os 
anteprojetos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos; 

● Promover a inserção socioespacial dos estudos preliminares e os anteprojetos arquitetônicos, 
urbanísticos e paisagísticos, quanto à funcionalidade, qualidade de materiais, conforto e segurança 
ambiental.   

Portanto, como resultado, obtiveram-se os projetos arquitetônicos desenvolvidos pelo EMAU, que irão contribuir 
para promover a qualidade de vida, o melhor convívio e a segurança social. Fica, tanto na memória arquitetônica 
como no íntimo profissional, a experiência da observação vivida nestes abrigos, servindo de força e estímulo 
para continuar sempre acreditando na contribuição da Arquitetura e do Urbanismo para a sociedade atrelando 
às questões econômicas, políticas e culturais, possibilitando a Pesquisa e o Ensino através da Extensão. 
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INTRODUÇÃO 
Os desafios para a produção mundial de alimentos até 2050 são as necessidades de melhorar a produção e 
produtividade das culturas, tendo o Brasil sólida posição como um dos maiores produtores mundiais de grãos, 
mas é um grande importador de grãos de trigo (Triticum aestivum L e Triticum durum L), para atender a cadeia 
produtiva. A demanda interna por trigo é superior a produção brasileira, demonstrando a necessidade de adotar 
práticas de manejo de cultivo que promovam a produção de sementes de alta qualidade para favorecer o 
adequado estabelecimento e desenvolvimento das lavouras no campo, visando atender às necessidades do 
mercado em quantidade e qualidade (EMBRAPA, 2022).   
Devido a atual crise mundial de abastecimento de trigo, grande esforço tem sido demandado da Embrapa no 
sentido de diminuir a dependência externa, com a inclusão de áreas de cerrado e novas tecnologias de 
produção. Os cerrados do Brasil central com altitudes acima de 500-800 metros já produzem acima de 8 
toneladas de grãos por hectare, em áreas irrigadas (EMBRAPA, 2021), e com isso tem despertado o interesse 
de produtores de outras regiões do País, como os de Roraima. Diante dessa demanda a Embrapa, detentora 
do conhecimento usado para produção de trigo no país, inicia seus trabalhos também em Roraima, que dispõe 
de 1 milhão de hectares de terras no bioma cerrado aptas para a produção intensiva de grãos como a soja, o 
milho, o arroz e, mais recentemente, está havendo, também, demanda para a produção de trigo tropical nestas 
áreas, especialmente pelos produtores de grãos em Roraima, os quais já dispõem de 2 mil hectares irrigados 
e o trigo pode ser uma alternativa pós cultivo com soja, na época seca ou com déficit hídrico. A produção de 
trigo tropical no cerrado de Roraima trará benefícios para o estado e para o país, tanto relacionados à segurança 
alimentar, quanto à balança comercial. “O trigo será uma opção de cultivo após a safra de soja, visto que no 
estado já há a presença da ferrugem da soja dificultando a safra. Obrigatoriamente teremos um vazio sanitário 
para a cultura da soja e poderemos aproveitar o cultivo do trigo nesse período. Dessa forma, será possível atrair 
também empresas voltadas para a moagem e a industrialização da farinha de trigo. Além do mais, esse cultivo 
também pode melhorar o desempenho de outras lavouras quebrando o ciclo de doenças, reduzindo o 
aparecimentos de plantas daninhas, a infestação da nematoides e aumentando o teor de matéria orgânica no 

solo, o que é muito positivo (EDVAN ALVES, 2022).                                      
 Dentre os produtos agrícolas comercializados em escala mundial e destinados ao consumo humano, O trigo é 
um dos mais proeminentes, pois sua relevância para a agricultura global está associada à sua integração com 
numerosas cadeias produtivas, sobretudo no setor de alimentos, onde se insere como matéria prima principal 
na elaboração de diversos tipos de farinhas, biscoitos, pães, massas, além de servir como ingrediente de rações 
para animais, envolvendo uma extensa lista de atividades e de agentes nas etapas de produção, 
armazenamento, processamento e comercialização do produto (FARIAS, et al. 2017). De todos os produtos ou 
matérias-primas derivados de trigo, os produtos feitos com farinha são colocados em posição de destaque por 
serem um dos principais alimentos da dieta básica do brasileiro. 
Devido à importância mercadológica e à vasta aplicabilidade do trigo, pesquisas são cada vez mais 
incentivadas, com o propósito de implementar melhorias focadas em determinadas áreas de atuação, como 
nutrição e saúde, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e ciência e tecnologia. (SCHEUER et al.). A 
relação entre esses diversos fatores ambientais e os diferentes genótipos, repercute nas propriedades 
funcionais (GEORGET et al., 2008) e, principalmente, na qualidade de processamento do trigo, como moagem 
e elaboração dos produtos (CARCEA etal., 2006) 
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade sanitária de sementes de três cultivares de 
trigo (BRS 264, BRS 394 e BRS 404), selecionadas pela Embrapa Cerrados, para as condições de cerrado do 
centro-oeste do Brasil, produzidas nas condições do cerrado de Roraima, determinando-se os fungos 
associados às sementes de trigo em lotes produzidos no ano de 2022. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido na Sede da Embrapa Roraima, em Boa Vista/RR, com a instalação de uma 
Unidade de Observação em campo na vitrine Tecnológica da Embrapa Roraima, onde foram plantadas três 
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cultivares de trigo (BRS 264, BRS 394 e BRS 404), com semeadura realizada no dia 06 de dezembro de 2021. 
(Figura 1). 
 

 Figura 1: Imagens da instalação de uma Unidade de observação em campo na vitrine Tecnológica da 
Embrapa Roraima, com as três cultivares de trigo. (A) Plantio do cultivar BRS 264, (B) Plantio do cultivar 
BRS 364, (C) Plantio do cultivar BRS 404. 

 

     
  
         
 
Tais cultivares foram selecionadas pela Embrapa Cerrados, para as condições de cerrado do centro-oeste do 
Brasil. Os tratos culturais seguiram as informações técnicas para o cultivo do trigo (REUNIÃO DA COMISSÃO 
BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE, 2018).  
Na segunda semana de fevereiro de 2022, as sementes foram colhidas, trilhadas, sendo realizada a retirada 
das impurezas e enviadas ao laboratório de Fitopatologia da Embrapa Roraima, onde foram submetidas ao 
teste de sanidade e identificação de fungos associados às sementes de trigo. Para a detecção dos fungos nas 
sementes adotou-se o método de “bloter test” em caixas gerbox, com 16 repetições de 25 sementes cada, 
totalizando 400 sementes analisadas para cada tratamento, para três lotes de sementes, sendo cada lote 
considerado um tratamento. As sementes foram colocadas individualmente com auxílio de uma pinça 
esterilizada por flambagem em caixas gerbox, previamente desinfetadas com álcool a 70%, contendo no seu 
interior, uma folha de papel filtro umedecido em água destilada e esterilizada. Após um período de incubação 
de sete dias em BOD, à temperatura de 25ºC±2, sob regime de luz fluorescente de 40 watts, em alternância de 
12 horas de luz e 12 horas de escuro, foi efetuada a contagem das espécies fúngicas e sua respectiva 
identificação, conforme Neeargaard (1979). As sementes foram analisadas individualmente em microscópio 
estereoscópico (lupa). Quando não foi possível realizar a identificação, foram retiradas estruturas fúngicas das 
sementes contaminadas e feitas lâminas para serem examinadas ao microscópio óptico multifocal. As lâminas 
foram montadas pelo processo de pescagem direta que consiste na raspagem das sementes contaminadas 
com o uso de estiletes (feitos com agulha de costura fina). O estilete foi previamente esterilizado pelo processo 
de flambagem. O material retirado da semente foi colocado em lâminas de vidro onde foi sobreposta uma 
lamínula contendo água estéril. Após a lâmina montada, foi levada ao microscópio óptico onde a visualização 
foi primeiramente feita na lente objetiva de aumento quatro vezes (4x), depois na lente de dez vezes (10x), vinte 
vezes (20x) e quarenta vezes (40x) até a identificação da espécie fúngica, onde as imagens visualizadas foram 
comparadas com as figuras e/ou fotos com gêneros de fungos (Reis e Casa, 1998). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nos resultados preliminares do cultivo de trigo em Roraima, verificou-se que são promissores para os primeiros 
experimentos, mas nas sementes colhidas e analisadas dos três lotes (tratamentos) foram identificados oito 
gêneros diferentes de fungos, conforme análise de imagens microscópicas dos fungos associados às sementes 
de trigo (Figura 2). 
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Figura 2: Imagens microscópicas das sementes de trigo analisadas pelo método Bloter test para identificação dos 
fungos associados as três cultivares de trigo. 

 
Foto: Filipe Rodrigues 

Os resultados das sementes de trigo, de três cultivares (BRS 264, BRS 394 e BRS 404), foram expressos em 
porcentagem de sementes contaminadas por diferentes fungos (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Valores médios (%) da incidência de fungos associados às sementes de trigo de três cultivares (BRS 
264, BRS 394 e BRS 404), produzidas na Unidade de Observação em campo na vitrine Tecnológica da Embrapa 
Roraima, Brasil, 2021 

 
 

Trat. 
Incidência de fungos (%) 

Aspergillus 
sp. 

Penicillium 
sp. 

Trichoderma 
sp.  

Rhizopus 
sp.  

Fusarium      
sp.  

Mucor 
sp. 

Rhizoctonia 
sp.  

Colletotrichum 
sp.  

T1 
BRS 
264 

 
18 

 
1,75 

 
3,75 

 
3 

 
7,75 

 
0,5 

 
3,5 

 
0 

 
T2 

BRS 
394 

 
18 

 
1,75 

 
2,5 

 
4,25 

 
9,25 

 
0 

 
3 

 
0 

 
T3 

BRS 
404 

 
9,75 

 
15,5 

 
0,25 

 
15,5 

 
14,25 

 
0 

 
4,5 

 
1,5 

 
Média 

 
15,25 

 
6,33 

 
2,16 

 
7,58 

 
10,41 

 
0,16 

 
3,66 

 
0,5 

 
 

Alguns destes fungos, embora de ocorrência comum, não são considerados importantes, pois originam doenças 
de pouca gravidade sob o ponto de vista econômico. Os fungos são o maior e o mais diverso 
grupo de organismos fitopatogênicos. Todas as plantas são atacadas por patógenos fúngicose alguns deles 
podem causar as doenças em diversas plantas. Entretanto, é importante controlar o máximo possível a 
contaminação por fungos durante o período de armazenamento, principalmente os produtores de micotoxinas, 
pois o trigo é um produto muito utilizado na alimentação humana.  
O fungo Aspergillus sp. apresentou maior incidência nos T1 e T2, chegando a apresentar valor 2 vezes maior 
do que o observado no T3.  Este fungo não é patogênico à cultura do trigo em campo, entretanto causa 
deterioração das sementes e grãos durante o período de armazenamento. Entretanto, este fungo merece 
destaque, pois é agente responsável pela produção de micotoxinas (aflatoxina) em grãos armazenados, sendo 
uma ameaça à saúde dos animais e humana, além de causar perdas qualitativas dos grãos, que são motivos 
de desvalorização do produto. Quando se analisou a média de incidência dos fungos considerando os três 
tratamentos, a maior incidência foi do fungo Aspergillus sp. É importante evitar o desenvolvimento destes fungos 
nas sementes pois, segundo Torres e Bringel (2005) podem causar danos como redução de germinação, 
aumento da taxa de ácidos graxos, descoloração da semente, alterações bioquímicas, produção de toxinas 
prejudiciais ao homem e outros animais, bem como redução do peso seco da semente. 
O fungo Fusarium sp., apresentou a segunda maior incidência dentre os fungos fitopatogênicos detectados nos 
três lotes analisados. Esse gênero é considerado como fungo patogênico, por causar problemas de germinação 
em laboratório, e está frequentemente associado a sementes que sofreram atraso de colheita ou deterioração 
por umidade no campo. Pode afetar todos os estádios de desenvolvimento (SARTORI et al. 2004), podendo 
infectar sementes e plântulas. Desta forma, estes patógenos economicamente importantes para os cereais 
podem causar perdas substanciais em produtividade e na qualidade de sementes (BRODERS et al. 2007). 
Esses fungos podem sobreviver no solo por meio de estruturas de resistência e, ainda, em estruturas internas 
das sementes, como o embrião. Espécies são capazes de produzir micotoxinas produzidas no estágio de pré 
armazenagem, não sendo degradadas pelo processamento industrial.  



 

 

No T3, a maior incidência foi do fungo Rhizopus sp, que é um contaminante comum de laboratório, que pode 
dificultar a detecção de patógenos por cobrir as sementes com rápido crescimento e lotes com elevada 
incidência podem requerer desinfestação superficial. São considerados fungos de armazenamento, além de 
deteriorar grãos e sementes, são produtores de micotoxinas (ATHIÉ at al., 1998; TERRA, 2005). Esses 
microorganismos são frequentemente relatados em levantamentos realizados com sementes como nos estudos 
de Von Pinho at al. (1995), Carneiro (1996) e Soares (2004). O fungo Rhizopus sp.  é tipicamente fungo de 
deterioração, agentes causais da podridão das raízes e manchas foliares de várias culturas. O tempo de 
armazenagem em condições em que haja algum patógeno associado à semente acarreta diretamente na perda 
do porcentual de germinação da mesma (GOILART, 1993).  
O fungo Penicillium sp. apresentou baixa incidência (1,75%) nos T1 e T2, mas apresentou incidência elevada 
no T3 (15,5%). O gênero Penicillium é considerado fungos de armazenamento. Contaminam cereais como: 
milho, trigo, sorgo, nozes, sementes de algodão e trigo usados na formulação de alimentos (RODRIGUEZ-
AMAYA; SABINO, 2002). Sua capacidade de crescer em altas temperaturas e baixa atividade de água os faz 
colonizadores de vários cultivos (MOSS, 1991).  Este fungo pode provocar a podridão de sementes e grãos, 
acarretam descolorações nas sementes, restrição na germinação, dano da matéria seca, produção de 
micotoxinas e modificação do valor nutricional, e ao sobreviver no interior das sementes e grãos, estes 
patógenos podem gerar problemas e intoxicações em seres humanos e animais (DONATI, 2008). Estas 
micotoxinas consumidas regularmente, em quantidades mínimas, causam lesões irreversíveis no rim, fígado, 
cérebro e também podem apresentar atividade teratogênica (COUNSIL, 2003). 
Fungos do gênero Trichoderma sp. foram detectados nos três lotes, mas com baixa incidência. São conhecidos 
na agricultura por serem microrganismos benéficos, que atuam na promoção do crescimento e controle de 
alguns fitopatógenos que assolam culturas agrícolas como soja e trigo. No desenvolvimento de plantas 
possuem importantes implicações econômicas, pois, pode diminuir o período de crescimento e, portanto, de 
permanência das mudas nos viveiros; aumentar a produtividade e a produção de plantas e melhorar o vigor de 
plantas a estresses bióticos e abióticos (HAJIEGHRARI, 2010). No controle biológico as espécies de 
Trichoderma utilizam mecanismos para conhecer e controlar fungos fitopatogênicos e utilizam basicamente 
quatro mecanismos de ação: micoparasitismo, antibiose, competição e a indução de mecanismos de defesa da 
planta (Harman et al.,2004). Esses efeitos de Trichoderma spp. são conhecidos e estudados no controle de 
patógenos de plantas, além deste tem sido observados que algumas linhas deste fungo tem a capacidade de 
estimularem diretamente o crescimento vegetal se estabelecendo na rizosfera, considerados como atóxicos ao 
ser humano e animais (MERTZ et al., 2009). 
Fungos do gênero Colletotrichum sp. não foram detectados nos T1e T2, mas apresentaram baixa incidência no 
T3. Este fungo é causador da doença antracnose, causador da antracnose, o qual pode atacar qualquer parte 
da planta e em todos os estádios de crescimento da cultura e causar perdas significativas, situando-se dentre 
as mais importantes e que desafiam o melhoramento genético (Costa, R.V.; Silva, D.D; Cota, L.V.; Parreira, 
D.F.; Ferreira, A. S.; Casela, C.R...) A fase foliar da doença causa maiores danos e ocorre nos estádios de 
plântulas e em plantas velhas, enquanto a antracnose do colmo é mais severa em plantas maduras ou próximo 
à antese e compromete o desenvolvimento das vagens já em início de formação, podendo reduzir a qualidade 
fisiológica das sementes (HAMAWAKI et al., 2002; GALLI, et al., 2007). Causaram perdas de quase 700 milhões 
de dólares nos dez países maiores produtores de soja, das quais 70% foram observadas no Brasil (WRATHER 
et al., 1997) O patógeno pode sobreviver em restos de cultura ou em sementes, na forma de micélio e conídios. 
O ciclo de vida de C. graminicola pode ser dividido em cinco fases: produção e dispersão do inóculo primário 
nos restos culturais da cultura anterior, lesões foliares nas plântulas, manchas foliares com produção de inóculo 
secundário, colonização sistêmica com podridão do colmo e sobrevivência nos restos culturais (BERGSTROM; 
NICHOLSON, 1999). 
O fungo Mucor sp. não foram detectados nos T2 e T3, mas foi detectado em baixa incidência no T1. O fungo 
Mucor. são tipicamente fungo de deterioração, agentes causais da podridão das raízes e manchas foliares de 
várias culturas. O tempo de armazenagem em condições em que haja algum patógeno associado à semente 
acarreta diretamente na perda do porcentual de germinação da mesma (GOULART, 1993). Como contaminante 
pode dificultar a detecção de patógenos por cobrir as sementes com rápido crescimento e lotes com elevada 
incidência podem requerer desinfestação superficial. Como contaminante pode dificultar a detecção de 
patógenos por cobrir as sementes com rápido crescimento e lotes com elevada incidência podem requerer 
desinfestação superficial.  

 
 

CONCLUSÕES 
Os resultados indicaram a presença de oito gêneros de fungos associadas ás sementes de trigo de três 
cultivares (BRS 264, BRS 394 e BRS 404), produzidas nas condições do cerrado de Roraima, em lotes 
produzidos no ano de 2022. Os fungos Aspergillus sp., Fusarium sp. e Penicillium sp. foram os que 
apresentaram os maiores valores de incidência na média para as cultivares analisadas. Dois destes fungos são 
considerados fungos de armazenamento e um  causa danos na cultura ainda em campo, devendo-se realizar 



 

 

o manejo e controle de tais fungos, para evitar perdas na produtividade em campo e na qualidade das sementes 
e grãos durante o período de armazenamento. 
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INTRODUÇÃO 
 
O ensino da Botânica muitas vezes é visto como obstáculo, por muitos professores, para a transposição 
didática. Ceccantini (2006) afirma que muitos professores de Biologia fogem das aulas de Botânica alegando 
ter dificuldade em desenvolver atividades práticas que despertem curiosidade nos estudantes e mostrem a 
utilidade daquele conhecimento no seu dia a dia. Amadeu e Maciel (2014) apontam que as experiências de 
ensino dos conteúdos botânicos são consideradas desinteressantes por parte dos educandos, uma vez que as 
práticas pedagógicas empregadas geram um aprendizado mecânico e com baixo rendimento escolar.  
De acordo com Ursi et al. (2018) o ensino da Botânica na Educação Básica ainda está distante de alcançar os 
objetivos esperados de forma que, o mesmo, resulte em uma aprendizagem significativa e também no 
desenvolvimento de metodologias estratégicas para a alfabetização científica, abordando assim, didáticas 
motivadoras que despertem a curiosidade dos estudantes para que estes, ao término do processo, possam 
utilizar os conceitos aprendidos em situações de seu cotidiano. 
Objetivou-se analisar o potencial do Horto Municipal como espaço não formal de educação, para promoção da 
alfabetização científica em Botânica, com estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental anos finais de uma 
escola pública do município de Boa Vista/RR. Para tanto foi organizada uma sequência didática fundamentada 
nos três momentos pedagógicos e na teoria Histórico-Cultural, que considera que o indivíduo aprende e se 
desenvolve por meio de suas relações com o outro e o ambiente.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Este trabalho é um recorte da dissertação intitulada “As contribuições do Horto municipal Dorval de Magalhães 
para promoção da alfabetização científica em Botânica no ensino fundamental anos finais”, desenvolvida no 
MPEC/UERR, que teve como produto educacional a sequência didática – “Sequência didática na abordagem 
metodológica nos três momentos pedagógicos para aprendizagem de Botânica”, defendida no primeiro 
semestre de 2022. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo descritivo e exploratório, utilizando-se do método indutivo e 
observação participante, que teve como instrumentos de coletas de dados a aplicação de um questionário 
diagnóstico, a aplicação de uma sequência didática que abordou de forma específica a classificação de algumas 
espécies de vegetais existentes no Horto Municipal de Boa Vista, por grupos de briófitas, pteridófitas, 
gimnospermas e angiospermas.  
Considerado por sua categoria como espaço institucionalizado o Horto está localizado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 100, no bairro Aeroporto, na cidade de Boa Vista/RR, no interior do Parque Anauá (Figura 
1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 1: Vista aérea do Parque Anauá, espaço onde está localizado o Horto Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Parque+Anaua 
 

  
Os participantes da pesquisa foram 15 estudantes do 7º ano do ensino fundamental anos finais de uma escola 
pública da cidade de Boa Vista, RR. Foram aplicados atividades e questionários com perguntas diretas e 
indiretas sobre os vegetais, dentre estes um questionário diagnostico a fim de obter os conhecimentos prévios 
dos estudantes sobre Botânica, foi aplicado também uma sequência didática baseada na metodologia dos 
TMPs, utilizando o Horto Municipal como espaço não formal para divulgação científica. Para produção do 
produto da pesquisa realizou-se uma oficina de aprendizagem com o tema exsicatas.  
O presente projeto de pesquisa foi realizado em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental localizada no 
bairro Doutor Silvio Leite, na zona Oeste, na cidade de Boa Vista/RR com a turma do 7º ano do Ensino 
Fundamental. A referida escola é administrada pela Secretaria de Estado da Educação e Desportos, com a 
regulamentação pelo Decreto nº 1064-E, de 06 de outubro de 1995. A instituição atualmente funciona nos turnos 
matutino e vespertino, apenas com a modalidade de Ensino Fundamental anos finais, atendendo desta forma 
no diurno um total de 632 estudantes. 
Por ser uma pesquisa utilizando um espaço não formal de educação, o Horto Municipal Dorval de Magalhães 
também fez parte do universo deste estudo como recurso facilitador da aprendizagem na aplicação de uma 
sequência didática. A distância entre os dois ambientes utilizados para realização da pesquisa corresponde a 
9,9 km e o trajeto feito de veículo dura o período de aproximadamente 20 minutos. 
O Quadro 1 apresenta o planejamento da SD com base no entendimento da abordagem metodológica dos três 
momentos pedagógicos de Delizoicov e a assimilação de conceitos científicos baseados nos princípios da teoria 
Histórico Cultural.  
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Quadro 1: Esquema da relação dos Três momentos pedagógicos de Delizoicov com as Zonas de 
desenvolvimento de aprendizagem de Vygotsky em uma abordagem metodológica 
 

Momentos 
pedagógic

os 

 
Atividades propostas 

 
Objetivos 

Zonas de 
aprendizage

m de 
Vygotsky 

  

1º momento 

problematiz

ação inicial 

 

 

 

 

 

 

 

1º momento 

problematiz

ação inicial 

    

1ª aula 
- 120 
min 

 
 
 
 

● Encontro com a turma por 

meio de aulas remota na 

plataforma virtual 

whatsapp.  Iniciamos com 

a apresentação da 

proposta de pesquisa, 

com discussão sobre a 

temática a classificação 

dos vegetais por meio de 

suas características 

externas. 

● Como se daria o 

desenvolvimento do 

estudo. 

● Aplicação do questionário 

diagnóstico. (Apêndice J). 

Desafiar os estudantes a 

buscarem seus 

conhecimentos prévios 

sobre o tema a classificação 

dos vegetais por meio de 

suas características 

externas e externalizá-los, 

ao serem questionados a 

fim de motivá-los a 

relacionar este tema a sua 

realidade. 

 

Zona de 

desenvolvim

ento real do 

estudante 

 

 

 

 



 

 

 
2º momento 
organização 

do 
conheciment

o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 
etap

a 
2ª 

aula 
– 

120 
min 
 
 
  

● Como já havia sido criado um 

grupo de whatsaap com   os 

estudantes da turma, público-

alvo da pesquisa.  

● Por meio deste grupo foi 

possível direcionar os 

estudantes para assuntos e 

pesquisas relacionados ao 

tema através de links, para 

bibliotecas virtuais e variadas 

fontes bibliográficas para fins 

de consultas e pesquisa sobre 

o tema; A classificação dos 

vegetais por meio de suas 

características externas.  

 

Proporcionar aos estudantes 

momentos direcionados 

para pesquisa, dos 

conceitos científicos de 

Botânica; sistematização da 

atividade e socialização da 

aprendizagem na interação 

com toda a turma, por meio 

de apresentação oral. 

 

Zona de 

desenvolvimento 

real e proximal 

 2ª 
etapa  

2ª aula 
- 120 
min 

 
 
 
 
 
2º aula 
120 
min 

● S

egunda etapa: aula 02 na 

aplicação da sequência didática, 

pesquisação sobre os diferentes 

tipos de plantas.   

● A

ula expositiva abordando o 

conceito e definição do tema 

Botânica, seguido de atividade 

de sistematização do conteúdo 

estudado e apresentação dos 

resultados da aprendizagem da 

turma por meio de perguntas e 

respostas e um questionário. 

Promover momento de 
interação, discussão e 
construção de conceitos 
sobre o objeto de estudo e 
melhor assimilação do 
conteúdo seguido da 
aplicação de um 
questionário.   

 
 

Zona de 
desenvolvimento 

proximal 



 

 

3ª aula 
– 3h e 
30min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Aplicação de uma SD, em 

que foi apresentado aos 

estudantes o potencial 

investigador do Horto 

Municipal sobre os 

conceitos de botânica, por 

meio de um vídeo, 

dinâmico e criativo 

produzido pela 

pesquisadora, a 

sistematização desta 

atividade foi com base na 

relação que os estudantes 

fizeram ao buscar 

características em comum 

com as espécies do Horto 

as espécies que eles 

colheram em seus 

quintais, jardim, sítio, 

aplicação do questionário. 

Apresentar aos estudantes a 
estrutura organizacional, as 
variadas espécies de 
vegetais existentes hoje no 
Horto Municipal sua 
classificação por grupo de 
acordo com suas 
características externas; 
relacionar os conceitos 
estudados com situações do 
cotidiano dos estudantes. 

Promover a divulgação 
cientifica e despertar no 
estudante seu potencial de 
investigação. 
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A pesquisa foi submetida para apreciação e análise do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres humanos 
(CEP) da Universidade Estadual de Roraima, e somente após sua aprovação mediante parecer 
consubstanciado nº 4.378.529, iniciou se as etapas para sua aplicação.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Ao término da aplicação da sequência didática foi constatado que os estudantes participantes da pesquisa 
obtiveram uma nova percepção da importância dos vegetais de acordo com a realidade em qual estão inseridos, 
que foi além do conhecimento básico adquirido por eles antes da participação na pesquisa.  
A primeira atividade foi a aplicação do questionário diagnóstico que foi de fundamental importância para o ponto 
de partida do presente estudo, pois e é necessário que as atividades seguintes fossem com base no nível de 
conhecimento que os estudantes tinham sobre a temática abordada. O que ficou constatado nas análises é que 
não se tratava de um tema desconhecido pelos participantes e estes já haviam trabalhado o assunto em outro 
momento.  
Na segunda atividade que foi para falar sobre as plantas, suas características externas, partindo de suas 
vivências, utilizando os quintais e entornos de suas casas. Os estudantes se mostraram seguros e motivados 
para aprender mais sobre os novos conceitos referentes à temática, responderam aos questionamentos, 
levantaram dúvidas, ou seja, participaram ativamente da experiência. Houve mais envolvimento levando a 
entender que trabalhar o ensino da Botânica na prática leva a resultados muito mais efetivos.   
A terceira atividade assim como a segunda consistiu na etapa da organização do pensamento, onde foi 
apresentado o espaço não formal Horto Municipal e de que forma poderia contribuir com o nosso estudo por 
conter uma variedade considerável de plantas medicinais, ornamentais, arbóreas e frutíferas.  
Na aplicação do conhecimento, explorando a zona de desenvolvimento potencial dos estudantes finalizamos 
com a construção de exsicatas, atividade em que os estudantes realizaram com resultados efetivamente 
satisfatórios.     
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A promoção da alfabetização cientifica de forma articulada ao currículo escolar objetiva formar para cidadania 
interligando a ciência a tecnologia e a sociedade, cabe ao professor enquanto facilitador da aprendizagem 
buscar meios, recursos e técnicas que favoreça este ensino com efetividade. 
Os espaços educativos não formais como estratégia motivadora para aprendizagem é um recurso que pode 
fazer toda diferença na formação de novos conceitos contribuindo na aprendizagem dos educandos na prática.    
A forma como se dar a prática educativa faz toda a diferença na aprendizagem dos estudantes. A proposta de 
utilizar um espaço educativo não formal para ensinar Botânica promovendo situações em que os estudantes 
utilizassem na prática os novos conceitos aprendidos teve resultados positivos o que pode ser observado pela 
postura, comportamento, participação e contribuições nas atividades desenvolvidas durante a aplicação da 
pesquisa. 
A sequência didática na abordagem metodológica dos três momentos pedagógicos de Delizoicov et al. para 
aprendizagem de Botânica poderá ser utilizada como um recurso facilitador na promoção da alfabetização 
científica na área de Botânica na prática educativa dos professores educadores da área de ciências naturais 
do sistema educacional da cidade de Boa Vista Roraima.     
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INTRODUÇÃO 
Na história da evolução humana, a relação entre ocupar e organizar o espaço está intrinsicamente conectada 
com técnicas, formas, materiais, lugar e tantas outras condições que rementem o homem a seu tempo.  Nesse 
contexto, o ato de planejar, desenhar e edificar fazem da arquitetura um jogo de estratégias que englobam uma 
gama de fatores para garantir, cada vez mais, habitabilidade, segurança e bem-estar.  
Unwin (2013) defende que a arquitetura, como qualquer disciplina criativa, é uma aventura melhor explorada 
pelo desafio de praticá-la. Para o referido autor, ao buscar inspiração no que outros profissionais fizeram há 
uma busca por entender maneiras encontradas para vencer desafios onde, no estudo e compreensão de 
projetos de arquitetura como ferramentas de análise sobre soluções espaciais, fica apreciado o entendimento 
do potencial arquitetônico de um projeto, evidenciando o que, inclusive, pode ser replicado, como modelo eficaz 
para um determinado contexto.  
Assim, Ghiaus e Allard (2006) indicam que o objetivo do projeto arquitetônico é apresentar soluções que 
permitam favorecer o uso e permanência dos usuários em uma edificação, de modo a garantir condições 
ambientais aceitáveis, com potencial para implementar um consumo de energia minimizado, através de 
propostas de implantação e envoltória onde a aplicação assertiva de recursos passivos na arquitetura precisa 
ser planejada, entendendo critérios de conforto ambiental e clima, percebendo a influência destes elementos 
no ambiente edificado, já que, ao aplicá-los, é possível provocar variações e comportamentos indesejados no 
microclima interno. Para os mencionados autores, no cenário atual, isso torna-se relevante quando associado 
a diminuição do consumo de energia elétrica (KEELLER; BURKE, 2010).  
Nesse cenário, a arquitetura bioclimática se apresenta como um importante balizador no exercício arquitetônico. 
Serra (1989) entende que esta é a prática arquitetônica que funciona como intermediadora entre o homem e o 
meio, buscando conforto para os usuários através da adaptação do espaço construído aos condicionantes 
climáticos locais, em uma relação de respeito e interatividade. Já Romero (2015), por sua vez, percebe a busca 
por uma arquitetura bioclimática como uma etapa atual do movimento climático-energético e uma forma de 
desenho lógico que reconhece a persistência do existente, culturalmente adequado ao lugar e aos materiais 
locais, utilizando-se da própria concepção arquitetônica como elemento de conexão. Para alcançar este 
objetivo, é preciso introduzir uma concepção sensorial polivalente como uma possibilidade de modelar os 
espaços. 
Em termos de recursos passivos, Johnsen e Watkins (2010) descrevem o aproveitamento de iluminação natural 
como um elemento essencial, prontamente disponível e com grande capacidade de transformar a experiência 
no espaço interno em algo agradável. Contudo, ressaltam o quão indissociável é analisar seus elementos nas 
primeiras fases de concepção arquitetônica, não cabendo o papel de, simplesmente, ser um substituto do 
sistema de iluminação artificial. Complementam, ainda, quanto à necessidade de prever sua influência nas 
cargas de aquecimento e resfriamento da edificação, o que exige integração de profissionais de distintas 
especialidades.  
Galasiu e Reinhart indicam que a iluminação natural é um atributo de projeto desejado em praticamente toda 
arquitetura. Dado que, a interação entre luz natural e forma é uma contribuição chave para a experiência 
arquitetônica de um espaço, é improvável, explicitamente, desconsiderá-la, desde que seja uma intenção 
projetual. 
Iluminar um ambiente e torná-lo mais interessante está entre as principais razões pelas quais os arquitetos 
tentam aplicar a iluminação natural em seus projetos (VEITCH, 2006). Devido à expectativa de que a saúde 
humana responde melhor aos estímulos provocados pela exposição à luz natural, há uma forte preferência pelo 
aproveitamento da luz do dia, contudo, os níveis satisfatórios de iluminamento são variáveis e individuais 
(GALASIU; VEITCH, 2006).  
Para tanto, conhecer o clima e a disponibilidade de luz natural para um edifício é essencial para projetar seu 
aproveitamento, já que a oferta de luz solar varia em intensidade e qualidade ao longo do dia e, o quanto essa 
variação é desejável e tolerável dependerá, diretamente, do uso particular de um espaço (VEITCH, 2006). 
Entender as condições de entorno, como a presença ou ausência de obstrução externa, também é importante. 
Nos trópicos, onde o nível de luz natural disponível ao longo de todo o ano é alto, a ênfase do projeto deve 



 

 

potencializar o uso da luz natural, evitando o superaquecimento e restringindo a entrada de radiação solar direta 
(JOHNSEN; WATKINS, 2010).  
Tendo em vista os elementos passivos de projeto em termos lumínicos, a análise de projetos de arquitetura 
com foco no atendimento bioclimático da performance construtiva alcança especial valor. Hensen e Lamberts 
(2011) asseguram que simulações são ferramentas de análise úteis, capazes de verificar o desempenho de 
uma edificação, avaliar o impacto ambiental dela e, assim, auxiliar na tomada de decisão. Tregenza e 
Mardaljevic (2018) por sua vez, apontam que a análise de iluminação natural no ambiente construído não é um 
caminho unilateral. Antecipam, como vertentes evidentes de estudo a disponibilidade de luz natural; os modelos 
de simulação computacional; a demanda de iluminação no interior dos ambientes; a questão do ofuscamento; 
o emprego de novas tecnologias; a relação da iluminação com a envoltória; e as exigências do usuário. 
Sobre este assunto, Clarke e Hensen (2015) alertam que prever com exatidão o funcionamento dos sistemas, 
ajuda no entendimento e compreensão dos fenômenos físicos que ocorrem no ambiente construído, servindo 
como instrumento didático e de robustez investigativa, com fim de aproximação da simulação com o real. Para 
os mencionados autores, a construção de um modelo para simulação computacional deve ser baseada em 
princípios pré-determinados e exigem, como insumos, a geometria do edifício, os critérios de conforto, os dados 
de entrada do clima local e a especificação de detalhes que causarão variações nos resultados.  
Com essas prerrogativas é proposta a análise de aproveitamento de iluminação natural sobre projetos de 
autoria do arquiteto brasileiro Severiano Mário Porto na cidade de Boa Vista/RR, capital do estado de Roraima, 
extremo Norte do Brasil. O referido arquiteto, que ao longo de seus quase 50 anos de carreira desenvolveu 
uma arquitetura particular, buscava em seu trabalho dialogar com o clima local, o terreno e seu entorno. Em 
suas próprias palavras, tinha como objetivo profissional encontrar soluções simples, conduzidas corretamente, 
integradas ao sítio e bem de acordo com a escala dos problemas (PORTO, 1986). Na Amazônia, Severiano 
Mário Porto realizou mais de 200 obras e foi diversas vezes premiado nas décadas de 1970 e 1980. Cereto 
(2016) assegura que, no diálogo entre sua obra e a cultura local, há um caminho possível para compreender 
as cidades do norte do país, o que permite refletir sobre o papel do arquiteto na modernidade amazônica e sua 
contribuição para a qualificação da arquitetura produzida na atualidade. Complementa, ainda, que o trabalho 
do mencionado arquiteto é atemporal e merece reverência como um importante arquiteto moderno na história 
da arquitetura brasileira. Em Boa Vista/RR, Severiano Mário Porto desenvolve projetos entre 1968 e 1977, 
participando de um importante momento de crescimento da cidade. Segundo Ramalho (2010), os projetos 
edificados na cidade supracitada, nesse período, corroboram com um diálogo simbólico e estético do momento 
vivido e são marcas na identidade local.  Assim, esta pesquisa visa avaliar a qualidade agregada aos espaços 
internos de uma edificação de autoria do referido arquiteto, nos termos de aproveitamento de iluminação 
natural, aliados à proteção solar, tão necessária para o cenário tropical. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Neste material é apresentado o recorte de uma pesquisa que engloba a análise bioclimática das obras de 
Severiano Mário Porto na cidade de Boa Vista/RR, com ênfase no aproveitamento de iluminação e ventilação 
natural. Tal pesquisa compreende, para além do método aqui exposto, levantamento documental, escolha de 
estudos de caso representativos e análise bioclimática dividida em aplicação de diagramas morfológicos, 
protocolo de monitoramento (medicação in loco), consulta ao usuário e simulação computacional. A simulação 
computacional de iluminação apresentada nesse estudo acompanha a organização do projeto original, 
respeitando as condições de projeto elaboradas por Severiano Mário Porto. Seus resultados, dão suporte às 
discussões dos dados gerados, tanto pelo protocolo de monitoramento quanto pelas respostas dos usuários, 
frente ao potencial de utilização de luz natural disponível internamente no edifício, verificada via simulação. 
Vale destacar que o acervo técnico de Severiano Mário Porto se encontra sob tutela do Núcleo de Pesquisa e 
Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NPD 
FAU UFRJ). Todo base documental aqui utilizada tem sua origem de coleta realizada junto ao acervo 
mencionado. 
As simulações computacionais de iluminação natural deram-se pela seleção do edifício Fórum Sobral Pinto 
como construção identificada em mais bem estado de conservação quando comparado estado atual e projeto 
original. Edifício emblemático da cidade de Boa Vista/RR, o Fórum Sobral Pinto abriga, hoje, parte do judiciário 
estadual e está situado na Praça Joaquim Nabuco. A edificação possui uma envoltória marcada pelo concreto 
aparente com a aplicação de brises de concreto que realizam o contorno de, praticamente, todo o edifício (figura 
02). 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Figura 02 - Elementos de fachada do edifício Fórum Sobral Pinto 

 

 
Fonte: Acervo pessoal de Severiano Mário Porto 

 
 

Em termos de simulação computacional de iluminação natural, foram modeladas 04 (quatro) salas distintas, 
tendo como critérios de escolha destes ambientes os seguintes parâmetros: orientação; tipo de proteção solar; 
uso e número de ocupantes; e manutenção da forma em relação ao projeto original. A interface gráfica deu-se 
pelo DesignBuilder, versão 6.0, com simulação computacional de iluminação natural desenvolvida pelo 
programa Radiance. Os dados de entrada foram: arquivo climático da cidade de Boa Vista/RR; padrão de 
ocupação de uso (tipologia e horário de funcionamento); orientação e dimensionamento dos ambientes (área 
de piso e pé direito); refletância das superfícies; área envidraçada (aberturas de luz); tipo de vidro das 
esquadrias; tipo de proteção solar das esquadrias; e desenho de volumetria com potencial de sombreamento 
dos ambientes simulados. Foi considerada a condição original do projeto, com vidro comum de 6 mm de 
transmissão luminosa de om 89%. A figura 02 apresenta as plantas baixas dos ambientes de estudo: 
 

Figura 02 – Planta baixa dos ambientes de estudo.  
 

 
Fonte: Autora 

 
As salas 1 e 3 tem orientação Nordeste, assim como os ambientes 2 e 4 Sudoeste. As duas primeiras estão 
localizadas no térreo do edifício e funcionam como apoio à serviços de atendimento ao público, de ocupação 
permanente. A sala 1 tem abertura (janelas) voltada para área externa ao edifício e a sala 2, aos átrios internos 
do prédio. Os ambientes 3 e 4, por sua vez, estão instalados no 2º andar da edificação, onde funcionam serviços 
cartoriais. Essas últimas possuem ocupação mais elevada, sendo ambas orientadas para espaços externos ao 
prédio. Externamente, apenas a sala 3 dispensa proteção solar nas esquadrias, mesmo que contendo um 
robusto pilar estrutural nos cantos. As demais, todas possuem, em sua envoltória brises verticais e horizontais 
externos, que se repetem por toda a fachada do edifício.  



 

 

Para calibrar os resultados da simulação computacional de iluminação natural, foram adotados os parâmetros 
das normas que tratam da questão de iluminação, referenciados na fundamentação teórica, sendo elas: ABNT 
NBR 15.215:2005, ABNT NBR ISO/CIE 8995:2012 e EN 17037:2018. Tem-se por objetivo avaliar os seguintes 
indicadores lumínicos: Spacial Daylight Autonomy (sDA), Annual Sun Exposure (ASE) e Useful Daylight 
Illuminance (UDI). O sDA apresenta a porcentagem de horas ocupadas com valores acima de 500 lux (valor 
entendido como ideal para os tipos de ambiente em estudo - escritório, conforme ABNT NBR ISO/CIE 8995-
1:2013). Já o ASE avalia a porcentagem de horas com potencial de ofuscamento, com valores acima de 2.000 
lux. O UDI, por sua vez, apresenta o percentual de horas entre 100 lux e 2000 lux, resultando no total de horas 
em que há potencial para o aproveitamento da luz natural.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com os cálculos de Autonomia de Luz Natural (Spacial Daylight Autonomy - sDA) verifica-se que em todas as 
salas estudadas há expressivo potencial de valores de iluminância, superior a 500 lux, em boa parte do ano, 
como pode ser verificado na figura 04. As salas 1, 3 e 4 têm praticamente toda a área com mais de 500 lux, em 
60% ou mais das horas do ano. A sala 2, por sua configuração morfológica interna a edificação, possui metade 
da área com uma condição desfavorável, com menos de 40% das horas do ano atendendo a este requisito. 

 
Figura 04 - sDA dos ambientes de análise, no Fórum Sobral Pinto 

 

 
 

Fonte: Autora, com modelagem Designbuilder e resultados Radiance 

 
Em relação à possibilidade de ofuscamento, os níveis de Exposição Anual a Luz Natural (Annual Sun Exposure 
- ASE), maior que 2000 lux, a simulação computacional de iluminação natural demonstra que em torno de 25% 
das horas do ano, há alguma condição de excesso de luz, como pode ser verificado na figura 05. Vale destacar 
que esses dados representam uma situação sem qualquer utilização de dispositivo bloqueador interno, como 
as próprias persianas já existentes. Verifica-se que a ocorrência de valores acima de 2000 lux somente nas 
zonas próximas às janelas, em todas as salas, representando uma área bastante pequena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Figura 05 - ASE dos ambientes de análise, no Fórum Sobral Pinto 

 
 

Fonte: Autora, com modelagem Designbuilder e resultados Radiance 

 
Já quanto ao Potencial de Aproveitamento da Luz Natural (Useful Daylight Illuminance - UDI), em um intervalo 
entre 100 e 2000 lux, percebe-se que há grande vocação para aproveitamento da luz natural como um artifício 
de iluminação interno em todos os ambientes verificados, como pode ser verificado na figura 06. Conforme 
anteposto nos índices de Exposição Anual a Luz Natural, a única faixa que necessita de atenção são aquelas 
próximas as janelas, com potencial de ofuscamento, mas área reduzida. No geral, o potencial de 
aproveitamento para a iluminação de forma natural demonstra-se satisfatória. 
 

Figura 06 - UDI dos ambientes de análise, no Fórum Sobral Pinto 

 
Fonte: Autora, com modelagem Designbuilder e resultados Radiance 

 
 
CONCLUSÕES 
O estudo analisa a o viés bioclimático com ênfase no aproveitamento de luz natural em um estudo de caso 
representativo de autoria de Severiano Mário Porto na cidade de Boa Vista/RR. Com aplicação de simulação 
computacional de iluminação natural, verifica-se que os resultados evidenciaram bons índices de iluminância, 
sem apresentar uma alta probabilidade para ofuscamento interno (mas cabe ressaltar que a análise realizada 
no software não aprofunda este aspecto, podendo ser objeto de estudos posteriores). Demonstra-se que, 
apesar de toda a preocupação com proteção solar e sombreamento, os projetos de Severiano Mário Porto para 
Boa Vista/RR, em sua condição original, conseguem alcançar um desempenho satisfatório para iluminação 
com a luz natural.  
Ademais, enquanto exercício científico, a análise identifica a aplicação da simulação computacional de 
iluminação natural como um instrumento válido para apreciação do recurso de elementos passivos em projetos 
de arquitetura e auxilia na identificação do viés bioclimático no exercício prático da arquitetura de Severiano 
Mário Porto.  
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INTRODUÇÃO 
O mogno africano (Khaya grandifoliola) apresenta madeira nobre de grande potencial econômico (Aquino et al., 
2018), podendo ser utilizada, dentre outras finalidades, para construção civil e naval, para movelaria e para 
fabricação de instrumentos musicais, brinquedos e produtos de artesanato (Opuni-Frimpong, 2008). Empresas 
que investem no cultivo do mogno africano, em Roraima, têm buscado pela diversificação de seus cultivos, por 
meio de consórcios com outras espécies madeiráveis e frutíferas, principalmente nativas. Essa estratégia, por 
meio do aumento da variabilidade de espécies, além de reduzir os riscos de vulnerabilidade genética nos 
plantios, fornece vários outros benefícios sociais e ambientais (Viera et al., 2013).  
Estudos com cultivos mistos, utilizando mogno africano e algumas espécies nativas, como cumarú (Dipteryx 
odorata – Aubl.) e ipê branco (Tabebuia róseo-alba), mostraram bons resultados em relação ao 
desenvolvimento inicial das espécies em campo (Dantas et al., 2019; Leite, 2015). Relatos de uma experiência 
de cultivo misto envolvendo mogno africano e castanheira-da-amazônia provenientes de mudas seminíferas 
foram feitos por Matos et al. (2016). A implantação e acompanhamento de testes adicionais, envolvendo outras 
combinações de espécies, bem como estratégias para geração de renda em curto e médio prazo são 
imprescindíveis para viabilizar a implantação desses cultivos.  
A castanheira-da-amazônia (Bertholletia excelsa H.B.K.), também conhecida como castanheira-do-brasil, é 
uma espécie nativa que pode ser aproveitada para diversas finalidades, como por exemplo, produção de 
madeira, uso do ouriço e casca das castanhas para produção de carvão e substrato, e uso das amêndoas para 
consumo in natura ou para processamento de produtos comestíveis e/ou cosméticos.  
Em relação à madeira da castanheira, esta é caracterizada por apresentar elevada durabilidade, sendo bastante 
resistente ao ataque de fungos e insetos (IPT, 1989). Apesar de o produto proveniente de florestas nativas não 
poder ser utilizado na indústria madeireira, por ter sua exploração proibida pelo decreto n° 1.282 de 19/10/1994, 
a lei não impede a exploração de madeira procedente de plantios de reflorestamento devidamente registrados 
no órgão ambiental competente (Lima e Souza, 2014). 
As amêndoas da castanheira são caracterizadas pelo seu elevado valor nutricional, sendo rica em proteínas, 
fibras, vitaminas, lipídios, minerais e elementos que atuam como antioxidantes, com destaque para o selênio 
(Mori e Prance, 1979; Kornsteiner et al., 2006). O selênio é recomendado na prevenção ao câncer e a doenças 
cardiovasculares, sendo que uma única amêndoa excede a dose diária recomendada pelo National Research 
Council.  
Visando o fornecimento simultâneo de madeira e de frutos em uma mesma área de plantio, o objetivo do 
presente estudo foi determinar a sobrevivência e o desenvolvimento inicial de plantas de mogno africano e de 
castanheira-da-amazônia provenientes de mudas seminíferas e enxertadas, sob cultivo misto em Iracema - RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho foi desenvolvido na Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Guadalupe, localizada no 
município de Iracema - RR, em um cultivo misto envolvendo mogno africano e castanheira-da-amazônia, O 
experimento foi instalado em junho de 2021, no espaçamento de 4 m x 4 m entre plantas de mogno e 8m x 8m 
entre castanheiras.  
O delineamento experimental utilizado no experimento foi o de blocos ao acaso, composto de três tratamentos: 
1: mogno africano + castanheira de muda seminífera (CM); 2: mogno + castanheira enxertada, no campo, por 
borbulhia em placa (CB); 3: mogno + castanheira enxertada no viveiro, por garfagem no topo em fenda cheia 
(CG) e 4 blocos. A parcela experimental foi formada por cinco plantas de castanheira e 25 plantas de mogno.  
Os tratos culturais pré-plantio consistiram em aração e gradagem do solo, correção da acidez do solo e 
subsolagem das linhas de plantio. No plantio, a adubação das mudas florestais foi feita na linha de subsolagem, 
utilizando 100 g por metro linear de NPK 07-25-08 (tecnologia MPPA DUO). Para a castanheira, adicionalmente, 
foram utilizados 10 litros de esterco + 250 g de superfosfato simples por cova. As dimensões das covas das 
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castanheiras foram de 40 x 40 x 40 cm, enquanto para o mogno, as covas apresentaram a mesma dimensão 
do tubete utilizado para produção das mudas da espécie. 
No intuito de proteger o solo, conservar umidade e controlar a emergência de plantas espontâneas, logo após 
o plantio das espécies florestais, foi semeado Brachiaria ruziziensis nas entrelinhas de plantio. Para essa 
gramínea foi utilizada adubação de plantio de 300 kg/ha de superfosfato simples.  
Para adubação de cobertura das espécies florestais foi utilizado 400 g de superfosfato simples distribuídas em 
duas covetas de 15 cm de profundidade a 15 cm de distância da planta de castanheira e 100 g de NPK 10-05-
18 (adubo de liberação progressiva) ao redor de cada planta de castanheira e de mogno africano. Aos dez 
meses após o plantio foi feita nova adubação com 100 g da mesma formulação, tanto para as plantas de mogno, 
quanto para as de castanheira. Além da adubação de cobertura, os tratos culturais pós-plantio envolveram 
controle de formigas cortadeiras, roço da braquiária e coroamento manual e mecânico das plantas, sempre que 
necessário. 
A enxertia por garfagem ocorreu no viveiro, sendo assim, quando plantadas no campo, as mudas já estavam 
enxertadas. A enxertia por borbuhia ocorrerá apenas em 2023, quando as plantas apresentarem porte 
satisfatório para serem utilizadas como porta-enxertos. A produção das mudas seminíferas foi realizada de 
acordo com Pedrozo et al. (2018), enquanto a enxertia por borbulhia e por garfagem foi/será efetuada segundo 
metodologias descritas por Pedrozo et al. (2020) e Carvalho e Nascimento (2016), respectivamente. 
Aos 12 meses após o plantio, todas as plantas foram avaliadas quanto à sobrevivência, diâmetro do colo a 10 
cm do solo (DC; cm) e altura total (ALT; m). A altura foi medida com auxílio de trena, enquanto o diâmetro foi 
medido com auxílio de paquímetro digital. Os dados de DC e ALT dos diferentes tratamentos da castanheira 
foram submetidos aos testes de normalidade e homogeneidade das variâncias e, posteriormente, à análise de 
variância, ao nível de 5% de probabilidade. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Os dados de desenvolvimento do mogno africano passaram apenas por estatística descritiva, 
pelo fato de estarem em estágio inicial de desenvolvimento e não sofrerem, ainda, interferência das plantas de 
castanheira. O programa estatístico Sisvar foi utilizado nas análises estatísticas (Ferreira, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Aos 12 meses após o plantio, a porcentagem de sobrevivência do mogno africano foi de 98,67%, enquanto 
que, da castanheira-da-amazônia, foi de 100%, 90% e 95% para as plantas destinadas à enxertia por borbulhia, 
as destinadas à produção de madeira e as enxertadas por garfagem, respectivamente. Esses resultados são 
similares aos obtidos por outros autores, em monocultivos das espécies (Alencar et al., 2015; Matias, 2019). A 
elevada sobrevivência do mogno e da castanheira pode ser resultado, dentre outros fatores, da adequada 
distribuição hídrica após o período de plantio, bem como do bom manejo do solo, feito pelo plantio de Brachiaria 
ruziziensis nas entrelinhas e pela manutenção de cobertura morta ao redor das plantas, conservando a umidade 
do solo, mesmo na época de menor ocorrência de chuvas.  
As médias das variáveis diâmetro do caule à 10 cm do solo (DC) e altura total das plantas (ALT) de mogno 
africano foram 4,35 cm e 1,81 m, respectivamente, sendo possível observar plantas com DC variando de 1,43 
a 7,98 cm e ALT variando de 0,73 a 3,70 m (dados não apresentados). Um fato importante que foi observado 
durante o desenvolvimento inicial do mogno é a grande concorrência das mudas com a braquiária utilizada 
como planta de cobertura, devendo-se atentar, constantemente, para a atividade de coroamento. 
Em relação à castanheira, não foram observadas diferenças significativas (p>0,05) em relação aos tratamentos 
de propagação para a variável DC, o que era esperado no caso das plantas que serão destinadas à avaliação 
para madeira e à enxertia por borbulhia, já que as mudas são provenientes do mesmo material genético e o 
processo de enxertia ainda não foi efetuado. As médias obtidas foram 1,68; 1,90 e 1,96 cm, para os tratamentos 
CM, CG e CB (castanheira de muda seminífera, castanheira enxertada no viveiro, pelo método da garfagem no 
topo em fenda cheia e castanheira enxertada no campo, pelo método da borbulhia em placa), respectivamente 
(Figura 1A).  Para a variável ALT, por outro lado, foram observadas diferenças significativas (p<0,05) entre os 
tratamentos de propagação, sendo que o tratamento para avaliação das plantas como madeirável apresentou 
maior altura (0,95 m) e o tratamento de plantas enxertadas por garfagem apresentou menor altura (0,69 m) 
(Figura 1B). A maior altura observada para o tratamento CM deve ter ocorrido ao acaso, visto que, como já 
mencionado anteriormente, as mudas são provenientes do mesmo material genético e as plantas ainda não 
possuem porte adequando para serem enxertadas por borbulhia.   
 
 
 
 
 
 
Tabela 1. Resumo da análise de variância para as variáveis diâmetro do caule a 10 cm do solo (DC; cm) e altura total 
(ALT; m), avaliadas em plantas de mogno africano e de castanheira-da-amazônia submetidas a diferentes formas de 
propagação, aos doze meses após o plantio no campo. 



 

 

FV DC ALT 

Tratamento 0,0858ns 0,065* 

Bloco 0,1979ns 0,0352* 

Resíduo 0,0987 0,0056 

CV 17,00 9,18 

Mg 1,850 0,815 

 
A altura média obtida para o mogno, no presente estudo, foi superior àquela obtida por Azevedo et al. (2011), 
em mogno africano sob sistema de integração lavoura-pecuária-floresta e em monocultivo, em Terra Alta - PA, 
onde foi obtido, aos 12 meses após o plantio, alturas de 0,83 e 0,67 m, respectivamente. Quanto à castanheira, 
o desenvolvimento inicial das plantas dos tratamentos CM e CB foi similar ao obtido por Alencar et al. (2015), 
no Município de Mucajaí - RR. O lento desenvolvimento durante a fase inicial é uma característica já 
demonstrada para a espécie, em Roraima. As Figuras 2A, 2B e 2C mostram o desenvolvimento de ambas as 
espécies aos 12 meses após o plantio. 
 

 
Figura 1A. Diâmetro do colo a 10 cm do solo (DC) de 
castanheiras-da-amazônia cultivadas sob diferentes 
formas de propagação (CM: castanheira de muda 
seminífera; CG: castanheira enxertada no viveiro, pelo 
método da garfagem no topo em fenda cheia, CB: 
castanheira enxertada no campo, pelo método da 
borbulhia em placa). 
 

Figura 1B. Altura total da planta (ALT) de castanheiras-da-
amazônia cultivadas sob diferentes formas de propagação 
(CM: castanheira de muda seminífera; CG: castanheira 
enxertada no viveiro, pelo método da garfagem no topo em 
fenda cheia, CB: castanheira enxertada no campo, pelo 
método da borbulhia em placa). 

 

 

  
  

 

 
Figura 2A. Mogno 
africano aos 12 
meses após o plantio. 
Foto: Fernando 
Barreto Diógenes de 
Queiroz. 

Figura 2B. Castanheira-da-amazônia de 
muda seminífera, aos 12 meses após o 
plantio. Foto: Fernando Barreto Diógenes de 
Queiroz. 

Figura 2C. Castanheira-da-amazônia 
enxertada por garfagem no topo em fenda 
cheia, aos 12 meses após o plantio. Foto: 
Fernando Barreto Diógenes de Queiroz. 

 



 

 

   
   

 
 
 
 
CONCLUSÕES 
Tanto o mogno africano, quanto a castanheira-da-amazônia, apresentaram elevada porcentagem de 
sobrevivência e desenvolvimento inicial, quando cultivados sob cultivo misto, não sendo, ainda, possível 
observar grandes diferenças entre os tratamentos de propagação estudados para a castanheira.  
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INTRODUÇÃO  
 
Estudos com espécies florestais nativas são indispensáveis para o sucesso de plantios florestais, tanto para 
cultivos comerciais, reposição florestal, preservação permanente ou reserva legal, quanto para a preservação 
da biodiversidade da flora nativa. Sempre que se utilizar matéria-prima de vegetação nativa, deve-se proceder 
com a reposição florestal. De acordo com o novo Código Florestal, a reposição florestal deve ser realizada 
prioritariamente com espécies nativas do bioma onde ocorreu o desmatamento, sendo que as espécies nativas 
devem ocupar no mínimo 50% da área a ser reflorestada (Brasil 2012).   
Para a obtenção de plantios florestais satisfatórios, as técnicas de cultivo dessas espécies, como a produção 
de mudas, devem ser bem conhecidas. De acordo com Gonçalves & Poggiani (1996), a boa formação de mudas 
destinadas à restauração das florestas tanto para a produção de madeira quanto para fins de preservação 
ambiental ou recuperação de áreas degradadas, depende da boa qualidade do substrato. O meio no qual a 
muda se desenvolve pode favorecer ou ser prejudicial ao desenvolvimento da mesma, a depender da 
composição do substrato. Identificar e selecionar bons materiais regionais disponíveis, como esterco e casca 
de arroz carbonizada, que possam compor os meios de desenvolvimento das mudas pode reduzir os custos de 
produção de mudas florestais (Gondin et al., 2015).  
Na Amazônia brasileira, dentre as várias espécies florestais nativas, com potencial para reposição florestal ou 
para cultivos comerciais, cita-se o angelim-ferro (Dinizia excelsa Ducke). A espécie ocorre naturalmente no 
norte do Brasil, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima (Mesquita et al., 2007) e 
Tocantins. A madeira do angelim-ferro é muito utilizada na fabricação de chapas decorativas, postes, pontes, 
na construção civil, etc. A árvore pode atingir até 60 m de altura e diâmetro de 1,80 m (Mesquita et al., 2009). 
O objetivo deste trabalho foi definir um substrato adequado para a produção de muda de angelim-ferro. 
 
MATERIAL E MÉTODOS  
O experimento foi conduzido no viveiro, sob tela de 50% de sombreamento, localizado na sede da Embrapa 
Roraima, em Boa Vista-RR. As sementes de angelim-ferro foram coletadas de árvores nativas do município de 
Caracaraí-RR. As sementes foram escarificadas com lixa e colocadas para germinarem em areia no dia 
02/08/21. Aos 30 dias após o semeio, as plantas foram transplantadas para sacos de polietileno de 15 x 26 cm, 
preenchidos por diferentes misturas de substratos. No momento do transplantio, as mudas apresentavam três 
folhas desenvolvidas (Figura 1). 
 
Figura 1: Mudas de angelim-ferro na sementeira, com duas folhas desenvolvidas (A) e, no galpão, após o transplantio 
para os saquinhos, com três folhas (B). 

 A  B 

 

mailto:Karine.batista@embrapa.br


 

 

As mudas foram mantidas em galpão aberto nas laterais por 15 dias até serem transportadas para o viveiro, 
onde permaneceram até a avaliação final, no dia 11/03/22. 

O experimento foi em blocos casualizados, com 8 tratamentos (Tabela 1) e 4 repetições.  
 
 

Tabela 1: Descrição dos tratamentos com a composição dos substratos testados no experimento 

Tratamento 
Solo Areia Esterco bovino curtido Casca de arroz carbonizada 

Proporções de cada componente 

T1 1    

T2 1 1   

T3 2 1 1  

T4 1 1 1  

T5 2 1  1 

T6 1 1  1 

T7 1  1  

T8 1   1 

 
O solo utilizado no experimento, com 64% de areia, 13% de silte e 23% de argila, apresentou os atributos 
químicos descritos da Tabela 2. 

 
Tabela 2: Atributos químicos do solo utilizado para compor os substratos para a produção de muda do angelim-ferro 

pH P Ca2+ Mg2+ K+ Al3+ H + Al SB CTCe T MO V m 

H2O mg dm-3 ------------------------ cmolc dm-3 ---------------------------- g kg-1 % 

5,5 1,61 3,20 1,00 0,14 0,04 4,13 4,34 4,38 8,47 22,74 51 1 

 
Cada parcela experimental foi composta por 5 saquinhos contendo uma muda cada. As mudas foram cultivadas 
sob tela com 50% de sombreamento e irrigadas sempre que necessário.  
No dia 11/03/2022, as mudas foram avaliadas quanto a: altura total (distância entre a base da planta e o ápice, 
medida com régua graduada, cm), diâmetro do colo (medido com paquímetro, mm) e número de folhas. As 
plantas foram colhidas e a parte aérea foi separada da raiz. Após a lavagem das raízes, todo o material foi 
acondicionado em sacos de papel e submetido à secagem em estufa a 60ºC. Após a verificação do peso 
constante, o material foi pesado em balança para obtenção do peso seco (g) e da razão massa seca da 
raiz/massa seca da parte aérea.  
Os dados foram submetidos à análise de variância a 5% de probabilidade e as médias foram agrupadas pelo 
teste de Skott Knott a 5 % de probabilidade. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foi observada diferença no desenvolvimento das mudas de angelim-ferro, em função dos substratos testados, 
para todas as variáveis analisadas (Figura 2). O tratamento T7 (solo e esterco bovino, na proporção de 1:1 
(v/v)) foi excluído da análise estatística porque houve alta taxa de mortalidade das mudas cultivadas neste 
substrato, o que resultou em ausência de plantas para serem avaliadas ao final do experimento. 
Os substratos compostos por apenas solo ou areia + solo proporcionaram os maiores valores de todas as 
variáveis, à exceção da razão raiz/parte aérea (RAPA), onde foram observados maiores valores para as mudas 
cultivadas nos tratamentos T2 e T5. 
Observou-se que quanto maior a porcentagem de esterco bovino na composição dos substratos (T1 e T2, com 
0% de esterco; T3 com 25%; T4 com 33,3%), menor o número de folhas (Figura 2A), incluindo o T7 (50% de 
esterco) que ocasionou a morte das mudas na quase totalidade. O número de folhas não pode ser analisado 
isoladamente. Ao verificar o peso seco da parte aérea (PSPA) (Figura 2C), constatou-se que todos os 
tratamentos cujos substratos foram compostos por pelo menos uma parte de esterco ou de casca de arroz 
carbonizada apresentaram os menores valores para esta variável. Os Tratamentos T3 e T8, apesar de 
apresentarem número de folhas com valores intermediários, foram agrupados juntamente com os tratamentos 
que proporcionaram os menores valores de PSPA. Semelhantemente, o T2, que proporcionou o mesmo número 
de folhas que o T1, reduziu o PSPA quando comparado ao substrato composto somente por solo. Muito 
provavelmente, os tratamentos que desenvolveram o mesmo número de folhas, porém, PSPA reduzido, 
apresentaram menor área foliar. Como consequência da redução da área fotossinteticamente ativa das mudas 
de T2, T3 e T8, menor quantidade de fotoassimilados foi produzida e direcionada para o crescimento em altura 
e, ou diâmetro do colo. 



 

 

O substrato composto apenas por solo proporcionou a maior altura total das plantas (Figura 2B). Assim como 
para as demais variáveis analisadas, a altura foi menor nas mudas cultivadas nos substratos compostos com 
as maiores porcentagens de esterco ou de casca de arroz carbonizada. Ancha et al (2020) também observaram 
redução na altura de Prosopis africana (Guill. Anda Perr.), espécie da família Fabaceae, quando cultivada em 
substrato composto por solo e esterco bovino.  
Proporcionalmente, os tratamentos com 50% de areia (T2) ou 25% de areia + 25% de casca de arroz 
carbonizada favoreceram mais o desenvolvimento radicular que da parte aérea, o que pode ser comprovado 
pelos maiores valores da RAPA (Figura 2E). 
Os diâmetros do colo (DC) das plantas cultivadas na ausência de esterco ou de casca de arroz carbonizada 
apresentaram os maiores valores (Figura 2F). O DC adequado favorece a sobrevivência das mudas no campo, 
uma vez que contribui para a redução do risco de tombamento das mesmas. Ainda que o DC das mudas dos 
tratamentos T1 e T2 terem se sobressaído, ainda estão aquém dos valores (de 5 a 10 mm) preconizados por 
Gonçalves et al (2000) como adequados para mudas florestais. 
Mudas de Dinizia excelsa Ducke, cultivadas por 152 dias em substrato composto por solo e corrigido com 
calcário magnesiano, apresentaram altura, diâmetro do colmo e massa seca da parte aérea superiores aos 
valores observados no presente trabalho (Sena et al., 2010). Sugere-se que outros estudos, como testes de 
adubação sejam realizados para aprimoramento do sistema de produção de mudas de angelim-ferro. 
 

 
Figura 2: Número de folhas (A), altura total das plantas (B), peso seco da parte aérea (PSPA, em cm) (C), peso seco da 
raiz (PSR, em cm) (D), razão raíz/parte aérea (E) e diâmetro do colmo (mm) (F). Tratamentos: 1 (solo); 2 (solo:areia (1:1)); 
3 (solo:areia:esterco (2:1:1)); 4 (solo:areia:esterco (1:1:1)); 5 (solo:areia:casca de arroz carbonizada (2:1:1)); 6 
(solo:areia:casca de arroz carbonizada (1:1:1)); 7 ((solo:esterco (1:1)); 8 (solo:casca de arroz carbonizada (1:1)). Letras 
maiúsculas distintas indicam diferença estatística a 5% de probabilidade, pelo Teste de Scott Knott). 
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CONCLUSÕES 
 
O substrato que proporcionou o melhor desenvolvimento de mudas de angelim-ferro foi o substrato composto 
por apenas solo, seguido pela composição com solo e areia. 
 
AGRADECIMENTOS 
 
Os autores agradecem a Embrapa e a Radix, pelo apoio financeiro e o CNPq, pela concessão de bolsa PIBIC. 

 
____________________ 
ANCHA, P. U.; CHUKWU, O; EZEANO, C. I.; UDEKWE, M.; IHEME, F. Effect of growth media on the early performance of Prosopis africana 

(Guill. and Perr.) Taub. Seedlings. European Journal of Biological Research, v. 10(3), p. 257-262 2020 

Brasil, LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>. 

Acesso em: 01/09/2022 

GONÇALVES, J.L.M. & POGGIANI, F. Substratos para produção de mudas florestais. In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA 

DO SOLO, 13., Águas de Lindóia, 1996. Resumos. Piracicaba, Sociedade Latino Americana de Ciência do Solo, 1996. CD-Rom 

GONÇALVES, J. L. M.; SANTERELLI, E. G.; NETO, S. P. M.; MANARA, M. P. Produção de mudas de espécies nativas: substrato, nutrição, 

sombreamento e fertilização. In: Gonçalves, J. L. M., Benedetti, V. Nutrição e fertilização florestal. ESALQ/USP, Piracicaba, Brasil. p. 309-350, 2000 

GONDIN, J. C., SILVA, J. B. DA., ALVES, C. Z., DUTRA, A. S., JUNIOR, L. E. Emergência de plântulas de Schizolobium amazonicum Huber ex 

Ducke (Caesalpinaceae) em diferentes substratos e sombreamento. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v.46, n.2, p 329 – 338, 2015 

MESQUITA, M. R.; FERRAZ, I. D. K.; CAMARGO, J. L. C. Dinizia excelsa Ducke: Morfologia externa de frutos e sementes e mudança foliar da 

plântula à árvore. Revista Brasileira de Biociências, v. 5, p. 483-485, 2007 

MESQUITA, M. R.; FERRAZ, I. D. K.; CAMARGO, J. L. C. Angelim-vermelho Dinizia excelsa Ducke Fabaceae. In: Manual de sementes da 

Amazônia, Fascículo 8, 2009 

SENA, J. S.; TUCCI, C. A. F.; LIMA, H. N.; HARA, F. A. S. Efeito da calagem e da correção dos teores de Ca e Mg do solo sobre o crescimento de 

mudas de angelim-pedra (Dinizia excelsa Ducke. Acta Amazônica, v 40, p. 309-318, 2010 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
A 

B 

B B 

B 

B 

A 

B B 

A 

B 
B B 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm


 

 

UM MODELO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA 
 
 ARAÚJO1, Maria da Luz Costa. GOMES2, Gabriela Santos, LIMA3, José Ivanildo, SOUZA4, Marcelo Batista. 

1 Graduanda em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Roraima. maria.araujoluz@gmail.com 
2 Graduanda em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Roraima. gabuh.santos18@gmail.com 
3  Professor do  Departamento de Matemática da Universidade Federal de Roraima. ivanildo.lima@ufrr.br. 
4 Professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Roraima. marcelo.souza@ufrr.br. 
 

Palavras-Chave: Sequências Didáticas, BNCC, Educação Matemática, Ação de Extensão. 
 
 

INTRODUÇÃO 
Duas linhas costuram esse projeto: (i) que se preocupa com a reforma educacional vigente, a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para a Educação Básica e a Base Nacional Comum para a formação inicial de 
professores (BNC-Formação), e; (ii) que se ancora na introdução de tecnologias digitais na formação inicial e 
continuada de professores. Tem como objetivo elaborar e socializar atividades que envolvem sequências 
didáticas (SD) e conhecimentos matemáticos, artísticos e tecnológicos.  
O Curso de Extensão envolve atores da formação continuada de professores, no âmbito da prática de ensino 
em matemática das escolas públicas, e os estudantes de graduação, bolsistas, e respectivos formadores da 
UFRR. Nessa tessitura, permitida pela extensão universitária, tem-se um ambiente de trabalho constituído de 
interações humanas que envolve, o trabalho acadêmico, de pesquisa, de formação e ensino. Essas interações 
não representam, conforme Tardif (2002, p. 118), um aspecto secundário ou periférico do trabalho dos 
professores: elas constituem o núcleo e, por essa razão, determinam, a própria natureza dos procedimentos, e 
portanto, da pedagogia, definida aqui como “o conjunto de meios empregados pelo professor para atingir seus 
objetivos no âmbito das interações educativas com os alunos” (TARDIF, 2002, p. 117). 
Nesse amálgama, a elaboração de SD baseadas em unidades temáticas da BNCC4, e em competências e 
habilidades5 envolvendo o pensamento matemático, são o fio condutor deste Projeto. A literatura carrega um 
vasto espectro de conceitualizações sobre SD, como listam, Costa e Gonçalves (2022), mas, para esse 
momento, será adotada a ideia de que se trata de “um conjunto de atividades concebidas e organizadas de tal 
forma que cada etapa esteja interligada a outra. Ao planejá-la, o professor tem como objetivo ensinar um 
determinado conteúdo, começando por uma atividade simples até chegar às operações mais complexas” 
(CERQUEIRA, 2013).  
Essa ampla conceitualização precisou ser dirimida no âmbito dos estudos da equipe do Projeto, e em momentos 
de discussão no Grupo de Pesquisa em Tecnologias Digitais e Educação Matemática TEDIEM, conduzindo a 
uma forma de organização padronizada com concepção e indicação de elementos mínimos que devem 
constituir o documento que expressa a SD. Esta comunicação apresentará justamente essa organização focada 
no trabalho de pesquisa de Costa e Gonçalves (2022). Tenta-se responder a questão: Qual concepção e quais 
elementos devem compor a expressão escrita de uma sequência didática? Dessa maneira, se pretende discutir 
conceitos e concepções sobre SD’s no Ensino de Matemática e aplicá-las à sua produção e elaboração no 
âmbito do Curso de Extensão. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Por meio de um estudo de revisão (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014), entendido aqui como levantamento 
de informações sobre o tema SD’s, se chegou à pesquisa do tipo Estado da Arte realizada por Costa e 
Gonçalves (2022). Em certa medida, ao iniciar a revisão da literatura em busca de compreender o panorama 
histórico sobre as SD’s, percebeu-se na revisão dos autores já citados, uma nova direção, configuração e 
encaminhamentos, que se ajustavam às pretensões do Projeto. Como dito, essas diferentes perspectivas 
teóricas que tratam do conceito acerca do termo Sequência Didática identificadas a partir de Costa e Gonçalves 
(2022), permitiu entender e tipificar de forma clara, compreensões e abordagens relacionadas a seis diferentes 
tipos de SD, utilizadas no campo da Educação Matemática. Esse material passou a constituir a organização e 
a orientação das SD’s do Projeto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com base nos estudos realizados pode-se chegar a tipificação e, por conseguinte, a assunção de uma 
concepção que seria adotada pelo projeto. Depois disso, o trabalho ficou atrelado à construção de um modelo 
que pudesse dar conta dessa nova perspectiva de SD. A seguir apresentamos a tipificação, amparada em 
Costa e Gonçalves (2022). 

 
4   Na área de conhecimento o componente curricular Matemática, para os Anos Finais do Ensino Fundamental, a BNCC (BRASIL, 

2018) estabelece as cinco unidades temáticas: Números; Álgebra; Geometria; Grandezas e Medidas e; Probabilidade e Estatística. 
5   Por isso, foram também considerados os Organizadores Curriculares do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 

elaborados pela Secretaria de Estado da Educação e Cultura de Roraima. DCRR (RORAIMA, 2019). 



 

 

Foi no âmbito do TEDIEM que levantamos a questão: O que queremos dizer quando falamos em sequência 
didática dentro do TEDIEM e nos Projetos? O pressuposto central era dar resposta ao cerne do Projeto de 
Extensão que é construir, produzir, sistematizar SD’s envolvendo a prática docente nas escolas, articuladas 
com uma problematização, dentro de um campo teórico com professores em consonância com a BNCC.  
Compilaremos conforme Costa e Gonçalves (2022), a tipificação das abordagens que se encaixam em seis 
compreensões: 1. Didática; 2. Pedagógica; 3. Linguística; 4. Matemática; 5. Didática e pedagógica; e, 6.  
Psicológica. Por exemplo, ao estudarem as Sequências Didáticas na Engenharia Didática, percebem que nesse 
tipo de SD normalmente empregada pela Didática da Matemática6, o professor-pesquisador também 
denominado de “professor-engenheiro” atua como mediador e o aluno é o foco, sendo responsável pelo próprio 
conhecimento. Infere-se a este tipo o conceito de compreensão didática. 
Os autores também tem acesso ao que chamam de Sequência Didática de Zabala. Trata-se de metodologia de 
ensino que organiza de maneira ordenada e estruturada um conjunto de atividades a fim de atingir determinados 
objetivos educacionais. Nesta metodologia de ensino, de base construtivista, que é caracterizada pelo 
planejamento, aplicação e avaliação, o professor tem papel de mediador e deve elaborar a SD partindo da 
dificuldade do aluno, que é o foco deste modelo e construtor do seu próprio conhecimento. A compreensão do 
conceito de SD é a compreensão pedagógica. 
Os materiais pesquisados também dão conta da Sequência Didática de Dolz e Colaboradores. Este é um 
procedimento pedagógico e metodológico empregado no ensino de gêneros textuais numa perspectiva da 
linguística aplicada. É caracterizado pela apresentação da situação, produção inicial, módulos, produção final. 
Essa compreensão tem o foco voltado para aluno e para produção de gêneros textuais O professor-mediador 
é encarregado de produzir a SD partindo da dificuldade dos alunos. A esta forma chamam de compreensão 
linguística sobre SD. 
Os materiais em Educação Matemática indicam a Sequência Didática de Fedathi. É uma sequência constituída 
por quatro etapas sequenciais e independentes sendo desenvolvida pelo professor Hermínio Borges Neto, da 
Universidade Federal do Ceará (UFCE), em meados da década de 1990. O professor atua como mediador que 
elabora a sequência, e aborda os saberes matemáticos escolares por meio de problemas, tomando como 
referencial, o trabalho científico do matemático, tendo o foco no aluno aprender a matemática. Coloca aluno 
como participante ativo que desenvolve atividades e atitudes, sendo responsável pela sua aprendizagem. O 
conceito estudado nesta sequência é a compreensão matemática de SD. 
Também tem lugar no estudo a Sequência Didática Interativa, que se refere a uma SD que articula teorias da 
Didática da Matemática com algumas teorias de aprendizagem, com bases teóricas na Didática da Matemática, 
teoria da complexidade e teorias de aprendizagens. Esta sequência refere-se a Compreensão didática e 
pedagógica. 
Por último, apontam a Sequência Didática via Unidade Articulável de Reconstrução Conceitual (UARC’s) que é 
um conjunto articulado de dispositivos comunicacionais de natureza escrita ou oral que sistematiza as 
intervenções de ensino com a intencionalidade objetiva de estimular a aprendizagem de algum conteúdo 
disciplinar de Matemática a partir da percepção de regularidades e do estabelecimento de generalizações 
adotando-se uma dinâmica de interações empírico-intuitivas. Com base nessas características, na 
fundamentação teórica e na abordagem de SD via UARC’s denominam essa abordagem de compreensão 
psicológica sobre a SD. 
A partir desse estudo, será importante abrir um espaço de diálogo com os professores inscritos no Curso de 
Extensão sobre essas compreensões, consoante as informações sintetizadas no Quadro 1, a seguir: 
 

Compreensão didática de SD se 
refere ao tratamento que é dado ao 
termo no âmbito da Didática da 
Matemática, particularmente 
quando envolve a produção de 
engenharias didáticas.  

Compreensão pedagógica de SD 
também diz respeito à abordagem 
geral proposta por Zabala (1998) e 
trata de orientações pedagógicas 
gerais sobre sua produção e 
utilização. 

Compreensão linguística de SD é 
uma abordagem oriunda de 
pesquisas em Linguística Aplicada 
e tem como foco principal o 
ensino-aprendizagem de gêneros 
textuais 

Compreensão matemática de SD 
está pautada nos processos de 
ensino-aprendizagem, análogos 
aos processos de construção e 
produção de conhecimentos 
vivenciados pelos matemáticos 
profissionais. 

A Compreensão didática e 
pedagógica de SD se refere a um 
processo interativo na produção 
do conhecimento e enfatiza 
processos hermenêuticos e 
dialéticos nessa produção.  

A Compreensão psicológica de SD 
se refere a elaboração e 
estruturação de SD por meio de 
Unidade Articulável de 
Reconstrução Conceitual (UARC) 
e de um processo de intervenções 
estruturantes. 

 
6   Refere-se à Linha Francesa da Didática da Matemática. 



 

 

A Equipe do Projeto decidiu seguir a abordagem de Antoni Zabala (1998). Este autor, descreve as quatro fases 
de aplicação da SD, como pode ser visto em Zabala (1998, p. 55): comunicação da lição, estudo do conteúdo, 
repetição do conteúdo estudado e nota do professor. Assim, foi produzido um modelo com base nos estudos 
de Sequências Didáticas por Zabala para servir como orientação aos professores, conforme o esboço a seguir. 

Quadro 1: Tipificação das Compreensões das SD’s a partir de Costa e Gonçalves (2022) 

 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA: (Título) 

Professor (a):  

 
(Nos campos abaixo descrever cada item de acordo com a Base Nacional Comum Curricular). 

Componente Curricular Turma/Ano Unidade Temática 

   

(No quadro abaixo deve-se informar de maneira clara o objeto do conhecimento a ser estudado e habilidade a 
ele correspondente, presentes na BNCC. Citar os objetivos educacionais que pretende-se alcançar). 

Objeto do Conhecimento  

Habilidades  

Objetivo Geral  

Objetivos Específicos  

Neste espaço, deve-se organizar de maneira estruturada, como se desenvolverão as seguintes etapas com 
os alunos. 

ETAPAS ATIVIDADE TEMPO ORGANIZAÇÃO REGISTRO 

1      

2      

…      

n      

 
  
Em cada uma das etapas o professor deverá nomear e caracterizar a atividade, descrever o objetivo específico, 
descrever os pontos a serem abordados na atividade, inclusive indicando os principais conhecimentos, além 
dos recursos necessários e a forma de utilizá-los. Também se fez necessário apresentar os resultados 
esperados e a descrição da avaliação da aprendizagem, indicando inclusive instrumentos e critérios. Para 
Zabala (1998), a avaliação é um elemento-chave, mas sua função dentro da SD está intimamente ligada aos 
objetivos e finalidades que servem de referencial à atividade avaliadora. A avaliação permite a participação do 
aluno e permite também ao professor observar a situação didática e garantir sua capacidade de atingir o fim 
educacional pretendido. 
 

PRIMEIRA ETAPA: (Inserir título) 

Atividade  

Objetivos Específicos  

Descrição da atividade  

Recursos Necessários  

Resultados esperados  

Avaliação  

 

A Equipe julgou importante também escrever uma espécie de Orientação aos Professores, visto que as SD 
tomam forma de um produto resultante do Curso de Extensão, o que poderá ser compartilhado com os outros 
professores das redes públicas de ensino, e adaptados em seus respectivos ambientes e contextos de trabalho. 



 

 

Orientações aos professores 

 

 
 

 
CONCLUSÕES 
Até o momento da execução do Projeto, a Equipe tem observado avanços no engajamento dos orientadores e 
bolsistas, não só de participação no processo de formação, mas principalmente, as bolsistas se percebem como 
agentes de transformação social, sensíveis e capazes de qualificar suas praticas nos espaços de formação e 
atuação profissional. O processo de elaboração das sequências didáticas tem viabilizado a interação entre os 
membros da equipe, tendo sido a extensão universitária, o motor propulsor das engrenagens que giram a 
formação (inicial e continuada) e o ensino, por meio do trabalho acadêmico de pesquisa.  
Ao longo desse processo, o trabalho acadêmico de pesquisa vislumbrou construir e apresentar a concepção e 
os elementos que compõem a expressão escrita de uma sequência didática, que seria adotada no Projeto. As 
discussões encaminharam para a adaptação da perspectiva descrita como compreensão didática de Zabala, 
convergindo a um Modelo com forma e conteúdo, cujos elementos foram descritos nesse trabalho.  
Espera-se que na fase final, que envolverá o trabalho direto com o professor da rede pública de ensino, esse 
intercâmbio com a sociedade, possa estimular a utilização de tecnologias digitais visando ampliar a oferta de 
oportunidades em busca da melhoria da qualidade de vida da população roraimense. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, a produção leiteira possui importância econômica e social, sobretudo pela contribuição ao aumento da 
renda das famílias. No contexto dos sistemas de produção, a alimentação dos rebanhos é baseada, sobretudo, 
em forrageiras tropicais, que devido ao clima tropical presente em boa parte do território brasileiro, tem boa 
adaptação e produtividade (CÂNOVAS DELFINO, 2016). 
Em Roraima, a pecuária é a principal atividade agropecuária em termos de área ocupada e número de produtores 
(IBGE, 2021) com apelo econômico e social (BRAGA, 2016) e como no Brasil, a principal fonte de alimentação 
do rebanho são as pastagens, entretanto, essas pastagens não conseguem suprir todas as demandas 
nutricionais do rebanho, sobretudo, no período seco, o que contribuído para demanda por parte dos produtores 
de alternativas para suplementação do rebanho nesses (BRAGA, 2000; BENDAHAN, 2015). 
Por outro lado, a intensificação dos sistemas produtivos, com objetivo de produzir mais em menor área, com 
ganhos de produtividade e aumento dos ganhos econômicos, coloca o manejo alimentar do rebanho, como 
prioridade, pois os gastos com alimentação representam de 40% a 60% do custo total de produção (SALMAN, 
et. al 2011). 
Nesse sentido, o grande desafio da pecuária que tem nas forragens seu principal componente é fornecer, não 
apenas forragens nas quantidades adequadas, como também, com a qualidade necessária para que a forragem 
consumida possa ser traduzida em efetivos ganhos em produto animal (BENDAHAN, 2015).  
Recentemente, a Embrapa lançou duas cultivares de capins do gênero Penissetum, o BRS Capiaçu e GRS 
Kurumim, que são propagados vegetativamente e com altas produtividades (PEREIRA, et. al 2016) e 
rapidamente, têm sido adotados por produtores de diversas regiões brasileiras. 
Em Roraima, a expansão desses capins veio, primeiramente, por produtores, que estimulados por vídeos, em 
redes sociais, que mostram esses capins como uma excelente alternativa, compraram mudas pela internet, o 
que desencadeou um processo de adoção dessas cultivares no Estado, sobretudo no município de Boa Vista e 
arredores.  
Essas cultivares tem potencial, dependendo do manejo adotado, de se tornarem alternativas, sobretudo para o 
período da seca. Tem potencial produtivo, com cortes aos 50 dias, de cerca de 54 toneladas ha-1 de matéria 
natural e podendo chegar aos 90 dias próximos a 108 toneladas ha-1 (PEREIRA., et al 2016). 
Sabe-se que o estágio de desenvolvimento das forrageiras está relacionado com a sua composição química e 
qualidade, isto é, à medida que a idade avança, a forrageira perde qualidade, pois, ao crescer, ocorrem 
alterações na estrutura das plantas, elevação dos teores de carboidratos estruturais e lignina e 
consequentemente, reduzindo a digestibilidade e proteína bruta (CEDENO, et. al 2003), a despeito do aumento 
da produção forrageira, característica que para muitos produtores é a principal. Assim, para uma pecuária 
produtiva o balanceamento entre quantidade e qualidade deve se tornar prioridade. 
Nesse contexto, esse trabalho teve o objetivo diagnosticar como os produtores do município de Boa Vista e 
arredores estão manejando seus capins de corte. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia está baseada em entrevistas semiestruturadas com produtores. Na primeira parte foram coletados 
dados do produtor e da propriedade (Tabela 1). 

Tabela 1: Dados do proprietário e da propriedade coletado no início das entrevistas. 

1 Nome: 

2 Nome propriedade: 

3 Endereço: 

4 Coordenadas 

5 Tamanho total 
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6 Tamanho da área de pastagem 

Para a segunda parte, que foi realizada quando se percorreu a propriedade, utilizou-se o roteiro com o objetivo 
de se obter informações sobre o objetivo e manejo da capineira. 
Esse roteiro buscou identificar durante as conversas as seguintes questões: i) tamanho da área de capineira; ii) 
espécie(s) utilizadas; iii) forma de plantio; iv) fertilizações; v) controle de plantas daninhas; vi) parâmetro indicativo 
para o momento do corte; vii) irrigação; e viii) tipo de rebanho (corte, leite ou outros). 
Após a confecção do roteiro das entrevistas, buscou-se identificar produtores no município de Boa Vista. Para o 
alcance desse objetivo solicitou-se junto a técnicos da Secretaria da Agricultura do Estado e do Serviço Nacional 
de Aprendizado Rural uma lista de produtores que utilizam capins de corte como parte da alimentação do 
rebanho. 
Para as análises, compilaram-se, primeiramente, todas as respostas em uma planilha, em seguida, realizaram-
se as análises. 
Finalizando a metodologia, foi elaborado um mapa temático no software livre QGis utilizando as coordenadas 
coletadas nas visitas com objetivo de especializar no território, os produtores que utilizam capins de corte como 
parte da alimentação do rebanho. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram contatados 12 produtores, entretanto, só foi possível visitar 9, desses, sete estão localizados no município 
de Boa Vista, um em Alto Alegre e um no Cantá. Em relação a cultivar plantada, seis cultivam o BRS Capiaçu, 
dois o BRS Kurumim e um Camerum sp. (Figura 1). 
 

Figura 1: Mapa de espacialização por cultivar de capim utilizados pelos nove produtores entrevistados. 

 

fonte: os autores



 

 

Abaixo na Tabela 2 foram compiladas as respostas obtidas durante as visitas aos produtores. 

Tabela 2: Compilação das respostas dos produtores obtidas nas visitas às propriedades. 

Questões 
Produtores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Característica do rebanho e das áreas forrageiras existentes na propriedade 

Tipo rebanho Leite e ovinos Leite 
Leite e 
porco 

Leite Não Corte 
Caprinos - 

Leite 
Corte Corte 

Total rebanho 
bovino 

7 50 21 70 0 - 30 80 40 

Qt. vacas 5 30 5 42 0 - 20 - 26 

Vacas em lactação 3 8 3 18 0 - 3 - - 

Área total (ha) 20 27 48 18 32,9 12 7 90 100 

Área pastagem (ha) 4,5 21 4 10 0 - - 32 20 

Área capineira 2ha 0,5ha 0,4ha 2ha 0,375 6 0,1 2 2 

Práticas de implantação das capineras 

Cultura anterior Milho Horta Milho - Milho, soja - - - 
Melancia 

e 
abacaxi 

Espécie(s) 
BRS Capiaçu, 
BRS Canara e 
Camerum SP 

Capiaçu Kurumim Camerum sp Capiaçu Kurumim Capiaçu  Capiaçu Capiaçu 

Forma de plantio Cova Cova Cova Cova 
Plantadeira 

de 
mandioca 

Cova Cova Sulco Sulco 

Espaçamento (m) 1 a 1,2 0,70 0,80 1 1,50 0,70 0,80 1,5 0,9 a 1,2 

Adubação plantio 
Fósforo e 
esterco 

Não Esterco Esterco Não 
Calcário e 

NPK 
Esterco Fósforo Não 

Práticas de condução das capineras 

Adubação 
manutenção 

Esterco de 
ovinos e palha 

de arroz 
Não Esterco Não NK ureia Não NK Não 

Irrigação Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim 

Combate invasoras Não Não Não Capina Não Arranca Não Glifosato Não 

Parâmetro decisão 
dos cortes 

2,5 a 3m - 0,70cm 70 dias 1,5 m 0,70cm 1,7m 3m - 

  
 



 

 

Para as análises, dividiram-se as respostas em três grandes grupos, o primeiro com informações sobre as 
características do rebanho relativas ao tipo de rebanho, quantidade total de cabeças de vacas totais e em 
lactação, e características e quantificação das áreas forrageiras da propriedade (Tabela 2). 
O segundo grupo de informações apresentam-se dados referentes às práticas adotadas na implantação das 
capineiras e no último grupo de informações coletadas, buscou-se compreender as práticas de condução das 
capineiras, com foco no manejo (Tabela 2). 
Os rebanhos de bovinos, leite ou corte, estão presentes em oito das nove propriedades, em que cinco tem 
atividades de leite, três de corte, um tem ovinos, um possui caprinos e uma propriedade não possui rebanho, 
porém o objetivo do plantio é de alimentar animais de corte (Tabela 2). 
A média de cabeças de bovinos nas propriedades visitadas é de cerca de 42 cabeças, variando de quantidades 
absolutas entre 7 a 80 cabeças. Das 178 vacas em sistemas leiteiros 102 estavam em lactação. Finalmente, 
observou-se que em três propriedades as capineiras, também são destinadas a outros rebanhos animais, um 
de ovinos, um de caprinos e outro de suínos (Tabela 2). 
Às áreas totais das propriedades variaram entre 07 e 100 ha, as de pastagens entre 4 e 32 ha, sendo que em 
três propriedades não há pastagens. Em relação as áreas de capineiras, na maioria das propriedades, essas 
variaram entre 0,1 a 02 ha, e uma das propriedades tem 06 ha (Tabela 2). 
A combinação desses dados e as observações realizadas durante as visitas demonstram que o perfil 
predominante entre os produtores é de produção em pequena escala familiar. 
Analisando as práticas de implantação das capineiras, observou-se que seis dos nove produtores implantam 
suas capineiras de forma manual e em covas, dois deles em sulcos e um utilizando máquina de plantio de 
mandioca (Tabela 2). 
Os espaçamentos entre linhas variaram entre 0,70 e 1,5m e que as adubações de plantio são diferentes. Três 
produtores relataram que não adubam, pois, suas áreas já foram cultivadas por outras culturas agrícolas, quatro 
utilizam esterco. Três utilizaram alguma fonte de fertilizantes químicos e apenas um calcário (Tabela 2). 
Em relação as espécies utilizadas, constatou-se que seis produtores já possuem o BRS Capuaçu, dois o BRS 
Kurumim e três utilizam outras espécies (Tabela 2). 
Combinando as respostas e as observações realizadas durante as visitas, entende-se que há uma diversidade 
entre os produtores em relação às práticas de implantação, isso pode estar ligado às ferramentas, 
conhecimento técnico e oportunidade de acesso aos diferentes recursos que o produtor consegue ter (Tabela 
2). 
Em relação à condução das capineiras, cinco produtores indicaram que fazem adubações de cobertura, dois 
com esterco e três com fertilizantes químicos, porém apenas um faz essas adubações após cada corte. O 
controle de plantas daninhas é realizado, ao menos uma vez por ano em apenas três produtores, desses apenas 
um utiliza controle com herbicida, apenas um dos produtores falou que faz regularmente, e um realizou apenas 
na implantação (Tabela 2). 
Outras observações foram que sete dos nove produtores irrigam, dois não tem estratégia para decidir o 
momento ideal para o corte, um utiliza o número de dias entre um corte e outro como parâmetro para indicar o 
momento do corte e seis utilizam a altura do capim, que para o BRS Capiaçu variou entre 1,5 e 3metros (Tabela 
2). 
Uma constatação observada após todas as visitas é de que há um problema crônico de disponibilidade de mão 
de obra (diversos fatores) o que tem desestimulado, tento o plantio de novas áreas, como a melhoria na 
condução das capineira já implantadas, assim o BRS Kurumim tem aparecido como uma das alternativas para 
formação de pastagem rotacionada. 
 
CONCLUSÕES 
Há tendência entre os produtores entrevistados sair do BRS Capiaçu e adotar o BRS Kurumim, para pastejo 
devido à deficiência de mão de obra. 
Os produtores que pensam, ainda, em utilizar o BRS Capiaçu, pretendem passar para o corte mecanizado. 
Os manejos adotados pela maioria dos produtores são deficientes. 
O potencial produtivo dos capins BRS Capuaçu e BRS Kurumim não estão sendo aproveitados pelos 
produtores. 
Os principais pontos que devem compor os treinamentos são: i) relação idade de corte x quantidade x qualidade; 
ii) adubação de manutenção; iii) controle de invasoras; iv) cálculo da área a ser plantada levando em 
consideração o rebanho; v) planejamento dos cortes; vi) relação benefício/custo. 
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INTRODUÇÃO 
A Cesta Básica Nacional (Ração Essencial Mínima) relaciona um conjunto de alimentos que seria suficiente 
para o sustento e bem-estar de um trabalhador adulto ao longo de um mês, tomando como base o Decreto Lei 
nº. 399, de 30 de abril de 1938, que regulamenta a Lei n.º 185 de 14 de janeiro de 1936 – da instituição do 
Salário-Mínimo no Brasil. Este Decreto estabelece que o salário-mínimo é a remuneração devida ao trabalhador 
adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, capaz de satisfazer, em determinada época e região 
do país, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.  
De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE (2016), o 
Decreto-lei foi promulgado para estipular um parâmetro para pesquisas econômicas que serviriam para 
definição do salário-mínimo. A coleta dos preços dos itens da cesta básica acompanha a evolução do poder de 
compra do trabalhador por meio da geração de dados sobre as práticas de mercado quanto às políticas de 
preços. 
A pesquisa da Cesta Básica Nacional acompanha mensalmente a evolução de preços de treze produtos de 
alimentação, o monitoramento do seu custo obedece a critérios rigorosos e sistemáticos, sendo o DIEESE, 
responsável pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Contudo, o DIEESE não calcula e divulga 
o preço da cesta básica para todas as capitais brasileiras.  
De acordo com os critérios estabelecidos pelo Decreto Lei nº 399/38, em relação à cesta básica, o Brasil está 
dividido em três regiões (Tabela 1), sendo a região 1 composta pelos Estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal; a região 2 composta por Pernambuco, Bahia, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Pará, Amazonas, Piauí, Tocantins, Acre, Paraíba, Rondônia, Amapá, 
Roraima e Maranhão e a região 3 – composta por Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do 
Sul e Mato Grosso. 
 

Tabela 1. Itens da Cesta Básica: 
 

Alimentos Região 1 Região 2 Região 3 Nacional 

Carne 6,0 kg 4,5 kg 6,6 kg 6,0 kg 

Leite 7,5 I 6,0 I 7,5 I 15,0 I 

Feijão 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 

Arroz 3,0 kg 3,6 kg 3,0 kg 3,0 kg 

Farinha 1,5 kg 3,0 kg 1,5 kg 1,5 kg 

Batata 6,0 kg 

- 

6,0 kg 6,0 kg 

Legumes (Tomate) 9,0 kg 12,0 kg 9,0 kg 9,0 kg 

Pão francês 6,0 kg 6,0 kg 6,0 kg 6,0 kg 

Café em pó 600 gr 300 gr 600 gr 600 gr 

Frutas (Banana) 90 unid 90 unid 90 unid 90 unid 

Açúcar 3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 

Banha/Óleo 750 gr 750 gr 900 gr 1,5 kg 

Manteiga 750 gr 750 gr 750 gr 900 gr 
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   Fonte: Decreto Lei nº 399 de 1938 

 
Para o acompanhamento do preço da cesta básica são necessárias visitas in loco a diversos estabelecimentos 
comerciais (supermercados, minimercados, açougues, padarias e feiras-livres etc…), visando a coleta do preço 
dos produtos que podem gerar um volume considerável de dados. Além disso, as questões referentes a 
recursos financeiros e tempo também devem ser levadas em consideração. Atualmente, a informação tem sido 
valorizada e buscam-se formas eficientes de organizar o processo de trabalho e otimizar o tempo do 
profissional. 
Nesse cenário de coleta de dados primários, visando a otimização dos trabalhos de coleta de dados em campo, 
a KoBoToolbox, suíte de ferramentas Opensource baseadas no Open Data Kit (ODK), apresenta-se como uma 
alternativa para a coleta, tabulação, e armazenamento de tais dados. O KoBoToolbox é um conjunto de 
ferramentas para coleta de dados em campo. Desenvolvido pela Harvard Humanitarian Initiative, é um software 
gratuito e de código aberto, que funciona tanto online quanto off-line e pode ser acessado em vários dispositivos 
como computadores, smartphones, tablets e outros. Disponibiliza um servidor próprio para o gerenciamento e 
a coleta de dados, e este servidor possui uma ferramenta própria que facilita o desenvolvimento dos formulários. 
 
Diante do exposto, o presente estudo apresentará os resultados parciais da pesquisa da coleta de dados da 
Cesta Básica de Alimentos na cidade de Boa Vista - RR, realizada pela Secretaria de Planejamento e 
Orçamento de Roraima SEPLAN/RR, cujo objetivo é coletar e divulgar dados sobre os preços dos produtos que 
integram a cesta básica e iniciar o processo de acompanhamento mensal do custo médio da cesta básica de 
alimentos durante seis meses.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Trata-se de um estudo, de caráter descritivo e exploratório e, de forma a atingir os objetivos propostos nesta 
pesquisa, inicialmente para a definição das rotinas e processos do projeto levou-se em consideração o escopo 
do mesmo e o perfil dos técnicos da equipe envolvidos, o que acarretou na definição dos tipos de 
estabelecimentos para a  coleta dos dados, na escolha de softwares utilizados para a coleta de dados em 
campo e na seleção dos locais e distribuição das amostras de coleta por zonas urbanas do município definidas 
no plano diretor do município.    
A pesquisa sobre o preço da cesta básica de Boa Vista - RR foi instituída com base na metodologia utilizada 
DIEESE (2016) utilizando ainda, a composição da Cesta Básica definida para a região 2. O custo da cesta 
básica no município foi calculado pela SEPLAN, por meio da Coordenação-Geral de Estudos Econômicos e 
Sociais - CGEES e da Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação - CGMOA, contando ainda com a 
colaboração de 4 estagiários do curso de Geografia da UFRR.   
 
Para identificar os locais de compras dos consumidores boavistenses, por tipo de estabelecimento comercial, 
utilizou-se dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE na Pesquisa 
Orçamentária Familiar – POF (2017/2018). Para a espacialização dos estabelecimentos amostrais para a 
realização da coleta de acordo, por zonas urbanas do município utilizou-se o Software Google Earth Pro.  Para 
a definição dos produtos e marcas a serem pesquisados foi necessária a visita in loco dos técnicos da SEPLAN 
em 10 estabelecimentos comerciais para a identificação dos produtos e marcas mais vendidos.  
 
Posteriormente, buscou-se definir o modelo de formulário para a coleta dos preços com os produtos e marcas 
a serem pesquisados no KoboToolBox. Nessa etapa a utilização do KoBoToolBox é condicionada ao cadastro 
prévio do usuário, que pode ser feita a partir do sítio eletrônico, na opção de “inscrever-se”. O usuário deve 
cadastrar-se a partir da escolha de duas instâncias sugeridas no próprio sítio eletrônico. No KoBoToolBox, em 
seguida, realizou-se a confecção do formulário.  Essa etapa consiste primeiramente na criação de um novo 
projeto, escolhendo uma das seguintes opções: Construir do zero, usar um modelo, carregar um XLSForm ou 
importar um XLSForm via URL. Para essa pesquisa optou-se pela opção “Construir do zero”.  
O passo seguinte consiste na escolha das opções Nome do Projeto, Descrição e especificação do país e o 
setor onde este projeto será implantado. Com o projeto criado, é possível fazer a inserção das perguntas no 
formulário e especificações dos tipos de dados a serem levantados, e opções apresentadas pelo KoBoToolbox.  
Após a edição do formulário, é necessário fazer sua disponibilização, conforme figura 01. Por meio desse 
procedimento se permite o acesso de outros para os envios das respostas ao formulário, sendo possível editar 
também a quantidade de envios e se a coleta será on-line e/ou off-line. 
Para a pesquisa, optou-se pela coleta on-line e off-line devido à necessidade da ida a campo, onde, não 
raramente o pesquisador se depara com a falta de internet para o uso de aparelhos e aplicativos móveis. 
Definiu-se ainda que seriam coletadas em campo, o preço de 3 marcas para cada produto da cesta básica 
alimentar de forma fixa, bem como o preço de duas marcas flutuantes. Foram utilizadas perguntas objetivas, a 
fim de padronizar o formulário e facilitar a análise posterior das informações que seriam recolhidas. As questões 



 

 

envolviam a coleta do preço de todos os produtos da cesta básica, por exemplo preço do arroz branco agulhinha 
(1kg) marca tropical; preço do feijão carioquinha (1 kg) marca kicaldo e assim para os demais produtos.  
 

 Figura 01. Disponibilização do formulário utilizando o KoBoCollect. 

 
 Fonte: KoBoToolbox, Harvard Humanitarian Initiative, 2022. Organização: Os autores, 2022. 

 
A coleta de dados pode ser realizada em telefones, tablets e outros dispositivos utilizando-se um navegador de 
internet. Para sistemas Android também é possível utilizar o aplicativo “KoBoCollect” (figura 02).  
 

 
Google Play, 2022. Organização: Os autores, 2021 

 
 A partir da metodologia adotada foram coletados dados em 34 estabelecimentos comerciais ao total, conforme 
demonstra a figura 3, incluindo supermercados, hipermercados e minimercados, padarias, feiras livres e 
açougues distribuídos nas zonas urbanas da Cidade de Boa Vista-RR, a coleta foi realizada nos dias 1, 3, 4 e 
5 de julho. Para não divulgar os nomes dos estabelecimentos comerciais  pesquisados, aqui os mesmos 
receberam códigos com identificação com uso de letras. Para a definição da distribuição do número de amostras 
por zonas urbanas do município, observou-se os dados disponibilizados no Censo IBGE (2010), no que se 
refere à distribuição da população por bairro e a distribuição da renda da população.  
 

Figura 03- Mapa com a localização dos estabelecimentos comerciais pesquisados. 

 

Fonte: Google Earth Pro, 2022. Elaborado pelos autores,2022  

 
 
 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
De acordo com a metodologia empregada por esse estudo e análise dos dados coletados, para o mês de julho 
o valor dos produtos da da Cesta Básica de Alimentos em Boa Vista foi de R$ 579,54. Os valores médios por 
produtos podem ser observados no quadro 1.    
 

Quadro 1. Valor médio por produto da Cesta básica. 
 

Valor médio dos produtos Valores 

Arroz 4,14 

Açúcar 4,77 

Feijão 9,34 

Farinha 7,02 

Café 7,99 

Óleo 10,67 

Leite 7,60 

Manteiga 27,6 

Pão francês 11,59 

Carne 33,10 

Banana 5,08 

Tomate 9,23 

 
 
O valor médio dos produtos da Cesta básica, considerando as quantidades recomendadas para a região 2, na 
qual Boa Vista está inserida podem ser observados no quadro 2.   
 

Quadro 1. Valor médio por produto da Cesta básica. 
 

Valor médio de referência dos itens da Cesta 
Básica 

Arroz 14,43 

Açúcar 14,26 

Feijão 40,70 

Farinha de trigo 20,50 

Café 9,60 

Óleo 9,86 

Leite 41,06 

Manteiga 40,96 

Pão francês 63,44 

Carne 146,40 

Banana 56,87 

Tomate 121,46 

 

 
A análises dos dados permitiram ainda, inferir sobre o poder de compra do salário-mínimo nacional (Decreto 
399/1938). Para tanto, calculou-se o grau de comprometimento do salário-mínimo nacional em relação à cesta 
básica, dividindo-se o custo desses produtos básicos do mês, pelo valor do salário-mínimo líquido (descontado 
o valor de 7,5% de contribuição previdenciária), multiplicado por 100. Custo da cesta básica / (Salário mínimo-
7,5%)* 100. Nesta direção, verificou-se que, em julho de 2022, o trabalhador boa-vistense remunerado pelo 
piso nacional, comprometeu, em média, 47,8% de seu rendimento para adquirir os produtos desta cesta. 
  

CONCLUSÕES 
Este estudo demostrou que o uso do KoBoToolbox é intuitivo e agiliza a tarefa de coleta de dados em campo e 
a tabulação de dados, ao retirar do autor a tarefa de fazer a inserção manual em tabelas, ao criá-las de modo 
automático e praticamente instantâneo, fatores estes, que contribuem para a ampliação do tempo disponível 



 

 

para interpretação, e ainda reduz sensivelmente a possibilidade de erro. O emprego do software foi eficaz e 
possibilitou a coleta, tabulação e armazenamento dos dados sobre a Cesta básica de Boa Vista. Considerando 
os dados coletados e as análises estatísticas empregadas contatou-se que que o valor da cesta básica 
alimentar para o mês de julho de 2022 foi de R$ 579, 54 o que representa quase 50% do valor do salário-
mínimo. Sugere-se a continuidade da pesquisa para acompanhar a evolução do poder de compra do 
trabalhador.  
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INTRODUÇÃO 
As ocorrências recentes de grandes incêndios florestais na região sul do Estado de Roraima no evento El Niño 
de 2015-2016 (BARNI et al. 2021, FONSECA et al., 2017) e 2019 (ainda sem registro) podem ser consideradas 
como consequência da aplicação ineficiente de políticas públicas de ordenamento, controle e combate das 
queimadas realizadas por agricultores familiares e fazendeiros para a limpeza de roças e pastagens. As 
queimadas são utilizadas como ferramentas, principalmente, na renovação das pastagens e para a queima da 
biomassa de capoeiras em pousio. Em anos de secas muito severas, como as observadas na prevalência do 
fenômeno climático El Niño, essas queimadas podem servir como fontes de ignição para o espalhamento do 
fogo no sub-bosque das florestas adjacentes (ALENCAR et al., 2006, 2015; BARNI et al., 2015; 2021; 
FONSECA et al., 2017). Apesar das enormes dificuldades para a obtenção de conhecimentos a partir da 
ciência, o desenho e aplicação de políticas públicas eficientes necessitam, obrigatoriamente, estarem 
fortemente embasadas em informações de qualidade científica e não somente no conhecimento empírico do 
comportamento do fogo em determinada região. Fatores como clima, relevo e a distribuição de material 
combustível sobre o solo, por exemplo, são apontados como fundamentais para que focos de incêndios se 
alastrem rapidamente sobre diferentes tipos de vegetações (SOARES; BATISTA, 2007; SOARES et al., 2009). 
Nesse caso, com o conhecimento do regime climático e da distribuição das chuvas locais (p.ex., BARNI et al., 
2020) é possível traçar um calendário de queimas controladas que evitem a propagação do fogo além da sua 
área prescrita (p.ex., BARBOSA et al., 2003). No entanto, ainda faltaria o conhecimento científico do 
comportamento do fogo se alastrando e consumindo o material combustível no campo. Esse conhecimento é 
de difícil obtenção devido à influência da interação e diversidade de fatores associados à ignição do material 
combustível e da propagação do fogo no terreno. Neste sentido o estudo se propõe a responder às seguinte 
questões científicas: (i) Qual é a velocidade de propagação do fogo em pastagem (m s-1)? (ii) A direção de 
queima (Sul / Norte e Norte / Sul) afeta o tempo e a velocidade de queima das parcelas? Para isso é proposto 
a realização de um experimento de queima controlada na região sul do Estado para obtenção desses 
parâmetros. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Área de estudo – A unidade amostral foi instalada no sítio Taboca, de propriedade da Sra. Helena Machado 
Martins sob as coordenadas geográficas de 0o 50’ 37.87” de latitude Norte e  -60o 27’ 42.45” de longitude Oeste. 
O sitio está localizado no km 2,7 da vicinal 09 (Gleba Cachimbo) do Projeto de Assentamento Dirigido – PAD 
Anauá e a 13,5 km da sede municipal de Rorainópolis (Figura 1). A área de instalação do experimento é formada 
por capim quicuio (Brachiaria humidicola) e apresentava sinais pastoreio. A vegetação é representada por 
Floresta Ombrófila Densa de terras baixas (Db) (BARNI, et al., 2016). De acordo com o sistema de Köppen-
Geiger o tipo climático Af (equatorial de floresta) é predominante na região, variando entre 1900 a 2200 mm a 
precipitação média anual (BARNI et al., 2020). A temperatura média anual gira em torno de 26-28 graus 
centígrados (CLIMATE, 2020).  
 
Figura 1. Em (A) localização do município de Rorainópolis em relação ao Estado de Roraima. (B) Sede municipal de 
Rorainópolis e localização da área de estudo. (C) localização da unidade amostral no sítio Taboca.  



 

 

 
Fonte: os Autores. 

 

Desenho experimental – O desenho experimental foi definido a partir da instalação de uma unidade amostral 
contendo dezesseis parcelas de 1 m x 3 m (3 m2), separadas por aceiros/corredores de 1 metro entre elas e 
totalizando 48 m2. Um aceiro de 2 m de largura foi construído em torno da unidade amostral para garantir o 
isolamento da área e minimizar, ao máximo, a perda de controle sobre o fogo e evitar a ocorrência de incêndios 
florestais. Todas as parcelas foram instaladas em campo na direção norte / sul, no sentido do seu comprimento 
e devidamente demarcadas com balizas de 1,0 a 1,5 m de altura fincadas em cada vértice (Figura 2). 
 
Figura 2. Desenho experimental em (A). A área hachurada corresponde aos aceiros. SN = Direção Sul / Norte; NS = 
Direção Norte / Sul. Em (B) fotografia do momento da instalação da unidade amostral em campo.  

 
Fonte: os Autores. 

 

Medidas de segurança - O experimento foi realizado com a supervisão de dois soldados do corpo de 
bombeiros de Rorainópolis munidos de uma bomba costal abastecida com água. Os participantes da pesquisa 
estavam adequadamente vestidos e calçados com tênis. Apenas os soldados do corpo de bombeiros faziam a 
ignição do material combustível com o pinga-fogo para o início da queima de cada parcela (Figura 3). 
 



 

 

Figura 3. Soldados do corpo de bombeiros fazendo a ignição do material combustível com o pinga-fogo (A e B). 

 
Fonte: os Autores. 

 
Coleta de dados: Pré-queima e queima da biomassa - Antes do início da queima de cada unidade amostral 
foram coletados parâmetros (1) ambientais e (2) dos combustíveis nas sub-parcelas. Para determinação das 
condicionantes ambientais iniciais foi realizada a medida i. da temperatura do ar (To C); ii. Umidade Relativa 
do Ar (URA%); iii. Velocidade (m s-1) e; iv. direção do vento (Figura 4A). As condições iniciais dos combustíveis 
(2) foram determinadas a partir da coleta de oito amostras (26 x 26 cm) do material combustível no solo entre 
as parcelas de 1 a 4 com as parcelas de 5 a 8 (4 amostras) e entre as parcelas 5 a 8 e as parcelas 9 a 13 (+ 4 
amostras) aproveitando o material cortado dos aceiros para a instalação das parcelas. No local da retirada de 
cada amostra entre as sub-parcelas, foram medidos a: i. Altura da camada (cm) de combustível (capim) 
espalhado no solo; ii. Peso total da amostra (g) com material vivo e morto; iii. Pesou-se também a biomassa 
total (viva e morta) de um metro quadrado (1 m2) de combustíveis entre as parcelas descritas acima e de onde 
foram retiradas as amostras de 26 x 26 cm (Figura 4B). Foram queimadas oito parcelas na direção S/N e oito 
parcelas na direção N/S. A queima das parcelas foi realizada de modo alternado. Ou seja, a queima da primeira 
parcela foi realizada a no sentido S/N e na sequencia foi queimada a parcela adjacente na direção N/S, 
conforme o esquema representado na figura 2A. Essa ação se repetiu até que todas as parcelas foram 
queimadas. Para o controle do tempo foi anotada a hora e minutos do início de cada queima. Durante a queima 
dos combustíveis foi medida a altura máxima das chamas (Figura 4C). A equipe de alunos gravou / filmou 
(smartphone) o espalhamento do fogo em cada parcela. O tempo de queima de cada parcela foi cronometrado 
utilizando cronômetro de um smartphone. 
 
Figura 4. Termo higrômetro: parelho utilizado para medição da temperatura, umidade relativa do ar, direção e velocidade 
do vento (A). Em (B) balança digital portátil com capacidade para 40 kg. Em (C) medição da altura máxima das chamas 



 

 

 
Fonte: os Atores. 

Laboratório e Análise estatística - Em laboratório, o material vivo de cada amostra coletada em campo, foi 
separado do material morto. Na sequencia esses materiais foram pesados e secos em estufa à temperatura 
constante de 65º até a completa estabilização do peso. A estabilização do peso final das amostras foi 
caracterizado pós a verificação de peso constante nas últimas três medições. A análise estatística consistiu de 
Teste t de médias de Studant (variância homogênea) para avaliar o efeito da direção da ignição do fogo nas 
parcelas sobre o tempo de queima em segundos e foi executada no software livre R 3.1.1 (https://www.r-
project.org/).  
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Devido à ocorrência de chuvas no dia marcado para a realização do experimento (12/03/2021) as queimadas 
foram realizadas em duas ocasiões. No dia 12/03 foi realizada apenas a queima da parcela 01 e no dia 
19/03/2021 foram queimadas as parcelas restantes (02 a 16). 
 
Dados ambientais registrados no dia de execução do experimento -  A temperatura do ar variou de 35,4 
na queima da parcela 01 a 42,9 oC  quando foi queimada a parcela 15. A temperatura média foi registrada em 
39,1 oC. A Umidade Relativa do Ar (URA) variou de 57,5% no início da queima da parcela 01 (dia 12/03) a 
38,5% na queima da parcela 15, no dia 19/03, sendo registrada a média de 43,7% considerando todas as 
parcelas. A velocidade do vento variou de 0,9 m s-1 (3,2 km h-1) a 2,3 m s-1 (8,3 km h-1) (Tabela 1). Não houve 
predominância na direção do vento e este foi caracterizado como de fraca intensidade conforme Coelho (2019). 
Este fato pode ser explicado devido ao horário de realização das queimadas entre 11:30 às 14:30 horas (Figura 
5). 

Tabela 1. Temperatura do ar (oC), Umidade Relativa do Ar (URA%), velocidade (m s-1 e km h-1) e direção do vento de 
cada parcela. S= Sul; N= Norte; L= Leste e O= Oeste; Vel.= velocidade; Dir.= Direção. 

Variáveis / 
parcelas 

T Ar 
(OC) 

URA 
(%) 

Vel. Vento 
(m s-1) 

Vel. Vento 
(km h-1) 

Dir. Vento          
(N, S, L, O) 

S/N 
N/S 

01 35,4 57,5 1,3 4,7 NE S/N 
02 36,0 48,2 1,6 5,8 NE N/S 
03 40,00 40,7 1,0 3,6 NO S/N 
04 40,2 41,7 2,0 7,2 NE N/S 
05 36,4 48,8 2,3 8,3 NO N/S 
06 39,1 40,8 1,8 6,5 NE S/N 
07 37,7 44,1 1,0 3,6 LO N/S 
08 39,7 40,8 1,2 4,3 NE S/N 
09 38,6 45,6 1,6 5,8 NE S/N 
10 38,7 45,0 1,4 5,0 NE N/S 
11 39,0 43,3 1,1 4,0 NE S/N 
12 38,7 41,6 1,6 5,8 NE N/S 
13 40,5 41,0 0,9 3,2 SO S/N 



 

 

14 40,3 41,2 1,7 6,1 SO N/S 
15 42,9 38,5 2,3 8,3 SE S/N 
16 41,6 40,3 1,0 3,6 SE N/S 

Média 39,1 43,7 1,5 5,4   

 

Figura 5. Variação da Temperatura (T oC) e Umidade Relativa do Ar (%) de acordo com o horário de início da queima 
das parcelas em campo. 

 

Fonte: os Autores. 

 

Tempo de queima das parcelas - O melhor desempenho, em termos de tempo de queima (segundos) das 
parcelas, foi observado na queima da parcela 15 registrando 196,0 segundos (3min16seg). O pior desempenho 
foi observado na queima da parcela 01 registrando 636,0 segundos (10min36seg). O resultado da parcela 01 
ficou 109,8% acima da média registrada para todas as parcelas e que foi de 303,188 segundos ou 5min3,2seg 
(Tabela 2; Figura 6). O fraco desempenho da queima da parcela 01 pode ser explicado pela ocorrência de fraca 
precipitação durante a queima da parcela. No dia marcado para a queima das parcelas (12/03/2021) 
amanheceu nublado e ameaçando chuva. Após o término da queima da parcela 01 o clima fechou e a chuva 
aumentou a sua intensidade. Isto obrigou a suspender as queimas das parcelas naquele dia. O experimento 
continuou com a retomada das queimas das parcelas restantes (02 a 016) no dia 19/03/2021.  
 
Tabela 2. Direção, tempo e velocidade de queima das parcelas e altura das chamas. n= número; S/N= Sul / Norte; N/S= 

Norte / Sul; min= minuto; s= segundo e m s-1= metros por segundo. 
 

n Direção 
Tempo 
(min) 

Tempo 
(s) 

Velocidade 
(m s-1) 

Altura 
chamas 

(m) 

01 S/N 10:36 636,0 0,005 0,4 

02 N/S 06:05 365,0 0,008 1,0 

03 S/N 04:26 266,0 0,011 0,6 

04 N/S 05:18 318,0 0,009 1,0 

05 N/S 05:38 338,0 0,009 1,2 

06 S/N 05:06 306,0 0,010 1,2 

07 N/S 06:20 380,0 0,008 0,8 

08 S/N 04:58 298,0 0,010 1,0 

09 S/N 03:24 204,0 0,015 1,6 

10 N/S 04:00 240,0 0,013 1,0 

11 S/N 04:11 251,0 0,012 0,8 

12 N/S 04:43 283,0 0,011 1,2 

13 S/N 04:17 257,0 0,012 1,7 

14 N/S 04:14 254,0 0,012 1,6 

15 S/N 03:16 196,0 0,015 1,8 



 

 

16 N/S 04:19 259,0 0,012 0,8 

  Média 303,188 0,011 1,1 

 
Figura 6. Tempo (segundos) de queima das parcelas em campo. 

 
Fonte: os Autores. 

 

Velocidade de propagação do fogo - Considerando a velocidade de propagação do fogo (m s-1), 
acompanhando o observado para o tempo de queima (Tabela 2), a parcela de melhor desempenho também foi 
a parcela 15 (direção S/N) registrando a velocidade de 0.0153 m s-1 de espalhamento. O pior desempenho 
também foi observado para a parcela 01. A média de velocidade de propagação do fogo para a direção S/N foi 
registrada em 0,011 m s-1  e 0,010 m s-1 para a direção N/S. Estes valores foram 5 vezes menores do que a 
velocidade média (0,0526 m s-1) encontrada para a queima controlada da biomassa de pastagem considerando 
a inclinação do terreno variando entre 0º a 45º (BARNI et al., 2020b). O teste estatístico (Teste-t com duas 
amostras presumindo variâncias equivalentes: t= 2,1447 e p= 0,4277; α=0,05) mostrou que a direção de queima 
não afetou a velocidade de espalhamento do fogo nas parcelas (Figura 7). 
 

Figura 7. Velocidade de propagação do fogo nas parcelas em função da direção de queima. 

 
Fonte: os Autores. 

 
CONCLUSÕES 
Considerando a grande vulnerabilidade da floresta aos incêndios florestais a determinação da velocidade de 
propagação do fogo em pastagens e em condições de campo é de extrema importância para o entendimento 
do espalhamento do fogo no sub-bosque da floresta adjacente às pastagens. A direção de ignição do material 
combustível não influenciou o tempo de queima das parcelas no campo. 
 
AGRADECIMENTOS 



 

 

Agradecemos a Universidade Estadual de Roraima – UERR, pelo apoio institucional e ao Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBIC, na modalidade Ensino Médio (chamada interna 
CNPq/PIBICPIBIC-EM Nº 13/2020/UERR). Agradecemos também a Fundação Estadual do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – FEMARH, por conceder a licença para as queimadas experimentais; ao Corpo de 
Bombeiros de Rorainópolis e ao projeto TERRAMZ, pelo apoio logístico. Agradecemos, de forma especial, os 
proprietários do Sítio Taboca (Helena Machado Martins e Erivaldo de Souza Rego) por ceder o terreno para os 
experimentos de campo. 

___________________ 
ALENCAR, A. A; NEPSTAD, D.; DIAZ, M. D. V. Forest understory fire in the Brazilian Amazon in ENSO and non-ENSO years: area burned 

and committed carbon emissions. Earth Interactions, 10, 1–17. 2006. https://doi.org/10.1175/EI150.1. 

ALENCAR, A. A.; BRANDO, P. M.; ASNER, G. P.; PUTZ, F. E. Landscape fragmentation, severe drought and the new Amazon forest fire 

regime. Ecological Applications, 25(6): 1493–1505. 2015. https://doi.org/10.1890/14-1528.1. 

BARNI, P. E.; FEARNSIDE, P. M.; GRAÇA, P. M. L. A. Simulating deforestation and carbon loss in Amazonia: impacts in Brazil's Roraima 

state from reconstructing Highway BR-319 (Manaus-Porto Velho). Environmental Management., v. 55, n. 2, p. 259 - 278. 2015. 

https://doi.org/10.1007/s00267-014-0408-6. 

BARBOSA, R. I.; XAUD, M. R.; SILVA, G. F. N.; CATTÂNEO, A. C. Forest Fires in Roraima, Brazilian Amazonia. International Forest Fire 

News, 28 (jan-jul), p. 51-56. 2003. https://pdfs.semanticscholar.org/903d/d1e0114c6cdefe67c0ebb4fe1b87e95fa22c.pdf. 

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. 377, 170–181. 2016. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.07.010. 

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, 15 jul. 2020a. https://doi.org/10.14393/SN-v32-2020-52769. 

BARNI, P. E.; REGO, A. C. M.; NUNES, A. M. D; SANTOS, D. O.; REIS, E. P.; CRISÓSTOMO, E. S.; ET AL. Inclinação do terreno e tipo de 

material combustível afetam a velocidade de propagação do fogo em condições experimentais. Ambiente: Gestão e Desenvolvimento, v. 13, n. 2. 

p. 44-54. 2020b. https://doi.org/10.24979/ambiente.v13i2.368. 

BARNI, P. E.; REGO, A. C. M.; SILVA, F. C. F.; LOPES, R. A.; XAUD, H. A. M.; XAUD, M. R.; BARBOSA, R. I.; FEARNSIDE, P. M. Logging 

Amazon forest increased the severity and spread of fires during the 2015–2016 El Niño. Forest Ecology and Management, v. 500, 119652. 15 

pag. 2021. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119652. 

COELHO, T. Entenda a força do vento que atingiu o Rio de Janeiro; segunda pior em escala. Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-

saude/noticia/2019/02/07/entenda-a-forca-do-vento-que-atingiu-o-rio-de-janeiro-segunda-pior-em-escala.ghtml>. Acesso em: 26 de ago de 2022. 

2019. 

CLIMATE. 2020. Temperatura Média anual – Sul de Roraima. Disponível em: <https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/roraima-169>.  

Acesso: 21/11/2020. 2020. 
FONSECA, M. G.; ANDERSON, L. O.; ARAI, E.; SHIMABUKURO, Y. E.; XAUD, H. A. M.; XAUD, M. R.; MADANI, N.; WAGNER, F. H.; ARAGÃO, L. E. O. 
C. Climatic and anthropogenic drivers of northern Amazon fires during the 2015-2016 El Niño event. Ecological Applications, v. 27, n. 8, p.  2514-2527. 2017. 

https://doi.org/10.1002/eap.1628. 

SOARES, R. V.; BATISTA, A. C. Incêndios florestais: controle, efeitos e uso do fogo. Curitiba, Paraná: Gráfica AJIR, 2007. 264 p. ISBN-978-85-904353-2-7. 
SOARES, R. V.; NUNES, J. R. S.; BATISTA, A. C. Incêndios florestais no Brasil: o estado da arte. Curitiba, Paraná: Gráfica Capital, 2009. 246 p. ISBN-978-85-

904353-4-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119652


 

 

VÍDEOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: UMA POSSIBILIDADE DE UTILIZAR 
DIFERENTES MODOS DE EXPRESSÃO NO DISCURSO E DE MOVIMENTAR A SALA DE AULA 
 
SOUZA1, Marcelo Batista de, GAMA2, Marco Antônio Pereira da  

1Universidade Federal de Roraima (marcelo.souza@ufrr.br) 

2 Universidade Federal de Roraima (marco.ufrr@gmail.com) 

Palavras-Chave: vídeo digital, formação, professor.

INTRODUÇÃO 
A tecnologia digital é fruto de demandas sociais, um produto que evoluiu com o tempo para atender 
necessidades humanas. Segundo Borba, Almeida e Gracias (2018, p. 57, grifo nosso), “[...] a tecnologia digital 
não se reduz apenas a um acessório [...] sem efeito no processo de produção do conhecimento [...] não é 
encarada apenas como adereço [...], mas como provocadora de transformações; não é vista apenas como um 
meio [...] a produção de conhecimento é permeada por ela [...]”.  
Em particular, Borba, Almeida e Gracias (2018) ressaltam que mídias e tecnologias digitais assumem o mesmo 
papel na sala de aula, ao provocarem transformações nos modos de expressão comunicacionais e 
influenciarem o processo de ensino e aprendizagem com vistas à formação e ao desenvolvimento crítico do 
estudante.  
Nesse sentido, movidos pelo avanço da tecnologia digital e pela necessidade de provocar movimentos na sala 
de aula em tempos atuais, assim como, estimulados pelo desejo de produzir e compartilhar conhecimento 
matemático oferecemos um curso (híbrido) de 20 horas, vinculado ao projeto de extensão “Vídeos Digitais na 
Educação Matemática”, para professores que ensinam Matemática na escola pública. Ressaltamos que esse 
projeto está em andamento, sob coordenação do primeiro autor deste artigo (professor do Departamento de 
Matemática), e suas ações têm sido desenvolvidas com apoio do segundo autor (estudante bolsista vinculado 
ao curso de Licenciatura em Matemática). 
Na oportunidade, as vivências na sala de aula que antecederam a escrita do referido projeto nos sensibilizaram 
a lançar sementes, em mentes e corações, que pudessem ser (suficientemente) capazes de estimular 
professores (participantes do curso de extensão) a compartilharem com estudantes em seus ambientes de 
trabalho, no chão da escola, experiências vivenciadas no referido curso, a saber, que tem oferecido 
possibilidades de uso de tecnologias associadas à produção de vídeos digitais em atividades matemáticas.  
Em nosso entendimento, ao considerarmos o exposto abrimos espaço para reflexão de práticas pedagógicas 
e de movimentos que podem ser criados na sala de aula quando estudantes são estimulados a assumir o 
protagonismo de suas próprias aprendizagens. 
Diante disso, no referido curso disponibilizamos 100 vagas distribuídas em cinco turmas de 20 professores 
(com tempo de duração de 20 horas dedicadas a cada uma delas). Investimos em planejamento, confecção e 
uso de materiais (seleção/leitura de textos e produções digitais, uso/criação de sala virtual, 
execução/desenvolvimento de atividades, construção/manipulação de protótipos, elaboração/execução de 
roteiros e produção/análise de vídeos digitais) e, com isso, canalizamos esforços para: 1) estabelecer um 
diálogo sobre tendências em Educação Matemática que incentivam a problematização, a investigação de 
conceitos e a exploração de ideias matemáticas em contextos não matemáticos (BORBA; VILLARREAL, 2005); 
2) desenvolver habilidades no processo de produção e edição de vídeos digitais relacionada à prática 
pedagógica de Matemática (OECHSLER, 2018); e 3) estimular a inclusão de recursos semióticos da linguagem, 
do simbolismo matemático e da exibição visual na elaboração de discursos em produções digitais 
(O’HALLORAN, 2005). 
Com os referidos objetivos definidos buscamos apoio em Borba e Villarreal (2005), autores que sustentam a 
noção do construto seres-humanos-com-mídias, e consideramos que o conhecimento produzido por meio de 
interações entre humanos e não humanos (mídias e tecnologias digitais) valoriza o caráter coletivo na formação 
continuada de professores, cuja ação proposta se volta para profissionais que ensinam Matemática na escola 
pública e que, por consequência, podem estender suas vivências nessa formação como possibilidade de 
desenvolver atividades na sala de aula.  
Em vista disso, sem desmerecer qualquer recurso tecnológico, priorizamos a noção “[...] de que o conhecimento 
produzido por tecnologias digitais [...] se difere qualitativamente daquele que é produzido por outras tecnologias 
como o lápis e papel [...]” (SOUZA; GAMA, 2022, p. 2). Nesse caminho, nos sentimos mobilizados a identificar 
formas de expressão matemática quando a coletividade (presente na relação entre humanos e não humanos) 
é considerada como unidade produtora de conhecimento, ou seja, identificar formas de expressão matemática 
no coletivo pensante formado por seres-humanos-com-mídias.  
Sendo assim, concordamos com Borba e Villarreal (2005) e, por essa razão, compreendemos que as mídias 
condicionam, no entanto, não determinam as formas do pensar matemático. Inclusive, destacamos em Gama 
e Souza (2022, p. 1) que a “[...] tecnologia digital tem transformado o poder de ação do ser humano” e que 



 

 

refletir sobre isso é oferecer possibilidades de transformar a realidade da sala de aula na qual estudantes 
“vivem” conectados (o tempo todo) a recursos tecnológicos. 
Em consonância com essa noção de seres-humanos-com-mídias, enfatizamos que os vídeos digitais 
abordados em Gama (2022), Souza e Gama (2022), Souza (2016, 2019, 2021a, 2021b, 2022), Souza, Fontes 
e Borba (2019), Souza e Borba (2018, 2019, 2021), Gama e Souza (2022), Souza e Reis (2022), Souza, Borba 
e Amaral (2017), Borba, Souto e Canedo Junior (2022), Canedo Junior (2021) e Oechsler (2018), exploram 
concepções de uso da tecnologia digital na Educação Matemática e realçam naturalmente expressões de 
ambientes nos quais suas diferentes produções foram idealizadas (KRESS, 2010). 
Desse modo, com essas concepções de conhecimento e experiências vivenciadas na sala de aula, 
“percebemos [...] que a produção de vídeos digitais configura um processo de colaboração entre estudantes e 
a pesquisa. Por essa razão, [...] entendemos que novos meios e processos de produção de conhecimentos 
podem ser criados para ampliar o acesso ao saber” (SOUZA; GAMA, 2022, p. 2), tendo em vista o 
desenvolvimento social e tecnológico da região e do país.     
Nessa direção, temos a compreensão de que os vídeos digitais abrem possibilidades de diálogo em cenários 
nos quais o discurso multimodal (O’HALLORAN, 2005), a narrativa fílmica (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1993) e 
o construto seres-humanos-com-mídias servem de lente teórica para analisar como as tecnologias digitais 
“moldam a produção de sentidos e a reorganização do pensamento” (BORBA; SCUCUGLIA; GADANIDIS, 
2015, p. 118-119). Por essa razão, concordamos com Souza e Gama (2022, p. 2) ao ressaltarem que “[...] a 
produção de vídeos pode engajar professores ao formar coletivos pensantes de seres-humanos-com-mídias 
[...] nos diferentes cenários da sala de aula”. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Conforme previsto no referido projeto de extensão (que segue em andamento), a criação e a organização de 
dois espaços virtuais têm apoiado o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim 
como, têm auxiliado a realização de atividades administrativas, sendo que a primeira se refere ao projeto em si 
e a segunda trata exclusivamente de um curso de extensão vinculado a esse projeto. Além disso, cabe destacar 
que priorizamos a abordagem de pesquisa qualitativa e, especificamente para exemplificar impressões iniciais 
do projeto, recorremos a registros do bolsista, ao questionário que ele mesmo respondeu e à entrevista de um 
professor (participante do curso). 
1. Sala virtual do projeto de extensão 
Nesse espaço organizamos documentos e situamos a equipe (coordenador e bolsista) ao longo do projeto. 
Desse modo, dividimos o desenvolvimento das ações em quatro partes para tratar sobre: administrativos; 
ensino; pesquisa; e extensão. A página principal do referido projeto é ilustrada na Figura 1.  
 

Figura 1 – Sala virtual do projeto de extensão 

  
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
Nesse caso ilustrado na Figura 1, as partes auxiliam o desenvolvimento do projeto (todo), conforme destacamos 
a seguir. 
Administrativos 
Nesse item criamos sete links para: 1) socializar atas de reunião do projeto; 2) disponibilizar o contrato assinado 
com a Universidade; 3) receber relatório de atividades mensais do bolsista; 4) acessar/comentar o registro de 
atividades diárias/semanais do bolsista; 5) compartilhar fotos de encontros do projeto; 6) explicitar horários para 
cumprimento das 12 horas semanais acordados com o bolsista; 7) orientar o preenchimento de relatórios; e 8) 
armazenar cópias de relatórios já assinados que servem como fonte de consulta.  
Ensino 



 

 

Em relação ao item ensino, na sala virtual disponibilizamos três links com: 1) atividades matemáticas 
desenvolvidas ao longo do projeto; 2) textos para leitura e discussão; e 3) vídeos digitais que deveriam ser 
assistidos e discutidos em reuniões semanais. 
Pesquisa 
Quanto ao item pesquisa, incluímos três links na sala virtual, a saber: 1) artigos escritos no âmbito do projeto 
(pela equipe); 2) divulgação de eventos; e 3) desenvolvimento de produtos (atividades confeccionadas, 
protótipos construídos, roteiros elaborados, vídeos produzidos e link do site (em construção) para divulgação 
desse material). 
Extensão 
Em relação ao item extensão da sala virtual, compartilhamos três links contendo: 1) o cronograma do projeto; 
2) a avaliação do projeto; e 3) os registros do curso de extensão. 
2. Sala virtual do curso de extensão 
Nesse outro espaço virtual, além de organizarmos ações do referido projeto, primamos pela acomodação dos 
participantes do curso de extensão. Desse modo, definimos a roteirização de estudos semanais (Figura 2). 
   

Figura 2 – Exemplo de roteiro de estudos do curso de extensão (em execução) 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
Essa roteirização orientou o planejamento das atividades e o uso de numeração ajudou a situar os participantes 
do curso. Em relação à organização da sala virtual, distribuímos o conteúdo da seguinte forma: 1) artigos 
científicos; 2) atividades de ensino; 3) material de apoio; 4) minha produção; e 5) vídeos digitais. A Figura 3 
ilustra a página principal da sala virtual do referido curso. 
 

Figura 3 – Sala virtual do curso de extensão 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
De forma geral, nesses itens foram disponibilizados seis “Artigos científicos” e, quanto às “Atividades de ensino”, 
previmos nove delas sendo integradas ao uso de tecnologia digital na Matemática, à possibilidade de criação 
de cenários de investigação e ao desenvolvimento de protótipos. Isso foi pensado para promovermos reflexões 
sobre: a inserção da tecnologia digital no processo educacional; a relação da álgebra com a geometria; o 
estímulo ao raciocínio e o engajamento dos participantes do curso; e a exploração de conceitos, definições, 
propriedades e demonstrações matemáticas. Além disso, disponibilizamos “Material de apoio” para orientar a 
elaboração de roteiro e a produção de vídeos digitais. Cabe destacar que esse item trata de algo importante, a 
certificação prevista no projeto, concedida apenas para participantes que produzissem e enviassem vídeo digital 
ao final do curso. Em especial, os critérios observados nessas produções são pautados pelo seguinte: tempo 
máximo de cinco minutos; criatividade e imaginação; conceito e/ou ideia matemática; e recursos artísticos-



 

 

tecnológicos. Cabe ressaltar que não se trata de uma avaliação, mas sim de uma análise realizada pela equipe 
do projeto para compreender como produtores de vídeos digitais combinam recursos semióticos na elaboração 
de seus discursos. E mais, disponibilizamos (ainda) na sala virtual do curso de extensão o item “Minha 
produção”, que contém três links destinados ao envio das produções autorais por etapas (roteiros, imagens 
captadas e o vídeo digital), além de 20 “Vídeos digitais” para assistimos e comentarmos no referido curso.   
 
3. Abordagem de pesquisa qualitativa e escolha de procedimentos metodológicos 
Em relação à investigação dos dados, cabe destacar que priorizamos a abordagem de pesquisa qualitativa para 
compreender fenômenos observados no âmbito do projeto, assim como, recorremos a registros diários do 
bolsista e as suas falas em resposta a um (breve) questionário, à entrevista com participantes do curso de 
extensão, à experiência replicada no chão de escola e à análise de vídeos autorais (de professores/estudantes). 
Em especial, por conta da limitação de espaço e de tempo, neste artigo abordaremos três desses elementos 
para ilustrar o contexto do projeto, a saber, destacaremos apenas registros diários e respostas do bolsista, além 
de trechos da entrevista concedida por um dos participantes do curso de extensão.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
1. Alguns registros diários do bolsista (destacados em 1ª pessoa do singular) 
No primeiro encontro foi apresentado como ações do projeto seriam desenvolvidas ao longo do tempo. Na 
oportunidade, houve destaque para as 12 horas semanais que precisariam ser dedicadas ao referido projeto e 
para a parceria existente com a equipe do projeto (de extensão) intitulado “Sequências Didáticas na Educação 
Matemática”. Em especial, uma das ações do projeto “Vídeos Digitais na Educação Matemática” previa um 
curso de extensão voltado para professores que ensinam Matemática na escola pública. Nesse encontro, a 
coordenação alertou para pontos importantes como, por exemplo, a possibilidade do bolsista (integrante do 
projeto) criar/executar atividades de ensino, construir protótipos, elaborar roteiros, produzir vídeos digitais e 
vivenciar experiências ao assumir o papel de professor. 
Na sequência a coordenação passou uma atividade de Geometria Analítica que continha uma sequência de 
passos a serem executados com uso do GeoGebra (instalado no celular). Naquele momento, não dava para 
dizer do que se tratava exatamente, mas com o passar do tempo, ao manipular alguns objetos do protótipo 
criado, sugeridos na atividade, deu para ter alguma noção e, após explicação da coordenação, deu para 
compreender que a área do paralelogramo equivalia ao módulo do produto vetorial de dois vetores.     
Em outro momento, após a conclusão dessa atividade foi explorada a gravação/edição de vídeos com o objetivo 
de (tempos depois) submetê-lo ao VI Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática 
(https://www.festivalvideomat.com/). Nessa produção, era possível fazer uma apresentação pessoal, inserir 
legendas, adicionar explicação acerca do resultado da atividade, apontar referência utilizada e explicar 
matematicamente a relação de vetores com o cálculo da área da figura. Após a submissão dessa produção, 
passado algum tempo o comitê avaliador do evento sugeriu ajustes para sua melhoria, no entanto, não houve 
tempo hábil para atendê-lo, devido ao envolvimento com outras atividades acadêmicas. 
Mais adiante, as ações do projeto de extensão ganharam espaço no grupo de pesquisa “Tecnologias Digitais e 
Educação Matemática (TEDIEM)”, que também é dirigido pelo coordenador do projeto de extensão “Vídeos 
Digitais na Educação Matemática”. As percepções iniciais mostraram que o TEDIEM compartilhava, lia e 
discutia textos com seus integrantes e pessoas convidadas. Por exemplo, a obra intitulada “Vídeos na Educação 
Matemática: Paulo Freire e a quinta fase das tecnologias digitais”, escrito por Borba, Souto e Canedo Junior 
(2022), permeou várias discussões ao longo de encontros desse grupo e, em conversa com o TEDIEM, um dos 
capítulos desse livro foi lido e apresentado pela equipe do projeto de extensão. Em outra ocasião, houve 
sugestões para a leitura do artigo “Quando o ‘bem simples’ é significar a multiplicação de matrizes: um vídeo 
produzido por estudantes” (SOUZA, 2022), escrito pela coordenação do TEDIEM, logo após terem sido 
iniciadas as atividades do referido projeto. 
Na ocasião, a proposta era apresentar um (outro) tema que seria abordado ao longo do projeto: a análise de 
vídeos digitais à luz da multimodalidade. Feito isso, em data e horário marcados, o grupo de pesquisa discutiu 
o artigo para reflexões posteriores.  
Em outro momento, também foi abordada a construção de parábola, elipse e hipérbole com uso do GeoGebra 
e, apoiado nisso, houve recomendação para que as atividades de ensino referentes a esse conteúdo fossem 
elaboradas com o objetivo de atender aos professores inscritos no curso de extensão. 
Passados cerca de dois meses do início do projeto, algumas de suas ações ficaram marcadas no XIV Encontro 
Nacional de Educação Matemática, evento realizado de forma online em 2022, organizado pela Sociedade 
Brasileira de Educação Matemática (SBEM). Na ocasião, o artigo intitulado “Análise semiótica de vídeos digitais 
produzidos por estudantes” foi apresentado (SOUZA; GAMA, 2022). Cabe destacar que essa experiência 
produziu um sentimento de gratidão, pois o trabalho recebeu destaque e, com isso, a participação no evento 
se mostrou enriquecedora para a sua equipe.  



 

 

Em agosto, seguindo o cronograma de ações do projeto, a primeira turma do curso de extensão foi iniciada 
com dois professores da escola pública matriculados, sendo que apenas um deles conseguiu acompanhar e 
concluir o curso, a saber, um ex-aluno do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de 
Roraima. No início, as pretensões do curso foram compartilhadas com os presentes, além disso foram 
apresentadas diferentes abordagens de produções disponíveis na internet. Na ocasião, a aposta do curso se 
apoiou nessa tendência pedagógica para explorar o uso de vídeos digitais na sala de aula de Matemática. Com 
essa semente lançada, o resultado trouxe o primeiro fruto depois de algum tempo, uma produção elaborada 
pelo professor participante do curso de extensão. Em especial, cabe destacar que sua motivação foi 
surpreendente, pois ele estendeu o tema (produção de vídeos) para uma atividade realizada com suas turmas 
na escola.  
Em setembro, mais resultados de ações do projeto puderam ser compartilhados em outros dois artigos. Dessa 
vez, registros do projeto foram estampados no V Encontro de Práticas Educativas Digitais (E-PED), um evento 
que foi realizado em 2022 com organização do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN).  
 
2. Algumas respostas do bolsista ao questionário após realização de uma atividade de ensino 
No decorrer do projeto, o bolsista pode manifestar suas impressões ao realizar a atividade de ensino que 
envolveu o conteúdo de parábola. Na oportunidade, ele destacou a facilidade que teve para construir o protótipo 
ao dizer: “Tive facilidade, já tinha construído outros como o ponto que divide um segmento [de reta numa razão 
dada], interpretação geométrica do produto escalar entre dois vetores”. O bolsista também ressaltou o seu nível 
de conhecimento sobre vetores quando declarou: “Nível bom, tive a oportunidade de estudar na matéria de 
geometria analítica. Por exemplo, a relação de equipolência em que um conjunto de retas orientadas possuem 
mesma direção, sentido e módulo”.  
Ao ser questionado se teria cursado alguma disciplina na qual abordou o conteúdo de vetores, ele apenas 
mencionou a Geometria Analítica e a Álgebra Linear. O bolsista também falou sobre suas percepções ao 
construir o protótipo e comentou: “Foi realmente bastante construtivo, no sentido de ver o processo e o 
resultado, e perceber como realmente funciona uma parábola, não somente ver de forma algébrica, e sim 
vinculado a geometria e não também de forma estática, mas dinâmica [para] que possamos animá-lo”. 
Ele ainda refletiu sobre a possibilidade de pensar-com-tecnologias ao dizer: “Sim, muito possível, eu diria que 
até a maneira sensata e colaborativa de se pensar, não ficamos somente naquele modelo de ensino tradicional, 
lápis e papel, e sim [foi explorado] algo que podemos visualizar e animar o protótipo, o aluno não fica mais sem 
conseguir visualizar aquela forma geométrica, ajuda demais no ensino e pensar matemático”. 
 
3. Trechos da entrevista concedida por um professor (participante do curso de extensão) 
Na ocasião da realização da entrevista, estávamos em nosso terceiro e último encontro presencial e logo, de 
início, o professor fez questão de manifestar: 
 

Professor: o envolvimento da equipe excelente, nota máxima para os senhores. Apoio, situação 
dos fóruns tirando dúvidas, parte não presencial de parabéns [...] Quanto à minha formação, eu 
acho que é de grande valia esse momento [...] a qualidade dessa participação é a melhor possível 
tanto nas aulas presenciais quanto os momentos que a gente está a distância [...] eu entrava no 
sistema online, no AVA e verificava as atividades propostas pela equipe do projeto tanto a leitura 
de artigos quanto os tutoriais quanto o material de apoio para me embasar e criar o projeto final. 

 

Em sua leitura, ele avaliou aspectos das produções utilizadas ao longo do curso (sala virtual, vídeos, artigos, 
atividades, material de apoio) ao dizer: 
 

Professor: avalio como excelente. Materiais extremamente atualizados, mostram que essa 
tendência veio para ficar [...] foi muito explorada nesse momento de pandemia [...] veio para 
dominar a sala de aula [...] as universidades. Muitos locais que só tinham o ensino presencial 
resolveram adotar o ensino híbrido e a confecção de vídeos no ensino da Matemática vem para 
ajudar. É mais um recurso [...] valoro como excelente a escolha dos artigos, a escolha dos vídeos 
apresentados [...] a sala virtual é bastante interativa. Você pode ir marcando as atividades que 
você vai realizando [...] evoluindo. Os fóruns são [...] intuitivos [...] olha que interessante: eu já 
tinha contato com AVA, mas ele está muito mais moderno. Não sei se foi uma evolução dos 
senhores ou da universidade, mas ele está bem mais atualizado [...].  
 

Além disso, o participante demonstrou ter curtido o uso de vídeos curtos ao longo do curso, alguns produzidos 
pela equipe do projeto, e outros disponíveis na internet, quando ressaltou: 
 

Professor: [...] excelente também, nota máxima. É interessante ver [...] outros professores 
fazendo vídeos em Educação Matemática [...] ver professores envolvendo seus alunos nessa 
temática. Só quem tem a ganhar é a Educação. É uma bagagem para o professor que, às vezes, 



 

 

não tem contato com essas tecnologias. Eles aprendem muito mais do que passar o conteúdo 
[...] eu avalio como uma troca. Foi muito interessante observar isso nos vídeos propostos. 

 

Ao participante do curso foi solicitado falar sobre inspirações (presentes) nos referidos vídeos para elaborar 
sua produção e ele declarou o seguinte: 
 

Professor: sim, me inspiraria, me inspirei [...] [por exemplo] aquele de Brumadinho – MG 
fenomenal. Eu gostei bastante, porque é uma Matemática que é já difícil da gente explicar aqui 
no Ensino Superior. Cálculo de áreas de figuras planas não conhecidas. Já é uma dificuldade de 
você mostrar. Então a professora mesmo no Ensino Fundamental introduziu assuntos 
extremamente sofisticados de limitar a área por retângulos. Eu achei muito interessante. Isso vai 
passando um conceito intuitivo de outras coisas mais avançadas. Achei isso muito legal!  

 

Ao participante foi lembrado que, durante à realização das atividades de ensino, a proposta do curso explorou 
o uso do celular e ele fez questão de enfatizar que: 
 

Professor: o celular é uma ferramenta que a gente tem a mão [...] acredito que quanto mais 
atividades [...] voltadas para uso do celular [melhor] [...] são muito interessantes tanto para 
professores [...] quanto para os alunos [...] O celular é uma ferramenta que substitui outras coisas: 
o computador, o calendário. Ele não é só um objeto de ligação. Tem o próprio uso da calculadora 
que era visto como vilão antigamente. Hoje é explorado na Matemática em diversos exemplos. 
Então eu acho que quanto mais a gente puder utilizar o celular é melhor.  

 

Em relação aos folders, o participante do curso manifestou o quão úteis foram na produção de seu vídeo quando 
realçou, por exemplo:  
 

Professor: [...] o folder nº 1, o roteiro, muito interessante. Eu sabia que tinha que escrever sobre 
um norte, mas ele me orientou bastante como gravar os materiais, separar em cenas [...] A 
situação do enquadramento eu tentei atentar [...] para isso [...] mesmo não tendo todos os 
recursos disponíveis para fazer um vídeo de qualidade a gente pode criar outras formas [para] 
[...] sanar certa falta de outros materiais [...] com o celular a gente já consegue [...].  

 

O participante do curso também tratou sobre a realização do curso de extensão e avaliou: 
 

Professor: [...] como excelente. É difícil nós termos iniciativas como essa aqui no estado [...] não 
vemos muitas iniciativas voltadas para professores de Matemática do estado. Então, eu achei 
muito interessante essa iniciativa, pioneira [...] então eu acho muito válida a ideia tanto do projeto 
de vídeos digitais na Educação Matemática quanto outros projetos [...] essa formação continuada 
é extremamente importante.  

 

Por fim, ele manifestou se recomendaria o curso de extensão para professores da rede pública ao dizer o 
seguinte: 
 

Professor: [...] já estou recomendando para vários professores que venham fazer o curso que é 
um ambiente muito interessante. A gente que sai da universidade [...] [tem] um certo receio de 
retornar [...] é um momento de formar, de crescer como profissional, porque nós já estamos no 
mercado de trabalho. Então eu avalio como positivo [...]. 

 

Na oportunidade, o referido participante do curso de extensão abordou elementos importantes em suas 
respostas que nos levaram a pensar em aproximações do trabalho que desenvolvemos na Universidade e que 
podem se estender até a escola pública. Esse elemento é central e nos possibilita acreditar na produção de 
vídeos como uma tendência pedagógica. 

 

CONCLUSÕES 
Em tempos atuais, é preciso reconhecer o papel de professores que ensinam matemática como agentes de 
transformação social (no chão de escola), pois eles podem fazer a diferença em seus ambientes de trabalho. 
Por essa razão, entendemos a necessidade de aproximar a universidade da escola e de oferecer formação 
continuada para esses profissionais, buscando explorar “novas” metodologias que podem ser utilizadas na sala 
de aula e que podem “estar ao alcance dos estudantes” da educação básica. Por outro lado, cabe destacar que 
esses estudantes estão “cheios de energia” nessa fase da vida, o que por sinal pode ajudar professores a 
pensar atividades, que explorem parte dela, sem desconsiderar o que (naturalmente) esses estudantes mais 
gostam, ou que são estimulados a aprender ou a utilizar em seus espaços de convívio na escola, e/ou, com 
familiares e amigos(as). 



 

 

É importante observar ainda que a popularização da internet e do celular têm impulsionado redes sociais e 
plataformas de streaming que, de algum modo, são utilizadas por esses estudantes. Nesse sentido, essa 
popularização oferece oportunidades para que a tecnologia digital possa também ser pensada para fazer a 
diferença em espaços educacionais. Apostar na produção de vídeos digitais voltada para o ensino de 
Matemática apresenta aos estudantes outras possibilidades de expressão que se diferem, por exemplo, do 
“simples” uso do lápis e papel em atividades avaliativas. Em especial, explorar vídeos digitais com esse viés 
pode abrir caminho para transformação da sala de aula de Matemática que, em pleno século XXI, é 
“frequentada” por uma geração que tem a internet e o celular como mídias de referência. 
Com esse entendimento, consideramos a relação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão, assim como, 
reconhecemos que essa indissociabilidade situa professor, bolsista e estudantes (no chão da escola) como 
protagonistas de suas formações. Desse modo, entendemos a necessidade de fortalecimento dessas relações 
para suprimir/encurtar distâncias entre políticas extensionistas e a produção acadêmica. 
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INTRODUÇÃO 
O ensino de meteorologia e climatologia em cursos universitários ligados às “Ciências Exatas e da Terra” é 
fundamental para a compreensão e entendimento dos fenômenos meteorológicos e o funcionamento da 
circulação atmosférica terrestre (p. ex. AYOADE, 1996; CAVALCANTE & FERREIRA, 2021). No entanto a falta 
de laboratórios e instrumentos especializados nas universidades brasileiras dificulta o aprendizado dos 
discentes devido à impossibilidade de aplicação de aulas práticas. Como uma possível alternativa para esse 
tipo de problema o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – ME (BRASIL-ME, 2018) publicou a resolução nº 7, de 18 
de dezembro de 2018, estabelecendo as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira e 
determinando em seu artigo 4º que as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) 
do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz 
curricular dos cursos. Neste contexto, foi proposto pelos discentes da disciplina EFLO(II) 030 – 
METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA (Turma do quinto semestre) da Universidade Estadual de Roraima – 
UERR, um projeto de extensão envolvendo alunos do Ensino Fundamental e Médio da Escola Estadual Padre 
Eugênio Possamai, em Rorainópolis. O projeto de extensão teve como objetivos principais: (1) Divulgar o curso 
de Engenharia Florestal para a comunidade estudantil; (2) Disseminar o conhecimento técnico / científico para 
alunos da rede estadual de ensino e; (3) Atender à resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018. O estudo atual 
explora os resultados obtidos a partir da execução desse projeto de extensão, intitulado: “Trabalhando dados 
meteorológicos com alunos do ensino fundamental e médio na escola estadual Padre Eugênio Possamai” e 
inscrito no SEI sob a matrícula 17201.002067/2022.39.  No desenvolvimento do projeto os discentes da UERR 
realizaram três encontros / oficinas com os alunos da Escola Estadual Padre Eugênio Possamai para construir 
pluviômetros a partir de garrafas PET (PolyEthylene Terephthalate) e ensinar como utilizá-los para quantificar 
a água da chuva (precipitação) que cai nas dependências da escola (pátio) / casa (quintal) e nos bairros da 
cidade. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Área de estudo – A área de estudo compreendeu a sede municipal de Rorainópolis, localizada na região sul 
do Estado de Roraima (Figura 1). A vegetação é representada por Floresta Ombrófila Densa de terras baixas 
(Db) (BARNI, et al., 2016). De acordo com o sistema de Köppen-Geiger o tipo climático Af (equatorial de floresta) 
é predominante na região, variando entre 1900 a 2200 mm a precipitação média anual (BARNI et al., 2020). A 
temperatura média anual gira em torno de 26-28 graus centígrados (CLIMATE, 2020).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 1. Área de estudo: Bairros da sede municipal de Rorainópolis. Escala: 1: 30.000.  

 
Fonte: os Autores. 

 
Banco de dados - O banco de dados utilizado nas análises consistiu em valores numéricos de precipitação 
pluviométrica ocorrida na sede municipal de Rorainópolis no período de 25 a 30 de maio de 2022 e coletada 
em pluviômetros caseiros pelos alunos da Escola Estadual Padre Eugênio Possamai no nível de bairros e 
dispostos em uma planilha eletrônica do software Excel. Para a espacialização desses dados foi utilizado um 
arquivo shapefile de polígonos (vetor) dos bairros de Rorainópolis em ambiente computacional do software 
Quantum Gis (QGis) Desktop 2.18.15 (https://www.qgis.org/). Os valores numéricos foram associados aos 
bairros com a criação de outro arquivo shapefile de pontos considerando o centróide (coordenadas de latitude 
e longitude) de cada polígono representando cada bairro no mapa e cruzando com os dados da planilha do 
software Excel. O shapefile dos bairros foi criado a partir da edição manual do arquivo vetorial dos setores 
censitários de Rorainópolis obtidos no sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
(https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#mapa215817). Vale ressaltar que nem todos os bairros foram 
representados por valores de chuva, sendo atribuído, neste caso, o valor médio da precipitação. 
 
Mapa de precipitação - Para a criação do mapa de precipitação (mm m-2) na sede municipal de Rorainópolis 
foi utilizada a técnica de interpolação espacial de Densidade de Kernel em ambiente computacional do software 
Quantum Gis. Para isso foi necessário fazer a dedução de um “raio de busca” como parâmetro para a 
suavização e melhor representação dos índices de precipitação no mapa. Nesse caso foi utilizado o método do 
quadrado médio. A aplicação do método consistiu na realização de três (3) passos. Primeiro (1) foi calculada a 
área média (hectares) dos bairros. Em seguida (2) foi criada uma área em forma de quadrado com a mesma 
área média dos bairros. Na sequência (3) foi medida a diagonal desse quadrado e dividiu-se por dois, 
encontrando, assim, o raio de busca. Ressalta-se que neste método cada uma das observações é ponderada 
pela distância em relação a um valor central contido nos pontos. Ou seja, um estimador kernel é um estimador 
cujos parâmetros básicos são: (a) um raio de influência que define a vizinhança do ponto a ser interpolado; (b) 
uma função de estimação com propriedades “convenientes” de suavização do fenômeno ao longo da superfície 
(CAMARGO, FUCKS, CÂMARA, 2004). O mapa produzido por esse método é de representação matricial 
(raster) ou de grade de células (pixel).  
 
Estimativa do volume d’água precipitada – Para a realização da estimativa do volume d’água precipitada na 
sede municipal de Rorainópolis no período da análise foi necessário os seguintes passos: (1) transformar o 
mapa raster de precipitação de valores contínuos em mapas individuais com intervalos de classes (10) com 
valores discretos; (2) reclassificar os mapas atribuindo o valor médio do intervalo da classe (Figura 2); (3) criar 
um mapa raster individual para cada bairro de Rorainópolis; (4) fazer o cruzamento dos mapas de precipitação 
(passo 2) com cada mapa de bairro de Rorainópolis individualmente; (5) multiplicar os valores de precipitação 
média com a quantidade de pixels (1 m2 de resolução espacial) pertencente a cada bairro e; (6) somar os 
valores de precipitação de cada intervalo de classe (valores médios) pertencente a cada bairro. Para a obtenção 
da quantidade de precipitação total da sede municipal procedeu-se à soma da precipitação total obtida para 
cada bairro. Para a dedução do volume foi assumido que cada milímetro de chuva precipitada em um (1) metro 
quadrado (m2) equivale a um litro (L) d’água precipitado. 
 
 
 
 



 

 

Figura 2. Discretização dos valores contínuos (mm m-2) em 10 faixas de valores médios de intervalos de 
classes. 

 
Fonte: os Autores. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Chuva acumulada por bairros da sede municipal de Rorainópolis – Os bairros que receberam maior volume 
de chuva acumulada no período da análise foram Nova Vitória, situado na zona sudoeste de Rorainópolis, com 
78 mm m-2 e João de Barro (zona leste) acumulando 70 mm m-2 de chuva. O bairro que registrou menor 
precipitação (12 mm m-2) foi Campolândia. Para os bairros sem registro de precipitação pelos pluviômetros 
(Chácara I e II; Novo Brasil, Centro, Parque das Orquídeas, Osmar Pereira, Loteamento Vicinal 2 e Chácaras 
Vicinal 34) foi atribuído o valor da precipitação média acumulada (18 mm m-2) no período (Figura 3). Essa 
grande variabilidade nos valores de precipitação apresentada entre os bairros não era esperado, visto que a 
área urbana de Rorainópolis é relativamente pequena (13,3 km2). Provavelmente, essas discrepâncias podem 
ser explicadas pelo nível amador com que o trabalho foi realizado. Por exemplo, foram observados, em mais 
de uma ocasião, valores divergentes de precipitação para o mesmo bairro. Nesse caso utilizamos os valores 
médios entre as observações para o bairro em questão. 

 

Figura 3. Precipitação acumulada (mm m-2) por bairros de Rorainópolis entre 25 e 30 de maio de 2022 e registrada nos 
pluviômetros caseiros pelos alunos da Escola Estadual Padre Eugênio Possamai. 

 



 

 

Fonte: os Autores. 

 
Mapa de precipitação pluviométrica da sede municipal de Rorainópolis – O mapa modelado pelo método 
da Densidade de Kernel apresentou maior acúmulo de precipitação (máximo de 68,4 mm m-2) nos bairros Nova 
Vitória, Suelândia, Chácara I e II, Pantanal, Novo Brasil, Campolãndia e Novo Horizonte. Por outro lado, os 
bairros que apresentaram menor precipitação acumulada no período foram: Loteamento Vicinal 2, Chácaras 
Saída Vicinal 34, Parque das Orquídeas, Cidade Nova, Andaraí, Centro, Portelinha, Parque Amazônia e Osmar 
Pereira. O bairro João de barro apresentou precipitação acumulada média (Figura 4). O mapa modelado seguiu 
o padrão dos valores de precipitação registrado pelos pluviômetros caseiros e muitos bairros não foram 
tomadas essas medidas. Esse fato pode ter suavizado muito os valores pelo estimador da densidade de Kernel. 
Nesse caso, muito provavelmente, os valores reais de precipitação sobre a sede municipal de Rorainópolis 
podem ter sido subestimados. 

Figura 4. Mapa representando a precipitação acumulada nos bairros da sede municipal de Rorainópolis entre os dias 25 
a 30 de maio de 2022.  

 

Fonte: os Autores. 

 

Estimativa de volume (Litros: L) precipitado na sede municipal de Rorainópolis – Na sede municipal de 
Rorainópolis foi estimado o volume de 456,6 milhões de litros de água precipitada no intervalo de 25 a 30 de 
maio de 2022, equivalendo ao volume de 456,6 mil caixas d’água de mil litros. Os bairros que registraram maior 
volume acumulados de água precipitada no período foi Nova Vitória, com 64,62 milhões de litros, João de Barro 
com 49,79 milhões de litros e Novo Horizonte com precipitação de 48,72 milhões de litros. Por outro lado, os 
bairros que menos acumularam água precipitada foram Chácara II e Parque das Orquídeas, com 10,42 milhões 
e 8,77 milhões de litros, respectivamente (Tabela 1; Figura 5). É importante salientar que, em média, os bairros 
com maior área registraram maiores volumes de precipitação, enquanto os bairros de menor área registraram 
menor precipitação total. Esse padrão de variação foi explicado em 57,2% dos casos (R2 ajustado = 0,572; 
p=0,00017). 

 

Tabela 1. Distribuição da precipitação acumulada nos bairros de Rorainópolis entre 25 e 30 de maio. 

BAIRRO 
ÁREA 
(ha) 

ÁREA (km2) mm*1L 
1 litro x 
1000000 

Nova Vitória 133,2 1,3 64.619.050 65 

João de Barro 162,3 1,6 49.787.807 50 

Novo Horizonte 103,2 1,0 48.720.385 49 

Pq. Amazônia 199,0 2,0 44.027.550 44 

Chácaras vc. 34 190,0 1,9 30.531.854 31 

Suelândia 46,7 0,5 28.864.130 29 

Centro 75,4 0,8 24.481.813 24 

Novo Brasil 36,9 0,4 22.895.319 23 

Portelinha 79,8 0,8 22.516.970 23 



 

 

Pantanal 33,5 0,3 16.915.440 17 

Loteamento vc. 02 44,5 0,4 16.429.620 16 

Andaraí 44,6 0,4 16.272.191 16 

Campolândia 25,6 0,3 14.975.134 15 

Cidade Nova 31,2 0,3 14.050.523 14 

Chácara I 24,9 0,2 11.518.669 12 

Osmar Pereira 53,6 0,5 10.812.168 11 

Chácara II 17,9 0,2 10.417.300 10 

Pq. das Orquídeas 23,7 0,2 8.768.158 9 

Total precipitado 1.325,9 13,26 456.604.081 456,6 

 

Figura 5. Precipitação acumulada (1 L x 1.000.000) por bairros de Rorainópolis entre 25 a 30 de maio de 2022. 

 
Fonte: os Autores. 

 

CONCLUSÕES 
Provavelmente, a precipitação na sede municipal de Rorainópolis foi subestimada no período da análise porque 
nem todos os bairros foram amostrados pelos alunos da escola. No entanto, apesar do mapa de precipitação 
modelado para a sede municipal de Rorainópolis não tenha valor científico, devido, justamente a problemas na 
coleta de dados, ele serviu como exemplo didático / prático do uso e aplicação das informações meteorológicas 
tomadas a partir de pluviômetros.  
O projeto de extensão foi realizado conforme o programado e superou as expectativas iniciais. Pode-se 
considerar que o evento foi um sucesso tendo em vista a efetiva participação dos alunos da Escola Estadual 
Padre Eugênio Possamai na coleta dos dados. 
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INTRODUÇÃO 
O setor de base florestal pode ser descrito como importante componente da economia brasileira, por contribuir 
de forma significativa para a geração de produtos, tributos, empregos e renda (CNI, 2017). A crescente 
expansão deste setor tem impulsionado investidores florestais a optar pelo cultivo de espécies nativas (IBÁ, 
2017), e neste cenário, surge o desafio de suprir a demanda por mudas de elevado padrão de qualidade e 
adequado estado nutricional para instalação de reflorestamentos com fins econômicos. 
Entre as espécies potenciais para a implantação de reflorestamentos na região norte do Brasil destaca-se a 
espécie Cordia alliodora, pertencente à família Boraginaceae, conhecida popularmente como freijó, 
componente da flora local do estado de Roraima. 
Nesse contexto o freijó, destaca-se como árvore produtora de madeira de excelente qualidade, a madeira é 
comparável a de espécies já consagradas no mercado internacional, como o mogno (Swietenia macrophylla 
King.) e a teca (Tectona grandis L.F.). 
O uso de mudas florestais vigorosas, livres de pragas, ou seja, que possuem excelente qualidade é amplamente 
importante para que o produtor tenha sucesso nos viveiros florestais, já que, conforme Alves et al. (2016), cerca 
de 60% do sucesso do cultivo comercial depende da qualidade das mudas, sendo necessário produzi-las com 
uso de técnicas indispensáveis, como adubação, irrigação, recipientes e tratos fitossanitários. 
Somado a isso a espécie Cordia alliodora carece de informações na literatura nacional e internacional que 
possa fornecer métodos e técnicas importantes para preservação e propagação. Espécies florestais nativas, 
para fins de produção ou preservação, dependem em grande parte da utilização de mudas produzidas em 
recipientes (MASSAD et al., 2017). 
O uso do recipiente em relação ao volume apresenta algumas vantagens como: a melhor qualidade do sistema 
radicular, maior grau de mecanização, menor consumo de substrato, maior produção de mudas por unidade de 
área e menor custo de transporte (MATIAS et al., 2019). Assim o uso de recipientes na produção de mudas 
depende da qualidade do substrato, pois principalmente em recipientes de menor volume, apresentam espaço 
limitado para o crescimento da muda (FILHO et al., 2019). 
Segundo Smiderle et al. (2017) com crescimento inicial lento, algumas espécies florestais nativas do estado de 
Roraima necessitam de maior tempo no viveiro para alcançar tamanho mínimo desejável, que por sua vez induz 
o uso de recipientes de maior tamanho e bem como adição de adubação adequada. 
Brito et al. (2018) ressaltam que a total liberação dos nutrientes do (Forth Cote®), na formulação NPK 18-05-09 
pode variar de 2 a 15 meses e permite reduzir de 15% a 20% a dose tradicional de adubo nitrogenado devido 
ao aumento da eficiência de uso dos nutrientes pelas plantas. 
Apesar de várias pesquisas demonstrarem o efeito positivo dos fertilizantes de liberação controlada na 
produção de mudas a exemplo de Moraes Neto et al. (2003) trabalhando com produção de mudas de cinco 
espécies florestais utilizando adubo de liberação controlada de nutrientes e prontamente solúveis 
(convencional). Moraes Neto et al. (2003) observaram que o primeiro fertilizante proporcionou melhor qualidade 
da muda para capixingui (Croton floribundus), mutambo (Guazuma ulmifolia) e pau-d’alho (Gallesia integrifolia) 
tanto com a dose de 3,2 kg m-3 quanto com 4,8 kg m-3 de substrato. 
Cabe destacar para algumas espécies de plantas, o fertilizante de liberação controlada tem mostrado influência 
negativa, como visto por Serrano et al. (2013) ao avaliarem a produção de mudas de cajueiro-anão-
precoce‘CCP-06’ submetido a diferentes substratos orgânicos comerciais fertilizados com doses de Osmocote© 
(14-14-14), sendo o crescimento das mudas afetado com o aumento das doses do adubo. Da mesma forma, 
Serrano et al. (2012) também observaram que as características de crescimento de mudas de cajueiro ‘CCP 
06’ foram influenciadas de forma negativa ao incrementar as doses desse fertilizante, na formulação NPK 15-
09-12. Trabalhos dessa natureza indicam a necessidade de pesquisas relacionadas às doses adequadas de 
FLC, na formulação NPK 18-05-09 e bem como o volume do recipiente na produção de mudas de espécies 

florestais nativas de Roraima, os quais precisam ser determinados. 
   O objetivo geral neste trabalho foi determinar parâmetros morfológicos nas avaliações da qualidade de mudas 
de Cordia alliodora produzidas em recipientes de diferente volume e doses de fertilizante de liberação 
controlada (FLC) em condições de viveiro telado, em Roraima. 
 



   

               

 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo teórico foi realizado na forma de levantamento bibliográfico através de consultas a trabalhos técnicos 
e científicos publicados em anais de eventos, simpósios, congressos, e revistas científicas nacionais e 
internacionais. Para propagação das mudas de Cordia alliodora foram coletados frutos (Figura 1 A) na sede da 
Embrapa Roraima, localizada no município de Boa Vista - RR. 
 
Figura 1. (A e C) Frutos de freijó (Cordia alliodora); (B) detalhe de frutos tipo drupa; (D) sementes retiradas dos 
frutos. 

  

  
Fotos: Oscar José Smiderle (2022). 

 
Após a obtenção das sementes, procedeu-se o beneficiamento (Figura 1B, C, D), e em seguida estas foram 
semeadas, em bandejas plásticas, contendo areia de granulometria média (Figura 2). A umidade do substrato 
areia foi mantida sob irrigação manual, de acordo com o peso das bandejas para manter com 60% de umidade. 
Aos 12 dias após a semeadura iniciou-se o processo de emergência das plântulas (Figura 2), e assim que as 
mesmas atingiram, de forma homogênea, altura aproximada de 5,0 cm, foram transplantadas para sacolas de 
polietileno contendo, areia de granulometria média lavada como substrato (Tabela 1), na qual foi incorporada 
na superfície doses de fertilizante encapsulado de liberação controlada (Forth Cote®), na formulação NPK 18-
05-09, de acordo com cada tratamento. Em seguida as plantas foram acomodadas em viveiro telado com 
sombreamento 50%, e mantidas com irrigação por aspersão três vezes ao dia por períodos de cinco minutos. 
 

Figura 2. Visualização da emergência de plântulas de freijó em areia.  

A B 

C D 



   

               

 
Foto: Oscar José Smiderle (2022). 

 
Tabela 1. Composição química do substrato areia média utilizado nos recipientes para a produção de mudas 
de Cordia alliodora. 

Substrato MO* V Al H+Al SB 
CT

C 
P K Ca Mg Zn Fe Mn 

 % cmolc dm-3 mg dm-3 μg dm-3 

Areia 0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.0

0 

0.4

4 

0.0

0 

0.0

0 

*MO: Matéria Orgânica; V: saturação por bases; SB: Soma de bases; CTC: Capacidade de troca de cátions. 
Fonte: Autores (2022) 

 

Figura 3. (A) Detalhe de raiz e parte aérea, (B, C) plântulas de Cordia alliodora transplantadas para sacolas 
plásticas com volumes do recipiente (1,8 e 2,2 L-1) com cinco doses de Forth Cote® (0; 2; 4, 8 e 12 g).  
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Fotos: Oscar José Smiderle (2022). 
 
O delineamento experimental adotado neste trabalho foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x5, 
sendo eles, dois volumes do recipiente plástico (1,8 e 2,2 L) e cinco doses de Forth Cote® (0; 2; 4, 8 e 12 g), 
com cinco repetições, sendo cada repetição composta por cinco plântulas (uma em cada recipiente). 
A temperatura média dentro no viveiro, com telado de sombreamento 50%, no período do experimento foi de 
25 ± 5 °C e a umidade relativa do ar, de 60% a 70%. 
 
Figura 4. Crescimento inicial de mudas de freijó (Cordia alliodora) em recipientes com diferentes volumes (1,8 
e 2,2 L-1) e doses de Forth Cote® (0; 2; 4, 8 e 12 g).  
 

 
Fotos: Oscar José Smiderle (2022) 

  
Aos 90 dias após o transplantio (DAT), as plantas foram avaliadas (Figura 4) quanto ao comprimento da parte 
aérea (H) e diâmetro do caule (DC), com o auxílio de régua graduada e de paquímetro digital, respectivamente. 
Em seguida, as plantas foram divididas em raiz e parte aérea (caule e folhas), e posteriormente foram secas 
em estufa com circulação forçada de ar, à temperatura de 65 ºC ± 5, até atingir massa constante, para 
determinação individual da massa seca das diferentes partes da planta: parte aérea (MSPA) e raiz (MSR), e 
pela soma a massa seca total (MST) em g planta-1. O índice de qualidade de Dickson (IQD) foi determinado por 
meio da fórmula IQD=MST/[(H/DC)+(MSPA/MSR)], de acordo com Smiderle et al. (2021). 
O incremento do diâmetro do colo (ΔDC) e bem como o incremento em altura (ΔH) foram obtidos a partir dos 
dados coletados a cada trinta dias, durante o período de crescimento das plantas até o encerramento do 
experimento. 
A análise dos dados foi realizada com o auxílio do pacote estatístico Sisvar (FERREIRA, 2014).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As variáveis morfológicas avaliadas apresentaram comportamento quadrático no ajuste das equações de 
regressão (Figuras 5, 6, 7). Verifica-se na Figura 5A, a altura da parte aérea (H) das plantas cultivadas com a 
dose de máxima eficiência técnica de 4,54 g L-1 FLC correspondendo a 24,30 cm, havendo acréscimo de 17,7% 
quando comparado com (H) das plantas cultivadas sem adição de FLC, ou seja, o tratamento testemunha. 
Trabalhos realizados por Smiderle et al. (2020) com mudas de pau marfim (Agonandra brasiliensis) também 
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registraram para todas as variáveis morfológicas avaliadas resposta quadrática positiva de acordo com o 
aumento das doses do FLC até a DMET, sugerindo que a aplicação de dose superior a DMET não garante a 
absorção e principalmente utilização dos nutrientes pela planta. Adicionalmente a isso, o recipiente de 1,8 L 
exibiu DMET de 2,98 g L-1 FLC resultando na altura de 22,46 cm (Figura 5A). De acordo com Smiderle et al. 
(2022) a altura da parte aérea combinada com o diâmetro de caule constitui um dos mais importantes 
parâmetros morfológicos para estimar o crescimento das mudas florestais nativas do norte do Brasil, após o 
plantio definitivo no campo. 
Neste sentido, para diâmetro de caule (DC), o máximo valor estimado de espessura foi de 4,35 mm na DMTE 
3,37 g L-1 de FLC incorporada ao substrato areia de granulometria média no recipiente com volume 2,2 L (Figura 
5B). Por sua vez, o recipiente 1,8 L exibiu maior diâmetro do caule (3,95 mm) de mudas de Cordia alliodora na 
DMTE de 5,38 g L-1 FLC (Figura 5B), em contrapartida no tratamento sem adição de FLC (testemunha) o 
diâmetro do caule foi de 3,73 mm no recipiente 1,8 L. Assim, com 3,37 g L-1 de FLC no recipiente 2,2 L (Figura 
6B) resultou em diâmetro do caule 0,4 mm (10%) superior ao do recipiente 1,8 L, que mesmo com 2,01 g L-1 a 
mais, não obteve o mesmo diâmetro e bem como foi 0,62 mm superior ao obtido sem aplicação de FLC (3,73 
mm), acréscimo de 16%. 
 
Figura 5: Efeito de diferentes combinações de doses de FLC e volume do recipiente em função da altura de 
planta (A) e do diâmetro do caule (B) de mudas de freijó (Cordia alliodora) produzidas em condições de viveiro 
telado, Boa Vista, RR. 

 

 
Determinar o volume adequado de recipiente e a DMET de fertilizante permite obter em menor tempo, o DC 
ideal para a realização do plantio a campo, logo torna-se de suma importância para a produção de mudas de 
Cordia alliodora, tanto para reduzir o período de obtenção de mudas comerciais, que no método tradicional é 
longo, quanto para alcançar a eficiência no emprego e aproveitamento do fertilizante pela planta. De modo, a 
garantir o máximo incremento dos órgãos das plantas em reduzido tempo na realização deste manejo. 
Por sua vez, o maior incremento de altura ΔH, (Figura 6A) ocorreu na DMET estimada de 4,70 g L-1 no recipiente 
2,2 L, correspondendo a altura de 21,92 cm, exibindo incremento de 22,45% comparada ao tratamento 
testemunha (substrato sem adição de FLC), aos 90 DAT (Figura 5A). Certamente o incremento destes foi devido 
a dosagem adequada do fertilizante de liberação controlada, bem como do volume do recipiente, ocorrendo 
combinação entre o fornecimento contínuo de nitrogênio (N) na planta e os fatores edáficos ou climáticos da 
região local, como radiação solar e temperatura, ocorrendo assim maior eficiência fotossintética e a produção 
de novos tecidos nos órgãos da planta. Outrossim, o ΔDC exibiu a DMET de 4,64 g L-1 correspondendo o ΔDC 
de 3,45 mm (Figura 6B) no recipiente 2,2 L, valores semelhantes aos obtidos por Mota et al. (2021) trabalhando 
com mudas de Agonandra brasiliensis sob diferentes doses de fertilizante de liberação controlada e recipientes 
de diferentes tamanhos. 
 
Figura 6. Incremento em altura (ΔH) (A, cm) e diâmetro de caule (ΔDC) (B, mm) de mudas de freijó (Cordia 
alliodora), em relação à dosagem do fertilizante de liberação controlada, em recipientes de dois volumes 
produzidas em condições de viveiro telado, Boa Vista, RR. 
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De forma contrária, foi verificado nas plantas de Cordia alliodora produzidas no recipiente 1,8 L com a DMTE 
5,76 g L-1 menor ΔDC (2,94 mm) comparado ao recipiente de volume 2,2 L na DMTE 4,64 g L-1 (Figura 6B). 
Doses elevadas de N em recipientes de 1,8 L afetaram a qualidade fisiológica das plantas, ocasionando efeitos 
negativos no desenvolvimento, principalmente quanto ao diâmetro das mudas (MENEGATTI et al., 2022). O 
suprimento de N em recipientes de volume inferior a 1,8 L pode ocorrer facilmente efeito negativo em plantas 
de espécies florestais nativas, o que não é comum com outros nutrientes comentaram Mota et al. (2021). 
Quanto ao valor de massa seca total (MST) de mudas/ plântulas, observou-se aumento gradual em função das 
doses até a DMTE 5,75 g L-1 de FLC e então, decresce com a dose 8 g L-1 de FLC, tomando uma forma logística 
(Figura 7A), independente do volume do recipiente, nos quais as mudas de Cordia alliodora foram 
desenvolvidas. 
 
Figura 7: Massa seca total (A, g plant-1) e índice de qualidade de Dickson (B) de plantas de Cordia alliodora em 
relação às doses do fertilizante de liberação controlada e do volume do recipiente produzidas em condições de 
viveiro telado, Boa Vista, RR. 

 
 

  

 
Destaca-se que os resultados obtidos para MST diante do acréscimo na dose utilizada ocasionaram a redução 
nos valores desta característica, indicando que a DMTE foi de 5,75 g L-1, visto que, respostas positivas no 
ganho de biomassa de MST foram obtidas na dose 4,0 a 5,75 g L-1 de substrato no período de até 90 dias de 
crescimento das mudas de Cordia alliodora. 
A qualidade das mudas de Cordia alliodora foi estimada através do índice de qualidade de Dickson, a maior 
estimativa foi obtida para as plantas cultivadas no recipiente de volume 2,2 L com a DMTE 6,24 g L-1 de FLC 
(Figura 7B) incorporados ao substrato areia media, sendo por isso novamente as mudas deste tratamento 
consideradas superiores com maior equilíbrio de crescimento. Este índice de qualidade constitui-se bom 
indicador de sobrevivência inicial das mudas a campo, pois pondera características importantes para a 
avaliação da qualidade das mudas a serem transplantadas, considerando a robustez e o equilíbrio da 
distribuição da biomassa na muda de acordo com Smiderle et al. (2021). 
Segundo Souza et al. (2018), resultados de espécies nativas da Amazônia setentrional são de grande interesse 
aos produtores de mudas de espécie florestais da região, uma vez que há aumento na qualidade de mudas 
produzidas, torna-se vantagem no momento do plantio, já que mudas de melhor qualidade tendem a ter 
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pegamento mais rápido, bem como o crescimento é favorecido também no campo, além de contribuir para 
minimizar tempo de estabelecimento. 
De modo geral, a relação entre dose de máxima eficiência técnica e o volume de recipiente evidenciada neste 
trabalho, foi dependente do volume do recipiente e da dose de FLC. Todas estas informações de forma 
conjunta, permitem sugerir o aperfeiçoamento do sistema tradicional para produção de mudas de Cordia 
alliodora em recipientes adequados, a partir do uso de fertilização das plantas na fase de viveiro, considerando 
a eficiência nutricional e o volume do recipiente, visando melhor aproveitamento do insumo e a redução do 
tempo para a produção das mudas. 

 
CONCLUSÕES 
Recipiente com volume de 2,2 L é apropriado para formação de mudas de Cordia alliodora com qualidade aos 
90 dias após o transplantio. 
Fertilizante de liberação controlada na dose de máxima eficiência técnica 4,64 g L-1 no recipiente 2,2 L é 
indicado na obtenção de mudas de Cordia alliodora com incremento no diâmetro do caule. 
O volume do recipiente de 2,2 L na dose de máxima eficiência técnica 5,75 g L-1 de FLC exibe maior biomassa 
de planta em mudas de Cordia alliodora aos 90 dias após o transplantio. 
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