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A ELABORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO COMO UMA PROPOSTA 
PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DOS CONTEÚDOS DE GEOLOGIA 

Trajano
1*

, Adriana de Souza; Marques-de-Souza
1
, Juliane  

1.Universidade Estadual de Roraima – UERR. 

adriana.trajano.rr@gmail.com – juliane.marques.souza@gmail.com 

Palavras-Chave: Material didático, Ensino de Geologia.  

Introdução 

Os materiais didáticos são ferramentas fundamentais para 
os processos de ensino-aprendizagem, constituindo uma 
mediação entre professor, alunos e o conhecimento a ser 
ensinado e aprendido. Conforme Pais (2000, p. 2) “[...] Os 
recursos didáticos envolvem uma diversidade de 
elementos utilizados como suporte experimental na 
organização do processo de ensino e de 
aprendizagem.[...]”. E através do uso dos diversos 
materiais e de recursos pedagógicos diferenciados, 
considera-se que o aluno ao construir seu conhecimento 
terá uma aprendizagem mais significativa. De acordo com 
Moreira (1982, p. 7) “[...] A aprendizagem significativa 
ocorre quando a nova informação ancora-se em conceitos 
relevantes preexistentes na estrutura cognitiva de quem 
aprende.[...]”. Neste contexto, o presente estudo constitui-
se em uma proposta de elaborar, a partir de materiais 
encontrados no cotidiano e de baixo custo, estratégias 
didático-pedagógicas para a disciplina de geologia. Ainda, 
objetiva aplicar e avaliar os procedimentos adotados com 
vistas a evidenciar sua contribuição no processo de 
ensino-aprendizagem dos conteúdos centrais da 
disciplina. Propõe-se aqui uma análise de todo o processo 
de utilização do material didático: sua formulação, 
construção, aplicação e avaliação 

Materiais e Métodos 

A pesquisa foi desenvolvida na disciplina de Geologia 
Geral e do Brasil do curso de Ciências Biológicas da 
Universidade Estadual de Roraima – UERR, ofertada no 
sétimo semestre do curso, em uma única turma composta 
por 35 alunos. A abordagem utilizada foi qualitativa, 
procurando englobar os aspectos estruturais do fenômeno, 
ou seja, da utilização do material didático – pedagógico. 
Elaborou-se seis kits representativos para a análise de 
ambientes sedimentares por meio de perfil estratigráfico. A 
coleta de dados procedeu-se em quatro etapas descritas a 
seguir: 1) a obtenção do material a ser utilizado, 2) a 
preparação do material didático, 3) a aplicação do 
procedimento e, 4) avaliação. Obteve-se material didático-
pedagógico composto por seis kits, cada um contendo  um 
palito de churrasco no qual foi inserido cinco pacotes de 
rochas, contendo as feições dos ambientes sedimentares  
e espécies fósseis que poderiam estar presentes naquele 
local de formação da rocha. Ainda, uma legenda  trazendo 
informações sobre a estratificação, granulometria e as 
espécies representadas no perfil estratigráfico. 

Resultados e Discussão 

Os resultados aqui relatados são oriundos das 
observações das aulas, bem como da aplicação da 
atividade proposta sobre análise de ambientes 
sedimentares. A tarefa tinha como objetivo a reconstrução 
da evolução dos ambientes sedimentares representados 
por pacotes de rochas em um perfil. Foi possível detectar, 
durante a execução, passagens em que os alunos ainda 

possuíam dúvidas sobre o conteúdo trabalhado em aula e 
que precisavam ser explicados novamente ou reforçados. 
Percebeu-se que eles conseguiram desenvolver a 
atividade proposta, apesar de surgirem algumas 
dificuldades no reconhecimento de alguns ambientes 
representados no pacote. Isto permitiu chegar a pontos em 
que esse material deverá ser melhorado, devido a 
constatação de possíveis falhas, quanto à construção do 
jogo e as dificuldades encontradas pelos alunos. Como 
visto durante a aplicação, o uso desse material didático 
pode trazer grandes benefícios para a aprendizagem dos 
alunos,com isso observou-se um avanço na compreensão 
dos conteúdos trabalhados na disciplina conduzindo a 
uma aprendizagem mais significativa. Esse avanço pode 
ser verificado na descrição correta dos pacotes 
sedimentares. Contudo, evidenciou-se ainda uma carência 
na compreensão da evolução desses ambientes com o 
passar do tempo. 

Conclusões 

Numa avaliação do desenvolvimento da atividade até 
agora, pode-se constatar impactos positivos, 
principalmente no que tange à divulgação dos 
conhecimentos geológicos facilitados aos alunos através 
do material didático-pedagógico, criado e utilizado para 
facilitar e ampliar as condições de aprendizagem, onde 
cria-se um espaço  de aprendizagem,  argumentação e 
exercicio do raciocínio. Neste processo educativo a 
utilização de material didático-pedagógico que possibilite a 
manipulação e visualização do conteúdo é uma ferramenta 
relevante, possibilitando um aprendizado significativo. 
Sendo um grande auxílio para o professor em sua prática, 
bem como para o educando que constrói com mais 
facilidade o conhecimento. Portanto, percebe-se a devida 
importância da construção de modelos para serem 
utilizados nas aulas, visto que modelos didático-
pedagógicos são ferramentas chave para um ensino 
inovador e diferenciado do modelo tradicional de ensino.  
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Introdução 

O Programa Mais Educação foi criado pela Portaria 

Interministerial nº 17/2007 e inclui ações prioritárias da 

Agenda 21 brasileira. Ao longo dos anos a educação vem 

sofrendo reformulações, primeiro pela lei de Diretrizes e 

bases da Educação Nacional (LDB/1996) e logo em 

seguida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN/1999) no intuito de resgatar a individualidade dos 

discentes. O projeto desenvolvido na escola Mario David 

Andreazza, faz parte das atividades ministrada de forma 

lúdica nas oficinas relacionadas ao meio ambiente, para 

os alunos do ensino fundamental. Estas oficinas 

proporcionam ações pedagógicas interdisciplinares, 

apresentando de forma divertida uma alternativa para a 

reutilização das garrafas e outros materiais descartáveis. 

O objetivo deste trabalho é mostrar os possíveis danos 

causados à saúde e o impacto ambiental que esses 

objetos causam na natureza quando descartados sem o 

devido controle. As ações visam estimular mudanças de 

atitudes e formação de novos hábitos com relação a 

utilização dos recursos naturais, auxiliando os orientando 

a repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar. A ideia é 

oferecer uma estratégia de fácil acesso para alcançar 

todos os que compõem a comunidade escolar de forma 

inteligente e sustentável, desenvolvendo atitudes cidadãs. 

Com isso através das atividades lúdicas é possível 

aumentar a motivação em relação à aprendizagem e 

habilidades sociais de cooperação e respeito com o meio 

no qual estão inseridos, produzindo resultados 

satisfatórios. É importante ressaltar, que se escola e 

comunidade estiverem juntas, comprometidas para o bem 

da natureza, estaremos contribuindo para a 

sustentabilidade planetária. 

 

Materiais e Métodos 
 
A implantação deste projeto se deu em etapas. 
Primeiramente foram realizadas aulas expositivas, 
expondo o projeto e traçando metas a serem cumpridas 
gradativamente com a participação dos alunos que estão 
inseridos no programa. As ações foram desenvolvidas 
com o intuito de que objetivos fossem alcançados em sua 
plenitude. Os objetos construídos durante as aulas em 
forma de animais foram exposto na feira de ciências 
“Economia Verde, Sustentabilidade e Erradicação da 
Pobreza”, realizada no dia 04/10/2012. Os alunos se 
envolveram nas atividades lúdicas de maneira intensa, 
mostrando entusiasmo e dedicação nas ações propostas.  
 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos mostram que as estas atividades 

propostas contribuíram para o aumento da criatividade dos 

alunos, auxiliando no processo de aprendizagem, 

promovendo interação com os colegas e consciência 

ambiental. A Figura 01, mostra os animais que foram 

construídos com os alunos e apresentado na Feira de 

Ciências da Escola 

Estadual Mario David 

Andrezza.  Para mostrar 

as áreas de 

conhecimento nas 

descobertas das 

investigações, todos os 

objetos confeccionados 

para a exposição na 

feira, farão parte dos materiais lúdico da sala 

multifuncional da própria escola. 

 

Conclusões 
Os resultados apontaram que os objetivos foram 

cumpridos, uma vez que os alunos se mostraram 

empolgados no aprendizado e com atitudes de maior 

responsabilidade social. Os plásticos estão presentes em 

diversos setores da economia mundial e sua reciclagem é 

de extrema importância para o meio ambiente, pois todas 

as substâncias que o compõe dificultam sua 

biodegradabilidade e quando queimados indevidamente 

liberaram substâncias nocivas ao homem, ao meio 

ambiente, ao solo e ainda contribui para o aquecimento 

global. Quando reciclamos o plástico ou o reutilizamos na 

construção de novos objetos estamos contribuindo com o 

meio ambiente e ainda gerando renda para milhares de 

pessoas no Brasil e no mundo. O material construído no 

projeto oferece coerência aos jogos educativos. Por ser 

uma pesquisa que pode ser trabalhada em qualquer faixa 

etária, não muda o contexto da aula e nem a postura 

pedagógica do professor. 
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Figura 01: Animais construído com os alunos 

do Ensino fundamental da Escola Estadual 

Mário David Andreazza, Boa Vista/RR. 
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Introdução 

         Atualmente, a escola pública vem apresentando 

muitas deficiências na qualidade do ensino, 

principalmente, em relação ao de química, que se 

caracteriza por uma disciplina teórica e de natureza 

experimental, exigindo aulas mais dinâmicas e o uso da 

experimentação em sala de aula, laboratório ou de campo. 

Costa e colaboradores (2005) afirmam que a metodologia 

tradicional de ensino de química gera grande 

desmotivação entre os alunos, somando, também, a 

ausência de correlação da disciplina com o cotidiano dos 

alunos. KIST (2010) defende que a educação ambiental é 

vista como um instrumento de transformação social na 

busca de um mundo melhor, mais justo com qualidade de 

vida e justiça sócio-ambiental. Neste contexto, uma das 

formas de melhorar a qualidade do ensino é propiciar aos 

alunos a identificação da presença da Química no seu dia-

a-dia, que pode ser feito por meio de abordagem temática, 

fazendo-se uso de temas que envolvem a química 

ambiental, por exemplo. Para Santos e Schnetzler (2003), 

a utilização da abordagem temática relacionando aspectos 

sociais, culturais e ambientais associados aos conteúdos 

trabalhados em sala de aula, permite desenvolver no 

aluno valores e atitudes, sendo imprescindível relacionar o 

tema com o cotidiano dos alunos, indo além dos limites do 

campo didático e da curiosidade. Neste trabalho, buscou-

se trabalhar a água, um bem comum de todos, como 

forma dos alunos relacionarem a química com seu 

cotidiano, objetivando a conscientização dos alunos da 

Escola Estadual Senador Hélio da Costa Campos, na 

cidade de Boa Vista-RR, sobre a importância de preservar 

a água, certificando-se sobre o impacto ambiental que o 

mau uso da água potável acarreta.  

Materiais e Métodos 

     O trabalho foi realizado treze alunos da turma 201, do 

turno matutino, do segundo ano do ensino médio da 

Escola Estadual Senador da Costa Hélio Campos, no 

segundo semestre de 2012. Os alunos realizaram 

levantamento bibliográfico em livros, revistas científicas e 

sites recomendados da área de Ensino e de Saneamento 

para a fundamentação do trabalho, investigações sobre o 

uso da água das torneiras e bebedouros da própria escola, 

assistiram a um vídeo disponível em < wwf brazil.avi 

videos>, para refletirem sobre os impactos da ação do 

homem sobre o meio ambiente, e participaram de uma 

palestra no auditório da Escola, onde foi apresentado 

noções sobre o Tratamento da água por um palestrante da 

Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER. 

Além disso, elaboraram folders, maquetes, cartazes e 

painéis explicativos sobre o ciclo da água, tempo de 

degradação de materiais, dicas de higiene, e outros. 

Participaram de aulas experimentais envolvendo etapas 

do processo de tratamento de água; coletaram amostras 

de água da cisterna e de dois bebedouros da Escola para 

análises físico-químicas, realizadas na CAER, e fizeram 

uma visita à CAER para conhecerem a Estação de 

Tratamento de Águas - ETA. 

Resultados e Discussão 

     No decorrer desta pesquisa foram fornecidos subsídios 

para a compreensão da importância da conservação da 

água, assim como de sua qualidade e, consequentemente, 

a do Rio Branco, principal fonte de abastecimento de Boa 

Vista. Os estudantes compreenderam o quanto a 

qualidade da água esta correlacionada com suas vidas, e 

que a potabilidade é fundamental para sua saúde, bem 

como, da importância do conhecimento dos parâmetros 

estudados. A partir das argumentações desenvolvidas e 

geradas na discussão a respeito da influência dos 

impactos decorrentes de algumas atitudes questionáveis 

de agressão ao meio ambiente, os alunos refletiram suas 

possíveis contribuições socioculturais, bem como, sobre 

seu papel na sociedade. Após a explicação de que no 

valor da conta de água potável está inserido todo o 

processo de captação, tratamento e distribuição, muitos 

alunos concluíram que a água potável não deve ser 

desperdiçada em uma simples "lavada" de calçada. Em 

todas as etapas do trabalho os conceitos químicos foram 

relacionados para despertar a curiosidade dos alunos 

quanto a disciplina de química. 

Conclusões 

    Pode-se afirmar que é possível desenvolver no Ensino 

Médio um estudo sobre o tratamento e os parâmetros de 

potabilidade da água, enfocando conteúdos químicos, 

possibilitando aos alunos refletir sobre as formas 

conscientes de utilização da água potável e ainda 

desenvolver responsabilidade sócio-ambiental. Percebeu-

se que é importante, no processo de ensino-

aprendizagem, contextualizar os conteúdos gerando-se 

discussões sobre o tema abordado para chamar a atenção 

dos estudantes em sala de aula. 
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Introdução 

Este artigo analisa o efeito que a Primeira Guerra Mundial 

teve sobre a música nos anos que se seguiram, ou seja, a 

década de 1920 como um todo. O artigo visa mostrar 

como pode um conflito a nível internacional afetar o campo 

da cultura, neste caso, as artes, tanto a nível local como 

num âmbito mundial. No caso da música, busca-se 

mostrar como houve uma reforma na própria estrutura 

estética da música, impulsionada pelo conflito da Primeira 

Guerra Mundial. 

Materiais e Métodos 

A análise é essencialmente uma análise de conteúdo de 

caráter temático. Desta forma, o escopo historiográfico e 

sociológico ficam claros ao desenvolver um raciocínio 

baseado na leitura de artigos primários (datando da 

década de 1920) e secundários. O artigo divide-se numa 

contextualização teórica a respeito do conceito de ordem 

internacional e sua relação com o campo da cultura, que é 

também caracterizado e comentado a partir de autores 

clássicos; a partir daí segue-se à análise biográfica do 

surgimento do Grupo dos Seis (essencial para o 

desenvolvimento de um novo segmento da música nos 

anos 1920) e temática de dois compositores deste grupo 

(Darius Milhaud e Francis Poulenc) bem como de suas 

respectivas obras, de onde é possível extrair as 

conclusões para o texto. 

Resultados e Discussão 

A música neste período também passava por 

transformações: o artista do século XX diferenciava-se 

daquele do século XIX, pois o primeiro passa a rejeitar a 

ideia do Romanticismo vigente até então no campo 

musical, o artista “moderno” concentra-se na objetividade 

e na cientificidade de suas obras. Uma das ideias a serem 

tratadas aqui é que essa rejeição ao Romantismo se dá 

em grande parte pelo fato deste movimento originar-se da 

Alemanha – os compositores românticos germânicos 

figuravam entre os melhores de sua época1 – e esta ter 

sido identificada na época como a grande causadora da 

Grande Guerra. Este contexto encontrou maior expressão 

na França, onde surge o Grupo dos Seis, que buscava 

“reestabelecimento de uma música funcional, pendant da 

arquitetura funcional, é um dos motivos do anti-

subjetivismo e anti-romantismo generalizado.” No Grupo 

dos Seis, dois compositores se destacam: os franceses 

Darius Milhaud e Francis Poulenc. Milhaud merece 

destaque por seu envolvimento com música desde cedo e 

sua busca, num contexto pós-Primeira Guerra, por novas 

fontes de criatividade musical, razão pela qual, de 1917-

1919, numa viagem que faz ao Brasil, incorpora seus 

ritmos, melodias e harmonias, ao ponto de, retornando à 

França, criar uma peça chamada O Boi no Telhado, que é 

um recorte de diversas melodias e ritmos brasileiros. Tal 

composição fora bem recebida na França e o efeito desse 

contato com a música americana (em especial a brasileira) 

vai refletir em todas as suas outras composições. 

Poulenc, por sua vez, através do balé Les Biches 

comissionado pelo grupo Balé Russo de Diaghilev, traz 

uma outra qualidade a sua música, pois, inspirado em 

pinturas de séculos atrás, torna-se parte do movimento 

neobarroco ou neoclassicista, buscando eliminar de suas 

composições quaisquer itens “supérfluos”, evitando os 

excessos e atendo-se à essência musical (ideal que foi 

alvo do classicismo), em um claro desprezo às tradições 

germânicas de sua época. 

Conclusões 

Foi possível notar que a Primeira Guerra Mundial 

possibilitou a mudança na estrutura do mundo musical de 

sua época, levando compositores como Milhaud a buscar 

novas soluções para os problemas musicais de seu tempo 

e enriquecendo-os com as experiências que teve. Por 

outro lado, de igual modo fora capaz o mundo da arte 

influenciar a ordem internacional de sua época, pois – 

como se viu em O Boi no Telhado –, a Europa deixava de 

ser o centro artístico do tempo. Poulenc, num viés francês 

combinado ao russo, demonstra claramente os ideias do 

neobarroco/neoclassicismo através dos ideias do Grupo 

dos Seis, pois ele buscava retirar da música de sua época 

o romantismo germânico tão impregnado pelos 

compositores. E este era justamente um dos objetivos do 

classicismo: buscar retirar da música tudo o que era 

supérfluo e focar no mais essencial; neste caso, sendo o 

mais essencial criar uma música livre dos excessos do 

romantismo. A Primeira Guerra Mundial levou a uma 

reorganização da ordem internacional nos seus mais 

diversos meandros. Na diplomacia, tentou-se algo nunca 

antes pensado: criar uma comunidade de nações, para 

evitar a guerra, a fim de que o mundo não tivesse que 

passar por tamanha tragédia. Na música, esse evento 

levou a uma reformulação no buscar de fontes, onde a 

Europa do presente – abalada e devastada pela guerra – 

não era mais interessante; a música precisou de novas 

origens, fossem elas um passado glorioso ou um expandir 

de horizontes rumo a outros continentes. 
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Introdução 

A contemporaneidade exige do homem moderno uma 

nova maneira de se colocar diante da realidade como 

sujeito integrante. Tal postura é mediada pelo 

conhecimento e, conhecer é fazer ciência e socializá-la. 

Nesta perspectiva, o presente artigo propõe discutir o que 

venha a ser o Ensino de Ciências e sua relação com a 

Educação em Ciências. Objetiva-se em responder aos 

questionamentos, tendo como percurso apresentar o que 

é epistemologia e sua necessidade para a Educação em 

Ciências e o Ensino de Ciências. Abordar, enquanto área 

de saber, como se constitui epistemologicamente a 

Educação em Ciências e, identificar o que é? E para que 

fazer Educação em Ciências na perspectiva do cidadão 

cientificamente culto?` 

Partiremos tendo como base os teóricos: Cachapuz, 

Morim, Acevedo e outros que nos ajudarão a compreender 

tal questionamento. 

Materiais e Métodos 

DA EPISTEMOLOGIA: COMO PALAVRA AO ATO DE 
ENSINAR NUMA PERSPECTIVA DE FAZER 
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS. 
Para compreendermos a complexidade do estudo da 
epistemologia e sua relação com a educação em ciências, 
utilizaremos uma revisão bibliográfica e um confronto entre 
autores nos possibilitará a refletirmos sobre  O que é 
epistemologia? E qual concepção nos ajudará a responder 
aos desafios do Ensino e da Educação em Ciências?  
Compreender o que seja epistemologia coloca-se como 

missão árdua e sem muita facilidade. Diante deste desafio 

é que nos perguntamos: Educação em Ciências: para 

quem e para quê? 

Resultados e Discussão 

O ENSINO DE CIÊNCIAS E SUAS IMPLICAÇÕES 

PARA A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS  

Podemos constatar que , já houve avanços no ensino de 

ciências, quando comparamos as metodologias 

desenvolvidas a partir da investigação cientifica, num 

contexto da alfabetização cientifica que se inicia na 

Educação Básica. Mas ainda é preciso avançarmos em 

pesquisas, e estudarmos melhores estratégias de ensino 

por investigação, onde os professores precisam entender 

o que é uma investigação científica; ter entendimento 

adequado da estrutura da disciplina que ensinam e  

precisam ser mais habilidosos no ensino de técnicas de 

investigação. Uma perspectiva que enfatiza bem a 

distinção entre a investigação como um conteúdo, da 

investigação como técnica, onde se ensina ciências num 

processo de investigação cientifica.   

Há uma infinidade de possibilidades para desenvolver o 

planejamento e a estratégia numa abordagem do ensino 

de ciências voltado para construção de uma imagem 

adequada ao trabalho cientifico. 

Conclusões 

Concluímos que o modo como se ensina ciências tem a 

ver com o modo como se concebe as ciências, ou seja, a 

formação epistemológica dos professores esta 

intrinsecamente relacionada com o processo de ensino de 

ciências, bem como, os aspectos relativos à concepção de 

aprendizagem. Se caracterizado que o professor tem 

problemas em sua formação, o seu aluno não se 

entusiasma pelo estudo das ciências, não encontrando 

possibilidades para desenvolver um ensino por 

investigação. Certamente, muito se tem avançado, mas 

ainda é preciso um repensar sobre o destino do ensino de 

ciências, ou seja, para quê e para quem? Nosso desejo, 

como alunos do Mestrado Acadêmico em Educação em 

Ciências na Amazônia é que todo avanço conquistado no 

ensino por investigação numa concepção cientifica não 

seja freado por preconceitos em relação à nova camada 

de filósofos, historiadores e sociólogos da ciência. 
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Introdução 

Um dos principais fatores que influenciam na diminuição 

da produtividade da citricultura brasileira é o ataque de 

pragas e doenças, muitas delas transmitidas por insetos 

ou ácaros. As cochonilhas constituem um dos principais 

grupos de insetos-praga da cultura dos citros. Elas podem 

causar danos diretos, como a sucção da seiva, e danos 

indiretos, como o favorecimento da fumagina, que dificulta 

a fotossíntese, além de atuarem como vetores de viroses. 

As cochonilhas, ou coccídeos, são insetos da ordem 

Hemiptera, subordem Sternorrhyncha (esternorrincos), 

superfamília Coccoidea (GALLO, 2002). O objetivo geral 

do presente estudo foi avaliar a ocorrência de cochonilhas 

em um pomar de laranja doce em Rorainópolis. 

Materiais e Métodos 

As amostragens ocorreram em um pomar de laranja doce 

no Município de Rorainópolis, RR. Os levantamentos 

foram quinzenais, sendo realizados em 10 plantas 

escolhidas aleatoriamente, excluindo-se a bordadura. As 

coletas foram realizadas entre 7 e 9 horas da manhã no 

período de março a junho de 2012 (fim do período seco e 

início do período chuvoso na região). Nesse período, o 

pomar não estava na fase de produção e não recebeu 

nenhum tipo de trato cultural e fitossanitário. Foram 

analisadas 10 folhas por planta (face superior e inferior) e 

anotados os números de indivíduos por morfoespécie.  

Resultados e Discussão 

No presente estudo encontrou-se um total de 4919 

espécimes distribuído em 10 morfoespécies de 

cochonilhas nas 60 amostras avaliadas. Isso equivaleu a 

82 espécimes/ amostra e 8 espécimes/folha. Portanto os 

resultados totais indicam uma considerável abundância e 

diversidade de cochonilhas nesse pomar de citros. As 

cochonilhas encontradas no levantamento ocorreram 

preferencialmente na face inferior das folhas (90,67%) 

comparado à fase superior das mesmas, nas quais podem 

estar presentes, porém em número bem reduzido.  Dentre 

as morfoespécies encontradas, uma delas (trataremos 

aqui de sp. B) correspondeu a 43% da abundância (total 

de 2120 espécimes) além de estar presente em todas as 

coletas e em 75% das amostras (total de 45 amostras). 

Portanto essa morfoespécie foi a mais abundante 

comparada às demais morfoespécies encontradas nesse 

pomar. A sp. B também foi constante (encontrada em mais 

de 50% das amostras), característica exibida também por 

outras 4 morfoespécies menos abundantes (sp.A , sp.C, 

sp. D e sp. F) presentes em cerca de 60% das amostras.  

As cinco morfoespécies restantes (sp. E, sp.G, sp.H, sp. I 

e sp. J) foram acidentais, ou seja, presentes em menos de 

25% das amostras. Essas informações acerca da 

abundância, diversidade e constância das cochonilhas no 

pomar de citros são de suma importância para o manejo 

integrado de pragas. Os exemplares encontrados no 

presente estudo foram enviados a especialista para 

identificação específica. Em posse dessas informações, 

será possível analisar como as espécies encontradas se 

comportam nesse pomar, quais são as pragas potenciais e 

merecem maior atenção no manejo, bem como aquelas 

com características mais secundárias.  Essas informações 

associadas às características biológicas da espécie (i.e. 

ciclo de vida, fecundidade, dispersão, hospedeiros e 

inimigos naturais) e fatores abióticos de mortalidade 

permitirão inferir estratégias de manejo integrado desse 

grupo de pragas no pomar de citros estudado, bem como 

em outros pomares da região, nos quais essas espécies 

de cochonilhas também ocorram. Levantamentos futuros 

em outros pomares de citros da região são importantes 

para verificar se esse complexo de cochonilhas também 

está presente e identificar os possíveis fatores de 

mortalidade (bióticos e abióticos) poderá elucidar melhor a 

importância das cochonilhas nos pomares de citros de 

Rorainópolis. 

Conclusões 

Observou-se que as cochonilhas ocorreram de forma 

diversa e abundante nesse pomar, algumas com 

características mais severas que outras em termos de 

abundância e constância. Esse estudo está em 

andamento e espera-se que após sabido o nome das 

espécies, possamos contribuir para a melhor 

compreensão do complexo de cochonilhas encontrado 

nesse estudo, bem como discutir estratégias visando o 

seu controle dentro manejo integrado de pragas. 

Agradecimento 

Ao Sr. Aloísio Inácio Henz, por disponibilizar o pomar de 

citros para a coleta das amostras.   

____________________ 
GALLO, Domingos; et al. Entomologia Agrícola. Piracicaba: FEALQ, 2002. 

920p.



17 

   VII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR   

               
 

Rua Sete de Setembro, 231 – sala 202 – Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista –                     

Roraima. Telefone: (95) 2121-0955. Email: nupecem.uerr@gmail.com Núcleo de Pesquisa e Estudo em Educação em Ciências e Matemática 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DO PECÍOLO DE DUAS VARIEDADES DE MANGUEIRAS (MANGIFERA 
INDICA L.): “MANGA COITÉ” E “MANGA ESPADA”, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA – RR. 
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Introdução 

    A família Anacardiaceae possui aproximadamente 70 

gêneros e 600 espécies, muitas das quais de importância 

alimentar, como: manga (Mangifera indica L.), caju 

(Anacardium occidentale L.), aroeira (Schinus 

terebinthifolius Raddi). (Souza & Lorenzi, 2005). 

    Em Boa Vista, duas variedades de manga podem ser 

facilmente encontradas comercializadas em feiras locais: a 

manga coité e a manga espada. Estas variedades 

apresentam poucas diferenças morfológicas, 

principalmente na folha e na forma do fruto. 

    Este estudo teve como objetivo realizar a análise do 

pecíolo de duas variedades de mangueiras (mangifera 

indica l.), identificando suas características afins e as 

principais diferenças de cada variedade. 

Materiais e Métodos 

   As folhas com pecíolo foram coletadas de ramos de 

exemplares jovens de Mangifera indica, das variedades 

Coité e Espada. 

   As amostras foram fixadas em FAA 70%, e após 24h 

estocadas em álcool 70%. No laboratório de botânica da 

faculdade cathedral foram feitos cortes a mão livre, 

descoloridos com hipoclorito de sódio e corados com azul 

de Astra e safranina. Foram montadas lâminas semi 

permanentes e analisadas em microscópio óptico e 

fotografadas. 

Resultados e Discussão 

   As variedades de Mangifera indica analisadas 

apresentaram diferença apenas na morfologia externa do 

pecíolo. Na variedade coité o pecíolo é cilíndrico e na 

variedade espada o pecíolo se mostrou angular em corte 

transversal (Fig. 1). 

    Anatomicamente, as variedades não apresentaram 

diferenças estruturais. Ambas as variedades de manga 

apresentaram epiderme unisseriada e cutícula espessa 

(Fig. 2). 

    O córtex apresentou esclereídes dispersas no seu 

parênquima. Este mesmo parênquima é divido por uma 

bainha esclerenquimática. O periciclo se apresentou 

esclerenquimático acompanhando toda a região vascular. 

    Canais secretores foram visualizados logo abaixo do 

periciclo. Estes canais secretores foram também 

observados no xilema próximo à medula. (Fig. 2). O 

pecíolo apresentou estrutura secundária de xilema e 

floema, o xilema e floema primários ocorrem no interior do 

órgão, próximo à medula parenquimática. Na medula 

também foram observadas células contendo grãos de 

amido.

Figura 1. Vista geral de corte transversal de pecíolo de 

duas variedades de Mangifera indica (“manga”).

Figura 2. Detalhe de corte transversal de Mangifera indica 

variedade coité. 

Conclusões 

    As variedades de Mangifera indica apresentaram 

diferenças somente quanto a forma do pecíolo, a 

variedade espada é angular e na variedade coité é 

cilíndrico. Anatomicamente as variedades analisadas não 

apresentaram diferenças. 
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Introdução 

 

O SPECKLE é fenômeno de interferência causado pela 

dispersão de ondas eletromagnéticas, essa dispersão 

ocorre devido à rugosidade, em escala microscopia, dos 

meios físicos. Ao colocar um lazer e uma câmera 

direcionada para a amostra tem-se uma imagem com um 

padrão “granulada”, o chamado SPECKLE. 

Quando a amostra possui alguma atividade biológica 

(ex: sementes) o padrão do SPECKLE é dinâmico, esse 

SPECKLE dinâmico é também chamado de 

BIOSPECKLE. 

O objeto desse trabalho é analisar a germinação de 

sementes que passaram por um determinado tratamento. 

    

Materiais e Métodos 

O experimento está sendo executado no laboratório 
de plasma e espectropia da UFRR. Os materiais 
usados são: uma câmera CCD digital, um laser 
HeNe, um computador com um softwares para 
análise de imagens e outros materiais  . 
Ainda estão sendo estudados os métodos para 
análise do BIOSPECKLE. São vários os métodos de 
análise do BIOSPECKLE, porém, apenas os 
métodos que se adéquam melhor ao nosso objetivo 
principal irão ser usados.    

Resultados e Discussão 

Quando foi realizado um teste do esquema experimental, 

as imagens esperadas foram adquiridas. Com isso, o 

projeto já está em outra etapa e a cada dia o projeto está 

evoluindo. 

No esquema experimental ainda tem muito a se fazer para 

obtermos melhores resultados.  

Conclusões 

O fenômeno BIOSPECKLE tem uma imensa aplicabilidade 

no mundo em que vivemos hoje. Análise de atividades 

biológicas em várias amostras, análise de secagem de 

tintas e análise do BIOSPECKLE de cicatrizações são 

algumas das muitas aplicações da análise do 

BIOSPECKLE. 
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Introdução 

O futsal é um esporte considerado genuinamente 

brasileiro, e tem se espalhado pelo mundo inteiro. É uma 

modalidade caracterizada como desportiva coletiva de 

cooperação/oposição, onde as ações se desenvolvem em 

um espaço comum, com participação simultânea de 

atacantes e defensores em relação à bola. É um jogo de 

padrões acíclicos e intermitentes, onde os atletas alternam 

constantemente o ritmo, a direção e a distância de cada 

ação, estabelecendo contato com a bola em diferentes 

lugares da quadra e em situações variadas (MORENO, 

2001). Nesse aspecto, o scout é uma das formas mais 

utilizadas de quantificação dos aspectos técnicos no futsal, 

pois é onde a maioria dos treinadores encontra subsídios 

para avaliar as reais condições técnicas de sua equipe ou 

das equipes adversárias, observando seus pontos fracos e 

fortes, visando assim um melhor desempenho nas partidas 

(SANTA CRUZ et all, 2010). Dessa forma, o objetivo desse 

estudo foi quantificar alguns aspectos técnicos de uma 

equipe de futsal da categoria sub-20 durante uma 

competição oficial e a relação com o aproveitamento de 

pontos conquistados pela equipe. 

Materiais e Métodos 

Optou-se por um estudo transversal, de forma 

intencional. Foi observado um universo total de 10 partidas 

de uma equipe de futsal que disputava o Campeonato 

Roraimense de Futsal, categoria sub-20 na cidade de Boa 

Vista/RR, sendo oito partidas válidas pela 1ª fase do 

campeonato (fase classificatória) e duas partidas válidas 

pela 2ª fase da competição (fase final), sendo todas elas 

gravadas em videoteipe com a filmadora SONY Vídeo Hi8, 

Brasil, para análise posterior. Cada partida foi analisada 

por vídeo e os dados foram transferidos para uma ficha de 

scout técnico. Os objetivos do estudo foram explicados 

aos participantes antes das coletas, com assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo 

com a aprovação ética.  

Para análise estatística do estudo foi realizado a 

estatística descritiva (frequência e percentagens) através 

do programa estatístico SPSS 15.0. Os dados obtidos 

foram somados em cada um de seus aspectos, sendo 

aplicado em cada um, individualmente, o cálculo de média 

e, em seguida, o cálculo de percentual, cujos resultados 

são apresentados na tabela 1. 

Resultados e Discussão 

      De acordo com a tabela 1, a equipe apresentou alta 

regularidade nos fundamentos técnicos do futsal, com 

percentuais acima dos 50% em todos os jogos, 

empatando apenas uma partida na 1ª fase e vencendo os 

demais jogos que disputou.  

TABELA 1. PERCENTUAIS (%) EM MÉDIA DO 

APROVEITAMENTO DE PASSES, DESARMES, CHUTES E 

JOGOS DA EQUIPE ESTUDADA NOS 10 JOGOS. 

VARIÁVEIS 
1ª 

FASE 
2ª 

FASE 

Aproveitamento de Passes 73 % 71 % 

Aproveitamento de desarmes 55 % 57 % 

Aproveitamento de Chutes 62 % 58 % 

Número de Jogos 08 02 

Pontos Disputados 24 06 

Pontos Ganhos 22 06 

Aproveitamento 91,6 % 100 % 

Colocação 1º 1º 

% - percentual 

 Considerando o regulamento da competição que 

previa somatória de pontos na primeira fase, a equipe 

disputou oito jogos, com sete vitórias e um empate, 

alcançando um aproveitamento de 91,6% dos pontos 

disputados, terminando em primeiro lugar. Na fase final, 

onde se classificaram apenas dois times, a equipe 

analisada obteve 100% de aproveitamento de pontos, com 

duas vitórias nos dois jogos disputados, sagrando-se 

campeã da competição. 

Conclusões 

Dessa forma, foi possível concluir que os achados 

indicam uma possível correlação entre a eficiência técnica 

nos principais fundamentos requisitados no jogo de futsal 

(passes, desarmes e chutes) com o aproveitamento de 

pontos ao final de uma competição.   

Os resultados encontrados no presente estudo 

parecem indicar a validade da utilização do controle 

estatístico (scout técnico) nos jogos de futsal.   

Sugere-se que a partir do presente estudo novas 

pesquisas sejam realizadas, analisando o nível técnico-

coletivo de atletas de linha no futsal com amostras 

maiores, para que seja possível diferenciar as alternativas 

perante uma mesma variável. Seria oportuno realizar esse 

tipo de análise com diferentes categorias e gêneros, o que 

possibilitaria caracterizar melhor as ações dos jogadores, 

além de averiguar o desenvolvimento dos jovens atletas. 
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ANÁLISE QUALITATIVA DA ÁGUA UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO NA COMUNIDADE DE 
SACAÍ, CARACARAÍ – RR 
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Introdução 

     Conforme a portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde, 

água para consumo humano é considerada potável 

quando atende ao padrão de potabilidade estabelecido na 

mesma e que não apresente riscos à saúde. As variáveis 

físicas, químicas e biológicas devem garantir a qualidade 

da água. Quando em exposição ao consumo de água sem 

tratamento o homem corre o risco de adquirir doenças. O 

presente trabalho realizado na vila Sacay, uma das 

comunidades que se situa na chamada região do baixo rio 

Branco, pertencente ao município de Caracarai, Roraima, 

visa o estudo da qualidade física e química da água 

utilizada para consumo humano desta comunidade. As 

famílias desta localidade têm como principal fonte de 

abastecimento de água o próprio rio, onde a água é 

captada individualmente, por meio de bombas superficiais, 

sem passar por tratamento adequado. Os parâmetros 

químicos e físicos avaliados foram comparados com a 

portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde, que 

estabelece Valores Máximos Permitidos (VMP) para 

alguns parâmetros físicos, químicos e biológicos. Dentre 

os parâmetros analisados, a turbidez apresentou valores 

elevados. As autoridades responsáveis pelo fornecimento 

e vigilância de água tratada são ausentes frente à 

problemática vivenciada pelos moradores da vila. 

Materiais e Métodos 

     O trabalho foi desenvolvido no período de 11 a 15 de 

dezembro do ano de 2011, buscou-se o envolvimento da 

comunidade por meio da aplicação do Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP), e desenvolvimento de um trabalho 

com os alunos da Escola Municipal Oscar Batista dos 

Santos, onde foi trabalhado a questão do pH da água 

consumida por eles. Alguns moradores da comunidade 

trabalham em roças durante o dia, por isso o DRP foi 

aplicado somente em residências nas quais havia 

moradores. Através da aplicação de questionários, 

coletaram-se informações relacionadas ao uso e 

armazenamento da água, bem como sobre a percepção 

dos moradores em relação à qualidade física da água. 

Para verificar a qualidade da água consumida por esta 

comunidade e buscando uma melhor representatividade 

do campo em estudo, foram selecionados alguns pontos 

para a coleta de amostras de água, que foram 

georreferenciados. Parâmetros físico-químicos tais como: 

temperatura, turbidez, sólidos totais, pH, % NaCl, 

condutividade elétrica e potencial redox foram analisados 

in loco. Observou-se que a comunidade joga seu esgoto 

no mesmo local onde é captada a água para o consumo. 

Resultados e Discussão 

     Aplicou-se 20 questionários atingindo 28% das famílias, 

de acordo com o qual cada uma delas capta a água por 

meio de bombas superficiais, o local de captação fica 

próximo ao barranco onde a comunidade está localizada 

e, segundo 75% dos entrevistados, a água apresenta cor e 

sujeira. Algumas dessas famílias filtram a água usando 

pedaços de tecido, sendo ainda necessário deixá-la 

sedimentar devido à grande quantidade de sólidos 

suspensos, após acrescentam hipoclorito de sódio 

(NaClO4) para eliminar as chances de contaminação e 

doenças como diarréia. Porém, outras não usam filtração 

apenas adicionam NaClO4. A maioria dessas famílias 

armazena a água em baldes com tampa ou em vasilhas 

sem proteção ficando, assim, mais vulnerável às doenças.  

O lixo doméstico gerado é queimado ou descartado em 

terrenos baldios, que conseqüentemente entram em 

contato com o rio, sua única fonte de abastecimento. De 

acordo com a portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde, 

a turbidez mostrou-se acima do valor estabelecido em 

75% das amostras analisadas, variando entre 7,92 e 19,7 

NTU. Em 75% das amostras o pH mostrou-se dentro do 

VMP variando de 6,1 a 6,89. O parâmetro sólidos totais 

dissolvidos apresentou-se dentro do padrão variando de 

7,28 a 24,8 ppm. Os demais parâmetros não são citados 

pela portaria. 

Conclusões 

     Água é o recurso natural indispensável para a vida e 

todo o ser humano tem direito ao consumo de água 

potável, portanto, na comunidade existe grande 

necessidade de se estabelecer um sistema de 

abastecimento, tratamento e vigilância da qualidade da 

água utilizada para o consumo, além de sistema de 

esgotamento sanitário e coleta de lixo. Uma vez que a vila 

é parte do município de Caracarai, os órgãos responsáveis 

se apresentam, no momento, ausentes quanto a esta 

problemática. De acordo com a referida portaria a turbidez 

apresenta-se elevada, devido ao local de captação da 

mesma, o pH e os sólidos totais dissolvidos estão dentro 

do padrão. Os parâmetros temperatura, % NaCl, 

condutividade elétrica e potencial redox não possuem 

valores estabelecidos pela portaria nº 2914/11 do 

Ministério da Saúde. 
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Introdução 

     O gênero Stylosanthes apresenta 45 espécies 

distribuídas pelo sudeste da Ásia, na África tropical e nas 

Américas. No Brasil são encontradas 25 espécies sendo 

muitas destas usadas como forrageiras ou adubação 

verde (Brandão & Ferreira, 1979). Em Roraima são 

encontradas sete espécies encontradas principalmente em 

áreas de savana (Medeiros, 2012). 

     As suas espécies são muito semelhantes 

morfologicamente diferindo somente pela morfologia de 

seus frutos. O presente estudo tem como o objetivo avaliar 

diferenças da anatomia foliar entre duas espécies do 

gênero Stylosanthes: S. angustifolia Vogel e S. gracilis 

Kunth. 

Materiais e Métodos 

     Para a realização do trabalho foram utilizadas e 

analisadas folíolos de duas espécies coletadas em 

ambiente de savana no município de Boa Vista, Roraima. 

    Os cortes à mão livre foram realizados no laboratório de 

botânica da faculdade Cathedral, durante a disciplina de 

Anatomia vegetal. 

    Foram realizados cortes transversais da região mediana 

do folíolo e corados com Azul de Astra e Azul de Metileno. 

Os cortes foram montados em lâminas semipermanentes. 

As lâminas foram analisadas em microscópio óptico e 

fotografias no microscópio do Herbário do Museu 

Integrado de Roraima. 

Resultados e Discussão 

    As espécies apresentaram diferenças entre si e que 

podem ajudar na identificação das espécies. As espécies 

analisadas de Stylosanthes apresentaram estruturas 

morfológicas idênticas às plantas xerófitas. Entre estas 

características destacam-se reduzida lamina foliar, 

cutícula espessa, grande quantidade de esclerênquima. 

    Stylosanthes angustifolia apresentou mesofilo 

isobilateral, enquanto que em S. gracilis o mesofilo 

apresentou-se dorsiventral com as suas extremidades e 

nervura central dilatada. S. gracilis apresentou também 

encontrado uma grande quantidade de esclerênquima nos 

feixes vasculares, principalmente nos feixes encontrado 

próximo ao bordo foliar. 

    Ambas as espécies apresentaram epiderme simples e 

uniforme, com a cutícula espessa. Logo abaixo da 

epiderme foi observada uma camada de células 

quadrangulares. As espécies também apresentaram 

poucos tricomas glandulares e tectores. 

 

Fig. 1. Detalhe do corte transversal da nervura central de 

folíolo de S. angustifolia. 

 

Fig. 2. Detalhe do corte transversal da nervura central de 

folíolo de S. gracilis. 

Conclusões 

    Com base no trabalho de anatomia foliar foram obtidos 

resultados que permitiram diferenciar as espécies de S. 

gracilis e S. angustifolia. As características anatômicas e 

morfológicas podem contribuir para a taxonomia das 

espécies, cuja identificação é realizada somente na fase 

reprodutiva. 
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ANATOMIA RADICULAR DE DUAS ESPÉCIES DO GÊNERO POLYGALA L. (POLYGALACEAE) 
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Introdução 

 O gênero Polygala L. tem sido o de maior 

destaque dentro de sua família tanto por abrangência de 

espécies como por significativa relevância farmacêutica. 

Polygala está muito bem estudado do ponto de vista 

taxonômico no Brasil, vem ganhando importância nos 

estudos fitoquímicos mesmo em espécies limitadas, 

porém, sua anatomia é pouco conhecida e desta forma, 

pouco explorada em estudos que englobam o gênero 

(Dias 2008).  

 Além do interesse medicinal ou estritamente 

taxonômico, o conhecimento sobre as espécies de 

Polygala é igualmente desejável do ponto de vista 

ecológico, pois suas espécies ocorrem em praticamente 

todas as formações vegetais do país (Marques 1979). O 

objetivo deste trabalho foi analisar histologicamente a 

estrutra radicular e fazer uma análise comparativa, para 

verificar o que difere entre elas quanto a disposição dos 

tecidos e presença de caracteres estruturais das seguintes 

espécies: Polygala hygrophila Kunth, Polygala variabilis 

Kunth, Polygala subtilis Kunth, e Polygala monticola Kunth. 

Materiais e Métodos 

Foram coletados três espécimes de cada táxon e 

selecionadas folhas adultas. O material coletado foi fixado 

em FAA (Johansen 1940) por 24 horas e estocados em 

álcool etílico 70%.  

     As folhas foram isoladas, sendo a região mediana 

das lâminas foliares incluídas em historresina e 

seccionadas (8-12 mm de espessura) transversais em 

micrótomo rotativo. Para a caracterização estrutural, foram 

coradas com Azul de Toluidina 0,5 % em solução aquosa 

(C.I. 52040).  As lâminas coradas foram montadas 

provisoriamente em água de torneira. 

Resultados e Discussão 

As espécies apresentaram estágio secundário de 

crescimento de raiz, caracterizado pela presença de 

periderme e xilema e floema secundário. Quanto a 

concentração de felema na periderme, há mais camadas 

nas espécies de P. monticola (Fig. 2) e P. hygrophila (Fig. 

4), que nas outras espécies. 

 A raiz produziu uma quantidade menor de xilema 

secundário na P. hygrophila (Fig. 4), enquanto nesta 

mesma espécie desenvolveu uma quantidade maior de 

parênquima cortical com grande concentração de amido. 

Quanto ao formato do xilema apresenta-se cilíndrico na P. 

variabilis (Fig. 1) e na P. hygrophila (Fig. 4), nas demais 

espécies apresenta formato angular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

 Não houve diferenciação na presença/ausência de 

caracteres anatômicos entre as espécies analisadas. As 

diferenças foram caracterizadas pelo desenvolvimento e 

formato da raiz, estes caracteres anatômicos podem servir 

como auxílio na chave taxonômica do gênero. 
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Fig 3: Vista geral de corte 

transversal de raiz de P. 

subtilis 

Fig 1: Vista geral de corte 

transversal de raiz de P. 

variabilis. 

Fig 2: Vista geral de corte 

transversal de raiz de P. 

monticola. 

Fig 4: Vista geral de corte 

transversal de raiz de P. 

hygrophila 
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Introdução 

A arborização apresenta inúmeros benefícios, entre eles: 

sociais, ecológicos e estéticos. Para o sucesso da 

arborização é necessário que haja um conhecimento 

adequado das espécies e das características do ambiente 

urbano. A necessidade de redução de interferências entre 

a arborização e a rede de distribuição de energia elétrica 

não compete apenas às companhias de energia elétrica, 

mas também aos municípios que têm, por finalidade, zelar 

pelos bens públicos a eles pertencentes. 

A não compatibilização da arborização com as redes de 

distribuição de eletricidade refletem em prejuízos 

financeiros e de serviços. Além disso, alguns problemas 

relacionados à característica das árvores, como por 

exemplo, crescimento e desenvolvimento da copa podem 

danificar as redes, acarretando em quedas de energia ou 

mesmo apagões. Esses danos são prejudiciais tanto para 

a companhia energética quanto para os consumidores. 

Desse modo, o objetivo desta pesquisa é avaliar a 

compatibilidade entre as redes de distribuição elétrica e as 

árvores de rua no bairro centro de Rorainópolis, a fim de 

dar subsídios ao planejamento e o manejo das árvores 

urbanas. 

Materiais e Métodos 

Foram objeto da pesquisa todas as árvores que estavam 

sob as redes de distribuição elétrica no bairro Centro da 

sede municipal de Rorainópolis. Nas coletas foram 

considerados os seguintes aspectos: localização e 

indentificação das éspecies. Foram procedidas as 

medições com utilização de fita métrica, sendo elas: altura 

da fiação elétrica e distância do poste a árvore, onde a 

altura da fiação elétrica. segue um padrão de 4 metros. 

Resultados e Discussão 

Foram encontradas 13 espécies  e 10 famílias botânicas 

sob as redes de distribuição. Pode-se observar também 

que as práticas de poda provocam alterações na 

arquitetura típica das espécies. Segundo Biondi e Althaus 

(2005), a aplicação de podas em árvores que estão em 

conflito com os componentes urbanos devem considerar o 

modelo arquitetônico de cada espécie, preservação de 

estruturas fisiológicas, evitar a remoção total da copa e 

evitar podas sucessivas e galhos com grandes diâmetro, 

entre outros.  

Aproximadamente 27% dos indivíduos analisados não 

apresentaram problemas onde estavam plantadas. Cerca 

de 47% das árvores analisadas necessitam de poda de 

condução, 13% de poda de elevação e 17% de 

substituição ou remoção. É importante ressaltar que a 

espécie (Jambosa acquea) foi a mais frequente 

encontrada sob a fiação. Essa espécie não pode ser 

podada, pois a poda pode descaracterizar a arquitetura 

típica da copa. Sendo assim, é necessária a substituição 

da árvore para que não seja comprometido o benefício 

estético desempenhado pela arborização. De acordo com 

Gonçalves e Paiva (2006), a poda de árvores é uma 

agressão a um organismo vivo. Para Biondi e Althaus 

(2005), o formato da copa da árvore é outro fator 

importante para a escolha da espécie a se plantar, pois 

evitará futuramente conflitos entre as árvores e fiação 

elétrica. 

A segunda espécie com maior frequência foi o Ficus 

benjamina. Essa espécie é flexível à poda, pois é bastante 

resistente a grandes retiradas de sua copa. No entanto, é 

uma espécie não aconselhada para a arborização de ruas 

por ter o desenvolvimento do sistema radicular superficial, 

interferindo diretamente na acessibilidade.  

Observou-se também a presença de quatro palmeiras 

imperiais (Roystonea oleracea) sob a fiação elétrica. 

Quanto a isso, deve-se atentar que as palmeiras 

apresentam crescimento monopodial e, portanto, não 

devem ser podadas. A única opção será a remoção da 

espécie. O plantio pode ter ocorrido por falta de critérios 

técnico-científicos na fase de seleção das árvores. 

Conclusões 

Constatou-se que as espécies avaliadas poderão causar 

risco e prejuízos tanto para a população quanto para a 

companhia elétrica, em razão da falta de planejamento da 

arborização. A solução para as árvores plantadas sobre a 

fiação é a execução de poda de condução ou elevação e, 

em alguns casos, a remoção ou substituição. 

Recomenda-se a substituição das árvores de Ficus 

benjamina que ainda são jovens e troca por espécies com 

sistema radicular pivotante. Outra recomendação é que 

haja o aumento da altura da rede de fiação ou a 

implantação de uma rede de fiação subterrânea.  
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Introdução 

      A comunidade de Sacaí, localizada-se na região sul do 

estado de Roraima, às margens do rio Branco, nas 

coordenadas geográficas Sº 00º 44579 e Wº´061º 51885, 

e apresenta, dentre outras características, solos de várzea 

que estão submetidos a dois regimes de cheias do rio 

Branco. No período chuvoso, com o aumento do volume 

de água, esta região é alagada, e desta forma, os 

moradores deslocam-se para outra região conhecida como 

terra firme. Entretanto, no período de seca, onde o nível 

do rio diminui, os moradores permanecem na vila. A 

comunidade de Sacaí sobrevivem basicamente da pesca, 

do extrativismo e da agricultura de subsistência. Os solos 

desta região ainda não são conhecidos em relação a sua 

fertilidade, e levando em consideração o regime de cheias 

do rio Branco e o uso e sustentabilidade dos solos, faz-se 

necessário um estudo para entender a fertilidade destes. 

Este trabalho teve por objetivo realizar levantamento de 

algumas características químicas dos solos de várzea, no 

intuito de realizar o diagnóstico do potencial nutritivo dos 

solos da região para o manejo adequado.   

Materiais e Métodos 

       Este estudo foi desenvolvido na comunidade ribeirinha 

de Sacaí, com início no segundo semestre de 2011, com a   

primeira visita para coleta das amostras para análise. As 

amostras foram coletadas em pontos aleatoriamente em 

um caminhamento zigue-zague pela comunidade onde  

foram coletadas 9  amostras compostas de 90 amostras 

simples coletadas em profundidade entre 0 e 20 cm.As 

amostras foram analisadas no laboratório de análises de 

solos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-

Embrapa/RR e na EPAGRI - Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e de Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 

Todas as amostras analisadas seguiram os procedimentos 

adotados no manual de Métodos de Análise de solos da 

Embrapa (Brasil ,1997). As análises químicas consistiram 

nas determinações in loco de pH, utilizando um pHmetro 

portátil da marca HANNA, posteriormente, em laboratório, 

foi medido o pH em água e em solução de KCl 1 mol.L
-1

, 

utilizando-se proporções de 1: 2,5 ( v/v ) de solo:solução. 

Matéria orgânica (MO), umidade, condutividade e análises 

de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg) e micronutrientes 

(Fe, Mn, Mg, Zn, Cu).  

Resultados e Discussão 

    Os valores de pH determinados in loco foram 

comparados com os valores obtidos em água e em 

solução de KCl 1 mol.L
-1

, e 3 amostras apresentaram 

índice de acidez 4,5 (Acidez muito elevada),   2  amostras 

4,5-5,0 (Acidez elevada),  3 amostras 5,1-6,0 (Acidez) e 2 

amostras 6,1-6,9 (Acidez fraca). Indicando solos com Os 

valores obtido foram todos negativos, indicando uma 

predominância da capacidade de troca de cátions (CTC).      

     Os teores encontrados para macronutrientes ( 

N,P,K,Ca e Mg). Micronutrintes (Fe,Mn,Zn,Cu e B), nesta 

primeira amostragem foram considerados pouco 

expressivos, e para alguns nutrientes os valores chegaram 

próximo de zero. Desta forma, recomenda-se estudos 

mais detalhados das frações de solos; por se tratar de 

uma localidade com poucos estudos sobre os tipos de 

solos e sua fertilidade.      

Conclusões 

     O conhecimento do tipo de solo presente na 

comunidade de Sacaí e sua fertilidade são importantes, 

tendo em vista que não existem estudos mais detalhados. 

Além disso, os moradores dependem deste solo para 

cultivar suas culturas que garantem uma alimentação mais 

saudável, tendo em vista a dificuldade de acesso a esta 

comunidade, que se dá apenas por via fluvial.  

Agradecimento 

Ao CNPq-pela concessão de bolsa. 

Embrapa-Roraima 

EPAGRI - Santa Catarina 

____________________ 
1-Melo, Valdinar Ferreira, 1962-M528s Solos e indicadores de uso 

agrícola em Roraima : áreas 2002 indígena Maloca do Flechal e de 

colonização do Apiaú /Valdinar Ferreira Melo. – Viçosa : UFV, 2002 

2-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

EMBRAPA..Manual de métodos de análises de solo/Centro Nacional  

de Pesquisas de solos. – 2. ed.rev.atual.- Rio de Janeiro,1997 ( 

EMBRAPA-CNPS). 

3- Conceitos de fertilidade do solo e manejo adequado para as regiões tropicais 

/ Carlos Cesar Ronquim. – Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 

2010. 



25 

   VII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR   

               
 

Rua Sete de Setembro, 231 – sala 202 – Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista –                     

Roraima. Telefone: (95) 2121-0955. Email: nupecem.uerr@gmail.com Núcleo de Pesquisa e Estudo em Educação em Ciências e Matemática 

AVALIAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO EM GENÓTIPOS DE FEIJÃO-CAUPI EM 
AMBIENTES DE CERRADO E FLORESTA ALTERADA DE RORAIMA 

Mendes
1*

, Nathamy da Silva; Vilarinho
2
, Aloisio Alcântara & Pedrozo

2
, Cássia Ângela  

1
Bolsista PIBIC/ CNPq, Estudante de graduação em Biologia da Universidade Federal de Roraima - UFRR. e-mail: 

thamy16_mendes@hotmail.com, 
2
Pesquisador da Embrapa Roraima. 

Palavras chave: melhoramento genético, Vigna unguiculata, linhagens. 

Introdução 

A Embrapa Roraima vem desenvolvendo pesquisas com a 

cultura do feijão-caupi (Vigna unguiculata) desde o final da 

década de 80. Dentre as pesquisas envolvendo 

melhoramento genético, a avaliação de genótipos quanto 

à produtividade e estabilidade de produção, bem como 

quanto à resistência a doenças e ao acamamento de 

plantas, é frequentemente realizada em diferentes 

ambientes do Estado. Neste contexto, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar genótipos de feijão-caupi de 

porte prostrado e semiprostrado e ereto e semiereto em 

dois ambientes do Estado de Roraima. 

Materiais e Métodos 

Em 2011, dois conjuntos de genótipos de feijão-caupi, 
sendo um com 20 genótipos de porte ereto e semiereto 
(16 linhagens e 4 testemunhas) e o outro com 20 
genótipos de porte prostrado e semiprostrado (15 
linhagens e 5 testemunhas), foram avaliados em 
ambientes de cerrado (Campo Experimental Água Boa) e 
de floresta alterada (Campo Experimental Serra da Prata), 
em Roraima. Os campos experimentais mencionados 
pertencem à Embrapa Roraima, localizados nos 
municípios de Boa Vista e de Mucajaí, respectivamente. 
O delineamento experimental utilizado em cada ambiente 
foi o de blocos ao acaso com quatro repetições. A área útil 
da parcela experimental foi 5 m

2
 para o ensaio ereto e 

semiereto e 8 m
2
 para o ensaio prostrado e semiprostrado. 

As características comprimento de cinco vagens 
(COM5V), número de grãos de cinco vagens (NG5V), 
massa de grãos de cinco vagens (MG5V) e produtividade 
de grãos secos (PROD) foram avaliadas em cada parcela. 
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância 
e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, ao 
nível de 5% de significância. O programa Sisvar foi 
utilizado nas análises estatísticas (FERREIRA, 2000). 

Resultados e Discussão 

No ensaio ereto e semiereto, foram observadas diferenças 

significativas (p<0,05) entre os ambientes avaliados para 

as características NG5V e MG5V, e entre genótipos para 

COM5V, NG5V e MG5V. A interação GxA foi não 

significativa para todas as características. No caso do 

ensaio prostrado e semiprostrado, foram observadas 

diferenças significativas entre ambientes para MG5V e 

PROD, e entre genótipos para as características 

avaliadas. Com relação à interação GxA, a mesma foi 

significativa para COM5V e MG5V, evidenciando que o 

comportamento dos genótipos para estas características 

não foi concordante entre os dois ambientes de avaliação. 

Os valores médios dos coeficientes de variação (CV) nos 

dois ensaios variaram de baixo para as características 

COM5V, NG5V e MG5V (5,42% a 10,66%) a médio para 

PROD (25,78%), evidenciando a precisão experimental 

obtida durante a condução destes ensaios. Os valores de 

CV do presente estudo são similares àqueles encontrados 

por Souza et al. (2006) e Benvindo et al. (2010). 

No ensaio ereto e semiereto, os valores médios para 

COM5V, NG5V, MG5V e PROD foram 96,13 cm, 68 grãos, 

13,42 g e 1.394 kg/ha, respectivamente. As linhagens 

MNC02-68-3F-1 e MNC03-73-6F-7 foram, de forma geral, 

as que mais se destacaram, apresentando valores 

elevados para estas características. 

Ao se considerar o ensaio prostrado e semiprostrado, por 

outro lado, os valores médios de COM5V, NG5V, MG5V e 

PROD foram 96,75 cm, 71 grãos, 13,00 g e 1.002 kg/ha. A 

linhagem MNC02-701F-2 foi a que mais se destacou para 

as características NG5V e PROD nos dois ambientes. 

Para o ambiente de savana, a linhagem MNC02-677F-2 

apresentou maior valor de COM5V e as linhagens MNC01-

649F-1-3, MNC01-649F-2-11, MNC02-677F-2, MNC02-

701F-2, MNC03-736F-2 e MNC03-736F-6 apresentaram 

os maiores valores para MG5V. Para o ambiente de 

floresta alterada, por outro lado, MNC01-649F-2-1, 

MNC02-677F-2 e MNC03-736F-6 foram superiores em 

COM5V e MNC01-649F-1-3, MNC01-649F-2-1, MNC02-

701F-2, MNC03-736F-2 e MNC03-736F-6 foram 

superiores em MG5V. 

O ambiente de cerrado mostrou melhor potencial para a 

produção de feijão-caupi de porte prostrado e 

semiprostrado (1.285, 16 kg/ha) que o ambiente de 

floresta alterada, o qual apresentou produtividade média 

de 719,79 kg/ha. 

Conclusões 

O ambiente de cerrado mostra maior potencial para a 
produção de feijão-caupi de porte prostrado e 
semiprostrado que o ambiente de floresta alterada. 
No ensaio ereto e semiereto, de uma forma geral, as 

linhagens MNC02-68-3F-1 e MNC03-73-6F-7 são as mais 

promissoras, e no ensaio prostrado e semiprostrado, as 

linhagens MNC02-701F-2 e MNC03-736F-2. No entanto, 

para a obtenção de resultados mais acurados, os 

conjuntos de genótipos considerados no presente estudo 

serão avaliados por um número maior de anos. 
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Introdução 

O dendê (Elaeis guineensis Jacq.) pertence à família das 

Arecaceae, conhecido internacionalmente como palma de 

óleo, palma-aceitera e palmier a huile (nos países de 

língua francesa) é uma espécie perene, cultivado 

principalmente na Ásia, na África e nas Américas Central e 

do Sul, uma espécie oleaginosa de grande potencial em 

óleo.  Esta palmeira possui uma boa capacidade de 

adaptação, o que contribuiu para a dispersão desta cultura 

em outras partes do mundo, passando a integrar a flora 

local tanto através da formação dos dendezais 

subespontâneos quanto na forma de exploração 

comercial. Estima-se que o mesmo foi introduzido no 

Brasil século XVI, pelos escravos (SANTOS, 2010). As 

condições climáticas e de vegetação de Roraima, 

principalmente da região Sul do Estado, são propicias ao 

cultivo desta cultura (CORDEIRO et al., 2010). Além disso, 

já existem resultados de pesquisa realizados pela 

Embrapa Amazônia Ocidental que permitem o suporte 

tecnológico ao cultivo nesta região. Adicionalmente, em 

Roraima, a Embrapa já vem conduzindo experimentos 

com híbridos de palma de óleo no cerrado (Campo 

Experimental Monte Cristo) e em área de floresta alterada 

na região sul do Estado, no município de Caroebe. Diante 

disto objetiva-se determinar a produtividade, em óleo, de 

espécies da palma de óleo do campo experimental da 

Embrapa e avaliar o rendimento de óleo a partir de três 

híbridos da planta em ambiente de mata alterada de 

Roraima, região do Caroebe. 

Materiais e Métodos 

Coleta e extração: As coletas foram realizadas no 

município de Caroebe, uma área de produtor, denominada 

fazenda Califórnia, a organização da área do experimento 

foi feita por meio de blocos. As plantas foram identificadas 

de acordo com a numeração determinada pelos blocos, 

em que através das três parcelas pode-se numerar a linha 

e a planta (LxPy). As amostras foram debulhadas, 

despolpadas, pesadas e armazenadas. Cerca de 40g da 

polpa foram desidratadas, trituradas e em seguida 

submetidas à extração a quente com aparelho de Sohxlet, 

utilizando solvente hexano, por cerca de 6 horas. 

Resultados e Discussão 

As extrações do óleo da polpa do dendê foram realizadas 

com duas safras das amostras do município de Caroebe, 

um total de 78 amostras, em triplicatas. Da primeira safra 

foram extraídos óleos de 40 amostras da polpa do fruto e 

da segunda de 38 amostras. Para a coleta de dados da 

taxa de extração de óleo, ao serem realizados os 

processos de coleta e preparação das amostras e 

extração em triplicata, obtendo-se a massa final do óleo, 

através do calculo do rendimento pela formula abaixo, 

obteve-se a taxa de extração. 

Rendimento%= (MI / MF) x 100% 

Onde: MI = massa inicial  ;    MF= massa final 

Os resultados foram satisfatórios, a primeira safra, 

coletada nos primeiros meses do ano, obteve uma 

variação de 50% a 95% de rendimento em massa do óleo. 

Uma média de amostra de 4 a 8 plantas por linha foram 

avaliadas, quanto ao rendimento. Devido ao período de 

armazenamento, os óleos das amostras desta safra 

obtiveram coloração menos intensa. 

Observando os resultados da segunda coleta, notou-se 

semelhança. Embora a primeira safra tenha sido mantida 

por mais tempo armazenada, os resultados mostraram 

alterações na coloração do óleo e não no rendimento, com 

uma variação de 55% a 85%. Os óleos da segunda safra 

apresentaram cor alaranjada, já os da primeira safra 

apresentaram cor amarelo-claro (Figura 1), o que pode ser 

justificado pela perda de carotenóide. As plantas da linha 4 

forneceram bons resultados, em média 70% de 

rendimento em massa de óleo e baixo desvio padrão. Os 

resultados obtidos, comparados com a literatura, 

apresentam rendimentos superiores. 

 

 

 

 

FIGURA 1. A) amostra do óleo da primeira safra B) amostra do 

óleo da segunda safra. 

Conclusões 

 De modo geral, o percentual de óleo foi acima dos 

obtidos na literatura; 

 O tempo de armazenamento interfere na 

coloração do óleo; 

 As plantas da segunda safra da linha 4 fornecem 

bons resultados com baixo desvio padrão. 

Agradecimento 

Ao CNPq pelo apoio financeiro. 

SANTOS, E. A. Caracterização de dendezeiros subespontâneos com base na 

produção de frutos e cachos. 2010. Dissertação (Mestrado)- Universidade 

Estadual de Santa Cruz. Ilhéus, 2010. 

CORDEIRO, A. C. C.; MACIEL, F. C. S.; ALVES, A. B.; CARVALHO, R. DE 

O.;OLIVEIRA, G. A.; TURCATEL, R.; SILVA, W. L. M. Desenvolvimento 

vegetativo de cultivares de dendezeiro em Roraima no período de 

2008 a 2010. Boa Vista, Embrapa Roraima, 2010. (Embrapa Roraima 

Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento). 

B A 



27 

   VII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR   

               
 

Rua Sete de Setembro, 231 – sala 202 – Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista –                     

Roraima. Telefone: (95) 2121-0955. Email: nupecem.uerr@gmail.com Núcleo de Pesquisa e Estudo em Educação em Ciências e Matemática 

 

CARACTERIZAÇÃO DE MAMONEIRA CULTIVADA EM RORAIMA EM FUNÇÃO DE ARRANJO 
ESPACIAL DE PLANTAS 

Paulino
1
*, Pollyana Priscila Schuertz; Santiago², Izabelle Maia; Oliva.

3
,
 
Larisse Souza de Campos & Smiderle

4
,
 

Oscar José  

1. Bolsista PIBIC/ CNPq Embrapa Roraima, graduanda de Ciências Biológicas da Faculdade Cathedral – polly-prys@hotmail.com; 2. 
Bolsista PIBIC/CNPq, graduanda de Biologia da Universidade Federal de Roraima - UFRR; 3. Bolsista PIBIC/CNPq, graduanda de 
Agronomia da UFRR; 4. Pesquisador Embrapa Roraima, orientador – oscar.smiderle@embrapa.br. 

Palavras Chave: Manejo cultural, biometria de sementes, Ricinus communis L.

  

Introdução 

A mamona (Ricinus communis L.) está em 

evidência no cenário nacional como uma das culturas 

produtoras de óleo vegetal (HOLANDA, 2004), alternativa 

à produção bioenergética. A principal fonte de óleo de 

mamona são suas sementes, por esse motivo são 

importantes estudos referentes à fisiologia das sementes 

de mamona. 

Programas de melhoramento e de avaliação de 

linhagens e cultivares constituem a base de um processo 

para implantação e desenvolvimento de um cultivo. Em 

Roraima, vem sendo realizadas pesquisas para avaliar 

materiais de mamona que melhor se adaptem às 

condições edafoclimáticas e atendam as necessidades 

dos setores agrícolas do estado de Roraima. 

Objetivou-se caracterizar morfológica e 

fisicamente plantas e sementes de mamona dos genótipos 

BRS Gabriela, de porte médio e CNPAM 2009-7, de porte 

baixo, em função de seis e 10 arranjos espaciais de 

plantas, respectivamente, nas condições de Roraima. 

Materiais e Métodos 

O cultivo foi realizado no campo experimental Serra da 

Prata, pertencente a Embrapa Roraima, localizado no 

município de Mucajaí de junho a novembro de 2011. 

As mamonas do genótipo BRS Gabriela com seis 

tratamentos, e do genótipo CNPAM 2009-7 de porte baixo, 

com 10 tratamentos. Foram organizados em delineamento 

de blocos ao acaso com quatro repetições, e cada parcela 

experimental foi constituída por quatro fileiras de cinco 

metros lineares. Os tratamentos foram estabelecidos pela 

semeadura das plantas em linhas espaçadas de 1,00m e 

de 1,50m e com 0,50; 0,75; 1,00 m entre plantas do 

genótipo BRS Gabriela. E de 0,50m e 0,75m e com 0,15; 

0,30; 0,45; 0,60 e 0,75 m entre plantas do genótipo 

CNPAM 2009-7. Sendo que, para ambos genótipos, foram 

avaliados em campo a cerosidade do caule, a arquitetura 

das plantas, afunilamento das folhas, formato e 

compactação do racemo, deiscência dos frutos, altura do 

racemo primário, diâmetro do caule, número de 

internódios. 

No laboratório de análise de sementes, após o processo 

de beneficiamento/ descascamento, determinou-se a 

relação entre semente/casca e calculou-se a produtividade 

de sementes por hectare, assim como, realizou-se a 

biometria de sementes (comprimento, largura, espessura) 

e massa de 100 sementes. 

Resultados e Discussão 

As plantas do genótipo BRS Gabriela obtiveram valores 

para presença de cerosidade de caule, compactação de 

racemo, afunilamento de folhas e deiscência de frutos que 

não variaram com os arranjos estabelecidos.  As plantas 

apresentaram variações para os demais parâmetros. A 

arquitetura apresentou 14% das plantas eretas, 72% 

semieretas e 14% abertas; formato de racemos 36% 

cônicos e 74% globosos; altura de inserção do racemo 

primário com médias entre 0,80m e 1,03m; diâmetro de 

caule apresentou médias entre 2,0 e 2,3 cm; número 

médio de internódios entre 17 e 18. Na relação entre 

sementes/ cascas obtida verificou-se valores médios entre 

65,6% e 67,1% e na produtividade valores médios entre 

856 kg ha
-1

 (1,00x0,50m) e 1739 kg ha
-1

 (1,50x0,75m). No 

genótipo CNPAM 2009-7 os valores obtidos para 

cerosidade de caule e deiscência de frutos não variaram 

com os arranjos estabelecidos. Porém, apresentaram 

variações na arquitetura das plantas 57% eretas e 43% 

semieretas; compactação de racemos 65% eram 

compactos e 35% intermediários; formato de racemos 

23% globosos e 77% cilíndricos; afunilamento de folhas 

com 25% semiafuniladas e 75% afuniladas; altura de 

inserção do racemo primário com médias entre 0,28m e 

0,35m com amplitude entre 0,23 e 0,39m; diâmetro de 

caule apresentou médias entre 1,5 e 1,8 cm; número 

médio de internódios entre 11 e 14. Na relação sementes/ 

cascas obtida, verificou-se valores médios entre 61,38% e 

69,88% e na produtividade de sementes valores médios 

entre 460 kg ha
-1

 (0,75x0,15m) e 1500 kg ha
-1

 

(0,75x0,60m). Para biometria de sementes foram obtidos 

resultados médios de 11,60mm de comprimento, 7,90mm 

de largura e 6,05mm de espessura, com a massa média 

por semente de 0,234g, do genótipo BRS Gabriela. E 

resultados médios de 14,68mm de comprimento, 10,29mm 

de largura e 6,01mm de espessura com massa média por 

semente de 0,432g, para o genótipo CNPAM 2009-7. 

Conclusões 

Os arranjos de plantas não influenciam na presença de 
cerosidade no caule, nos racemos compactados, nas 
folhas afuniladas e nos frutos indeiscentes de BRS 
Gabriela. Na CNPAM 2009-7 não influenciam na ausência 
de cerosidade no caule e nos frutos indeiscentes. Para 
ambos os genótipos nos demais parâmetros são 
verificadas variações em função do arranjo de plantas.  
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Introdução 

     A Attalea maripa conhecida popularmente como inajá, 

nativa da região Amazônica e pertencente à família das 

Arecaceae, é uma palmeira oleaginosa que pode chegar a 

20 metros de altura e possui um grande potencial como 

combustível alternativo ao biodiesel. (CORRÊA et. al, 

2005) Um grande aspecto do inajá é que ele adapta-se 

facilmente no solo, tolera inundações por períodos curtos 

e resiste ao fogo. Em algumas regiões após o 

desmatamento e queimadas para o cultivo de pastagem, 

os brotos voltam a eclodir com muito mais vigor, dando 

uma nova vida a grandes florestas de inajá (MATOS et. al, 

2009). Devido ao seu potencial oleaginoso, este projeto 

tem como objetivo caracterizar os constituintes dos óleos 

dos frutos desta palmeira. 

Materiais e Métodos 

   Os frutos foram coletados no Distrito Industrial do  

município de Boa Vista-RR. Inicialmente realizamos o 

estudo biométrico do fruto e, em seguida, a polpa e a 

amêndoa foram separadas e submetidas à secagem em 

estufa com circulação forçada de ar à 60oC até massa 

constante. Os óleos da polpa e a amêndoa foram 

extraídos por sohxlet, secas sob Na2SO4 e o solvente foi 

recuperado em evaporador rotativo. Inicialmente os óleos 

foram analisados por cromatografia em camada delgada 

(CCD). Amostras dos óleos foram analisadas por 

ressonância magnética nuclear (RMN) na Unicamp. Os 

óleos foram convertidos em ésteres metílicos de ácidos 

graxos pela metodologia Ce 2-66 da AOCS (1998) e, em 

seguida, analisados no cromatógrafo à gás equipado com 

detector de ionização por chamas (CG-DIC). 

Resultados e Discussão 

   Conforme o estudo biométrico dos frutos do inajá 

representados na Tabela 1. A polpa e a amêndoa 

correspondem a 28,55% e 6,44%, respectivamente. 

Tabela 1. Estudo biométrico dos frutos do inajá.  

Entretanto, a amêndoa forneceu um maior rendimento de 

óleo do que a polpa (Tabela 2). 

Tabela 2. Rendimento dos óleos da polpa e da amêndoa 

de inajá. 

 

A análise dos óleos por CCD indicaram que o óleo da 

polpa é formado principalmente por ácidos graxos livres e 

triglicerídeos e o óleo da amêndoa é formado 

principalmente por triglicerídeos. Estes dados foram 

confirmados pelas análises por RMN de 1H e 13C. Os 

óleos foram convertidos a ésteres metílicos de ácidos 

graxos para permitir as análises por CG-DIC com o auxílio 

de padrões. 

 

Figura 1. Cromatogramas dos ésteres metílicos obtidos 

pela conversão dos óleos da polpa (A) e da amêndoa (B) 

do inajá. 

Durante as análises foram identificados 58% dos 

constituintes do óleo da polpa, e 87% dos constituintes do 

óleo da amêndoa. Na polpa o ácido graxo majoritário foi 

ácido esteárico (C18:0) com 29% , seguida do ácido 

mirístico (C14:0) com 20%. O composto majoritário, 

identificado na amêndoa foi o ácido láurico (C12:0), com 

44%, seguida do ácido mirístico (C14:0) com 21%. A 

análise do óleo da amêndoa por CG-DIC é compatível 

com os dados obtidos anteriormente no grupo pela análise 

por cromatografia a gás acoplada à espectrometria de 

massas (CG-EM), entretanto existem diferenças nas 

análises do óleo da polpa. 

Conclusões 

A análise realizada por RMN confirmou a constituição 

majoritária dos óleos da polpa e da amêndoa. A 

constituição e o rendimento do óleo da amêndoa indicam o 

seu potencial para produção de biocombustível. A análise 

por CG-DIC mostrou-se mais sensível comparada a 

CGEM permitindo a detecção de um maior número de 

constituintes. 
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Introdução 

O atual momento pelo qual vem passando a educação 

brasileira exige uma reflexão a respeito dos problemas 

educacionais, especialmente com relação ao ensino da 

Química nas escolas públicas, haja visto, não haver uma 

adequação entre a qualidade do ensino, o espaço físico e 

os recursos materiais e práticas pedagógicas (CARREIRO 

et. al.). Neste sentido, o uso de filmes nas aulas surge 

como uma poderosa ferramenta no ensino, podendo ser 

utilizados como elementos educativos se forem 

associados a uma identificação de conteúdos trabalhados. 

O presente trabalho refere-se a uma sessão cine-química 

realizado na Universidade Estadual de Roraima, na qual 

foi exibido o filme “Madame Curie”, que mostra a vida de 

uma mulher que se destacou na ciência, mesmo sendo 

esta masculina, ou seja, não só a Ciência, mas (quase) 

toda a produção intelectual é predominantemente 

masculina (CHASSOT, 2007). Esta atividade teve como 

objetivo motivar os alunos do ensino médio, mostrando 

uma parte da história da química, uma ciência de grande 

importância que está presente em todos os momentos e 

atividades do nosso cotidiano, no entanto, malquista por 

grande parte dos alunos desse nível da educação básica. 

A linguagem audiovisual transmitida através dos filmes 

apresenta-se como um recurso facilitador na construção 

de conhecimentos, porque integra a realidade individual 

com o meio e assim é possível desenvolver nos alunos a 

sensibilidade e a percepção do universo (ARROIO; 

GIORDAN, 2007). 

Materiais e Métodos 

A química é considerada por muitos uma matéria difícil e 

sem utilidade. Por isso é necessário desenvolver e aplicar 

metodologias alternativas que estejam relacionadas com 

os conceitos químicos. SANTOS e AQUINO afirmam que 

é fundamental a busca de materiais alternativos que 

possam ser utilizados em sala de aula para auxiliar no 

processo ensino aprendizagem. Este trabalho fez parte 

das atividades desenvolvidas na comemoração ao dia do 

Químico, realizada do dia 18 de junho de 2012. 

Participaram da sessão cine-química 23 alunos da Escola 

Estadual Senador Hélio da Costa Campos, que após a 

exibição do filme, foram submetidos a um questionário 

avaliativo solicitando que fizessem considerações sobre a 

qualidade do uso do filme, no intuito de analisar de que 

modo a Química se faz presente em nossas vidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Resultados e Discussão 

De acordo com as respostas dos alunos após à exibição 

do filme, o uso desse foi eficaz quanto ao objetivo de 

mostrar a história da cientista Marie Curie, como fonte de 

aprendizado sobre a química como ciência e não como 

disciplina, inspiração para os alunos terem mais 

curiosidades e um olhar mais crítico. 

 

 

Conclusões 

O filme permitiu ao aluno relacionar a linguagem cotidiana 

com a linguagem científica, aumentando o interesse pelos 

conhecimentos químicos e traduzindo-se em uma 

aprendizagem significativa. A importância da investigação 

científica para o avanço das tecnologias fica evidente, bem 

como a dificuldade que passava uma mulher cientista em 

meio a uma sociedade científica dominada por homens. 

Por meio desta metodologia motivadora, pode-se trabalhar 

de uma maneira diferente e prazerosa a Química 

enquanto Ciência, desenvolvendo nos alunos uma visão 

critica do mundo. 

Agradecimento 

Os autores deste trabalho agradecem a Universidade 

Estadual de Roraima, a Escola Estadual Senador Hélio da 

Costa Campos e o apoio de Sônia Filinto. 

___________________ 

CARREIRO, L. M. et. al. Mini-curso: UTILIZAÇÃO DO LÚDICO NAS 

AULAS DE QUÍMICA E CIÊNCIAS. IFMA/DAC. Disponível em: 

<http://connepi.ifal.edu.br/ocs/index.php/connepi/CONNEPI2010/paper/viewFile

/177/160>. Acesso: 16/07/12 

ARROIO, A.; GIORDAN, M. O vídeo educativo: aspectos da organização do 
ensino médio. Química nova na escola. N° 24, novembro 2006 

CHASSOT, Attico. A Ciência é masculina? São Leopoldo: Editora UNISINOS, 

(2007, 3ed) 2003, 104 p. ISBN 85-7431- 186-3. 

SANTOS, P. N.; AQUINO, K. A. S. Utilização do Cinema na Sala de Aula: 

Aplicação da Química dos Perfumes no Ensino de Funções Orgânicas 

Oxigenadas e Bioquímica. Química nova na escola.  Vol. 33, N° 3, 

agosto 2011 

0% 20% 40%

Como você classifica o filme? 

Razoável

Bom

Ótimo

Percentagem de respostas 

A
va

lia
çã

o
 

0% 20% 40% 60%

O que você acha da inclusão de 
filmes como método de 

aprendizado? 

Nulo

Razoável

Bom

Ótimo

Percentagem de respostas 

A
va

lia
çã

o
 

A partir do 

questionário, avaliou-

se percentualmente a 

qualidade do uso do 

filme no ensino da 

química. 

Dentre as indagações, 

39,1% dos alunos 

classificam o filme 

como bom, 34,8% 

afirmam que é ótimo e 

26,1% afirmam que é 

razoável. Quanto à 

utilização do filme 

como método de 

aprendizado, 47,8% 

dizem que é ótimo, 

39,1% dizem que é 

bom, 8,7 % dizem que 
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Introdução 

A busca por metodologias que estimulem o 

desenvolvimento da aprendizagem vem recebendo um 

grande interesse, aos passos da dinamização do ensino 

de ciências em se tornar algo prazeroso de modo a 

alcançar seus objetivos com o uso de recursos didáticos, 

que aproximam os alunos à realidade em que vivem.  

Desta forma, temos o desenvolvimento de materiais, como 

jogos pedagógicos que além de sua natureza lúdica, 

estimulam o raciocínio lógico (SILVA E MORAIS, 2011). 

Por outro lado, também ressaltamos a importância 

da leitura e a valorização da cultura na formação dos 

cidadãos e consequentemente profissionais da área de 

ciências naturais (SILVA FILHO E SANTOS; SILVA et al). 

Assim, a proposta compreende na integração da literatura 

de cordel com o ensino de botânica,  especificamente a 

organografia dos órgãos vegetativos - a raiz, o caule e a 

folha. 

Materiais e Métodos 

 A proposta do cordel como material didático 

auxiliar surgiu da necessidade de estimular a 

aprendizagem do conteúdo de botânica, uma vez que a 

disciplina dentro das Ciências Biológicas é reconhecida 

como uma das de maior rejeição por parte dos alunos, e 

considerada uma das mais difíceis até mesmo pelos 

botânicos (APEZZATO-DA-GLÓRIA E CARMELLO-

GUERREIRO, 2006). 

 O cordel foi construído utilizando o conteúdo da 

morfologia externa dos órgãos vegetativos – a raiz, o caule 

e a folha (FERRI, 1981; VIDAL E VIDAL, 2003), buscando 

de forma sequencial contemplar a origem, as estruturas, 

adaptações e comportamento dos órgãos nos diferentes 

ambientes em que são encontrados. 

 A modalidade métrica escolhida para a construção 

do cordel foi a sextilha de estilo aberto, onde cada estrofe 

compreende seis versos, nos quais são rimados o 

segundo, o quarto e o sexto verso. É a modalidade mais 

rica, obrigatória no início de qualquer combate poético, 

nas longas narrativas e nos folhetos de época. Também 

muito usada nas sátiras políticas e sociais (ABLC, 2012). 

Resultados e Discussão 

Na estrutura da raiz 
Líber e lenho alternados 
Mas do caule em diante 
Os dois são emparelhados 
Estes na folha parecem 
Com dois irmãos geminados. 

  
 A estrofe trata de forma pragmática a organização 
dos tecidos vasculares, xilema (lenho) e floema (líber) na 
anatomia dos órgãos vegetativos, na qual a raiz se 
apresenta como o único órgão vegetal,  que em estrutura 
primária possui lenho e líber alternados, diferentemente 

dos demais, onde estes são feixes liberolenhosos. 
 

Por fim a filotaxia 

Tem oposta e tem cruzada 

Com uma folha num só nó  

Em cada lado, alternada 

E com três ou mais dispostas 

Chamamos verticilada. 

   

Nesta estrofe, os tipos básicos de filotaxia 

(disposição das folhas no caule) são claramente 

enfatizados, a filotaxia alterna, onde há apenas uma folha 

por nó; a oposta com duas folhas por nó e sua variação 

oposta cruzada, na qual o par de folhas em cada nó se 

dispõem num ângulo de 90º ao nó conseguinte; e a 

verticilada, onde apresentam três ou mais folhas dispostas 

no mesmo nó. A filotaxia é uma característica bastante 

difundida na taxonomia vegetal. 

Conclusões 

A proposta mostra-se bastante inovadora e 

atrativa pelos estudantes e profissionais da área, devido a 

redescoberta da literatura de cordel nos mecanismos de 

comunicação. Entretanto, o material deve ser aplicado e 

ter suas vantagens e desvantagens pedagógicas 

ressaltadas, reconhecendo as possíveis alterações do 

texto e as consequentes melhorias para a compreensão e 

aprendizagem. 

Agradecimento 

A todos que buscam o bem estar da população por meio 

da Ciência. 

____________________ 
ACADEMIA BRASILEIRA DE LITERATURA DE CORDEL.  Métricas do 

cordel. Disponível em http://www.ablc.com.br/metricas.html. Acesso: 04/10/12. 

APEZZATO-DA-GLÓRIA, B.; CARMELLO-GUERREIRO, S. M. Anatomia 

Vegetal. 2 ed. Viçosa: UFV, 2006. 
FERRI, M. G. Botânica – Morfologia externa das plantas (Organografia). 15 

ed. São Paulo: Nobel, 1981. 
VIDAL, W. N.; VIDAL, M. R. R. Botânica – Organografia: quadros sinóticos 

de fanerógamos. 4 ed. Viçosa: UFV, 2003. 

SILVA, A. B. V.; MORAES, M. G. Jogos pedagógicos como estratégia no 
ensino de Morfologia Vegetal. Enciclopédia Biosfera, vol.7, n.13; 2011. 

SILVA FILHO,  W. S. S.; SANTOS, R. P. O uso da literatura de cordel como 

texto auxiliar no ensino de Ciências no ensino fundamental. Disponível em 

http://www.fisicainteressante.com. Acesso: 04/10/12. 

SILVA, S. P. et al. Literatura de cordel, linguagem, cultura e ensino: uma 

proposta para o trabalho com leitura. Revista Encontros de Vista. Disponível 

em http://www.encontrosdevista.com.br. Acesso: 04/10/12.



31 

   VII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR   

               
 

Rua Sete de Setembro, 231 – sala 202 – Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista –                     

Roraima. Telefone: (95) 2121-0955. Email: nupecem.uerr@gmail.com Núcleo de Pesquisa e Estudo em Educação em Ciências e Matemática 

 

CRESCIMENTO URBANO E AS NASCENTES DO IGARAPÉ CARANÃ 

Trajano*, Gleyson; Moura, Rosana Monteiro & Mendes, Linaura 

gleysongtg@oi.com.br  
1
Universidade Estadual de Roraima,

2
Universidade Estadual de Roraima,

3
 Empresa Brasileira de Pesquisa de Roraima. 

Palavras Chave: Degradação; Proteção; Educação ambiental 

Introdução 

Na sociedade contemporânea, as rápidas transformações 

incidem fortemente nas escolas, aumentando os desafios 

para torná-la uma conquista democrática (REIS NETO et. 

al., 2006). O senso comum tem contribuído com alguns 

pressupostos acerca da degradação ambiental urbana. 

Desta forma, cidades e problemas ambientais teriam 

entre si uma relação de causa e efeito (COELHO, 2001). 

Neste enfoque, o uso da educação ambiental em sala de 

aula faz-se necessário para despertar a conscientização 

e o senso crítico do aluno. Toda ação humana no 

ambiente natural ou ambiente alterado, causa em 

diferentes níveis algum tipo de impacto, gerando 

alterações com graus diversos de agressão. Segundo 

Paulo Freire (2002), o saber-fazer da auto reflexão crítica 

e o saber-ser da sabedoria exercitada permanentemente, 

podem nos ajudar a fazer a necessária leitura crítica das 

verdadeiras causas da degradação humana. A 

urbanização e o continuo crescimento vem ocasionando 

grandes modificações nas margens do igarapé Caranã, 

localizado na cidade de Boa Vista, RR. O presente 

trabalho apresenta a degradação nas nascentes deste 

igarapé, tendo como objetivo fazer uma avaliação 

superficial das condições ambientais e características de 

degradação de suas nascentes para uma possível 

recuperação das mesmas através de educação ambiental. 

Materiais e Métodos 

O presente trabalho foi desenvolvido na disciplina de 

química ambiental da Universidade Estadual de Roraima. 

Foram desenvolvidas atividades locais e pesquisa de 

campo, sendo realizadas três visitas em três das 

nascentes do Igarapé Caranã, que se encontra nas 

imediações dos Bairros Equatorial, conjunto Cidadão e 

conjunto Cruviana na cidade de Boa Vista-RR. As visitas 

foram feitas em intervalos de 45 dias, outras fontes de 

dados foram coletadas em conversas informais com 

populares, internet e livros. 

Resultados e Discussão 

Os resultados deste trabalho mostram que o rápido 

crescimento da população de Boa Vista, passou a ser um 

dos problemas sociais relevantes para a cidade. A 

ocupação de terras públicas ou privadas em muitos locais 

impróprios, cabeceiras de drenagens ou áreas de proteção 

ambiental, constitui-se em um dos principais fatores que 

contribuem para a degradação da área da nascente 

(Figuras 1 e 2). Além disso, devido a falta de 

conscientização ambiental, parte da população faz do 

igarapé uma grande lixeira, contribuindo para a poluição 

do igarapé. Segundo os moradores, mesmo com grande 

toda essa quantidade de lixo, nos fins de semana muitas 

pessoas tomam banho, 

ignorando os perigos que a 

poluição pode causar à 

saúde. 

Diante do exposto, fica 

evidente a necessidade de 
desenvolvimento de 
atividades educacionais a 
serem realizadas não só nas 
imediações do igarapé 
caranã, como também da 
população em geral no intuito 
de promover uma maior 

conscientização da população na preservação dos 
recursos hídricos. Somente por meio de ações integradas 
entre comunidade e órgãos ambientais, é que pode ser 
possível conter esse processo de degradação das 
nascentes do Igarapé Caranã, e assim proteger os 
recursos hídricos, que é essencial ao município de Boa 
Vista. Pois, sabe-se que a degradação das nascentes será 
a morte de mananciais que abastecem 9 bairros da cidade 
Boa Vista. 

Conclusões 

O presente trabalho permitiu a visão da dimensão 

relacionada a negligencia tanto por parte da população 

que são parcialmente leigos, quanto por parte de órgãos 

qualificados para esse fim. A conservação deste 

importante manancial é dever não só do poder público, 

mais também da sociedade, que deve buscar medidas de 

contenção da poluição e cobrar das autoridades maior 

desempenho n a recuperação e preservação dos recursos 

hídricos. Assim, é possível observar o quão é importante 

sempre buscar através de investigação e fatos do 

cotidiano, melhorias para o avanço da educação 

ambiental, contribuindo para a formação de cidadãos mais 

críticos e conscientes.    
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Figura 1 – Lagoa localizada próximo 

ao conjunto cidadão, (Nov, 2011). 

Figura 2 – Lagoa localizada próximo 

ao conjunto Cruviana, (Nov, 2011) 
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DETECÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE PRODUÇÃO DA ENZIMA DE RESISTÊNCIA BETALACTAMASES 
DE ESPECTRO ESTENDIDO (ESBLS) EM BACTÉRIAS, PELA COMPARAÇÃO ENTRE DOIS 
MÉTODOS. 
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Palavras Chave: Resistência bacteriana; ESBL; Betalactâmicos; Disco-Aproximação; Disco-Associação.   

Introdução 

Betalactamases de Espectro Estendido (ESBLs) são 

enzimas de resistência geralmente mediadas por 

plasmídios que podem ser inibidas por bloqueadores, têm 

a capacidade de hidrolisar o anel betalactâmico da maioria 

dos antibióticos betalactâmicos, medicamentos 

amplamente utilizados na antibióticoterapia. O Laboratório 

Central de Saúde Pública de Roraima (LACEN-RR) realiza 

um teste de triagem para a identificação da produção 

desta enzima pela metodologia de Disco-Aproximação que 

se baseia na sensibilidade da enzima á antimicrobianos 

específicos havendo detecção do fenótipo ESBLs com a 

redução da Concentração Inibitória Mínima, porém este 

método pode induzir á falso-positivos. Para prevenção 

contra estes resultados as amostras positivas no teste de 

triagem devem ser submetidas a outro teste confirmatório, 

que se baseia na metodologia de Disco-Associação, em 

que há comparação do diâmetro dos halos entre dois 

betalactâmicos, sendo um deles associado a um 

bloqueador. Objetivando confirmar a presença de cepas 

bacterianas produtoras de ESBLs, este trabalho utilizou-se 

do método de Disco-Associação com o bloqueador ácido 

clavulânico e comparou os resultados com o atual 

processo de triagem por Disco-Aproximação empregado 

pelo laboratório. 

Materiais e Métodos 

Para as análises, foram utilisadas cepas de 

enterobactérias positivas para ESBLs no teste de Disco-

Aproximação empregado pelo LACEN-RR, procedentes do 

Hospital Geral de Roraima no período de Maio á 

Dezembro de 2010. Os testes foram realizados no próprio 

laboratório de bacteriologia do LACEN-RR em 2011, onde 

após todo o procedimento de análise bacterilógica, foram 

utilizando discos combinados de Amoxacilina e 

Amoxacilina mais ácido clavulânico, em que um aumento 

do diâmetro dos halos de inibição maior ou igual a 5mm na 

presença do bloqueador em comparação aos halos dos 

discos não adicionados de ácido clavulânico é a 

confirmação da presença de ESBLs. 62 cepas positivas 

paras ESBLs no teste de triagem por Disco-Aproximação 

foram analisadas no segundo método confirmatório de 

Disco-Associação. 

Resultados e Discussão 

Das cepas analisadas, 32 (52%), foram confirmadas como 

produtoras de ESBLs e 30 (48%) foram negativas, 

indicando um resultado inconclusivo quanto a produção de 

ESBLs no teste de triagem, pois necessitam de teste 

molecular que confirmem se são falso-positivos ou não. 

Dentre as cepas positivas no teste de Disco-Aproximação 

foram identificados 43 bactérias, com os gêneros 

Acinetobacter sp., Arizona sp., Citrobacter sp., Escherichia 

sp., Staphylococcus sp. e Gram negativo não fermentador, 

representando 2,3% cada; Proteus sp. e Streptococcus sp. 

4,7% cada; Enterobacter sp. 11,7%, Klebsiella sp. 14%, 

Pseudomonas sp. 51%. Destes gêneros apenas cepas de 

Pseudomonas sp. e Klebsiella sp. foram utilizadas na 

avaliação dos métodos de Disco-Aproximação e Disco-

Associação, devido á prevalência destas cepas e seus 

resultados demonstrarem significativa discrepância. Para 

Klebsiella sp. houve 100% de confirmação da presença da 

ESBLs no teste de Disco-Associação, e para 

Pseudomonas sp. (13 cepas, 59% de Pseudomonas 

aeruginosa, entre as 22 do gênero) indicação de 82% 

possíveis falso-positivos. O elevado número resultados 

inconclusivos neste gênero pode ser atribuído ao fato de 

que para a espécie P. aeruginosa não existe um teste 

fenotípico que apresente boa sensibilidade e 

especificidade para detectar a presença de ESBLs, uma 

vez que a espécie produz enzimas fracamente inibidas 

pelo ácido clavulânico.  

Conclusões 

Concluiu-se que há produção de ESBLs nas cepas das 

amostras analisadas conforme o teste confirmatório de 

Disco-Associação, mas foi detectado também um 

expressivo número de não confirmações, sugerindo a não 

completa eficácia do teste de Disco-Aproximação, exceto 

para o gênero Klebsiella sp. em que se mostrou bastante 

confiável. No gênero Pseudomonas sp., devido a 

característica da enzima na espécie P. aeruginosa, não 

houve indicação precisa da presença da ESBLs. Nos 

demais gêneros não podemos atribuir a eficácia do teste 

de Disco-Aproximação devido ao baixo quantitativo de 

cepas encontrado nos mesmos. Sugere-se, portanto a 

realização de teste molecular nos resultados inconclusivos 

detectados pelo método de Disco-Associação. 

____________________ 
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Palavras Chave: árvores urbanas, ecologia de espécies, gestão ambiental. 

Introdução 

O conhecimento do patrimônio arbóreo através da 

identificação das espécies e respectivas quantidades 

fornecem subsídios para avaliação da arborização urbana. 

O conhecimento das espécies da arborização urbana tem 

o objetivo de quantificar o número de indivíduos arbóreos 

de uma cidade, com a análise da concentração local a fim 

de determinar a diversidade de espécies. Locais com 

grande quantidade de uma mesma espécie, quer dizer, 

com pouca diversidade, estão mais sujeitos a infestação 

de pragas ou doenças. O presente estudo tem por objetivo 

analisar a diversidade de espécies da arborização viária 

do Centro de Rorainópolis/RR, a fim de fornecer diretrizes 

para o planejamento e estruturação da arborização urbana 

no município.  

Materiais e Métodos 

Foi realizado um inventário censo das árvores e palmeiras 

das ruas do Bairro Centro, tomando-se como base 

cartográfica o mapa desenvolvido pela Prefeitura 

Municipal de Rorainópolis. Foram amostradas todas as 

árvores percorrendo rua a rua, baseado na metodologia 

utilizada por Lima Neto e Biondi (2010) em um estudo 

sobre a composição florística da arborização viária do 

Centro de Curitiba/PR. Todas as espécies encontradas 

foram identificadas em nome popular e científico, através 

de suas características dendrológicas e/ou com o uso de 

chaves taxonômicas. 

Resultados e Discussão 

Na arborização da área central de Rorainópolis foram 

quantificadas 330 indivíduos, pertencentes a 24 diferentes 

espécies. Observou-se que as três espécies mais 

frequentes perfazem cerca de 70% do total de árvores no 

Centro de Rorainópolis e as 21 espécies restantes 

perfazem apenas 30% do total de árvores. Isto significa 

que 70% da arborização do Centro de Rorainópolis é 

composta por 3 espécies diferentes, denotando uma baixa 

diversificação das espécies. Esse percentual é menor 

quando comparado aos resultados obtidos por Lima Neto 

e Biondi (2010) que encontraram 49,33% para as três 

espécies mais frequentes na arborização do Centro de 

Curitiba. Já Lima Neto e Melo e Souza (2011), ao 

estudarem as áreas verdes do Centro de Aracaju, 

encontraram 72,52% para as três espécies mais 

frequentes, o que relata maior concentração de espécies.  

As espécies Ficus benjamina (34,24%) e Roystonea 

oleraceae (22,42%) apresentaram frequência relativa 

acima do recomendado por Milano (1984), onde cada 

espécie não deve ultrapassar 15% do total de indivíduos 

da população arbórea, com o intuito de minimizar riscos de 

ataque e infestação por pragas e doenças.  

No entanto, foi constatado elevado número de espécie 

com baixa frequência e doze espécies apresentaram 

frequência abaixo de 1%. Grey e Deneke (1968) afirmam 

que é recomendável que a dominância da espécie arbórea 

seja entre 10 e 15%, com intuito de garantir uma 

diversidade equilibrada.  

Além de ultrapassar a quantidade recomendada para 

arborização urbana, verificou-se que a espécie Ficus 

benjamina apresenta-se concentrada em três pontos da 

cidade, sendo maior parte em canteiro central que 

perfazem 81% das árvores dessa espécie na área 

estudada. De acordo com Lima Neto e Melo e Souza 

(2011), o gênero Ficus pode ser utilizado em áreas mais 

permeáveis para que possibilitem o desenvolvimento das 

raízes, uma vez que esta espécie possui um agressivo 

crescimento de raízes superficiais, além de raízes 

adventícias, o que faz com que esta espécie quando em 

calçadas, destrua os passeios, muros e demais 

construções. 

Conclusões 

Conclui-se que entre as espécies identificadas, duas 

apresentaram alta concentração, demonstrando a falta de 

planejamento na implantação da arborização do Centro de 

Rorainópolis. Entre elas, a espécie Ficus benjamina é uma 

espécie exótica não aconselhável para plantios em ruas, 

por apresentar crescimento e desenvolvimento que podem 

gerar conflitos com os equipamentos e infraestrutura 

urbana. A introdução de espécies regionais ou nacionais 

deve ser valorizada na composição da arborização. A 

distribuição irregular das espécies pode ser atribuída à 

ausência de elaboração de uma legislação específica para 

atender ao planejamento da arborização urbana.  
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Introdução 

No estado de Roraima, a melancia é uma das 
principais culturas ocupando 900 ha com produtividade 
média de frutos 20.000 kg ha

-1
. Podendo-se alcançar 

médias acima de 40.000 kg ha
-1

 de frutos (MEDEIROS et 
al., 2004). Um dos fatores que afetam sua rentabilidade é 
a baixa fertilidade dos solos. Para tanto são utilizados 100 
kg ha

-1
 de N, 160 kg ha

-1
 de P2O5 e 130 kg ha

-1
 de K2O e 

18.000 L de esterco de curral ha
-1

, que corresponde a 45% 
do custo total da lavoura (ALVES, 2007). Assim com este 
trabalho objetivou-se avaliar o efeito de doses de fósforo e 
de potássio sobre a massa média e na produtividade de 
frutos de melancia irrigada no cerrado de Roraima. 

Materiais e Métodos 

O experimento foi conduzido em campo, no 
período de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010, em 
área de cerrado, no Campo Experimental Água Boa, 

município de Boa Vista-RR. Utilizando-se cultivar Crimson 

Sweet. O delineamento foi em blocos ao acaso no 
esquema fatorial 4 x 4: quatro doses de fósforo e quatro 
doses de potássio (60, 120, 180 e 240 kg ha

-1
 de P2O5 e 

de K2O, respectivamente), com três repetições. As 

parcelas foram compostas por 3 fileiras de plantas com 8 

m de comprimento. A área útil foi de 21 m
2
 (6,0m x 3,5m) 

com 6 plantas de melancia. A adubação no plantio 

constou de 11 m
3
 de esterco de ovino, 10 kg de FTE BR 

12 e 100 kg de N ha
-1

; aplicado 20% no plantio e o 
restante em três coberturas efetuadas aos 12, 25 e 45 dias 
após a emergência. A irrigação foi efetuada por sulcos, e 
monitorada por tensiômetros (Medeiros et al., (2007). 
Avaliou-se o numero total e a % de frutos > 9,0 kg; de 6,0 
a 9,0 kg e < de 6 kg. Os dados foram submetidos a análise 
de variância e a regressão polinomial. 

Resultados e Discussão 

A massa média dos frutos foi afetada somente pelas 
doses de potássio, ajustando-se a modelo de regressão 
polinomial quadrático (YK= 7,45 + 0,026x – 0,0000x

2
; R

2
 = 

0,88), atingindo a máxima de 9,563 kg na dose de 162,5 
kg ha

-1
 de K2O. A partir desta dose, a massa média dos 

frutos diminuiu com o aumento das doses de potássio. 
Com relação a produtividade de frutos a mesma foi 
influenciada,  significativamente pelas doses de potássio 
bem como pelas interações entre as doses de potássio 
dentro das doses 60 e 120 kg ha

-1
 de P2O5, 

respectivamente. Na dose 60 kg ha
-1

 de P2O5, a 
produtividade de frutos aumentou linearmente com o 
aumento das doses de potássio, ajustando-se a modelo de 

regressão linear, YK/60P = 39166,57 + 69,6X; R
2
 = 0,92*. 

Isto significa que, a partir da dose 60 kg ha
-1

 de K2O, para 
cada kg de K2O aplicado proporciona incremento de 69,6 
kg de frutos ha

-1
, atingindo neste experimento, 

produtividade de até 51.687 kg ha
-1

 de frutos de melancia 
na maior dose testada (240 kg ha

-1
 de K2O). Neste caso, a 

eficiência de adubação foi de 172,3 kg de fruto por kg de 
P2O5 + K2O (20% e 80%, de P2O5 e K2O, respectivamente) 
aplicados por hectare. Na dose de 120 kg ha

-1
 de P2O5, os 

valores de produtividade máxima estimada 56.757 kg ha
-1

 
de frutos foi obtida com a dose 173,16 kg ha

-1
 de K2O, 

proporcionando eficiência de adubação de 193,6 kg de 
fruto por kg de P2O5+ K2O (41% e 59% de P2O5 e K2O, 
respectivamente) aplicados por hectare. 

Conclusões 

A massa média de frutos aumenta com o incremento das 

doses de potássio, atingindo o máximo 9,563 kg na dose 

de 162,5 kg ha
-1

 de K2O. 

A dose de 120 kg ha
-1

 de P2O5 adicionada a 173,16 kg ha
-1

 

de K2O proporciona a maior produtividade de frutos 56.757 

kg ha
-1

. 
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Introdução 

O ser humano é caracterizado por sua constante busca 

pelo conhecimento do mundo que o envolve, este 

conhecimento visa interagir, adaptar, mudar a fisionomia 

do ambiente em que está inserido, de forma a adequá-lo 

as suas necessidades. 

Diante disso a escola organizou a Semana de Ciência e 

Tecnologia com o intuito de promover a pesquisa em 

diversas áreas da Ciência. Promovendo discussão dos 

principais temas que envolvem a humanidade, de forma 

que o estudante tenha uma experiência educacional 

satisfatória e motivadora, em que ele interaja e discuta de 

forma crítica a sua realidade com vista à resolução de 

problemas, envolvendo docentes e alunos na resolução de 

questões socioambientais através de projetos de 

pesquisa.  

OBJETIVO 

Analisar a contribuição do trabalho com projetos de 

pesquisa para o processo de ensino e aprendizagem 

escolar na educação básica. 

 

Materiais e Métodos 

Alunos e professores do Ensino Fundamental e Médio 

da escola desenvolveram pesquisas a partir de projetos ao 

longo do ano letivo. A culminância do Projeto ocorreu no 

final do mês de agosto e início de setembro, 29 de agosto 

a 2 de setembro de 2011, através de palestras, oficinas e 

apresentações culturais, com a mostra dos projetos 

desenvolvidos pelos alunos. Acontecendo  também neste 

período a avaliação por meio de banca examinadora 

constituída por profissionais capacitados, que não 

possuem vínculo com a instituição,  no intuito de prestigiar 

as apresentações e selecionar  alguns trabalhos para 

participar da Feira Estadual de Ciências de Roraima. 

 

Resultados e Discussão 

As pesquisas desenvolvidas resultaram na 

apresentação de 18 projetos, com um total de 87 alunos 

envolvidos e 13 professores orientadores. Durante toda a 

semana  aconteceram oficinas, palestras e visitas 

técnicas, sob o tema Meio Ambiente e Sustentabilidade, 

realizadas através de parceria com instituições de 

pesquisa local: UFRR, IFRR, EMBRAPA, IBAMA, UERR e 

FEMACT, com o intuito de ratificar a viabilidade da 

pesquisa para o desenvolvimento do Estado. Outras 

instituições também marcaram presença como  SECD, 

SESI, e TV RORAIMA. . 

Todas as palestras e oficinas foram ministradas por 

profissionais qualificados, e  contaram com participação 

efetiva dos alunos matriculados na escola.    

 

Conclusões 

O projeto permitiu aos discentes e docentes explorar os 

campos do saber, para que através de análise e reflexão 

pudessem explorar possibilidades e ampliar suas 

capacidades criativas na resolução de problemas.  As 

ações organizadas pelo evento favoreceu a relação entre 

teoria e prática dos temas de pesquisa escolhidos e 

desenvolvidos pelos educandos.  
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ESTUDO DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DAS COMUNIDADES DAS VILAS CAICUBI E SACAI, 
CARACARAI – RR, REGIÃO DO BAIXO RIO BRANCO 
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Palavras Chave: percepção ambiental; comunidades ribeirinhas; tratamento de resíduos

Introdução 

     Existe um fator muito importante que deve ser levado 

em conta na sociedade é a percepção da população em 

geral quanto ao lixo que ela produz, e o que é feito dele, 

tendo em vista que “o estudo da percepção ambiental 

serve de base para a melhor compreensão das inter-

relações entre o homem e o ambiente, suas expectativas, 

satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas” 

(CALDAS apud ZAMPIERON et al., 2005). O excessivo 

descarte inadequado dos mais variados tipos de resíduos, 

conhecidos como “lixo”, tem se tornado uma grande 

problemática para a humanidade ultimamente. Esse tipo 

de problema tem sido abordado em diversos trabalhos de 

pesquisas científicas, jornais, entre outros, pois vem se 

agravando ao longo dos tempos, e traz uma série de 

problemas como desastres ambientais, saúde pública e 

catástrofes. Segundo SOUZA et al (2010), A coleta de lixo 

urbano no Estado de Roraima cabe às prefeituras dos 

municípios, onde os municípios de Cantá, Caroebe e 

Mucajaí possuem aterro sanitário; nos demais municípios 

o lixo é depositado a céu aberto, sem qualquer cuidado 

quanto aos aspectos ambientais. Em comunidades 

ribeirinhas o “lixo” é comumente queimado em locais 

específicos o que demonstra que há certa preocupação 

em dar o melhor destino dentro das possibilidades da 

comunidade. Porém, também há o descarte de resíduos 

em terrenos baldios e nas margens de rios e igarapés, 

pois não contam com coleta e tratamento de resíduos. 

Neste contexto, a partir de observações in locu e por meio 

de entrevistas não formais aos moradores das 

comunidades Caicubi e Sacai, que são vilas pertencentes 

ao município Caracaraí – RR, despertou-se um olhar para 

a questão do descarte de resíduos em ambas as 

comunidades. 

Materiais e Métodos 

     O presente trabalho foi desenvolvido nas vilas Caicubi 

e Sacai, que se situam na chamada região do Baixo Rio 

Branco, sendo pertencentes ao município de Caracaraí, 

Roraima nos períodos de setembro e outubro, em Caicubi, 

e dezembro, em Sacai, no ano de 2011. O estudo tem 

como cerne a discussão da problemática do descarte dos 

resíduos gerados pelas comunidades ribeirinhas Caicubi e 

Sacai que sofrem com o problema, estudando a maneira 

como os moradores tratam os resíduos gerados em suas 

próprias residências. A partir de entrevistas informais com 

10 moradores de Caicubi e 20 moradores de Sacai, foram 

desenvolvidas observações da percepção dos moradores 

das vilas com relação ao lixo gerado e da forma de 

tratamento a qual os moradores das vilas submetem seus 

resíduos, tomando-se nota da realidade ambiental do 

espaço em toda a comunidade. A própria equipe de 

pesquisa também desenvolveu um olhar critico quanto à 

destinação do lixo nas comunidades. 

Resultados e Discussão 

     Segundo os moradores entrevistados em Caicubi, 50% 

queimam o lixo em local específico da residência, 10% 

amontoam o lixo e descarta em local específico na mata 

perto da comunidade, 40% separam o lixo que é para ser 

queimado do lixo que é apenas descartado. Em Sacai, 

95% queimam o lixo em um montante em local específico 

da residência, 5% separam o lixo que é para ser queimado 

do lixo que é apenas descartado. Percebeu-se que a 

destinação final dos resíduos é diversificada em Caicubi, 

já em Sacai é mais comum a queima do lixo, que apesar 

da maioria dos entrevistados fazer tal afirmação, 

observou-se em alguns terrenos baldios há a presença de 

resíduos sólidos apenas descartados no meio, bem como, 

que o lixo que é parcialmente queimado ou apenas 

descartado no meio, são carreados para as margens dos 

rios chegando até a poluir o meio aquático nos períodos 

chuvosos. Sabe-se que ao queimar o lixo a fumaça gerada 

pode ser tóxica e, consequentemente, pode causar danos 

a saúde destes ribeirinhos, contudo, esta é a única opção 

encontrada pelos moradores nesses locais, pois o governo 

não leva sistemas de coleta para o lixo gerado nestas 

localidades. 

Conclusões 

        Todo e qualquer resíduo gerado deve ter um fim 

específico em todos os locais habitados, não somente 

deste país, mas do planeta. Assim, doenças podem ser 

evitadas e oferecer condições mais dignas para os 

moradores dessas comunidades, que estão expostos ao 

lixo. 
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ESTUDO DO CICLO CIRCADIANO SAZONAL NA VARIAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE LIPPIA 
MICROPHYLLA CHAM. 

Santana*,Marcia Regina S.; Costa,Luiz Antonio M. Alves da;  Flach Adriana  

Palavras Chave: Constituição química, Timol, Carvacrol 

Introdução 

O gênero Lippia é o segundo maior da familia 

Verbenaceae, possuindo aproximadamente cerca de 200 

a 250 espécies que podem ser herbáceas, subarbustivas e 

até arvores de pequeno porte distribuído em todo o sul da 

América e territórios da Africa tropical (GOMES et al, 

2011). A espécie Lippia microphylla Cham., pertecente a 

este gênero, é conhecida em Roraima como sálvia do 

campo e é utilizada popularmente no tratamento de 

doenças respiratórias. Este trabalho objetiva estudar a 

composição química do óleo essencial extraído de suas 

folhas em coletas com diferentes horários ao longo do 

ano. 

Materiais e Métodos 

O material foi coletado no município de Boa vista, as 

margens da BR 174, no Km 517, em três diferentes 

horários (08hs, 12hs e 18hs) nos meses de agosto e 

novembro de 2011 e fevereiro e maio de 2012. Os óleos 

foram extraídos por hidrodestilação durante 3 horas, 

utilizando o aparelho de Cleveng modificado e analisados 

por cromatografia a gás acoplada a espectrometria de 

massas com o auxílio de padrões, índice de Kovats, 

bibliotecas digitais e comparação com dados da literatura. 

Resultados e Discussão 

Após o processo de hidrodestilação obteve-se o óleo 

essencial que foi separado do hidrolato e seco sob sulfato 

de sódio anidro para, por fim, obter-se a massa para o 

cálculo do rendimento. A Tabela 1 mostra o resultado dos 

rendimentos para cada coleta 

Tabela 1. Rendimento dos óleos essenciais de L. 

microphylla por coleta 

 
  08 horas 12 horas 18 horas 

Ago/2011 0,09% 0,87% 0,20% 

Nov/2011 0,54% 0,84% 1,28% 

Mar/2012 0,79% 0,84% 1,37% 

Mai/2012 0,21% 0,78% 0,28% 

 

O rendimento no mês de agosto variou de 0,087% (8h) 

para 0,87% (12h). Os materiais coletados no mês de 

março de 2012, de modo geral, forneceram os melhores 

rendimentos de óleo. 

 Os constituintes majoritários do óleo essencial de L. 

microphylla, de forma geral, permaneceram os mesmos 

nas coletas ao longo do dia, como também, nos diversos 

meses, ocorrendo apenas a variação dos seus teores. No 

mês de agosto 2011 o constituinte majoritário do óleo 

coletado às 08hs foi o β-cariofileno (26,83%), das 12hs foi 

o carvacrol (57,40%) e das 18hs o timol (33,19%). Em 

novembro 2011 o constituinte majoritário do óleo obtido da 

coleta das 08hs foi o β-cariofileno (21,17%), das 12hs o 

carvacrol (31,12%) e das 18hs o timol (60,82%). No mês 

de março obteve-se como constituinte majoritário o 

carvacrol (45,57%) para o óleo coletado as 08hs e o timol 

tanto para o óleo coletado às 12hs (34,76%) como para o 

coletado às 18hs (38,22%). E em maio observamos como 

constituinte majoritário o carvacrol (52,28℅) da coleta das 

08h, das 12hs foi o timol (48,41℅) e das 18hs foi o β-

cariofileno (39,29%). 

  

Tabela1.Relaçao dos constituintes majoritario do oleo 

essencial de L. microphylla 

   Constituintes Majoritarios 

Mês Horario Timol Carvacrol Cariofileno 

 %8h 10,69 15,17 26,83 

ago/11 %12h 11,43 57,4 5,7 

 %18h 33,19 14,15 16,55 

     

 %8h 10,31 14.26 31,17 

nov/11 %12h 13,66 31,12 10.95 

 %18h 60,82 3,62 3,78 

     

 %8h 7,65 45,57 7,49 

mar/12 %12h 34,76 21,46 3,79 

 %18h 38,22 20,49 4,58 

     

 %8h 48,41 1,05 14,26 

mai/12 %12h 5,16 52,28 6,5 

 %18h 1,58 9,92 39,29 

 

Conclusões 

O estudo dessa espécie ao longo do ano possibilitou 

entender os seus aspectos fisiológicos na produção do 

óleo tanto no aspecto de rendimento como da sua 

constituição. 
____________________ 
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Química V. 36, n. 1, p. 64-77, 2011
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ESTUDO FITOQUÍMICO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DO EXTRATO BRUTO 
ETANÓLICO DA CASCA DA RAIZ DA ESPÉCIE SWARTZIA LATIFÓLIA VAR. 
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Palavras Chave: fitoquímica, bactéria, Swartzia latifolia var. 

Introdução 

    O conhecimento histórico do uso de plantas medicinais 

mostra que elas foram os primeiros recursos terapêuticos 

utilizados. O estudo fitoquímico de plantas medicinais 

constitui uma estratégia alternativa na procura de novos 

agentes terapêuticos, o conhecimento bibliográfico e 

popular serve de base para a identificação da atividade 

farmacológica de plantas medicinais. Foram estes 

princípios que despertou o interesse em realizar o estudo 

fitoquímico no gênero Swartzia.  

    O gênero Swartzia é representado por 

aproximadamente 150 espécies, as quais podem ser 

encontradas em regiões da América do Sul, América 

Central e África (ABDEL-KADER et al., 2000; ROJAS et 

al., 2006; ARAÚJO et al., 2009). Após um levantamento 

bibliográfico não foram encontrados dados fitoquimicos a 

respeito da espécie Swartzia latifolia var. sylvestris Cowan 

(COWAN, 1967). Portanto, neste trabalho foi realizado o 

estudo químico e biológico da referida espécie, tendo em 

vista que a Região Amazônica apresenta uma grande 

variedade de espécies vegetais pouco estudadas. 

Materiais e Métodos 

      A espécie vegetal S. latifolia var. foi coletada de uma 
árvore a beira do rio Cauamé no Campus Cauamé da 
Universidade Federal de Roraima, no município de Boa 
Vista – RR ( Figura 1).  
   Os materiais vegetais da 
espécie após secos foram 
triturados e acondicionados 
em mariotes de vidro para 
extração a frio em n-hexano, 
depois com etanol, obtendo-
se os extratos hexânico (EH) 
e etanólico (EE), 
respectivamente. 

 
     Após concentrado, os extratos foram encaminhados 

para realização dos procedimentos fitoquímicos e 

cromatográficos. A atividade biológica dos extratos EH e 

EE foi avaliada para atividade antibacteriana. Foram 

utilizadas as seguintes bactérias: Gram positiva (S. 

mutans CBAM 241 e S.aureus ATCC 25923), Gram 

negativa (E.coli CBAM 001) e para atividade antifúngica 

utilizou-se a levedura C. albicans, ATCC 10231. 

Resultados e Discussão 

 Realizou-se uma prospecção fitoquímica do extrato 

etanólico da casca da raiz e verificado a presença de 

flavonóides, triterpenóides, saponinas e taninos. Na 

atividade antimicrobiana da através de difusão em ágar 

verificou-se que os extratos brutos EE e EH apresentaram 

inibição de crescimento nas cepas bacterianas gram 

positiva (Figura 2). 

Observou-se que para a 

bactéria gram positiva S. aureus 

apresentou halo de inibição 

ativo tanto para o extrato 

etanólico (EE) como muito ativo 

para o extrato hexânico (EH) 

sendo que este teve melhor 

resposta para a concentração 

de 20 mg/L. 
 

Na atividade antibacteriana dos extratos EE e EH frente a 

S. mutans, apresentaram-se ativas para as duas 

concentrações tendo um comportamento similar para as 

concentrações de 20 mg/L e 30 mg/L (Tabela 1). A cepa 

bacteriana E. coli e a fungica de C. albicans mostraram-se 

resistentes aos extratos testados. 

 

Conclusões 

    A abordagem fitoquímica indicou a presença de 

diferentes grupos de substâncias. Esses resultados estão 

de acordo com os relatos dos principais grupos de 

constituintes pertencentes ao gênero da espécie em 

estudo. O estudo demonstrou que o extrato S. latifólia var. 

apresenta ação antibacteriana. 
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Introdução 

Os igarapés de terra firme na Amazônia não sofrem 

influência direta das grandes cheias, porém apresentam 

uma elevação no nível da água em decorrência das 

chuvas, o que proporciona a formação de poças (LEITÃO, 

2004). Vários grupos de organismos, como invertebrados 

aquáticos, anfíbios e peixes podem ocupar esses 

ambientes utilizando-o de diversas maneiras (WILBUR, 

1997). A estrutura deste ambiente aquático o torna 

interessante para a aplicação da teoria de Biogeografia de 

Ilhas. MacArthur e Wilson (1967) propuseram duas 

predições para a teoria de biogeografia de ilhas: (I) ilhas 

maiores podem abrigar mais espécies do que ilhas 

menores; e (II) uma ilha perto de sua fonte colonizadora 

comportaria mais espécies em relação a outras mais 

distantes (BEGON et al., 1990). O principal objetivo deste 

estudo foi conhecer a fauna de vertebrados que colonizam 

poças em floresta de terra firme no PARNA Viruá, além de 

verificar a relação entre riqueza e abundância da fauna 

que compõe poças em relação ao tamanho (area e 

volume) da poça, testando a teoria de biogeografia de 

ilhas. 

Materiais e Métodos 

Foram realizadas quatro coletas com amostragens nos 

meses de julho e novembro de 2011, e janeiro e abril de 

2012, de modo que pudesse ser analisado um ciclo anual 

de maior e menor precipitação pluviométrica. As coletas 

concentraram-se nos organismos que são tipicamente 

associados a esse tipo de ambiente, tais como: peixes, 

anuros e quelônios de água doce. Os espécimes foram 

coletados com o auxílio de puçás em toda a extensão das 

poças, entre o folhiço e substrato de fundo. Cada poça foi 

vasculhada repetidamente, até que nenhum espécime 

fosse encontrado em um período maior que cinco minutos. 

Após a coleta dos espécimes uma trena foi empregada 

para traçar transectos paralelos de 50 cm de distância 

entre um e outro ao longo da área da poça. Foram 

marcados em cada transecto estações equidistantes de 20 

cm nos quais se verificaram a profundidade em cada 

estação para posteriormente calcular-se a área 

aproximada da poça e seu volume. 

Resultados e Discussão 

Ao todo foram coletados 363 espécimes distribuídos entre 
peixes, anuros e quelônios. O grupo dos peixes foi o mais 
abundante com 253 espécimes coletados e o mais 
diverso, sendo representado por 17 espécies pertencentes 
a seis ordens, oito famílias e quatorze gêneros; o segundo 
grupo mais diverso e abundante foram os anuros com 109 

espécimes amostrados pertencentes a sete espécies, três 
famílias e quatro gêneros; e os quelônios que foram 
representados apenas por uma espécie da família 
Geoemydidae. Os peixes constituíram o grupo mais 
representativo que colonizavam as poças, sendo 
registrada a predominância de Pyrrhulina stoli Boeseman, 
1953 e Moema Portugali Costa, 1989, onde M. portugali 
habita exclusivamente este ambiente, o que evidência a 
importância destes corpos d’água para a espécie. Anuros 
também dependem da formação de poças para a 
estruturação de suas comunidades, utilizando-os como 
sítios de reprodução, como demonstrado no estudo, ao ser 
registrado uma boa representatividade de girinos e 
desovas. Já os quelônios parecem não ter uma maior 
interação com poças, podendo ser melhor amostrados 
próximos as áreas sujeitas a uma maior inundação, isto 
está claro pelo menos para a espécie Rhinoclemmys 
punctularia, único quelônio registrado no estudo. 

Conclusões 

A teoria de biogeografia de ilhas foi corroborada em sua 

segunda predição ao ser verificada uma maior riqueza e 

abundância em poças que estavam mais próximas a 

cursos d’água que atuam como fonte colonizadora para as 

poças, porém não houve qualquer relação entre a área da 

poça com riqueza e abundância, contradizendo a primeira 

predição da teoria. Apesar de serem observadas algumas 

poças secas nos meses de novembro e janeiro e 

consequentemente a redução no número de espécimes 

encontrados, estatisticamente não foi verificado influência 

dos períodos seco e chuvoso sobre a colonização das 

poças. 
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Palavras Chave: Caracterização, estrutura, regeneração 

Introdução   

  As matas de galerias consistem nas vegetações 

que ocupam as margens de pequenos cursos d’água, 

como lagos, igarapés e córregos. Caracterizam-se por 

apresentar árvores de diâmetro reduzido, mas que podem 

atingir mais de 20 metros de altura. Estudos 

fitossociológicos são realizados com o intuito de perceber 

como a vegetação está organizada, possibilitando 

entender a composição florística, estrutura e 

funcionamento, mensurados por meio de parâmetros 

numéricos (LINS E SILVA, 1996). Neste sentido, este 

trabalho teve por objetivo descrever a estrutura horizontal 

e dimensional da comunidade vegetal remanescente no 

Igarapé Traíra. 

Materiais e Métodos 

  A mata de galeria do igarapé Traíra, localiza-se 

no município de Mucajaí a aproximadamente 1,5 Km da 

BR 174, na Vila do Almirante Tamandaré, distando cerca 

de 54 km da capital Boa Vista. 

 Para o levantamento fitossociológico das espécies 

lenhosas foram alocadas 08 parcelas de (20 m x 25 m) 

com intervalos de 100 m de uma parcela a outra, inseridas 

em cada margem do igarapé, totalizando 4.000 m
2 

de área 

amostral (0,4 ha), na orientação da margem à borda da 

mata de galeria. Todos os indivíduos com CAP igual ou 

superior a 30 cm foram medidos com auxílio de fita 

métrica e vara graduada.  

 Para a caracterização estrutural das populações 

lenhosas foram calculados os parâmetros fitossociológicos  

de densidade, frequência, dominância, índice do valor de 

importância e cobertura. (Cottam & Curtis, 1956; Mueller-

Dombois & Ellenberg, 1974). Para a caracterização da 

estrutura dimensional, foram calculadas as distribuições 

de frequências das classes de altura e diâmetro, com 

intervalos de 1 m e 3 cm, respectivamente. 

Resultados e Discussão 

No total de 198 indivíduos arbóreos inventariados 

na área de 0,4 ha do trecho estudado na mata de galeria 

do igarapé Traíra. A densidade total por área 

correspondeu a 495 ind/ha e uma área basal total de 8,75 

m
2
/0,4 ha ou 21,89 m

2
/ha. A área basal total comparada 

com outros estudos realizados em formações de mata de 

galeria, com áreas abaixo de (1 ha), como Silva Júnior 

(2001) e Fontes e Walter (2011) está satisfatória. Já a 

densidade total encontrada foi muito baixa o que pode ter 

sido decorrente da fragmentação pela ação antrópica. 

 As espécies que se destacaram com maior IVI, 

foram: Maximiliana maripa (123,56%), seguida por 

Mauritia frexuosa (23,96%), Albizia cf. pedicellares 

(12,05%), Byrsonima cff. Spicata (11,71%), Guatteria sp. 

11,46%), Casearia sp. (10,66%), Papilionoideae (8,49%), 

Vismia cayennensis (8,29%). Os altos valores de IVI de M. 

maripa e M. frexuosa indicam que a mata de galeria do 

igarapé Traíra está se regenerando de uma grande 

fragmentação (ROCHA & SILVA,2005). 

Conclusões 

Pode-se observar que a estrutura do fragmento 

encontra-se  em processo de regeneração decorrente das  

perturbações  antrópicas, pois as espécies que ocupam os 

valores mais elevados nos parâmetros numéricos e que 

ocupam o dossel são espécies de crescimento rápido 

como Maximiliana maripa (Aubl) Drude. e Mauritia 

flexuosa L. f., enquanto no sub bosque as espécies que 

predominam são baixas e finas, o que resultou em uma 

densidade  total muito baixa para uma área amostral de 

4.000 m
2
.  

 A distribuição diamétrica se mostrou anormal, 

sendo que o normal seria semelhante a um J-invertido, o 

que pode ter sido resultado do estado de degradação da 

área estudada. 
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Palavras Chave: Byrsonima cff. spicata, Maximiliana maripa, antropização. 

Introdução 

As matas de galerias (ripárias) têm como característica 

árvores de diâmetro reduzido que podem atingir mais de 

20 metros de altura. Essas formações vegetais tem como 

função  auxiliar a manutenção e qualidade ambiental, de 

pequenos corpos d’água, além de servirem de abrigo e 

alimentação para uma gama de espécies da fauna 

(FELFILI et al., 2000). Informações florísticas sobre as 

matas de galerias são fundamentais para qualquer projeto 

de enriquecer, recuperar ou proteger a vegetação florestal 

(OLIVEIRA, 2009). Neste contexto, este trabalho teve por 

objetivo realizar um levantamento florístico das espécies 

lenhosas do igarapé Traíra no município de Mucajaí – RR. 

Materiais e Métodos 

 A área de estudo localiza-se no município de 

Mucajaí, na mata de galeria do igarapé Traíra que se 

encontra numa área de contato entre savana e  florestas 

tropicais, densas de baixo e médio porte (SEPLAN, 2010), 

aproximadamente à 1,5 Km da BR 174, sendo o que 

passa pela segunda ponte no sentido BR a Vila do 

Almirante Tamandaré, aproximadamente 54 km da capital 

Boa Vista. 
 Foram coletadas amostras de todas as espécies 

lenhosas, férteis ou estéreis, no período de março a abril 

de 2011. Após a identificação popular e científica, por 

meio de literatura especializada (RIBEIRO et al. 1999; 

MELO & BARBOSA, 2007, LORENZI, 2008; LORENZI, 

2009), e especialista, os exemplares foram encaminhados 

ao herbário do Museu Integrado de Roraima (MIRR) - 

IACTI para serem incorporados ao acervo. 

Resultados e Discussão 

Foram identificadas 33 espécies pertencentes a 15 

famílias botânicas e 20 gêneros. Cinco estão identificadas 

apenas em nível de gênero e cinco em nível de família. 

No fragmento de 0,4 ha, as espécies mais freqüentes 

foram Maximiliana maripa (11,59%), Mauritia flexuosa 

(5,80%), Byrsonima cff. spicata (5,80%),Casearia 

sp.(5,80%), Guatteria sp.(5,80%), Papilionoideae (4,35%), 

Albizia cf. pedicellaris (4,35%), Vismia 

cayennensis(4,35%), Inga sp.(4,35%), Inga cf. marginata 

(4,35%), os altos valores de Maximiliana maripa (11,59%) 

comprova, que fala que ambientes bastante antropizados 

pode influenciar no aumento do número de indivíduos de 

Maximiliana maripa, devido a mesma ser de rápido 

crescimento (Rocha e Silva, 2005). 

A espécie Byrsonima cff. spicata (Cav.) Kunth., 

possivelmente possa ser uma nova ocorrência para o 

Estado. 

Conclusões 

As espécies com maior número de indivíduos presentes 

no levantamento florístico foram, Maximiliana maripa 

(Aubl) Drude. (inajá), Mauritia flexuosa L. f. (buriti), 

Byrsonima cff. spicata (Cav.) Kunth. (murici),Casearia sp., 

Guatteria sp., Papilionoideae, Albizia cf. pedicellaris  (DC.) 

L. Rico (faveira), Vismia cayennensis (Jacq.) Pers., Inga 

sp., Inga cf. marginata Willd. (inga feijão) e Anonnaceae. 

Espécies estas que podem ser muito importantes para um 

futuro reflorestamento da área. 

A curva do coletor se estabilizou a partir da quarta 

parcela o que comprova que a intensidade amostral está 

eficiente. 
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Palavras Chave: própolis, hidrocarbonetos, fração clorofórmica  

Introdução 

A própolis geralmente é composta por resina vegetal, 

cera, óleos essenciais e aromáticos, pólen e outras 

substâncias variadas, incluindo restos orgânicos. A 

própolis é coletada pelas abelhas de brotos, flores e 

exsudados de plantas, podem variar de cor, textura e 

cheiro, pois depende dos fatores naturais, desse modo, 

variam seus potenciais biológicos e constituintes. Um 

estudo pioneiro¹ da própolis em Roraima abordou a 

constituição química e atividades biológicas, na qual, 

foram identificados ésteres e triterpenos pentacíclicos, 

além de apresentar atividade antimicrobiana. Este trabalho 

teve por objetivo identificar os compostos presentes em 

uma fração do extrato clorofórmico de própolis obtida em 

São Luiz do Anauá - RR. 

Materiais e Métodos 

Origem da amostra: a própolis foi anteriormente obtida 

em São Luiz do Anauá e extraída sequencialmente em 

Soxhlet com hexano, clorofórmio, acetato de etila e 

metanol. O extrato clorofórmico foi cromatografado em 

coluna com sílica-gel utilizando como fase móvel 

hexano/acetato de etila em diferentes proporções e 

monitorada por cromatografia em camada delgada. A 

fração 1-13 (0,6 mg) obtida na eluição por hexano é objeto 

deste estudo. 

Análise por CG-EM: a fração 1-13 foi analisada por 

cromatógrafo a gás Shimadzu, modelo CG-2010, acoplado 

a espectrômetro de massas (QP2110 Plus). 

Derivatização da amostra: a posição da dupla foi obtida 

através da seguinte metodologia²: A fração 1-13 (0,0006 

mg) foi transferida para um balão de fundo redondo (2 

mL), com uma pipeta automática adicionou-se 300 µL de 

dimetildissulfeto (DMDS) e 200 µL de solução de iodo (20 

mg I2 em 1 mL de éter etílico). O meio reacional foi 

mantido em banho de óleo sob agitação continua por uma 

noite a 50 ºC sob-refluxo. No dia seguinte foi removido o 

aquecimento, gotejou-se solução de tiossulfato de sódio 

(1g em 10 mL de água destilada) até obter uma coloração 

incolor, adicionou-se ½ mL de hexano bidestilado e agitou-

se. Coletou-se a fase orgânica, secou-se com sulfato de 

sódio, filtrou-se e evaporou-se em capela com exaustão. O 

produto foi submetido a análise por CG-EM.  

Resultados e Discussão 

A fração 1-13 foi analisada por CG-EM. A partir do padrão 

de fragmentação dos espectros de massas foi possível 

identificar a presença de alcanos e alcenos de cadeia 

longa (Figura 1).  

 

 

 

  Figura 1. Cromatograma da fração 1-13. 

Os n-alcanos foram comparados com padrões e 

identificados:  n-C16, XXXX.. Na figura 1 a seta vermelha 

indica o hexadecano, um dos alcanos identificados na 

fração, enquanto a seta azul indica o hexadeceno. 

Mediante o perfil dos espectros de massa da reação de 

adição com DMDS (Figura 2. b), comparado com os 

espectros do alceno correspondente (Figura 2. a), foi 

possível determinar a posição da dupla ligação no C-1 dos 

n-alcenos identificados (hexadeceno; octadecano – 

octadeceno; eicosano – eicoseno e docosano – 

docoseno). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. a) espectro de massa do hexadeceno da Fração 1-13; b) 

espectro de massa do hexadeceno derivatizado por DMDS. 

Conclusões 

Por meio da análise por CG-EM foi identificar a presença 

de diversos hidrocarbonetos e a reação de adição com 

DMDS permitiu determinar a localização da dupla ligação 

dos alcenos. 
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Palavras Chave: Fruticultura, Ocorrência, Praga 

Introdução 

No Estado de Roraima a fruticultura apresenta uma 

grande importância econômica e social. Dentre as pragas 

que podem causar prejuízos a espécies vegetais de 

importância econômica como as frutíferas estão os ácaros. 

Nas culturas agrícolas podem ser encontrados tanto 

ácaros fitófagos causadores de danos, como também 

ácaros predadores, que exercem o controle biológico dos 

ácaros pragas. Neste sentido, objetivou-se com o presente 

trabalho identificar e quantificar as famílias de ácaros 

fitófagos provavelmente danosos e ácaros predadores que 

podem ser benéficos no controle de ácaros fitófagos em 

espécies frutíferas.   

Material e Métodos 

 O estudo teve um número total de 15 espécies 

frutíferas amostradas de 10 famílias botânicas, totalizando 

112 amostras de folhas e folíolos. Foram coletadas 

amostras nos municípios de: Alto Alegre, Bonfim, Boa 

Vista, Mucajaí e Pacaraima norte do estado de Roraima. 

As amostras foram analisadas no Laboratório de 

Entomologia da Embrapa – Roraima.  

Os ácaros encontrados foram removidos com auxílio 

de pincel de poucas cerdas para frascos do tipo 

“Eppendorf” (0,5 ml) contendo etanol 70%, em seguida, os 

ácaros foram montados em lâminas de microscopia, 

contendo meio de Hoyer para fixação e preservação figura 

1 (A e B). 

 

Figura 1 - A: Bandeja com tubos tipo Eppendorf, com 
ácaros. B: Caixa com lâminas montados dos espécimes 
encontrados. 

Resultados e Discussão 

Foram encontradas 7 famílias de ácaros nas frutíferas 

avaliadas, totalizando 12.363 ácaros em diferentes 

famílias botânicas, desse total 97 % dos ácaros são 
fitófagos figura 2.  

 

Figura 2 - Relacão de ácaros fitófagos e predadores 
encontrados. 
  

Vendo o grande número de espécimes das 

famílias/superfamília de ácaros encontradas no estudo, 

principalmente de ácaros fitófagos pôde-se observar, um 

equilíbrio com os ácaros predadores, onde em amostras 

infestadas por ácaros fitófagos havia um ácaro predador 

associado. 

Figura 3 - Percentagem média de número de amostras 
com a presença de ácaros fitófagos e predadores. 

Conclusões 

Em 74 % das amostras coletadas ocorreram ácaros 

predadores contra 71 % de ácaros fitófagos o que se pode 

intuir um equilíbrio natural entre ácaros fitófagos e 

predadores.
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Palavras Chave: Vigna unguiculata, condutividade elétrica, qualidade de sementes. 

Introdução 

O cultivo do feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) 

Walp) é uma atividade de grande importância para o 

desenvolvimento agrícola da região, tanto no aspecto 

econômico como no nutricional, por ser alimento básico na 

alimentação da população mais pobre, exercendo função 

social no suprimento das necessidades nutricionais dessa 

camada da população. 

Desta forma, este trabalho teve como objetivo 

verificar o efeito da coloração clara e escura do tegumento 

de sementes de seis genótipos de feijão-caupi produzidas 

em área de cerrado de Roraima na germinação e no vigor. 

Materiais e Métodos 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de 

Análise de Sementes da Embrapa Roraima, Boa Vista, 

RR, no período de julho a agosto de 2012. Foram 

avaliadas sementes de três cultivares (BRS Maratauã, 

BRS Pagéu e BRS Aracê) e de três linhagens (MNC01-

649F-2-11, MNC02-675F-9-5 e MNC01-649F-1-3), sendo 

a cultivar Aracê, com tegumento de coloração verde e as 

demais de coloração marrom. 

As sementes foram classificadas visualmente pela 

coloração do tegumento, em claras e escuras, pois dentro 

do genótipo havia variação na coloração, tanto para 

sementes de tegumento verde quanto marrom. Os testes 

utilizados na avaliação da qualidade das sementes foram: 

germinação: quatro repetições de 50 sementes foram 

distribuídas sobre papel de germinação umedecido com 

água destilada com 2,5 vezes o peso do papel seco e 

mantidas em germinador a 25°C, durante oito dias. A 

avaliação foi realizada aos oito dias, após instalação do 

teste conforme as Regras de Análise de Sementes 

(BRASIL, 2009), resultados expressos em porcentagem; 

primeira contagem de germinação: realizado em 

conjunto com a germinação, verificando as plântulas 

normais obtidas no quinto dia após a instalação do teste e 

os resultados expressos em porcentagem; condutividade 

elétrica: quatro repetições de 50 sementes (íntegras) 

foram pesadas, colocadas em copos plásticos (180mL), 

contendo 75mL de água destilada e mantidas em 

temperatura de 25°C por 24 horas. Foram realizadas 

leituras após seis e 24 horas de imersão, utilizando 

condutivímetro digital Microprocessado Quimis. Os 

resultados foram expressos em µS cm
-1

 g
-1

 de semente. 

Foi utilizado delineamento experimental inteiramente 

casualizado, com quatro repetições. Os resultados foram 

submetidos à análise estatística com auxilio do SISVAR 

(FERREIRA, 2008). 

Resultados e Discussão 

A linhagem MNC02-675F-9-5 e a cultivar Maratauã, 
apresentaram 86 e 92% de germinação para sementes 

claras e 80 e 76% de germinação nas sementes escuras, 
respectivamente, sendo estes valores superiores em 
relação às demais. A linhagem MNC02-675F-9-5 
(sementes claras e escuras) e a cultivar Maratauã 
(sementes claras), produziram sementes com percentual 
dentro do mínimo estabelecido para a comercialização que 
é atualmente 80%. 

Com relação ao vigor das sementes analisadas na 

condutividade elétrica e primeira contagem de 

germinação, verificou-se para primeira contagem de 

germinação que as sementes da cultivar Maratauã, claras 

(89%) e escuras (73%) e sementes da linhagem MNC02-

675F-9-5, escuras (60%), tiveram maiores porcentagens 

de vigor. 

Os resultados mostraram que sementes da 

linhagem MNC02-675F-9-5 de coloração clara e escura 

apresentaram maior vigor, pois houve menor lixiviação de 

solutos para a solução. Por outro lado, os resultados da 

leitura realizada após 24 horas de imersão das sementes, 

mostraram que a linhagem MNC02-675F-9-5, sementes 

claras e escuras, e a linhagem MNC01-649F-2-11, 

sementes claras apresentaram os menores valores. 

Ao comparar as cores dos tegumentos das 

sementes claras e escuras, dentro de cada genótipo, 

observou-se que as sementes de tegumento claro, 

apresentaram melhor germinação e vigor nas avaliações 

realizadas, com exceção da cultivar Aracê, que mostrou 

valores inversos das demais. O tegumento verde escuro 

mostrou melhor qualidade em relação ao tegumento de 

cor clara. A linhagem MNC02-675F-9-5 não apresentou 

diferenciação significativa na germinação e primeira 

contagem entre tegumentos de cores clara e escura. 

Conclusões 

 Germinação e vigor de sementes de feijão-caupi 

são influenciados pela coloração do tegumento, sendo as 

sementes de coloração marrom clara, melhores que as 

escuras num mesmo genótipo. 

 Nas sementes da linhagem MNC02-675F-9-5, a 

coloração do tegumento não influencia na germinação e a 

primeira contagem de germinação. 

 Na cultivar Aracê as sementes de coloração verde 

escura apresentam melhor qualidade fisiológica em 

relação às claras. 
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Introdução 

A palmeira inajá (Maximiliana maripa (Aubl.) Drude) está 
presente em áreas de pastagem de matas de transição do 
estado de Roraima. A espécie vem sendo estudada com 
relação a sua produtividade para pastagens manejadas 
nos ecossistemas de Roraima, com a caracterização 
físico-química dos frutos visando à determinação de seu 
potencial oleífero e análise biométrica de cachos e frutos 
para conhecer principalmente seu potencial agroindustrial. 
Os frutos de Inajá contêm endocarpo endurecido com 
uma, duas ou três amêndoas o que varia entre plantas e 
dentro da planta entre cachos de uma mesma planta. 
Desta forma tem-se o objetivo de conhecer se o número 
de amêndoas contidas no endocarpo pode influenciar na 
germinação da espécie. 

Materiais e Métodos 

Os frutos de Inajá foram obtidos de plantas adultas no 

Campo Experimental Serra da Prata, no município de 

Mucajaí. Foram coletados cachos com frutos maduros. Na 

sede da Embrapa Roraima foram retirados frutos dos 

cachos e realizada a retirada manual da polpa dos 

mesmos. Posteriormente foram semeadas quatro 

repetições de 20 sementes (considerando-se semente a 

amêndoa com o endocarpo) a uma profundidade de dois 

centímetros, em canteiros, contendo areia, sendo irrigadas 

e observadas diariamente durante seis meses, para 

realizar a correlação do número de amêndoas com o 

processo germinativo. 

Resultados e Discussão 

O processo germinativo das sementes de inajá 
caracterizou-se como lento e desuniforme, com baixa taxa 
germinativa de 33,75%. A germinação do Inajá iniciou-se 
aos 120 dias após o plantio, estabilizando-se após 180 
dias. Considerou-se como germinada quando a plântula 
estava 1,5 cm acima do substrato. Se compararmos o 
tempo de germinação de Maximiliana maripa com outras 
espécies da mesma família o mesmo pode ser 
considerado comum, já que este percentual é encontrado 
em outras palmeiras. 
Não há muitos estudos para se determinar os fatores que 
realmente podem influenciar na germinação destas 
sementes. Com relação ao número de lóculos e amêndoas 
observou-se que nem sempre o número de amêndoas é 
igual ao número de lóculos já que estes apresentaram por 
muitas vezes lóculos vazios ou amêndoas completamente 
ressecadas. Porém verificou-se que das sementes 
germinadas 59% continham dois lóculos com amêndoas.  

Conclusões 

As sementes de Inajá apresentaram um baixo percentual 
de germinação com cerca de 30% de sementes 

germinadas a pleno sol ao longo do tempo de 180 dias. 
Atualmente estão sendo realizadas as correlações do 
número de lóculos com a taxa germinativa. Pretende-se 
ainda realizar alguns testes para promover a maximização 
da germinação dessas sementes. 
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Introdução 

A destruição do meio ambiente acontece mais rápido que 

o inventário sobre as espécies de animais e plantas e os 

ecossistemas onde vivem.  

As coleções biológicas têm um importante papel no 

entendimento de padrões de mudanças da biodiversidade 

(sistemas naturais, ações antrópicas) e seus impactos na 

sociedade (Peixoto et al., 2006).  

As coleções botânicas são preservadas em herbários, na 

sua maioria em forma de plantas secas montadas em 

cartolina (exsicatas) com suas devidas informações.  

O estado de Roraima apresenta dois herbários ativos: 

MIRR (Herbário do Museu Integrado de Roraima) e UFRR 

(Herbário da Universidade Federal de Roraima). Ambos 

concentram cerca de 13 mil plantas.  

Este diagnóstico tem por objetivo apresentar a situação 

atual de informatização nos herbários de Roraima. 

Materiais e Métodos 

Foram consultados os bancos de dados dos herbários 

UFRR e MIRR para obtenção dos dados sobre número de 

acervo total, número percentual de material informatizado 

no período entre 2000 e 2012 e principais erros 

encontrados durante o processo de informatização. 

Resultados e Discussão 

Ambos os herbários UFRR e MIRR utilizam o programa 

BRAHMS para a informatização do acervo. O herbário 

MIRR iniciou a informatização do acervo em 2006 

utilizando o programa ACCESS e a partir de 2008 migrou 

para o programa BRAHMS. Atualmente o acervo 

apresenta 9.980 exemplares que se encontram 100% 

informatizados. Grande parte dos dados está 

disponibilizada online na página do INCT Herbário Virtual 

Flora e Fungos.  

O herbário UFRR iniciou seu processo de informatização 

em meados de 2003/2004 e atualmente apresenta 2.665 

exemplares dos quais 98% se encontram informatizados.  

Os principais problemas detectados nos bancos de dados 

dos herbários estão relacionados principalmente quanto 

ao georreferenciamento (ausente em muitos exemplares 

ou incertos); erros de digitação quanto  aos nomes dos 

táxons e suas autoridades; falta de padronização dos 

nomes de coletores, imagens despadronizadas, entre 

outros. 

 

 

Gráfico 1: Informatização do Herbário MIRR de 2006 

a2012. 

 

Figure 2: Fig 1. Modelo de página no BRAHMS. 

Conclusões 

A informatização de coleções botânicas é um processo 

complexo que envolve pesquisadores e pessoal técnico 

especializado. Entretanto, a falta de um destes atuantes 

desestabiliza este processo causando diversos erros na 

padronização da informação. Grande parte destes 

problemas se deve a falta de pessoal técnico qualificado 

atuando efetivamente na informatização dos dados.  
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Palavras Chave: Turismo de base local, comunidade ribeirinha, impacto turístico. 

Introdução 

O presente estudo referencia o turismo em comunidades 
ribeirinhas e utiliza como modelo construtivo o Irridex de 
Doxey. O modelo de Doxey (1975) tem por objetivo 
identificar os níveis de irritabilidade, a partir da análise de 
comunidades locais onde o turismo ocorre. A aplicação 
desta ferramenta aconteceu na comunidade de Caicubí, 
baixo rio Branco, Caracaraí, Roraima, Brasil, com 
coordenadas geográficas S01°01’45.4” e W062°05’31.9”. 
A atividade turística ocorrente na região podem ser 
enquadradas nos segmentos de turismo eco-científico e o 
turismo de pesca esportiva.  

Materiais e Métodos 

A coleta de dados teve como objetivo identificar 

informações sobre aspectos da irritabilidade turística na  

Vila Caicubí, por meio de entrevistas semi-estruturadas e 

participativa voltadas para grupos de guias atuantes e 

não-atuantes no turismo.  

A pesquisa apresentou diferentes momentos de coleta de 

dados, o que pode ser justificado por boa parte dos 

sujeitos estarem trabalhando com atividade turística 

durante este período. 

Fizeram parte dos questionamentos a percepção dos 

grupos em relação a: a) o que é o turismo?; b) quem são 

os turistas em Caicubí?; c)  o que turistas procuram em 

Caicubí?; d) a comunidade gosta de receber visitantes? ;e) 

quais os pontos positivos e negativos do turismo na 

região; e outras questões abordadas. 

 

Figura 01                              Figura 02 

 

Resultados e Discussão  

Os resultados obtidos revelam que o tipo de turismo que 

ocorre nesta região trata-se do turismo eco- científico e o 

turismo de pesca esportiva, porém apenas o segmento 

eco-científico gera renda para a partir dos serviços de 

guiamento, o que não acontece no turismo de pesca 

esportiva, que por vezes não se utiliza da mão-de-obra 

local. 

Devido a um pequeno grupo desenvolver a atividade de 

guiamento, puderam ser identificados conflitos de 

interesses dentro da própria comunidade. Sobre a razão 

de existência da atividade turística pode-se identificar que 

os interesses estão relacionados a renda que pode ser 

gerada pela atividade, sobrepondo as razões essenciais e 

prioritárias da comunidade. 

O turismo local surge como uma alternativa para 

complemento da renda familiar em Caicubí, que advém 

em sua maior parte da pesca ornamental, da pesca 

comercial e da agricultura familiar. 

 

Conclusões 

Concluiu-se, portanto que a comunidade da Vila Caicubí 

apresenta dificuldades para o estabelecimento da 

atividade turística como fonte permanente de renda 

complementar, pois não apresenta em sua construção  

justificativas plausíveis sobre os fatores de existência da 

atividade turística nessa localidade.  

Isso tem ocasionado pressões sociais relevantes no que 

tangem a descaracterização da mão-de-obra local, 

mobilidades, migrações e conflitos entre pessoas 

anteriormente com relações amistosas.  
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Palavras Chave: Qualidade do solo, indicadores, fertilidade do solo. 

Introdução 

       O Estado de Roraima possui uma superfície de 

225.116 km
2
, representando 2,64% do território nacional e 

5,81% da Região Norte. Limita-se a Leste com a Guiana, 

ao Sul e a Sudeste com o Estado do Amazonas, a 

Sudeste com o Estado do Pará e ao Norte e a Nordeste 

com a Venezuela (Melo 2003). A comunidade ribeirinha de 

Caicubí, localiza-se na região do baixo rio branco, sul de 

Roraima, nas coordenadas geográficas S 01°01´45.4
´´ 

e
 
W 

062° 05´ 31.9´´. A principal atividade econômica é a pesca 

profissional e artesanal, além da agricultura de 

subsistência, sendo necessário estudos complementares 

dos solos desta região ainda pouco conhecida, devido ao 

difícil acesso. Poucos são os estudos nesta região, 

principalmente sobre as características destes solos, 

assim, este trabalho teve por objetivo realizar o 

levantamento de  algumas características químicas dos 

solos de Caicubí, relacionados ao potencial nutritivo, 

contribuindo, desta forma, para melhorar a qualidade da 

produção de subsistência de algumas culturas.  

Materiais e Métodos 

       Este estudo foi desenvolvido na comunidade ribeirinha 

de Caicubí, no segundo semestre de 2011, com a   

primeira visita para coleta das amostras para análise. Com 

a finalidade de avaliar as condições atuais de fertilidade 

destes solos foram coletadas nove amostras compostas, 

provenientes de 90 amostras simples coletadas em 

profundidade entre 0 e 20 cm, em pontos aleatórios em 

caminhamento utilizando o esquema de zigue-zague, 

abrangendo grande parte da superfície da comunidade. As 

amostras foram analisadas no laboratório de análises de 

solos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-

Embrapa/RR e na EPAGRI - Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e de Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 

Todas as amostras analisadas seguiram os procedimentos 

adotados no manual de Métodos de Análise de solos da 

Embrapa ( Brasil ,1997). As análises químicas consistiram 

nas determinações in loco de pH, utilizando um pHmetro 

portátil da marca HANNA, posteriormente, em laboratório, 

foi medido o pH em água e em solução de KCl 1 mol.L
-1

, 

utilizando-se proporções de 1: 2,5 ( v/v ) de solo:solução. 

Matéria orgânica, umidade, condutividade e análises de 

macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg) e micronutrientes (Fe, 

Mn, Mg, Zn, Cu).  

Resultados e Discussão 

     Os valores apresentados de pH determinadas in loco 

foram comparados com os valores obtidos em água e em 

KCl, e apresentaram valores próximos, apresentando um 

índice de acidez menor que 4,5, sendo considerado de 

acidez muito elevada, até 7,0, considerado neutro. Os 

valores obtido foram todos negativos, indicando uma 

predominância da capacidade de troca de cátions (CTC), 

caracterizando esses solos como eletronegativos. 

Considerando o potencial nutritivo, os valores de 

macronutrientes foram considerados pouco expressivos 

para os teores de N ( nitrogênio), seguido dos teores de P 

(fósforo),( K) potássio e Mg (magnésio). Para os valores 

de Micronutrientes Fe ( ferro),sendo este o maior seguidos 

de Mn (manganês) ,Zn ( zinco) e Cu ( cobre). Os valores 

nutricionais determinados foram compatíveis com as 

informações fornecidas pelos produtores levando-se em 

consideração o fato destes solos não receberem nenhum 

tipo de tratamento para reposição destes nutrientes.  

Conclusões 

     Conclui-se, portanto, que os estudos realizados para o 

levantamento das características dos solos de Caicubi 

foram considerados importantes, pois a partir dos valores 

determinados, pode-se projetar estratégias de manejo e 

conservação dos solos. Considerando que o solo desta 

região é arenoso e apresenta pouca disponibilidade de 

nutrientes, deve-se realizar estudos sobre os tipos de 

culturas que podem ser cultivadas nestes solos. 
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LEVANTAMENTO FLORÍSTICO EM QUINTAIS DE CAICUBÍ, RORAIMA  
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Palavras Chave: Caicubí; quintais; Roraima. 

Introdução 

As comunidades tradicionais brasileiras detêm alta 

diversidade biológica e cultural que intimamente ligadas 

conferem grande importância à pesquisa etnobotânica. O 

conhecimento popular é de importância ímpar, mas vem 

desaparecendo gradativamente tornando a pesquisa e 

difusão desses conhecimentos uma necessidade. Esse 

estudo objetivou realizar o levantamento florístico nos 

quintais e os usos atribuídos pelos seus mantenedores.  

 

Materiais e Métodos 

1. Área de Estudo 

O trabalho de campo foi realizado na comunidade de 

Caicubí (S01o01.716'  W062005.978'  elevação  30m), no  

município de Caracaraí, localizado em  grande  parte no  

sudoeste do estado de Roraima,  Brasil. As  cidades  mais  

próximas  são  Barcelos  (12 h de barco), Manaus (36 h de 

barco) e Caracaraí (sobre  o Rio Branco, 70 h  de  barco) 

(ALARCÓN, 2008). As principais atividades são a pesca, 

extrativismo de castanha e cipó, produção de farinha, de 

artesanato e de mel.  

2. Métodos 

O trabalho de campo foi realizado no período de 3 a 6 

de setembro de 2011 nos quintais considerados típicos 

(mantidos com o trabalho familiar e tecnologia tradicional) 

e ativos. Os quintais foram escolhidos aleatoriamente, com 

o consentimento prévio dos mantenedores mediu-se a 

largura e comprimento dos quintais. O material botânico 

coletado foi etiquetado no local com o número e a data de 

coleta, acondicionado em saco plástico e processado 

ainda em campo.  Em seguida, foi encaminhado para a 

coleção botânica da Universidade Estadual de Roraima. 

Através de observação direta, o uso de diário de campo, 

entrevistas semi-estruturadas e turnê guiada com os 

responsáveis pela manutenção das práticas em suas 

respectivas propriedades obteve-se um total de 12 

entrevistados. Realizou-se metodologia participativa com 

os moradores da comunidade para a criação de um mapa 

dos recursos naturais de Caicubí. 

Resultados e Discussão 

A amostra de entrevistados compreendeu oito 

mulheres e quatro homens com idade variando entre 24 e 

69 anos. Encontraram-se 1261 indivíduos de 101 

vernáculos e três plantas não identificadas. As plantas 

foram classificadas em cinco categorias de uso: 

Alimentício, ornamental, medicinal, mágico-religioso e 

outros.  

Conclusões 

Nos quintais encontrou-se 101 vernáculos e três plantas 

não identificadas pelos mantenedores, com 1261 

indivíduos, nestes identificou-se cinco categorias: 

Alimentício presente em todos os 12 quintais estudados; 

Medicinal presente em sete quintais; Ornamental presente 

em sete quintais; Mágico-religioso presente em cinco 

quintais e Outros presente em nove quintais. 

A goiaba foi o vernáculo mais frequente. Todos os 

quintais estudados eram usados apenas para 

complementar a alimentação das famílias, em sua maioria 

árvores frutíferas, e segundo os entrevistados, sem 

interesse comercial, pois estas se encontravam  presente  

na  maioria  dos  quintais  de  Caicubí.  
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LOCAIS DE OCORRÊNCIA E HOSPEDEIROS DA COCHONILHA-ROSADA, MACONELLICOCCUS 
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Palavras Chave: Pseudococcidae, Anagyrus kamali, praga quarentenária. 

Introdução 

A cochonilha-rosada, Maconellicoccus hirsutus Green 

(Hemiptera: Pseudococcidae), é nativa do Sul da Ásia e 

chegou às Américas em 1994, em Granada, de onde se 

espalhou rapidamente para vários outros países 

caribenhos, EUA, México, e países no norte da América 

do Sul. É uma espécie polífaga, atacando mais de 330 

espécies de planta, tendo preferência por Malvaceae, 

principalmente do gênero Hibiscus. Maconellicoccus 

hirsutus constava na lista de pragas quarentenárias 

ausentes para o Brasil, até que em outubro de 2010 foi 

detectada em Roraima, nos municípios de Bonfim, 

Pacaraima e Boa Vista, atacando Hibiscus rosa-sinensis L. 

Este trabalho tem por objetivo registar a ocorrência da 

cochonilha-rosada em novos locais e hospedeiros em 

Roraima. 

Materiais e Métodos 

Levantamentos foram realizados nos municípios de 

Boa Vista e Normandia, de janeiro de 2011 a abril de 

2012. Folhas, flores e brotos de plantas com sintomas de 

ataque da cochonilha-rosada foram levadas para o 

Laboratório de Entomologia da Embrapa Roraima, onde 

parte das fêmeas adultas foram montadas em lâminas 

para identificação taxonômica. Parte das amostras com 

cochonilhas também foram colocadas em tubos de ensaio 

fechados com algodão para emergência de parasitoides. 

Resultados e Discussão 

Em Boa Vista, o ataque da cochonilha-rosada foi 

confirmado sobre folhas e frutos de ingá-cipó, Inga edulis 

Mart. (Fabaceae); mudas de pau-rainha, Centrolobium 

paraensis Tul. (Fabaceae); folhas e vagens de soja, 

Glycine max (L.) Merr. (Fabaceae); brotos de mudas de 

tomate, Solanum lycopersicum L. (Solanaceae). Em 

Normandia, em folhas e frutos de carambola, Averrhoa 

carambola L. (Oxalidaceae); folhas de goiaba, Psidium 

guajava L. (Myrtaceae); ramos e frutos de graviola, 

Annona muricata L. (Anonnaceae) e folhas de laranja, 

Citrus sinensis L. Osbeck. (Rutaceae).  

A emergência de parasitoides foi observada na 

maioria dos hospedeiros acima mencionados e 

exemplares destes inimigos naturais foram enviados a 

especialistas para identificação. Nas primeiras amostras 

de plantas de hibisco coletadas em Roraima foi observado 

o parasitismo por Anagyrus kamali (Hymenoptera: 

Encyrtidae). 
Tabela 1. Plantas hospedeiras, partes da planta 

atacada pela cochonilha-rosada e local em que a planta se 

encontrava em Boa Vista e Normandia, Roraima. 

Espécie hospedeira 
Partes da 

planta atacada 
Local 

Boa Vista 

Ingá-cipó, Inga edulis Mart. 

(Fabaceae) 
Folhas e frutos Pomar 

Mudas de pau-rainha, 

Centrolobium paraensis Tul. 

(Fabaceae) 

Folhas e ramos Viveiro 

Soja, Glycine max (L.) Merr. 

(Fabaceae) 

Folhas, ramos e 

vagens 

Cultivo 

experimental 

da Embrapa 

Tomate Lycopersicon 

esculentum Mill. (Solanaceae) 
Folhas e ramos 

Casa-de-

vegetação 

Normandia 

Carambola, Averrhoa 
carambola L. (Oxalidaceae) 

Folhas e frutos Pomar 

Goiaba, Psidium guajava L. 

(Myrtaceae); 

Folhas (as 

plantas não 

estavam 

frutificando) 

Pomar 

Graviola, Annona muricata L. 
(Anonnaceae) 

Ramos, frutos de 
e folhas 

Pomar 

Laranja, Citrus sinensis L. 
Osbeck. (Rutaceae). 

Folhas Pomar 

Conclusões 

Estas informações são importantes para que medidas 

fitossanitárias sejam tomadas para que a cochonilha-

rosada não se dissemine para outras regiões de Roraima 

e outros estados brasileiros. 
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MORFOMETRIA DOS FRUTOS E GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE PAU-RAINHA (CENTROLOBIUM 
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Palavras Chave: Roraima, procedência, silvicultura  

Introdução 

 O pau-rainha (Centrolobium paraense) é uma 

árvore que ocorre naturalmente nas ilhas de mata 

existentes no lavrado de Roraima. A espécie tem grande 

importância no mercado regional, sendo muito utilizada no 

artesanato indígena e como combustível, em vista do alto 

poder calorífico de sua madeira. Até o momento, pouco 

tem sido feito para a conservação dessa espécie em sua 

região de ocorrência natural. Este projeto de pesquisa tem 

como objetivos mapear as áreas de ocorrência da espécie 

no estado de Roraima; selecionar matrizes e coletar 

sementes com a finalidade de avaliar o crescimento inicial 

de diferentes procedências, visando contribuir para a 

difusão do uso dessa espécie em reflorestamentos.  

Materiais e Métodos 

 As sementes utilizadas neste estudo foram coletas 

em populações naturais de pau-rainha procedentes de 

diferentes localidades de Roraima (Bonfim, Normandia, 

Mucajaí, Boa Vista e Alto Alegre). As áreas de coleta de 

sementes foram identificadas, demarcadas e 

caracterizadas quanto às variáveis ambientais (vegetação, 

clima, solo e relevo). Medidas morfométricas foram feitas 

para caracterização dos frutos e sementes de pau-rainha 

das diferentes localidades estudadas. Para a avaliação da 

germinação, 40 sementes de cada uma das seis 

procedências foram colocadas para germinar em bandejas 

plásticas contendo areia lavada. Após a semeadura, foram 

feitas observações diárias durante seis meses para 

determinar a velocidade e a taxa de germinação. Foram 

consideradas sementes germinadas após a emissão da 

radícula. 

Resultados e Discussão 

As sementes de pau-rainha levaram de 21 a 58 

dias para germinar. Sementes provenientes da Fazenda 

Pau-Rainha (Mucajaí) germinaram duas vezes mais rápido 

(20,87 ± 11,41 dias) do que as sementes provenientes da 

Fazenda Frutuoso (Bonfim) (57,83 ± 60,42 dias). As 

maiores porcentagens de germinação foram observadas 

nos lotes provenientes da Fazenda Pau-rainha (Área 1) e 

Fazenda Frutuoso (Área 2). 

Os frutos de pau-rainha procedentes de Alto 

Alegre apresentaram comprimento total variando de 140 a 

189 mm com número máximo de duas sementes por fruto. 

O tamanho médio dos frutos, porcentagem de germinação 

e número médio de dias para germinar variou entre as 

diferentes matrizes avaliadas em Alto Alegre. 

Conclusões 

Os lotes de sementes com os melhores índices de 

geminação (77,5%) e menor período para germinar (21 

dias) foram as obtidas nas fazendas Pau-Rainha (Boa 

Vista) e Frutuoso (Bonfim). 
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O ÁCARO-VERMELHO-DAS-PALMEIRAS PODE SE DISPERSAR EM FOLHAS DESTACAS DE 
PLANTAS E EM MATERIAL NÃO VEGETAL 
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Palavras Chave: Raoiella indica, praga quarentenária, coqueiro. 

Introdução 

O ácaro-vermelho-das-palmeiras, Raoiella indica Hirst 

1924, (Tenuipalpidae), tem sua provável origem no sul da 

 África. Ele tornou-se uma importante praga de plantas da 

família Arecaceae e banana nas Américas, após sua 

introdução em 2004 nas ilhas do Caribe.  Em julho de 

2009 sua presença foi detectada no estado de Roraima e 

em 2011 no Amazonas. Atualmente esta praga representa 

um grande risco para cultivos e plantas nativas de 

palmeiras, bananeiras e helicônias, caso ela se disperse 

para outras regiões do Brasil. A dispersão de ácaros pode 

ocorrer via transporte de mudas ou parte de plantas 

infestadas, vento, animais, e trânsito de pessoas que 

podem levar o ácaro em suas roupas, veículos e 

bagagens. Conhecer o potencial de dispersão do ácaro-

vermelho-das-palmeiras em material vegetal e não vegetal 

infestado. 

 

Materiais e Métodos 

 
A sobrevivência de R. indica em folíolos destacados de 

plantas da palmeira-de-manila, Adonidia merrillii (Becc.) 

Becc. (= Veitchia)) (Arecaceae) e em papel filtro. Para 

tanto, foram utilizados seis folíolos naturalmente 

infestados com R. indica foram destacados da planta e 

colocados com a face abaxial voltada para cima em 

bandejas plásticas cobertas com filme PVC. Em cada 

folíolo, foram deixadas 20 fêmeas adultas de R. indica. Em 

outro experimento 20 fêmeas adultas de R. indica foram 

transferidas para uma placa de Petri com o fundo coberto 

com papel filtro, sendo utilizado um total de seis placas, os 

experimentos foram realizados no laboratório de 

Entomologia da Embrapa Roraima, sob condições 

controladas de 27±1 ºC e 70±10% de umidade relativa. 

 
 

Resultados e Discussão 

O tempo estimado para que 50% das fêmeas de R. 

indica  morrerem em folíolos destacados da palmeira-de-

manila foi 44,87 horas e em placa de Petri com papel filtro 

foi de 39,88 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1. Sobrevivência de Raoiella indica em folíolos 

destacados de plantas da palmeira-de-manila e em papel 

filtro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

Uma fêmea pode sobreviver até 240 horas, ou seja 10 

dias, em folíolos de palmeira destacados da planta e até 

192 horas, ou seja 8 dias sem alimento (em papel filtro). 
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O GÊNERO STYLOSANTHES (LEGUMINOSAE) EM RORAIMA 
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Palavras Chave: taxonomia, Papilionoideae, flora, Amazônia 

Introdução 

     Stylosanthes possui 50 espécies distribuídas 

mundialmente, mas principalmente diverso no Brasil. As 

espécies são muito comuns em áreas de savana no Brasil 

central. As suas espécies são caracterizadas por 

apresentarem flores amarelas em inflorescências 

espiciformes e frutos do tipo lomento (Brandão & Costa, 

1979). 

    As espécies do gênero são muito utilizadas como 

forrageiras podendo ser uma alternativa para o Estado no 

forrageio com espécies nativas. O conhecimento sobra a 

taxonomia de Stylosanthes é de extrema importância para 

uma futura investigação do potencial econômico de cada 

espécie. Este estudo tem por objetivo fazer um estudo 

taxonômico do gênero Stylosanthes para o estado de 

Roraima. 

Materiais e Métodos 

   A pesquisa foi realizada no Herbário MIRR, em Boa 

Vista/RR. Para tanto, foram analisados materiais 

provenientes de excursões de campo e de materiais de  

herbário. 

   Foram realizadas excursões de campo no período de 

2011 há 2012 para registro e coleta botânica de ramos em 

estado fértil, ou seja, ramos com flores e/ou frutos, em 

diferentes municípios em Roraima de indivíduos 

pertencentes ao gênero Stylosanthes. Todo o material 

coletado foi herborizado para posterior análise em 

laboratório e incorporação ao acervo do herbário MIRR. 

   Na caracterização morfológica e elaboração das chaves 

de identificação dos táxons foram escolhidas 

características morfológicas de fácil visualização. 

Resultados e Discussão 

   Foram reconhecidas sete espécies: S. capitata Vogel, S. 

angustifolia Vogel, S.gracilis Kunth, S. viscosa (L.) Sw , S. 

humilis Kunth, S. guianensis (Aubl.) Sw e S. scabra Vogel. 

    Em Roraima, a espécie S. gracilis foi a mais freqüente 

enquanto que S. viscosa foi a menos freqüente. 

    As espécies do gênero foram predominantemente 

campestres, sendo encontradas em todas as 

fitofisionomias de savanas no estado. 

    Neste estudo são fornecidas as informaçoes sobre a 

morfologia vegetative e reprodutiva das espécies, 

ilustrações, observações sobre diferenças e semelhanças 

entre as espécies, baseadas em morfologia e ambientes 

preferenciais, e uma chave para o reconhecimento dos 

táxons.      

 

Conclusões 

Foram encontradas sete espécies de Stylosanthes em 

Roraima, não obtendo nenhuma nova ocorrência para a 

flora do estado. Todas as espécies tiveram suas 

ocorrências confirmadas no Estado. 

As espécies ocorrem de preferência em vegetação 

savânica, beira de mata, mata alterada e beira de rio, 

savana graminosa e parque, locais sujo, limpo, seco. 

Agradecimento 

Agradecemos ao Dr. Rodrigo S. Rodrigues (UFRR) e Msc. 

Christiane S. Costa (MIRR) pelas sugestões e apoio ao 

longo do desenvolvimento deste estudo. 

____________________ 
BRANDÃO, M.B. & COSTA, N.M.S. O gênero Stylosanthes Sw. no Brasil. 

Belo Horizonte: Epamig. 1979.



54 

   VI Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR   

               
 

Rua Sete de Setembro, 231 – sala 202 – Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista –                     

Roraima. Telefone: (95) 2121-0955. Email: nupecem.uerr@gmail.com Núcleo de Pesquisa e Estudo em Educação em Ciências e Matemática 
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Palavras Chave: Preservação, Exploração sustentável, Sustentabilidade. 

Introdução 

O extrativismo consciente valoriza as comunidades locais, 

podendo colaborar para a conservação das florestas. A 

exploração sustentável de produtos não-madeireiros 

(PFNM), tem sido recomendada, nos últimos anos, como 

uma alternativa capaz de conciliar o desenvolvimento com 

a floresta (Rigamonte, 2004). Dentre as espécies florestais 

tidas como promissora para o uso sustentável, estão as 

copaíbas. O nome “copaíba” vem do tupi kupa iwa, que 

significa “árvore depósito” e refere-se ao fato de que esta 

espécie pertence ao gênero Copaífera L, armazenando 

um óleo-resina em seus troncos (Leite et. al., 2001). Este 

óleo é utilizado por populações tradicionais como 

cicatrizantes e antiflamatórios, há vários séculos. Nos 

últimos anos, o óleo de copaíba vem se tornando um 

produto valorizado no mercado, devido as suas 

propriedades, podendo ser utilizado pelas indústrias 

farmacêuticas, de cosméticos e perfumistas (Costa et. al., 

2006). Este trabalho foi realizado com a finalidade de 

apresentar informações sobre o cultivo e a extração da 

copaífera, bem como as propriedades obtidas a partir do 

uso do óleo de copaíba, considerado por muitos como um 

“milagre da floresta”, devido às suas propriedades 

medicinais. Uma vez correlacionadas as propriedades de 

plantio, extração e aplicação, este trabalho torna-se de 

extrema relevância para que se possa traçar estratégias 

para o manejo sustentável e a conservação da espécie em 

questão.                    

Materiais e Métodos 

Neste trabalho foram apresentados resultados de um 

diagnostico de dados coletados e realizados em 5 das 

drogarias distribuídas na cidade de Boa Vista, 3 farmácias 

de manipulação, 3 das feiras que comercializam produtos 

medicinais, Embrapa e região do Surrão. Os resultados 

foram obtidos através de entrevista e visitas aos locais de 

pesquisa, onde foi possível diagnosticar que o produto 

colhido em nosso estado é desvalorizado ao se comparar 

com os produtos importados e aqui comercializados. 

Resultados e Discussão 

Através da análise das pesquisas pode-se obsevar que as 

copaíferas por serem arvores que crescem em floresta de 

terra firme, terras inundáveis, cerrados e margens 

arenosas de lagos e rios, podem ser encontradas em 

abundancia nas regiões roraimenses, Figura 1. No 

entanto, seu cultivo e a extração de óleo são pouco 

explorados. Por tanto, faz-se necessário organizar 

cooperativas para valorizar os produtos extraídos no 

estado, integrando os conhecimentos sobre cultivo e 

extração para todos os municípios. Com essas ações, 

novos rumos poderão surgir para a economia Roraimense 

e todos os produtos comercializados em drogarias e 

farmácias de manipulação serão produzidos com produtos 

extraídos no estado, diminuindo a importação e 

aumentando a exportação. Atualmente, somente as feiras 

livres comercializam os produtos extraídos da região.    

 

Conclusões 

Entender a dinâmica das copaíferas, como elas crescem e 
se desenvolvem, é o primeiro passo para preservar a 
espécie. Afinal, estas árvores embora utilizadas a 
centenas de anos, apresentam baixo valor comercial, o 
que torna sua exploração muitas vezes, caracterizada pela 

falta de capital e 
tecnologia. O óleo da 
copaíba nos últimos 
anos vem 
demonstrando ser 
uma importante 
matéria-prima para a 
ciência, sendo 
utilizado pela 
medicina popular 
contra mais de 50 
tipos de doenças. Os 
ótimos resultados dos 
tratamentos a base de 
óleo de copaíba, 
ganhou respaldo 

científico na UFAM, com a comprovação na atividade 
contra leishmaniose. Diante disso, faz-se necessário 
cuidar de nossas riquezas, envolvendo o cultivo 
sustentável, com o método racional para a extração do 
óleo e comercialização do produto.    
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O UIRAPURU DE VILLA-LOBOS: UMA VISÃO MUSICAL DA AMAZÔNIA NO COMEÇO DO SÉCULO XX 
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Introdução 

Este artigo trata sobre a representação brasileira da 

Amazônia feita através da música no começo do século 

XX. Analisar-se-á uma das obras de Villa-Lobos, o 

Uirapuru, uma representação do mundo amazônico e que 

se destaca no meio musical pela sua inovação e no meio 

cultural pela sua importância na construção de uma 

imagem amazônica no Brasil e no mundo. (Obs.: este 

texto encontra-se aprovado para publicação na Revista 

Examãpaku). 

Materiais e Métodos 

O método consiste em uma análise teórica de conceitos 

como “cultura”, “artes”, “música” e a utilização destes para 

cunhar outros como “Brasilidade”, “imagem” do Brasil no 

exterior, etc; por conseguinte, vê-se uma breve biografia 

de Villa-Lobos a fim de embasar a próxima etapa, que é a 

leitura da obra de Villa-Lobos voltada à criação de uma 

Brasilidade musical (também amazônica), enfatizando os 

aspectos culturais embutidos por ele em sua música.  

Resultados e Discussão 

A UNESCO define cultura como “um conjunto de 

características distintas espirituais, materiais, intelectuais e 

afetivas que caracterizam uma sociedade ou um grupo 

social. Abarca além das artes e das letras, os modos de 

vida, os sistemas de valores, as tradições e as crenças”, 

dentro deste conceito, aponta-se a necessidade da arte 

para a cultura como um todo e, especificamente, da 

música que é, “[...]entre outras coisas, uma forma de 

representar o mundo, de relacionar-se com ele e de 

concretizar novos mundos, [...]” (MORAES, 1989, p. 84). 

Seguindo para a vida de Villa-Lobos, é mister realçar que,  

nascido no Rio de Janeiro em 1887, Heitor Villa-Lobos 

começou cedo seus estudos de música. Após a morte de 

seu pai e uma vida boemia na juventude, Villa-Lobos 

percorre o Brasil, no período de 1905 a 1915. Neste ponto, 

em 1917, surge uma composição da Amazônia, a obra 

Uirapuru. 

Para este artigo, “brasilidade” refere-se não somente a 

uma combinação das culturas negra, ameríndia e 

portuguesa, mas “superposições sutis e polissêmicas” de 

vários níveis do imaginário no que tange à própria imagem 

brasileira. 

Na música, a Brasilidade se encontra nos elementos 

etnomusicológicos; o movimento nacionalista busca 

escapar do tradicionalismo europeu. O caráter folclórico da 

música se torna essencial na identificação do sujeito com 

sua própria imagem. 

Utilizando-se desses pressupostos, Villa-Lobos procurou 

incorporar à sua música esta ideia de brasilidade musical 

brasileira, ele mesmo buscou a “construção do mito do 

nacionalismo musical” como alvo em suas composições, 

foi ele quem afirmou que “a música folclórica é a 

expansão, o desenvolvimento livre do povo expresso pelo 

som”, assim,  o compositor busca comprimir em sua 

música as mais diversas formas musicais do Brasil, 

buscando dar-lhes não só um caráter exótico frente ao 

mundo musical, mas uma originalidade própria; este é um 

tipo de visão que buscava dar tanto ao meio internacional 

quanto ao nacional. 

E foi assim que Villa-Lobos retratou a Amazônia através 

de sua obra Uirapuru. O Museu Villa-Lobos afirma que 

“'Uirapuru' é das primeiras obras-primas de Villa-Lobos, e 

dá início a uma linguagem orquestral tipicamente villa-

lobiana. A partitura retrata o ambiente da selva brasileira e 

seus habitantes naturais - os índios -, com uma 

impressionante riqueza de detalhes.” (MUSEU VILLA-

LOBOS, 2011).  

No que tange à peça propriamente dita, esta usa uma 

orquestração tradicional europeia, mas a utilização destes 

instrumentos passa a fugir do padrão tradicional. Outra 

característica fundamental são as modulações rítmicas e 

tonais que perpassam a música. A não-utilização de um 

ritmo constante, característica da peça, pode ter duas 

razões: uma é a tentativa de romper com o modelo 

europeu e outra a retratação da heterogeneidade dos 

ritmos da floresta 

Conclusões 

No Brasil, Villa-Lobos destacou-se como o criador do 

signo da música nacional brasileira, da Brasilidade 

musical, tanto para os brasileiros como para o mundo 

inteiro; sua música passou a ser vista como referência 

entre os compositores de sua época e diversos países 

reconheceram sua importância, garantindo-lhe honrarias 

dadas a poucos cidadãos, quiçá músicos, até hoje. 

Este artigo pôde mostrar que Villa-Lobos conseguiu de 

fato criar uma nova imagem da Amazônia através de sua 

música (em especial, o Uirapuru), mostrando ao mundo 

uma Amazônia mais brasileira. Conclui-se que a música 

de Villa-Lobos teve papel muito importante na 

consolidação de uma Brasilidade musical em relação à 

Amazônia, podendo mostrar ao mundo um novo Brasil que 

surgia no século XX. 

 

MORAES, J. Jota de. O que é música. 6ª Ed. São Paulo: Brasiliense,       

1989. (Primeiros Passos, 1). 

Uirapuru. Museu Villa-Lobos 2007. Disponível em 
<http://www.museuvillalobos.org.br/villalob/musica/uirapuru.htm>. Acesso 
em 28 de Novembro de 2011.
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OCORRÊNCIA DE INSETOS-PRAGAS AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO DE UMA CULTURA DE 
MELANCIA [CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUN & NAKAI] EM RORAINÓPOLIS, RORAIMA 
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Palavras Chave: Manejo integrado de pragas, Cucurbitaceae, Chrysomelidae, Aphididae. 

 

Introdução 

A cultura da melancia exibe excelentes características de 

adaptação às condições adafoclimáticas no Estado de 

Roraima, tais como tipo de solo, altas temperaturas, alto 

índice de insolação e a disponibilidade de água para 

irrigação, as quais são propícias para o desenvolvimento 

dessa cultura. Por sua vez, problemas fitossanitários, 

estão entre os principais fatores que tem limitado a 

produção dessa cultura. Dentre os problemas 

fitossanitários está o ataque de insetos-pragas. O objetivo 

geral foi observar a ocorrência de insetos-pragas em uma 

cultura de melancia ao longo de seu desenvolvimento. 

Materiais e Métodos 

O plantio de melancia, cultivares Crimson sweet e Top 

Gun com espaçamento de 0,5x1m, foi implantado no dia 

22 de fevereiro de 2012 em uma propriedade familiar na 

Vicinal 6 (área de assentamento rural em Rorainópolis) em 

uma área 0,3 ha irrigada por microaspersão. A esse 

plantio, foram feitas visitas quinzenais (dias 3 e 19 de 

março e dias 2, 16 e 30 de abril) às 7 horas da manhã, 

perfazendo um período ao redor de 75 dias do 

desenvolvimento da cultura. Em cada visita foi observada 

aleatoriamente a parte aérea da planta quanto à 

ocorrência de insetos-pragas.  

Resultados e Discussão 

Na primeira visita (3/3), aos 14 dias após o plantio (dap) 

da melancia, observou-se a ocorrência de vaquinhas 

(Coleoptera, Chrysomelidae), as quais possuem hábito 

fitófago. Na segunda visita (19/3), aos 30 dap, foram 

encontradas poucas vaquinhas, porém o produtor havia 

aplicado inseticida uma semana antes para o controle das 

mesmas. Na terceira visita (2/4), aos 44 dap da melancia, 

observou-se além da ocorrência das vaquinhas também a 

dos pulgões ou afídeos (Hemiptera, Aphididae), insetos 

fitófagos sugadores. Foram encontradas fêmeas de 

afídeos tanto na forma áptera, ou seja, se reproduzindo na 

planta, como na alada, ou seja, capaz de se dispersar 

para outras plantas. Parte das plantas estava bem 

desenvolvida e outra não. Aquelas pouco desenvolvidas 

apresentavam sintoma de clorose na folha, possivelmente 

devido à incidência de virose transmitida por afídeos. Na 

quarta visita (16/4), aos 58 dap, ainda observou-se a 

ocorrência das vaquinhas bem como dos pulgões. Na 

última visita, aos 72 dap, os sintomas anteriormente 

verificados apresentavam-se agravados. Somado ao 

ataque das pragas, a elevada precipitação no período 

referente à fase de desenvolvimento dos frutos 

comprometeram a produção da cultura. O mau 

desenvolvimento vegetativo das plantas de melancia sob 

ataque de insetos-pragas não permitiu a cobertura do solo 

no espaço correspondente ao espaçamento entre plantas 

e linhas de plantio, o que favoreceu o crescimento de 

plantas daninhas. Essas plantas daninhas se 

desenvolveram especialmente após as chuvas diante do 

solo exposto, ou seja, sem cobertura. Nessa área 

estudada, observou-se que as vaquinhas ocorreram 

durante todo o desenvolvimento da cultura. Esses insetos 

são polífagos, ou seja, são capazes de se alimentar de 

diferentes plantas hospedeiras, sendo algumas delas 

cultivadas em propriedades familiares para consumo, tais 

como milho e outras cucurbitáceas. Portanto faz-se 

necessário o manejo dessas plantas na área de modo a 

não favorecer o desenvolvimento e manutenção dessa 

praga na área de plantio comercial. 

Conclusões 

Observou-se a vulnerabilidade da cultura de melancia 

frente ao ataque de pragas (fatores bióticos), esses fatores 

somados aos fatores abióticos (elevada precipitação) 

podem comprometer a produção dessa cultura. É sabida a 

baixa produtividade dessa cultura no Estado, 11 a 15 

ton./ha, (Moreira et al., 1998) e por conseguinte a 

necessidade de reduzir o efeito dos fatores limitantes a 

sua produção, dentre eles o ataque de pragas, o qual 

pode causar além de danos diretos, como a redução da 

área fotossintética da planta, também danos indiretos, 

como a transmissão de doenças. 
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PREDAÇÃO DE SEMENTES DE ANDIROBA (CARAPA GUIANENSIS) POR HYPSIPHYLA GRANDELLA 
ZELLER 1848 (LEPIDOPTERA, PYRALIDAE) NO SUL DO ESTADO DE RORAIMA 
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Palavras Chave: Broca-dos-ponteiros, Danos.  

Introdução 

Entre as espécies com grande potencial de 
exploração madeireira e não-madeireira na 
Amazônia destaca-se a andiroba, (C. guianensis). 
Nas arvores de andiroba os brotos terminais é a 
parte mais suscetível ao ataque de H. grandella.  
Além da alimentação nos ponteiros, ocorre a 
predação das sementes, sendo que uma das 
espécies mais conhecidos é a broca H. ferrealis que 
infesta principalmente o fruto, danificando as 
sementes. 

Objetivou-se com o presente trabalho verificar 
a predação de H. grandella em sementes de 
andiroba em floresta nativa na região Sul do estado 
de Roraima. 

Material e Métodos 

As sementes utilizadas neste estudo foram 
coletadas nos seguintes municípios: Caroebe, São 
João da Baliza, São Luiz e Rorainópolis.  

Foi coletado um lote de 50 sementes por 
município. Cada lote foi avaliado externo (presença 
de furos e de resíduos externo no tegumento), 
característicos do ataque da praga e internamente 
(Presença de larvas) para aconstatação da presença 
de H.grandella. 

 As sementes foram depositadas em caixa de 
Gerbox, forrado com vermiculita onde as larvas 
permaneceram até a fase de pupa.  

Resultados e Discussão 

Os resultados demonstram que os danos internos 

nas sementes foram causados pela alimentação das 

larvas de H. grandella.  

Foi verificado no endosperma intensidade 

diferenciada de danos, desde danos mínimos, com sinais 

da larva pela presença de galerias, parcialmente 

danificados com galerias internas preenchidas pelos 

resíduos de alimentação, totalmente destruído com 

resíduos de alimentação e/ ou restos de casulos, 

totalmente destruído em estado de decomposição 

conforme Figuras 2 A, 2 B e 2 C, respectivamente.  

 

 
Figura 2 - A) sementes com presença de galerias; B) 

sementes parcialmente danificados e com presença da 

larva e C) totalmente destruído com resíduos de 

alimentação e em estado de decomposição. 

 

Pinto (2007) estudou a predação de sementes de C. 

guianensis e C. procera na Reserva Florestal Adolpho 

Ducke, em Manaus, onde em ambas as espécies de 

Carapa a predação foi associada à presença de H. 

grandella e, principalmente, a H. ferrealis. 

Conclusões 

Os danos nas sementes de andiroba avaliadas no 

sul do estado de Roraima foram causados por Hypsiphyla 

grandella. 
___________________ 
FERRAZ, I. D. K., CAMARGO, J. L. C., SAMPAIO, P. de T. B. Sementes e 

plântulas de andiroba (Carapa guianensis AUBL. e Carapa procera D. C.): 
aspectos botânicos, ecológicos e tecnológicos. Acta Amazônica 32(4): 647-661. 

2002. 

PINTO, A.A. Avaliação de danos causados por insetos em sementes de 
Andiroba [(C. guianensis Aubl) e andirobinha. e (C. procera DC.) 
(Meliaceae)] na reserva florestal Adolpho ducke em Manaus, AM, Brasil. 
2007. 60p. (Dissertação de Mestrado, INPA, Manaus, AM).
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PRESENÇA DA LAGARTA-DO-CARTUCHO SPODOPTERA FRUGIPERDA (J.E. SMITH) 
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) NA CULTURA DO MILHO ZEA MAYS EM RORAIMA. 
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Introdução 

O milho representa um dos mais cultivados cereais 

do Brasil e do mundo, entre as pragas que comumente 

atacam esta cultura, a lagarta-do-cartucho é considerada a 

mais importante no Brasil, estima-se que este inseto-praga 

seja responsável por mais de 25% dos prejuízos causados 

a cultura. O ataque à planta ocorre desde sua emergência 

até o pendoamento e espigamento. Levando em 

consideração os danos econômicos causados por esta 

Lepidoptera, objetivou-se com o presente trabalho 

registrar a ocorrência da lagarta-do-cartucho em plantio de 

milho no sul do estado de Roraima. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado na fazenda Pindaré, 

localizado na vicinal 26 km19, município de São João da 

Baliza sul do estado de Roraima, sob as coordenadas 

geográficas 59° 53´ 00´´ W e 01° 02´01´´N. As figuras 1A, 

1B e 1C. 

 

Figura 1 – Aspecto geral do experimento, mostrando as 

plantas; A) aos 20 dias, B) aos 40 dias e C) aos 60 dias.  

 

Para a verificação da incidência de lagartas e 

contagem destas, foram retiradas duas amostras do 

cultivar em datas diferentes, onde o cartucho era aberto e 

constatava-se ou não a presença de lagarta nas folhas e 

dentro do cartucho sendo as mesmas coletadas 

manualmente.  

As datas de coleta das lagartas foram 06/07/2012 e 

10/08/12, que compreenderam a germinação e o 

espigamento respectivamente. 

Resultados e Discussão 

Por meio da avaliação in loco, pôde-se verificar a 

presença da lagarta do cartucho nas duas amostras, figura 

2 (A, B e C). Além da constatação da presença do inseto-

praga, pode-se verificar plantas parcialmente danificadas 

por lagarta em diferentes ínstar figura 3 (A e B). 

 
Figura 2 (A, B e C) – características da presença da 

lagarta S. frugiperda: A) resíduos de alimentação na palha 

do milho; - presença da lagarta B)  na planta e C) no 

cartucho. 

 
Figura 3 (A e B) – Danos da lagarta S. frugiperda na 

planta do milho. 

Conclusões 

Foi confirmada a presença da lagarta-do-cartucho 

na cultura do milho no sul do estado de Roraima. 
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PRESENÇA DO CURCULIONÍDEO RHYNCHOPHORUS PALMARUM L., EM INAJÁ (ATTALEA MARIPA 
(AUBL.) MART.) EM RORAIMA 
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Introdução 

Em Roraima, a palmeira inajá apresenta grande 

ocorrência,  estando presente em todos os municípios, 

ocorrendo principalmente nas áreas antropizadas, como 

roças abandonadas e pastagens. Como em outras 

culturas, as palmáceas sofrem injúrias causadas por 

pragas, sendo que besouros e lagartas são as pragas com 

maior potencial para causar danos às palmeiras. O R. 

palmarum constitui uma das principais pragas das 

palmeiras na região Neotropical. 

Objetivou-se com o presente trabalho registrar a 

ocorrência do Coleoptero R. palmarum em inajá no sul do 

estado de Roraima. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado na vicinal 29 km 12 no 

sítio Umuarana, município de São João da Baliza sul do 

estado de Roraima, sob as coordenadas geográficas 59° 

53´ 00´´ W e 01° 02´01´´N. Figura 1. 

 

        Figura. 1 - Inajá em área antropizada (pastagem) 

Para a coleta massal de R. palmarum foram usadas 

2 armadilhas do tipo balde plástico de 30 litros em uma 

área de 1,5 ha contendo o atrativo alimentar cana-de-

açúcar (15 toletes/armadilha) e o feromônio de agregação 

rincoforol (2 cápsulas/armadilha), sendo primeiro atrativo 

trocado a cada quinze dias e o segundo a cada sessenta 

dias por recomendação do fabricante. (Figura 2 A ). 

As armadilhas foram instaladas em locais 

sombreados para evitar a morte dos insetos pela elevada 

temperatura e desidratação (figura 2B). 

Os espécimes coletados nas armadilhas foram 

levados para o Laboratório de Entomologia da UFRR para 

contagem e sexagem. 

 

         Fig. 2 – A e B, Armadilhas do tipo balde em 

campo 

Resultados e Discussão 

O resultado da sexagem mostrou a ocorrência de 48 

machos e 56 fêmeas, com uma proporção de uma fêmea 

para cada macho aproximadamente. A figura 4 mostra a 

fêmea e o macho respectivamente e sua diferenciação. 

 
          Figura. 4 – fêmea ausência de cerdas no rostro; macho 
presença de cerdas no rostro. (Foto: CORREIA, G.R. 2012). 

Conclusões 

Foi confirmado a presença R. palmarum, sendo este 

o primeiro registro de ocorrência do Curculionídeo em A. 

maripa no sul do estado de Roraima. 
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PRIMEIRO REGISTRO DE HYPSIPHYLA GRANDELLA ZELLER 1848 (LEPIDOPTERA, PYRALIDAE) EM 
ANDIROBA (CARAPA GUIANENSIS) NO SUL DO ESTADO DE RORAIMA. 
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Introdução 

Entre as espécies com grande potencial de 

exploração madeireira e não-madeireira na Amazônia 

destaca-se a andiroba, (Carapa guianensis Aubl.) Os 

brotos terminais desta espécie são muito suscetíveis ao 

ataque da broca do ponteiro (H. grandella). Além da 

alimentação nos ponteiros, ocorre a predação das 

sementes, sendo que uma das espécies mais conhecidos 

é a broca H. ferrealis que infesta principalmente o fruto, 

danificando as sementes 

Objetivou-se com o presente trabalho registrar a 

primeira ocorrência de H. grandella em sementes de 

andiroba em floresta nativa na região Sul do estado de 

Roraima. 

Material e Métodos 

As sementes utilizadas neste estudo foram 

coletadas nos seguintes municípios: Caroebe, São João 

da Baliza, São Luiz e Rorainópolis.  

Foi coletado um lote de 50 sementes por município. 

As sementes foram depositadas em caixa de Gerbox, 

forrado com vermiculita onde as larvas se alimentaram de 

reservas da própria semente, até a fase de pupa. Os 

insetos adultos foram alimentadas durante 3,5 dias com 

dieta artificial (mel a 15%).  

O experimento foi realizado no Laboratório de 

Entomologia da Universidade Federal de Roraima (UFRR). 

As mariposas foram analisadas no laboratório, com o 

auxílio de um Microscópio Bilocular (Lupa), para 

identificação da espécie H. grandella. 

Resultados e Discussão 

Foi encontrado larvas de coloração clara e nos 

últimos ínstares apresentou uma tonalidade azul e rósea; 

as pupas coletadas eram de coloração marrom. Os 

adultos apresentaram as asas anteriores cinza e as 

posteriores branco-hialinas figura 1 A, B e C. 

 
Figura 1 – (A, B e C) Adultos de Hypsiphilla grandella  

Conclusões 

Foi confirmada a presença de Hypsiphyla 
grandella nas sementes avaliadas no sul do estado 
de Roraima. 

____________________ 
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PRODUÇÃO DE LITEIRA FINA EM UMA ÁREA DE CONTATO CAMPINARANA-FLORESTA 
OMBRÓFILA NO PARQUE NACIONAL DO VIRUÁ: RESULTADOS PRELIMINARES. 
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Introdução 

A liteira é definida como uma camada orgânica formada 

por material vegetal morto que caiu ou foi removido das 

plantas (IPCC, 2006). A produção de liteira é um processo 

natural no qual partes lenhosas (galhos) e não-lenhosas 

(folhas, frutos e flores) secam e caem no chão. A liteira 

pode ser classificada em fina ou grossa, dependendo do 

diâmetro das partes lenhosas. A liteira fina compreende 

principalmente as folhas, os galhos com o diâmetro < 2 

cm, frutos, flores, raízes, sementes e resíduos de animais. 

A liteira acumulada no chão da floresta desempenha 

funções de grandes reservatórios de nutrientes, sendo 

responsável pela transferência dos nutrientes dentro do 

ecossistema. Este estudo tem como objetivo apresentar os 

resultados preliminares do monitoramento da variação 

temporal e espacial na produção de liteira fina em uma 

área de contato campinarana-floresta ombrófila.  

Materiais e Métodos 

Este estudo foi realizado no Parque Nacional do Viruá 

(Caracaraí, Roraima). A produção de liteira fina foi 

monitorada em 15 parcelas permanentes localizadas na 

grade do Programa de Pesquisas em Biodiversidade 

(PPBio). Em cada parcela foram distribuídos 5 coletores 

de 0,25 m² instalados a 80 cm acima do solo. A liteira fina 

acumulada em cada coletor foi retirada em intervalos 

quinzenais entre março e agosto de 2012. Após secagem 

em estufa a 65 
o
C por 48 horas, as amostras foram triadas 

para separação das frações: folhas, galhos menores do 

que 2 cm de diâmetro, flores, frutos, sementes e materiais 

não identificados. Cada fração foi pesada individualmente 

para determinação de sua contribuição para a liteira fina 

total.  

Resultados e Discussão 

A produção de liteira apresentou variação espacial (entre 

parcelas) e temporal (meses) no intervalo estudado. A 

produção média mensal de liteira fina no intervalo 

monitorado foi de  452,4 g/m
2
 (± 133,1 g). O mês de maio 

foi o mês que apresentou a maior valor médio de 

produção, 105,7 g/m
2
 (±82,4). A menor média de produção 

foi observada no mês de julho, 65,9 g/m
2
 (±19,6). 

Corroborando com Luizão (2007), a menor produção de 

liteira fina foi observada durante o pico da estação 

chuvosa, enquanto que a maior produção ocorreu na fase 

de transição do período seco para o período chuvoso. O 

fato da menor produção da liteira ocorrer durante o pico da 

estação chuvosa poderia ser explicado pelo processo de 

renovação das folhas, permitindo assim, um período de 

fotossíntese mais ativo das novas folhas que irão produzir 

e acumular reservas nutritivas (LAGOS et al. 2009).  

 

Conclusões 

A produção de liteira fina apresentou variação temporal e 

espacial no intervalo monitorado. A variação temporal 

pode ser atribuída, em parte, a fatores climáticos como 

variação na precipitação pluviométrica. 
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PRODUÇÃO DE MUDAS DE ANDIROBA PARA RECOMPOSIÇÃOFLORESTAL DO IFRR-CAMPUS 
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Introdução 

O interesse mundial por produtos florestais não 

madeireiros representa grande potencial para o uso 

múltiplo da floresta, evidenciado pelo crescente interesse 

por produtos naturais somados à preocupação com a 

conservação dos ecossistemas florestais. A Andiroba, 

Carapa guianensis Aublet, é uma árvore abundante na 

região amazônica, possuindo boas características 

silviculturais, sendo de porte mediano, com altura variando 

de 20 a 30 m e diâmetro de 50 a 120 cm. O fuste é reto, 

cilíndrico e possui sapopemas na base. As folhas são 

compostas de 80 a 110cm de comprimento, com 12 a 18 

folíolos em tom verde escuro medindo de 15 a 30cm de 

comprimento. A inflorescência é uma panícula axilar, 

geralmente na extremidade dos galhos, medindo cerca de 

30cm de comprimento. O fruto é uma capsula globosa e 

subglobosa. Deiscente de quatro valvas que se separam 

quando caem ao solo. A Andiroba produz dois produtos de 

grande importância na Amazônia, que são a madeira, que 

é bastante valorizada pela indústria madeireira e o óleo 

extraído de suas sementes, que pode ser explorado e 

comercializado por produtores rurais. Possui boas 

características ornamentais sendo utilizada no paisagismo. 

É indicada para plantios em sistemas agroflorestais e em 

áreas degradadas úmidas onde apresenta bom 

desenvolvimento, produzindo sementes a partir dos sete 

anos de idade de plantio . 

Materiais e Métodos 

As sementes de Andiroba foram coletadas diretamente no 

chão, logo após a queda. Em seguida foram colocadas 

para germinar em canteiros (sementadeiras), de 15m de 

comprimento e largura de 1m para facilitar o manejo, em 

substrato de areia grossa lavada e irrigadas duas vezes ao 

dia, de acordo com a metodologia da Embrapa. Após a 

emergência, as     plantas foram transplantadas para 

sacos plásticos de 20cm de altura e 15cm de diâmetro. 

 

Resultados e Discussão 

Observou-se que o poder germinativo das sementes foi 

superior a 90%. Após trinta dias decorridos a germinação, 

foi observada a emergência das plantas. Passados mais 

quarenta dias, as plantas apresentavam, em média, 5 cm 

de altura. Foram transplantadas para sacos de plásticos 

tendo como substrato, esterco de carneiro e serragem. 

Conclusões 

A valorização dos produtos florestais não madeireiros, 

gera uma alternativa ao desmatamento. As mudas 

produzidas serão utilizadas na arborização e recuperação 

de áreas degradadas e em sistemas agroflorestais, tanto 

no Campus como na comunidade em geral que poderá ser 

beneficiada futuramente através da produção, extração e 

utilização do óleo da Andiroba como repelente natural e 

possível extração da madeira. 
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Introdução 

      O desperdício de alimentos, atualmente é uma das 

temáticas mais discutidas, que para ser resolvida deve 

buscar soluções integradas, envolvendo as diversas áreas 

do conhecimento. Na procura de soluções para evitar o 

desperdício e reaproveitar os alimentos, aliada ao 

desenvolvimento da cidadania e a formação da 

consciência ambiental, a escola torna-se o local adequado 

para desenvolver estas ações. Através de temas 

relacionados aos problemas vivenciados pelos estudantes 

nas salas de aula tem como objetivo estimular o ensino, 

tornando-o ativo e participativo, capaz de superar os 

impasses e insatisfações vividas. Este trabalho teve como 

objetivo utilizar cascas de maracujá para abordar  

conceitos químicos e desenvolver a conscientização 

ambiental na Escola Estadual Professor Antonio Carlos da 

Silva Natalino, Boa Vista/RR.  

Materiais e Métodos 

     Durante a realização do Estágio Supervisionado I na 

Escola Estadual Professor Antônio Carlos da Silva 

Natalino, com xx alunos da xx série, foi proposto trabalhar 

os conceitos químicos e educação ambiental através do 

reaproveitamento de cascas de maracujá. O fruto 

escolhido foi o maracujá (Passiflora edulis f. var. 

flavicarpa), por ser a espécie mais comum em Roraima, e 

foram coletados em cinco pontos da cidade de Boa Vista. 

As amostras foram acondicionadas e identificadas, sendo 

selecionadas posteriormente e pesadas. Os frutos 

passaram pelo processo de separação da polpa e das 

cascas e, em seguida, as cascas foram cortados em tiras 

(Figura 01), imersas em solução de concentração 150 

mg.L
-1

 de cloro durante 15 minutos e enxaguadas em água 

potável. Após este primeiro processo, as amostras foram 

desidratadas em estufa de circulação, trituradas em 

moinho de facas adquirindo aparência homogênea (Figura 

02). A análise sensorial de aceitabilidade foi feita com 100 

provadores não treinados, utilizando-se uma escala 

Hedônica de 10 pontos para verificar alguns parâmetros 

como: textura, cor, aroma, aspecto geral e sabor. 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                            

       Resultados e Discussão 

      Para análise sensorial foram confeccionados 300 

unidades de biscoitos.Os resultados obtidos durante a 

realização da análise sensorial com estudantes e 

comunidade, foram considerados importantes quando 

relacionados com a escala hedônica. Os aspectos 

relacionados ao aroma foram considerados agradável por 

93% dos participantes, desagradável por 5% e 2% não 

responderam; quanto aos aspectos de cor consideraram  

apresentável  89%, não apresentável 6% e 5% não 

responderam; quanto ao sabor 5% consideraram bom, 

85% muito bom, 6% médio, 2% ruim e 2% péssimo. Sobre 

a intenção de compra, 90% responderam que comprariam, 

5% não comprariam e, 5% não responderam. A 

elaboração dos biscoitos juntamente com os alunos da 

terceira série do Ensino Médio proporcionou, além de uma 

nova forma de reaproveitamento de resíduos orgânicos de 

forma consciente, neste caso as cascas de maracujá, 

mostrou que as aulas de química podem se tornar mais 

atrativas e interessantes quando os conteúdos estão 

relacionados ao cotidiano dos educandos.  

Conclusões 

     Os biscoitos produzidos com a farinha da casca de 

maracujá tiveram boa aceitabilidade entre os provadores, 

que obteve um índice de 90% de aprovação. O biscoito 

enriquecido apresenta alto valor nutricional, uma vez que a 

farinha da casca do maracujá é rica em fibras e apresenta 

uma substância chamada pectina que auxilia na redução 

da taxa de açúcar no sangue. O uso da casca de maracujá 

é uma forma de reaproveitar alimentos que seriam 

descartados, além de contribuir para tornar mais 

interessantes e gostosas as aulas de química. 
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Figura 01 - Cascas de 

maracujá (Passiflora 

edulis f. var. flavicarpa) 

cortadas em tiras.  

Figura 02 - Farinha 

obtida da casca de 

maracujá (Passiflora 

edulis f. var. 
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Palavras Chave: Disseminação, redução, reciclagem, reaproveitamento e educação ambiental. 

Introdução 

Esta pesquisa foi desenvolvida na cidade de Boa Vista – 

RR, nos anos de 2011 à 2012. Tendo como objetivo a 

investigação de técnicas artesanais de reaproveitamento 

de resíduos sólidos que contribuem para a formação de 

uma consciência ecológica, quando aplicadas através de 

oficinas realizadas em escolas públicas e na comunidade 

em geral.  

Materiais e Métodos 

Materiais: Sacolas plásticas, garrafa pet, papelão, papéis 

variados, isopor, serragem, tintas acrílica, pincéis, tesoura, 

ferro de solda, pistola e bastões de cola quente e alicate. 

Através do método qualitativo foram selecionadas as 

técnicas de reaproveitamento adequadas, foram  

planejadas as atividades e analisados os registros e a 

qualidade dos produtos confeccionados. E o método 

quantitativo foi utilizado no levantamento dos materiais e 

dos dados coletados.  

Resultados e Discussão 

Foram obtidas informações práticas sobre 

reaproveitamento de garrafas pet, papelão, isopor e 

serragem, junto ao departamento de arte do Institulo 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 

(IFRR) e em revistas e sites. E por meio destas, foram 

planejados 06 tipos de oficinas para reaproveitamento de 

resíduos sólidos: flores, vasos, brinquedos, bolsas, 

cortinas e enfeites natalinos. Foram realizadas 10 oficinas, 

sendo 04 em escola pública municipal, através do projeto 

“Escola Aberta” e 06 na comunidade em geral. 

Expontaneamente, os participantes das oficinas 

manifestaram curiosidade, admiração e interesse por 

aprender as técnicas de reaproveitamento de resíduos 

sólidos. Porém, alguns manifestaram desinteresse no 

processo de elaboração quando sentiam dificuldades. As 

oficinas mais realizadas (80%) foram as de vasos e flores, 

que contaram com a participação de 56 pessoas, as 

demais (20%) tiveram 11 participantes. Durante as oficinas 

ficou constatado o reaproveitamento de 23,7Kg de 

papelão, 7,11Kg de isopor, 18,33Kg de serragem e de 

2.276 unidades de garrafa pet. E os registros das 

atividades e elaboração dos produtos revelaram empenho 

e dedicação por parte dos participantes, tendo a maioria 

deles percebido os tipos de resíduos sólidos que poderiam 

ser utilizados e compreendido o desenvolvimento das 

técnicas aplicadas como alternativa para o 

reaproveitamento. O que motivou os participantes das 

oficinas a confeccionar e comercializar diversos modelos  

trabalhados nas oficinas, considerando o volume de 

resíduos sólidos desperdiçados na comunidade. O que 

trouxe espectativas de melhorias na renda dos 

participantes. 

Conclusões 

Ao término desta pesquisa constatou-se que existem 

meios acessíveis a obtenção de técnicas de 

reaproveitamento de resíduos sólido na cidade de Boa 

Vista. Porém, muitas pessoas ainda desconhecem essas 

informações e terminam desperdiçando materiais que 

poderiam ser reaproveitados. Sendo percedida 

manifestação de sentimento de responsabilidade, pelos 

participantes no decorrer das oficinas, com relação ao 

acúmulo e desperdício de resíduos sólidos. Podendo esse 

conhecimento ter despertado a formação da consciência 

ecológica dos participantes, levando-os a refletir sobre 

suas práticas diárias de consumo. Outra constatação 

foram as trocas de informaçõe entre os participantes, o 

que favoreceu o conhecimento, a criatividade e o 

introsamento dos grupos.       
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Introdução 

A cana-de-açúcar é uma planta que pertence 
ao gênero Saccharum L. e as espécies são 
provenientes do Sudeste Asiático. Há pelo menos 
seis espécies do gênero, sendo a cana-de-açúcar 
cultivada um híbrido multiespecífico, recebendo a 
designação Saccharum spp.. A planta é a principal 
matéria-prima para a fabricação do açúcar e álcool 
(etanol), entretanto, durante esse processo é gerado 
um resíduo, o bagaço de cana, que se descartado 
incorretamente pode acarretar prejuízos ao meio 
ambiente. Desta forma, a compostagem, processo 
que transforma diferentes tipos de resíduos 
orgânicos em adubo, pode ser uma alternativa para o 
melhor aproveitamento do bagaço de cana e assim, 
quando adicionado ao solo, tende a melhorar suas 
características físicas, químicas e biológicas. Este 
trabalho teve como objetivo reaproveitar o bagaço de 
cana descartado pelos feirantes que vendem caldo 
de cana na cidade de Boa Vista, como alternativa 
para adubação orgânica.  

Materiais e Métodos 

O estudo foi realizado na cidade de Boa Vista-RR, 

no primeiro semestre de 2012, a partir de pesquisa                             

bibliográfica e registros fotográficos da compostagem do 

bagaço da cana de açúcar. 

O bagaço foi triturado junto com materiais 

orgânicos (folhas, resto de comidas e etc.), molhado e 

depois coberto com uma lona e a cada cinco dias a 

mistura era homogeneizada, obtendo, assim, o adubo 

orgânico. 

 Em seguida, preparou-se os canteiros, um com 

adubo proveniente da compostagem do bagaço de cana-

de-açúcar e o outro, apenas com terra comum, sem 

nenhum tipo de adubação. Nestes canteiros foram 

plantadas sementes de alface, sendo observado 

diariamente sua germinação e crescimento.  

Resultados e Discussão                          

A decomposição dos constituintes orgânicos do 

bagaço da cana de açúcar resultou em um húmus que foi 

utilizado para preparar os canteiros e, notou-se que no 

canteiro onde tinha o adubo proveniente do bagaço de 

cana, as sementes de alface plantadas germinaram mais 

rápido e tiveram crescimento mais homogêneo, diferente 

do que foi observado no canteiro que foi preparado 

apenas com terra comum. Evidenciando que o processo 

de compostagem melhora a qualidade do solo.  

O pH do solo foi avaliado nos dois canteiros, 

sendo que no canteiro preparado com o adubo oriundo da 

compostagem do bagaço de cana, o valor do pH foi 6.65 a 

27, 5 ºC. E no decorrer do processo de crescimento das 

alfaces não verificou-se mudança brusca no valor do pH. 

Entretanto, no canteiro preparado apenas com terra 

comum o valor do pH encontrado foi  5, 79, a 25,6 ºC, 

prejudicando o crescimento das alfaces. Através destas 

observações é possível perceber que o reaproveitamento 

deste resíduo da cana-de-açúcar é viável através da 

compostagem, e que pode ser utilizado para plantações 

de hortaliças e outras espécies. Na Figura 1, são 

apresentadas fotos que mostram o processo de preparo 

da compostagem, dos canteiros e o acompanhamento do 

processo de crescimento das alfaces.  

                                                          

    

                                                   

 Figura 1: Etapas envolvidas no preparo do adubo 

orgânico envolvendo o bagaço de cana-de-açúcar: (A) 

trituração do bagaço; (B) preparo dos canteiros; (C) 

germinação das sementes de alface e (D) crescimento das 

alfaces.       

Conclusões 

     O reaproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar, pelo 

método de compostagem auxilia na melhora da qualidade 

do solo, além de contribuir para minimizar o impacto 

ambiental.  
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Introdução 

O Estágio Supervisionado 1 no curso de Licenciatura em 

Química da Universidade Estadual de Roraima, 

caracteriza-se por ser o primeiro contato do graduando 

com o ambiente escolar. É neste momento que se adquire 

a prática profissional e retrata todo o seu conhecimento 

teórico na prática em sala. Barreiro e Gebran (2006) 

sugerem que a articulação da relação teoria e prática é um 

processo definidor da qualidade da formação inicial e 

continuada do professor, como sujeito autônomo na 

construção de sua profissionalização docente, porque lhe 

permite uma permanente investigação e a busca de 

respostas aos  fenômenos e às contradições vivenciadas. 

Na Escola Estadual Maria das Dores Brasil nas turmas de 

2º ano e Ensino Jovens e Adultos(EJA) realizou-se o 

estagio no qual proporcionou, conhecer os problemas 

vivido em sala de aula e do aprendizado em Química. 

Também foi verificado a falta de estrutura na escola, e a 

relação interpessoal dos alunos e funcionários. Foi 

observado o método trabalhado na classe entre várias 

tendências pedagógicas na prática escolar foi observado a 

utilização da tendência liberal tradicional. O termo Liberal 

não tem o sentido de "avançado", "democrático", "aberta" 

como costuma ser usado. A doutrina liberal apareceu 

como justificação do sistema capitalista que, ao defender a 

predominância da liberdade e dos interesses individuais 

da sociedade, estabeleceu uma forma de organização 

social baseada na propriedade privada dos meios de 

produção, também denominada sociedade de classes. A 

pedagogia Liberal, portanto, é uma manifestação própria 

desse tipo de sociedade. (LUCKESI,Cipriano 

Carlos.Filosofia da Educação.p 54). 

Materiais e Métodos 

     Para verificar a metodologia utilizada em sala de aula 
usou-se a literatura de Vygotski (2008) no qual aborda o 
processo de ensino aprendizagem não pode haver sem 
levar em conta o contexto social dos alunos, por isso o 
profissional de química deve compreender e avaliar 
criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, ambientais, 
políticos e éticos relacionados às aplicações da Química 
na sociedade; Conhecer os fundamentos, a natureza e as 
principais pesquisas de ensino de Química; Elaborar e 
vivenciar projetos e propostas curriculares de ensino de 
Química; Ter atitude favorável à incorporação, na sua 
prática, dos resultados da pesquisa educacional em 
ensino de Química, visando solucionar os problemas 
relacionados ao ensino-aprendizagem.Uma outra literatura 
foi de Augusto Cury que têm uma visão mais moderna em 
relação ao processo de aprendizagem. O professor tem 
que aguçar a mente do aluno e chamar sua atenção. Não 
basta apenas o conhecimento do assunto para ensinar, 
pois o processo de ensino-aprendizagem depende do 
emocional de seus alunos e cabe ao professor a tarefa 

perceber e tentar da melhor maneira chamar a atenção de 
seus alunos. 

Resultados e Discussão 

Em sala de aula observou-se a dificuldade dos alunos 

compreenderem o ensino de química. Muitos não 

conseguem entender a disciplina, por que o conteúdo 

transmitido ainda não está contextualizado e não condiz 

ao contexto social vivido por eles, desta forma, ainda não 

entendem que a química está relacionada ao seu modo de 

vida. Emprega-se o método tradicional de ensino sem 

aguçar a mente do aluno, tornando-o um ser crítico. Outro 

ponto verificado em sala é o planejamento, pois segundo 

Martines e colaboradores (1997), o planejamento é um 

processo de previsão de necessidades e racionalização de 

emprego dos meios materiais e dos recursos humanos 

disponíveis, a fim de alcançar objetivos concretos, em 

prazos determinados e em etapas definidas, a partir do 

conhecimento e avaliação científica da situação original. O 

ato de planejar sempre parte das necessidades que 

surgem através da sondagem da realidade. É através do 

cotidiano do aluno e de sua realidade que se pode 

estabelecer, com mais precisão, a necessidade de 

planejar. O professor para ensinar precisa traçar seus 

objetivos, pois é ele que irá determinar o planejamento. 

Também é necessário determinar os meios, ou seja, 

métodos, técnicas e recursos possíveis, viáveis e 

disponíveis na escola. A educação, como processo, jamais 

pode ser desenvolvida isoladamente, fora do contexto 

nacional, regional e comunitário da escola, na qual a 

população está inserida, como agente passivo e ativo das 

circunstâncias existenciais.  

Conclusões 

     O Estágio Supervisionado foi de grande importância 

para vivenciar a docência, conhecer as dificuldades das 

escolas e dos alunos. O ensino de química ainda se 

encontra distante da realidade dos alunos, cabe a escola e 

a comunidade um desempenho para que modifique essa 

realidade. Educar é ser um artesão da personalidade, um 

poeta da inteligência, um semeador de ideias (CURY, 

2003). 
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Introdução 

Em seu livro, biologie et Connaissance, Piaget cita 

que “a inteligência humana somente se desenvolve no 

indivíduo em função de interações sociais que são, em 

geral, demasiadamente negligenciadas”. E segundo 

Wallon, o homem é um ser essencialmente social, 

impossível, portanto, de ser pensado fora do contexto da 

sociedade em que nasce e vive. Em outras palavras, o 

homem não social, o homem visto como independente das 

influências dos diversos grupos que freqüenta, o homem 

visto como imune aos legados da história e da tradição, 

este homem simplesmente não existe. De acordo, com 

estes autores, é possível observar que o homem é um ser 

essencialmente social, e como parte de uma sociedade os 

homens frequentam à escola para adquirirem e 

aprimorarem o conhecimento. Desta forma, a escola 

proporciona um ambiente de troca de informações e 

conhecimentos que são adquiridos pelos alunos e 

repassado pelo professor em sala de aula, podendo ser 

um processo bem sucedido ou fracassado, dependendo 

da metodologia adotada. Neste sentido, a disciplina de 

química é vista com aversão pelos alunos, talvez não tanto 

pelo grau de dificuldade do conteúdo e sim pelo modo 

como ele é abordado pelo professor. O objetivo aqui é 

observar qual a metodologia que o professor supervisor do 

estágio supervisionado I utiliza para repassar aos alunos o 

conteúdo de química e verificar se a informação se 

transforma em conhecimento para os educandos.   

Materiais e Métodos 

As observações desse estágio foram realizadas 

durante 20 horas em sala de aula, acompanhando o 

professor de química em algumas turmas de 1° e 2° ano, 

na Escola Estadual Ayrton Senna da Silva, na cidade de 

Boa Vista – RR. A disciplina de estágio supervisionado I 

visa à importância da observação de métodos utilizados 

por professores já atuantes no ensino médio, que é o 

público alvo do curso de Licenciatura em Química da 

UERR, a observação empregada requer a avaliação de 

métodos utilizados, comparado com o que foi ensinado na 

presente disciplina e através de algumas referências, a 

eficácia destes métodos depende do modo com que são 

empregados em sala de aula. A literatura usada para 

comparação de métodos foi o livro de Augusto Cury, 

intitulado Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, que 

trás uma abordagem contemporânea de como o professor 

pode lidar com os confrontos do dia-dia e como resolvê-

los, e “Os procedimentos de Ensino Fazem a Aula 

Acontecer. 

Resultados e Discussão 

A aula depende, em qualquer circunstância, da 

adequada e agradável relação entre professor e aluno. O 

professor é responsável por desencadear essa relação e 

por definir normas e limites para convivência adequada e 

produtiva (CARLINI, 2008). O professor supervisor da 

escola citada consegue chamar a atenção dos alunos de 

algumas turmas, por uma característica presente em 

poucos professores, o humor. Os alunos prestam atenção 

na aula, devido a interação com a turma, que acontece 

durante toda a aula, e com isso acaba gerando um 

ambiente agradável onde todos participam. A metodologia 

usada pelo professor supervisor não se encaixa em 

métodos tradicionais, ele está sempre por dentro dos 

assuntos comentados pelos alunos e muitas vezes trás a 

química para dentro deles. A aula é expositiva interativa, 

sempre com muitas figuras mostradas em slides de como 

ocorre à reação, as diferenças de estado da matéria, tudo 

isso para conseguir chamar a atenção dos alunos, e 

muitas vezes esse método é eficaz. O livro didático 

também é usado em algumas aulas, a resolução de 

exercícios é feita tanto no quadro quanto na mesa do 

aluno, e o professor deixa os alunos tentarem até o último 

momento, fazendo-os assim pensar e não somente copiar 

a resposta do quadro. O conhecimento teórico, a 

habilidade prática e o compromisso ético do futuro 

profissional constroem-se na convivência com o 

profissional-professor comprometido com a transformação 

de alunos em profissionais-cidadãos (CARLINI, 2008).   

Conclusões 

Um ponto positivo usado pelo professor na sala de 

aula é a interação com todos os alunos, não deixando 

nenhum de lado, fazendo-os, assim, prestar atenção no 

conteúdo para responder as perguntas feitas 

constantemente pelo professor. A intervenção pedagógica 

que deve ser feita é na flexibilidade quanto ao recebimento 

de vistos do caderno, podendo haver uma única segunda 

chance para os alunos realizarem as tarefas. A 

observação sobre a relação professor-aluno foi 

considerada boa, mas não ideal, pois segundo Cury, a 

relação fica estrita somente em sala de aula e o foco do 

conteúdo passado é o vestibular. Desta forma, pensar a 

prática é pensar o cotidiano, lugar onde as coisas 

acontecem por necessidades diárias ao responder o 

desafio de ser (GHEDIN, 2008). 
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Introdução 

O melão (cucumis melo L.) é uma cultura de 
grande importância para o mercado brasileiro. Em 
Roraima a produção do fruto ainda é insignificante em 
relação a outras regiões produtoras, como o nordeste, 
sendo que em 2011, no estado de Roraima, houve a 
produção de 212 toneladas do fruto. Isso é devido à baixa 
tecnificação adotada pelos produtores, a qual está 
relacionada ao manejo inadequado da irrigação e, 
principalmente, da adubação. O objetivo deste trabalho foi 
verificar o efeito residual de adubação de compostos 
orgânicos no meloeiro com a intenção de avaliar a 
produtividade da cultura, pois Fageria et al. 2000. 

 

Materiais e Métodos 

O trabalho foi realizado no período de novembro 
de 2011 a fevereiro de 2012 na sede da Embrapa-
Roraima. O delineamento utilizado foi o inteiramente 
casualizado, com 4 repetições e 6 tratamentos. T1 - Sem 
matéria orgânica; T2 - 4,0 L. m de esterco de ovino; T3 – 
400 g. m de Ribumim; T4 – 2,0 L. m de esterco; T5 – 20 
ml. m de humitec; e T6 – 20 ml. m de humitec + 2,0 L. m 
de esterco. Em cobertura, foram aplicados 100 kg de uréia 
(fonte de Nitrogênio) e 40 kg de K2O (fonte de cloreto de 
potássio) aplicados via fertirrigação a partir de 12 dias 
após a emergência das plântulas de melão. A irrigação foi 
efetuada por gotejamento e monitorada por tensiômetros 
(Medeiros et al., (2007). As variáveis analisadas: a) 
número de frutos por parcela (NPF), massa média do 
melão (MMF), produtividade de frutos (PF) e sólidos 
solúveis totais (°Brix), determinados utilizando um 
refratômetro digital. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos mostraram que a massa 
média por fruto e a produtividade média de frutos por 
parcela não foram influenciadas, significativamente por 
nenhum dos tratamentos, obtendo-se média geral de 1,62 
kg por fruto e produtividade média de 20,13 kg de frutos 
por parcela (12 m

2
), equivalendo a 16,775 kg ha

-1
. O 

número de frutos por parcela e os teores de sólidos 
solúveis totais (°Brix) foram afetados significativamente 
pela adubação residual. O uso de 4,0 L. m de esterco 
ovino favoreceu o número de frutos por parcela (12 m²) e 
as médias dos sólidos solúveis totais (ºBrix). 

 
 

Conclusões 

O número de frutos é influenciado 

significativamente somente pelas doses de potássio. As 

doses de potássio favorecem o aumento da percentagem 

de frutos. Houve redução na percentagem dos frutos com 

aumento das doses de fósforo. 
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Introdução 

No estado de Roraima, a melancia é uma das 
principais culturas, ocupa 900 ha com produtividade média 
de frutos 20.000 kg ha

-1
, podendo alcançar médias acima 

de 40.000 kg ha
-1

 de frutos (MEDEIROS et al., 2004). Um 
dos fatores que afetam sua rentabilidade é a baixa 
fertilidade dos solos. Para tanto são utilizados 100 kg ha

-1
 

de N, 160 kg ha
-1

 de P2O5 e 130 kg ha
-1

 de K2O e 18.000 L 
de esterco de curral ha

-1
, que corresponde a 45% do custo 

total da lavoura (ALVES, 2007). Assim, com este trabalho 
objetivou-se avaliar o efeito de doses de fósforo e de 
potássio sobre o número e tamanho dos frutos de 
melancia (classes: de pequenos a grandes) irrigada no 
Cerrado de Roraima. 

Materiais e Métodos 

O experimento foi conduzido em campo, no 
período de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010, em 
área de cerrado no Campo Água Boa, da Embrapa 

Roraima, município de Boa Vista-RR. Utilizando-se cultivar 

Crimson Sweet. O delineamento foi em blocos ao acaso 
no esquema fatorial 4 x 4: quatro doses de fósforo e 
quatro doses de potássio (60, 120, 180 e 240 kg.ha

-1
 de 

P2O5 e de K2O, respectivamente), com três repetições. As 

parcelas foram compostas por 3 fileiras de plantas com 8 

m de comprimento. A área útil foi de 21 m
2
 (6,0m x 3,5m) 

com 6 plantas de melancia. A adubação no plantio, 

constou de 11 m
3
 de esterco de ovino, 10 kg de FTE BR 

12 e 100 kg de N ha
-1

; aplicado 20% no plantio e o 
restante em três coberturas efetuadas aos 12, 25 e 45 dias 
após a emergência. A irrigação foi efetuada por sulcos, e 
monitorada por tensiômetros, conforme Medeiros et al., 
(2007). Avaliou-se o número total e a porcentagem de 
frutos > 9,0 kg; de 6,0 a 9,0 kg e < de 6 kg. Os dados 
foram submetidos a análise de variância e a regressão 
polinomial. 

Resultados e Discussão 

O número de frutos foi influenciado, 
significativamente (P < 0,1) somente pelas doses de 
potássio, ajustando-se ao modelo de regressão linear 
crescente (Y = 5043,97 + 4,19X; R

2
 = 0,513). Isto significa 

que para cada kg de K2O aplicado a além do 60 kg ha
-1

 
incremento de 4,19 frutos ha

-1
. 

As doses de potássio favoreceram o aumento da 
percentagem de frutos > de 9,0 kg, atingindo os pontos de 
máxima eficiência técnica (64,8% e 65,4%), com as doses 
de 141,02 e 162, 85 kg ha

-1
 de K2O dentro das doses 120 

e 180 kg ha
-1

 de P2O5, respectivamente. A porcentagem  

 
de frutos na faixa de 6,0 a 9,0 kg não foi afetada 
significativamente pelas doses de P e K, obtendo-se em 
media 36%. A porcentagem de frutos menores de 6,0 kg 
foi afetada pela interação. Na dose 120 kg há

-1
 de K2O as 

doses de fósforo favoreceu a percentagem destes frutos, 
ajustando ao modelo de regressão linear Y P/120K = 3,05 
+ 0,09 X

2
R

2
 = 0,72. Por sua vez, na dose de 180 kg.ha

-1
 

de K2O houve redução na porcentagem dos frutos com 
aumento das doses de fósforo, atingindo o mínimo 
(4,18%) com a dose 170,5 kg de fósforo. A partir desta, 
houve aumento da porcentagem destes frutos de acordo 
com incremento das doses de fósforo. 

Conclusões 

O número de frutos é influenciado significativamente 

somente pelas doses de potássio. 

As doses de potássio favorecem o aumento da 

percentagem de frutos. 

A percentagem dos frutos é reduzida com o aumento das 

doses de fósforo. 
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Introdução 

          No Brasil, milhões de famílias tem suas habitações 

cobertas com telhas de cimento-amianto, que se 

caracterizam por aquecer-se facilmente quando em altas 

temperaturas. Este material sob a incidência da luz solar 

irradia calor na forma de raios infravermelhos para o 

interior das residências, tornando o ambiente interno 

insuportável. Tal desconforto térmico tem graves 

consequências para a saúde, afetando gravemente a 

disposição para o trabalho e estudo. Diante disso, o 

presente trabalho tem como objetivo despertar a 

conscientização dos estudantes e sociedade em geral 

sobre a importância do reaproveitamento de materiais, 

neste caso, das embalagens tetra Pak, para a confecção 

de mantas térmicas de baixo custo em virtude da 

sustentabilidade e educação ambiental. As embalagens 

possuem no seu interior o alumínio que é capaz de refletir 

a radiação solar diminuindo a temperatura no interior das 

residências.  

Materiais e Métodos  

          O projeto foi realizado na cidade de Boa Vista-RR, 

no primeiro semestre de 2012, a partir de pesquisa 

bibliográfica e saída de campo para coleta das 

embalagens tetra pak. Para a aplicabilidade desse projeto, 

foi construído um cômodo de alvenaria com dimensões de 

1,99 m de comprimento; 1,10 m de largura e 1,98 m de 

altura coberto com telhas brasilit e exposta ao sol. A 

manta térmica foi construída utilizando 45 caixas de tetra 

pak e foi fixada no teto do cômodo, com a parte contendo 

alumínio para cima, e no centro foi colocado um 

termômetro de mercúrio para a medição das temperaturas. 

No mês de junho, durante dez dias consecutivos foram 

realizadas as medidas a cada duas horas, das 10h até as 

14h, sendo analisado, cinco dias sem a subcobertura e 

cinco dias com a subcobertura, levando-se em 

consideração o clima de cada dia observado.  

Resultados e Discussão                                     

          Com os resultados obtidos foi possível constatar 

que a manta térmica em estudo é eficiente para a 

diminuição da temperatura interna de residências. Além de 

retirar de circulação embalagens que são altamente 

nocivas ao meio ambiente, por conter em sua estrutura 

camadas de difícil decomposição, são elas: alumínio, 

papelão e plástico. Com a manta térmica em estudo, 

observou-se que no interior do cômodo a temperatura 

diminui 2 ºC, sendo a manta térmica uma alternativa viável 

e de baixo custo para amenizar a temperatura interna das 

residências, melhorando o conforto térmico. Desta forma, 

diminui-se o consumo de energia elétrica e a quantidade 

de resíduos  

 

sólidos (embalagens tetra pak), que seriam descartados 

no meio ambiente.      

A figura 01, apresenta as etapas da construção da manta 

térmica e sua fixação. 

           

                                                                                                                                                                            

     Figura 01 - Confecção da manta térmica e sua fixação no interior do 

cômodo.  

Conclusões 

      A reutilização das embalagens tetra pak como manta 

térmica mostrou ser eficiente na diminuição da 

temperatura no interior das residências, melhorando o 

conforto térmico. Desta forma, torna-se necessário a 

conscientização das instituições de ensino e comunidade 

em geral, sobre o descarte inadequado de embalagens 

tetra pak e sua reutilização. Valoriza-se, assim, as 

embalagens recicláveis, o reaproveitamento de materiais e 

a importância para o desenvolvimento de políticas públicas 

e educacionais que venham a contribuir para um mundo 

mais sustentável.   
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Introdução 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata [L.] Walp) é cultivado em 

solos pobres em matéria orgânica (nitrogênio), uma vez 

que os solos predominantes desta área, de cerrado tem 

apresentado baixa fertilidade natural, indicando a 

necessidade de práticas que permitam aumentos na 

produtividade, de maneira economicamente sustentável. 

Dentre as tecnologias para elevar a produtividade do 

feijão-caupi, a fixação biológica de nitrogênio (FBN) têm 

demostrado grande potencial no aumento do rendimento 

de grãos. 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar fenotipicamente e 

avaliar a eficiência no processo FBN de bactérias nativas 

do Estado de Roraima capazes de nodular o feijão-caupi. 

Materiais e Métodos 

Quarenta e três bactérias foram isoladas do Estado de 

Roraima, utilizando o feijão-caupi (Vigna unguiculata L. 

Walp). Para caracterização, as bactérias foram cultivadas 

em meio de cultura sólido YMA (Vincent, 1970), contendo 

azul de bromotimol e incubadas por sete dias a 28°C. A 

caracterização foi iniciada no aparecimento das primeiras 

colônias isoladas. As características avaliadas foram: 

crescimento em dias, alteração do pH do meio, diâmetro 

das colônias, forma, elevação das colônias, borda, 

superfície da colônia, produção de muco, transparência. 

Além das 43 bactérias isoladas de Roraima, foram 

incluídas duas estirpes recomendadas para feijão-caupi, a 

BR 3262 (Zilli et al., 2008) e BR 3267 (Martins et al., 

2003). 

Para avaliação da eficiência simbiótica foi conduzido 

experimento em delineamento inteiramente casualizado 

com três repetições, em casa de vegetação em vasos de 

Leonard (Vincent, 1970), contendo solução nutritiva estéril 

de Hoagland & Arnon (1950) modificada, diluída 4x sem 

nitrogênio. As sementes BRS Guariba foram desinfestadas 

superficialmente com álcool 92% e hipoclorito de sódio a 

1% por 2 minutos. Lavadas 10 vezes com água destilada 

esterilizada. Foram semeadas quatro sementes por vaso, 

inoculadas com 1 ml de cultivo de cada bactéria crescidas 

em meio YM liquido (Vincent, 1970). Decorridos três a 

cinco dias da germinação, deixou-se duas plantas por 

vaso. Foram incluídos 4 controles: dois positivos com a 

inoculação da BR 3262 (Zilli et al., 2008) e BR 3267 

(Martins et al., 2003); um controle sem inoculação e sem 

adição de N mineral, e outro sem inoculação com adição 

de N mineral (210 mg kg
-1

 de N). 

As plantas foram colhidas aos 30 dias após a 

germinação, para determinação do número e massa seca 

de nódulos, além da massa seca da parte aérea. Os 

nódulos e parte aérea foram secos em estufa (65°C) até o 

peso seco constante. Os dados foram analisados 

estatisticamente usando programa Sisvar (Ferreira, 2008) 

sendo realizados os testes de distribuição normal dos 

erros e a análise de variância. Os efeitos dos tratamentos 

foram comparados por Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Os dados de número de nódulos foram transformados 

para )5,0X(   e massa seca de nódulos em log (X + 0,5). 

Resultados e Discussão 

Quanto à caracterização fenotípica, através da 

morfologia cultural das colônias, verificou-se que 56% das 

bactérias apresentaram crescimento lento, 25% rápido e 

19% intermediário. Quanto à alteração do pH do meio, 

49% apresentaram reação ácida; 49% neutra e 2% 

alcalina em meio YMA acrescido de azul de bromotimol. 

Bactérias de crescimento lento e reação neutra a alcalina 

são características típicas do gênero de Bradyrhizobium 

que nodula abundantemente com o feijão-caupi (Zilli et al., 

2004; 2006). Bactérias com crescimento rápido podem 

induzir nódulos em caupi (Medeiros et al., 2009).  

Quanto à eficiência simbiótica, 36 foram capazes de 

nodular o feijão-caupi. Vinte e uma bactérias 

apresentaram mesmo número de nódulos das plantas 

inoculadas com as estirpes BR 3262 e BR 3267. Quanto à 

massa seca de nódulos, 23 bactérias não diferiram das 

estirpes recomendas, em destaque as bactérias 3FC 3.1, 

3 FC 3.2 e 4 FC 1.2. Na massa seca da parte aérea, 

também observou-se que 20 bactérias foram superiores, 

quanto aos tratamentos sem inoculação e similares ao 

tratamento nitrogenado e com as estirpes recomendadas. 

Conclusões 

Os resultados obtidos demonstram elevada diversidade 

morfológica cultural das bactérias e que pelos menos 20 

destas possuíram bom desempenho quanto à eficiência 

simbiótica e, são potenciais inoculantes para feijão-caupi. 
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Introdução 

O processo de ensino-aprendizagem ainda encontra-se 

fragmentado, pois os conteúdos passados aos alunos 

seguem uma sequência curricular que tende a dividí-los 

por bimestre sem relacioná-los posteriormente. A 

matemática não é uma disciplina isolada do cotidiano, pelo 

contrário, caracteriza-se como uma forma de compreender 

e atuar no mundo, dessa forma não pode ser dissociada 

da realidade discente.  

O objetivo desta pesquisa é estudar a aprendizagem 

discente quanto ao tratamento da informação, pois além 

de estar presente no dia-a-dia, em jornais, revistas, 

supermercados, etc, permite relacionar diversos 

conteúdos matemáticos o que favorece o aprofundamento 

de conceitos e procedimentos.  

Materiais e Métodos 

O método da pesquisa é de caráter qualitativo. Em 

relação à abordagem Strauss e Corbin (2008, 24) 

explanam que entre as razões para realizar a pesquisa 

qualitativa estão a experiência do pesquisador e a 

natureza do problema. Desta forma, o interesse por esta 

pesquisa se deu mediante a observação da aprendizagem 

em que buscou-se entender como o aluno aprende e quais 

fatores contribuem. 

Esta pesquisa é caracterizada como etnográfica, pois 

segundo Ghedin e Franco (2011) constitui um registro das 

ações e informações dos sujeitos pesquisados além de 

observar e interpretar algo que é público. Nesse sentido, 

foram realizadas observações, descrições e análises dos 

resultados. 

Resultados e Discussão 

Segundo Leontiev (2004, 343) uma determinada 

atividade não pode formar-se por si só na criança sendo 

necessária uma comunicação prática e verbal com as 

pessoas que a rodeiam. É fundamental que o professor 

estimule seu aluno a expressar de forma externa seu 

raciocínio, sendo assim nas aulas planejadas os discentes 

foram orientados a verbalizar. 

Analisando os resultados nota-se que mesmo após a 

sequência didática utilizada em sala de aula uma 

porcentagem pequena de alunos desenvolveu de forma 

correta a atividade e que 69% apresentaram muitas 

dificuldades tanto na interpretação de tabelas quanto de 

gráficos. 

A partir de Ausubel (2003) percebe-se que o 

conhecimento prévio é fator importante por permitir a 

ancoragem da nova informação aos conceitos 

preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz e que na 

falta do conhecimento prévio a aprendizagem fica 

comprometida. Nesse sentido, supõe-se que os alunos 

não tinham conhecimento prévio quanto ao tratamento da 

informação e que este fator influenciou nos resultados. 

Desta forma a Aprendizagem Significativa não ocorreu 

para a maioria discente visto que a nova informação não 

foi ancorada e não houve assimilação. 

Outra suposição que contribuiu para o resultado é a 

questão da motivação, citada por Leontiev (2004) como 

item fundamental para que o aluno desenvolva uma 

atividade e por Galperin como etapa inicial para a 

aprendizagem automática e sólida, pois mesmo os alunos 

tendo participado efetivamente das aulas a questão da 

motivação não foi trabalhada. Os alunos foram orientados 

na realização da atividade, mas não motivados. 

Conclusões 

No decorrer da pesquisa os alunos foram direcionados e 

orientados, esse fator contribuiu para a participação 

discente no desenvolvimento das atividades propostas. No 

entanto, apesar das orientações, a metodologia utilizada 

não garantiu a assimilação do conteúdo devido a 

dificuldade discente na compreensão e interpretação de 

dados em gráficos e tabelas, visto que 69% dos alunos 

não desenvolveu de forma satisfatória o teste aplicado em 

sala de aula. 

Para que o aluno alcance à Aprendizagem Significativa 

de Ausubel ou à Aprendizagem Automática de Galperin é 

necessário que o processo educacional seja organizado 

atendendo pré-requisitos como determinar o conhecimento 

prévio do aluno, estabelecendo uma relação entre o que 

sabe e o que precisa saber e motivá-lo para que busque 

conhecimentos. Além disso, o professor deve trabalhar a 

etapas das ações mentais para garantir que a informação 

seja internalizada pelo aluno. 

Sob esse olhar percebe-se a necessidade de trabalhar 

essa questão visando a Aprendizagem Significativa ou 

Automática. Nesse sentido, propõe-se continuar o 

desenvolvimento da pesquisa com uma metodologia que 

possa reduzir esse déficit de aprendizagem trabalhando a 

motivação discente e os organizadores prévios para 

superar o limite entre o que os alunos sabem e o que 

precisam saber.  

Agradecimento 

Agradeço à Deus pela oportunidade, aos professores 

pelas valiosas orientações, aos colegas pela colaboração 

e aos familiares pelo apoio. 

____________________ 

AUSUBEL, David P. Aquisição e retenção de conhecimento: uma perspectiva 

cognitiva. /Tradução Lígia Teopisto. 1.ed. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 

2003.  

GHEDIN, Evandro; FRANCO, Maria Amélia Santoro. Questões de método na 

construção a pesquisa em educação – 2 ed. – São Paulo: Cortez, 2011. – 

(Coleção docência em formação). 

LEONTIEV, Alexis. O desenvolvimento do psiquismo/ tradução Rubens 

Eduardo Frias. –  2.ed. São Paulo: Centauro, 2004. 

STRAUSS, Anselm; CORBIN, Juliet. Pesquisa qualitativa: técnicas e 

procedimentos para o desenvolvimento da teoria fundamentada / 

Tradução Luciane de Oliveira da Rocha. – 2 ed. – Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 288 p.



73 

   VII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR   

               
 

Rua Sete de Setembro, 231 – sala 202 – Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista –                     

Roraima. Telefone: (95) 2121-0955. Email: nupecem.uerr@gmail.com Núcleo de Pesquisa e Estudo em Educação em Ciências e Matemática 

 

USO DE KITS DE pH COMO FERRAMENTA PARA TRABALHAR O CONCEITO ÁCIDO-BASE NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

Santiago
1
,Élida Raquel M.; Fernandes

1
, Fabiana da Silva; Rizzatti 

1
, Ivanise M.; Tarumã

 1
, Oliveira

 1
, Milene 

Ismayra de  

milene_tarumabarbosa@yahoo.com.br 
1
Universidade Estadual de Roraima. 

Palavras Chave: prática experimental, potencial hidrogeniônio, ensino de ciências. 
 

Introdução 

     O pH ou potencial hidrogeniônico, é um índice que 

indica a acidez, basicidade ou neutralidade de um meio. 

Através de práticas experimentais com kits de pH e água é 

possível introduzir o conceito de ácidos e bases para 

alunos da educação básica no ensino de ciências. De 

acordo com GELOS et al (2011), as atividades 

experimentais de química têm um papel importante na 

construção efetiva do conhecimento do estudante, pois 

propicia ampliar seus conhecimentos científicos fazendo-o 

pensar nas soluções de problemas do seu dia-a-dia. 

Segundo ARROIO et al. (2006), em atividades de aulas 

práticas, pode-se observar que experimentos 

demonstrativos despertam as habilidades de observação e 

envolvem os alunos, chamando a atenção pela 

sensibilidade. Cabe ao professor mediar à assimilação do 

conhecimento vinculado a cada experimento. Neste 

contexto, o presente trabalho teve por objetivo introduzir o 

conceito de ácidos e bases para alunos da educação 

básica através de aulas práticas com a utilização de kits 

de pH realizadas na Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia (SNCT) do ano de 2011 em alguns municípios 

do estado de Roraima. 

Materiais e Métodos 

     Este trabalho foi desenvolvido nas feiras de ciências 

realizadas na SNCT do ano de 2011, no período de 

setembro a dezembro, com 230 alunos da Educação 

básica dos municípios de Bonfim, Pacaraima e Boa vista, 

e nas vilas Caicubi e Sacai do município de Caracaraí, do 

estado de Roraima. Foram utilizados kits de pH contendo 

indicadores ácido-base, azul de bromotimol e púrpura de 

metacresol, tabelas com os valores da escala de pH em 

cores e 6 copos para amostras de água. Nas aulas 

práticas os alunos verificaram o pH da água de fontes 

variadas de seus respectivos locais habitacionais, 

trabalhando-se os conceitos de ácidos e bases, onde 

foram questionados simultaneamente à experimentação e 

o conceito abordado. 

Resultados e Discussão 

     Durante as aulas práticas e perante os 

questionamentos feitos aos alunos sobre o conteúdo 

proposto, obteve-se respostas satisfatórias mostrando 

grande fixação dos conceitos trabalhados. Na tabela 01, 

são apresentados a relação dos municípios visitados, a 

quantidade de alunos e as respectivas médias dos valores 

de pH por eles obtidos. 

 

 

Tabela 01: Relação dos municípios visitados onde foi realizada a 

atividade com atividade de pH, a quantidade de alunos e as respectivas 

médias dos valores de pH obtidos. 

 

Conclusões 

     O uso das práticas experimentais é o melhor recurso 

para o ensino de ciências. MACHADO e MÓL (2008) 

afirmam que a aula experimental pode ser uma estratégia 

pedagógica dinâmica que gera problematizações, 

discussões, questionamentos e buscas de respostas e 

explicações para os fenômenos observados, possibilitando 

a evolução do aspecto fenomenológico observado para o 

teórico, gerando um aprendizado mais significativo. Ao 

final das práticas experimentais os alunos se mostraram 

mais interessados em estudar ciências. 

Agradecimento 

     A Universidade Estadual de Roraima pelo apoio 

logístico. 

____________________ 
1 GELOS, N. F. M.; BRETANHA, M. S.; MAZZOCATO, A. C.; PAVAN, F. A. 

Uso de Rejeitos Alimentares Domésticos no Tratamento de Águas. 

Experimentos Sustentáveis Para o Aprendizado da Química no Ensino 

Público. Disponível em: < 
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/913291/3/ACMmetas11edeq.p

df>. Acesso: 15/06/2012. 

2.  MACHADO, P. F. L.; MÓL, G. S. Resíduos e Rejeitos de Aulas 

Experimentais: O que Fazer?. QUÍMICA NOVA NA ESCOLA. n° 29, Agosto 

de 2008. 

3. ARROIO, A.; HONÓRIO, K. M.; WEBER, K. C.; HOMEM-DE-MELLO, P.; 

GAMBARDELLA, M. T. P.; SILVA, A. B. F. O show da química: motivando o 

interesse científico. Química Nova, v. 29, n. 1, 173-178, 2006. 

Municípios/ 

Vilas 

N° de 

alunos 

pH 

obtido 

Acidez/ 

Basicidade 

Boa Vista 40 7.6 Básico 

Bonfim 55 7.5 Básico 

Caicubi 100 6.2 Ácido 

Pacaraima 19 7.5 Básico 

Sacai 16 7.4 Básico 
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Introdução 

A etnoictiologia pesquisa o entendimento empírico do 

pescador sobre o sistema pesqueiro, construído por meio 

de observações do ambiente natural. Este trabalho 

desenvolvido na comunidade ribeirinha de Sacaí, 

município de Caracaraí, Roraima, investigou quais são as 

técnicas pesqueiras mais utilizadas, quais os peixes mais 

capturados e para qual finalidade são usados. Com essas 

informações, objetivou-se calcular o valor de uso (VU) das 

principais etnoespécies de peixe nas diferentes categorias 

de uso reconhecidas; identificar o VU das técnicas de 

pesca citadas pelos pescadores; bem como correlacionar 

as  etnoespécies de peixes e as técnicas de pesca. 

Materiais e Métodos 

Para coleta de dados foram utilizadas entrevistas semi-

estruturadas gravadas em audio e observação direta com 

11 pescadores. Para análise de dados utilizou-se 

relatórios gerados a partir do software QSR-NVivo®. E, 

por fim, para calcular o valor de uso das etnoespécies e 

das técnicas de captura adotou-se a fórmula VU= ƩU/n, 

onde: (VU) é o índice de valor de uso; (ƩU) n° de citações 

por etnoespécies; (n) n° de pescadores. 

Resultados e Discussão 

Das 38 etnoespécies registradas, 33 foram mencionadas 

com algum uso e 25 foram relacionadas com técnicas 

pesqueiras.  
Tabela 1: Tabela representativa das principais etnoespécies com seu 

respectivo VU nas diferentes categorias. 

Espécies 
VU. 

comércio 

VU. 

alimento 

VU. 

isca 

VU. 

medicinal 

V U. 

total 

Tucunaré 0.91 0.91 0.36 0.00 2.18 
Carauaçú 0.91 0.73 0.09 0.00 1.73 
Capararí 0.82 0.55 0.09 0.00 1.45 
Mamurí 0.45 0.55 0.27 0.00 1.27 
Aruanã 0.64 0.55 0.00 0.00 1.18 
Pacú 0.27 0.55 0.18 0.00 1.00 
Surubim 0.55 0.27 0.09 0.00 0.91 
Aracú 0.27 0.27 0.27 0.00 0.82 
Pirarára 0.36 0.09 0.09 0.18 0.73 
Jaraquí 0.27 0.27 0.18 0.00 0.73 
Sardinha 0.27 0.36 0.09 0.00 0.73 
Piraíba 0.55 0.00 0.00 0.00 0.55 
Filhote 0.36 0.18 0.00 0.00 0.55 
Pirarucú 0.36 0.18 0.00 0.00 0.55 
Dourado 0.36 0.09 0.00 0.00 0.45 
Matrinxã 0.09 0.27 0.09 0.00 0.45 
Traíra 0.09 0.09 0.27 0.00 0.45 
Bodó 0.00 0.00 0.18 0.00 0.18 

Nota-se que o Tucunaré apresenta o maior VU em todas 

as categorias (exceção medicinal), sendo seguido de 

Carauaçu, Capararí e Aruanã. Sete técnicas de pescas 

foram relatadas, ordenando-se com o seguinte VU: zagaia 

com 0,82; caniço 0,64; espinhel 0,55; arpão 0,55; ponta de 

linha 0,45 e arco com flecha 0,09; o malhador destaca-se 

com VU de 1,00, este foi citado por todos os pescadores 

constituindo-se a principal arte de pesca utilizada. 

Tabela 1: Tabela representativa do VU das principais técnicas utilizadas. 

Espécies 

VU. 

Malhador 

VU. 

Espinhel 

VU. 

Zagaia 

VU. 

Caniço 

VU. 

Arpão 

VU. 

Ponta  

linha 

VU. 

Arco e 

Flexa 

Capararí 0.82 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 
Tucunaré 0.82 0.00 0.36 0.09 0.09 0.18 0.00 
Aruanã 0.64 0.00 0.18 0.00 0.09 0.00 0.00 

Cara-açú 0.64 0.00 0.27 0.00 0.09 0.00 0.00 
Surubim 0.55 0.09 0.09 0.00 0.09 0.09 0.00 
Pacú 0.55 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 

Dourado 0.45 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Piraíba 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Aracú 0.36 0.00 0.00 0.18 0.09 0.00 0.00 

Filhote 0.36 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Pescada 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Mamurí 0.27 0.09 0.00 0.09 0.00 0.09 0.00 

Pirarucú 0.27 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 
Pirarára 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.27 0.00 

Das 07 técnicas citadas, 05 são utilizadas para pesca do 

Tucunaré. As etnoespécies com maior VU do malhador, 

(Capararí eTucunaré 0,82; Aruanã e Carauaçú 0,64) se 

repetem com alto VUc e alto VUa que são as categorais 

de uso priorizadas na comunidade. Observa-se também 

que com exceção do Tucunaré, as espécies utilizadas 

para isca não são as mesmas usadas para comércio e 

alimentação estabelecendo, dessa forma, uma separação 

da importância do uso das estnoespécies, uma vez que o 

pescador não irá desperdiçar um peixe lucrativo no 

mercado, fazendo isca desse peixe. No que diz respeito às 

técnicas de captura também nota-se uma separação na 

finalidade de cada arte de pesca, sendo que malhador, 

arpão, espinhel e zagaia são identificados sendo utilizados 

principalmente para pesca comercial, capazes de capturar 

peixes em maior quantidade, específicos, grandes, 

preferíveis para venda.   

Conclusões 

Em Sacaí, a prioridade do uso do pescado é comercial 

seguido de alimentar. Poucos utilizam para isca ou para 

fins medicinais. A última com apenas duas citações indica 

que essa comunidade não tem tradição para o uso dos 

peixes nessa categoria. O fator da repetição de algumas 

etnoespécies em diferentes categorias pode indicar 

pressão pesqueira sobre esses peixes, e consequente 

escassez. Como relatado pelos próprios pescadores e 

comprovado pelo cálculo de VU, Tucunaré, Carauaçu, 

Capararí e Aruanã têm alto VU nas categorias VUa e VUm 

e também alto VU para a principal técnica usada, o 

malhador. Esta técnica não é seletiva e captura peixes 

“inúteis” e juvenis como a piranha que geralmente é morta 

pelos pescadores por rasgar a rede. 
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Introdução 

 O complexo cultural amazônico compreende um 

conjunto tradicional de valores, crenças, atitudes e modos 

de vida que delinearam a organização social e o sistema 

de conhecimentos, práticas e usos dos recursos naturais 

extraídos da floresta, rios, lagos, várzeas e terra firme, 

responsáveis pelas formas de economia de subsistência e 

de mercado, o conhecer, saber, viver e fazer na Amazônia 

Equatorial e Tropical inicialmente foi um processo 

predominantemente indígena (BENCHIMOL,1999). Em 

muitas regiões da Amazônia é possível encontrar 

comunidades indígenas e ribeirinhas que vivem da pesca, 

e do cultiva de plantas que as vezes ocorrem 

espontaneamente nesta região. O cipó d’alho (Mansoa 

alliacea) pertencente à família Bignoniaceae, é uma planta 

de origem amazônica, conhecido também como alho-da-

mata e ajo sacha (Peru). O presente estudo tem por 

objetivo comparar o valor de ferro (Fe) e cálcio (Ca) desta 

planta coletada na região do baixo rio branco em Roraima, 

com os valores nutricionais diários recomendados pela 

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

Materiais e Métodos 

A pesquisa e coleta desta planta ocorreu na região 

do baixo rio Branco, na comunidade ribeirinha de Caicubi 

(coordenada central 01º01.716’S e 062º05.978’W), pelo 

projeto “Diagnóstico Situacional e Estratégias de 

Desenvolvimento Rural Sustentável de Pescadores do 

baixo rio Branco, Roraima. Pertencente a Universidade 

Estadual de Roraima”. As amostras para análises dos 

teores de cálcio e ferro do cipó d’alho foram coletadas e 

analisadas segundo a metodologia adotada pelo 

Laboratório de Ensaio Químico da Epagri – Caçador – SC. 

As amostras foram secas e trituradas em moinho e, em 

seguida, solubilizadas em solução de ácido nítrico e ácido 

perclórico (1:6), por aproximadamente 1 hora, e as 

amostras foram diluídas e o extrato foi lido diretamente no 

Espectrofotômetro de Absorção Atômica (EAA) marca 

Perkin Elmer, para determinação dos teores de cálcio e 

ferro.  

Resultados e Discussão 

O Cálcio é vital na formação e manutenção dos ossos e 

dentes, importante na modulação da contração muscular, 

atuando, assim, no controle dos batimentos cardíacos e na 

transmissão de impulsos nervosos. (ALVARENGA G. 

NUTRICIONISTA. 200I- I- 00210/RJ). O Ferro é o mineral 

encontrado em maior quantidade no sangue, sendo responsável 

pela produção da hemoglobina e oxigenação das hemácias, por 

isso, sua deficiência resulta em sensação de falta de energia, 

entre outros. (ALVARENGA G. NUTRICIONISTA. 200I- I- 

00210/RJ). Os resultados das determinações dos teores de 

cálcio e ferro encontrados na M. alliacea, bem como, os valores 

diários: recomendado pela ANVISA são apresentados no gráfico 

01, abaixo. 

 

Gráfico 01: Valores de Ca e Fe em gramas/dia 

encontrados na M. alliacea e recomendados pela ANVISA. 

O cipó d’alho é comumente incrementado na 

alimentação dos moradores da comunidade de Caicubi. O 

valor encontrado para Ca foi de 54g para cada kg e do Fe 

foi de 0,15g para cada Kg de  M. alliacea, a amostra 

analisada continha 0,5g da amostra: 

Desta forma, para atender ao valor de ingestão 

diária de nutrientes recomendado pela ANVISA é, 

necessário ingerir 18,51g da planta para atender as 

demandas nutricionais de Cálcio e, 90,32g para o Ferro. 

Conclusões 

Analisando os dados foi possível observar que os 

valores encontrados estão dentro do recomendado pela 

ANVISA, porém a planta contem outros nutrientes. Desta 

forma, como o foco deste estudo foi cálcio e ferro, não se 

pode recomendar o consumo desenfreado desta planta, 

pois as concentrações dos outros nutrientes ainda estão 

sendo avaliados.  
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