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RESUMO 

 
Introdução: o plano de trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa-
caracterização epidemiológica, clínica e laboratorial de pacientes portadores 
de hepatite B crônica no ambulatório de hepatites do CEPEM no ano de 
2013. Objetivos: Possui como objetivo geral a caracterização dos pacientes 
nas vertentes epidemiológica, clínica e laboratorial; também se tem a 
finalidade de discutir e comparar os resultados com bibliografia. Esses 
aspectos particulares foram escolhidos devido às poucas descrições deles 
nessa população na literatura recente. Materiais e métodos: foram utilizados 
como base para coleta de dados os prontuários dos pacientes portadores 
de hepatite B em primeira consulta ao CEPEM em 2013 e análise 
sistemática através do programa EPI INFO 7.1.3®. Foi obtida a devida 
autorização do CEP da UNIR e CEPEM para realização da pesquisa, e dos 
pacientes pelo termo de consentimento livre e esclarecido. Resultados: 
foram obtidos diversos dados acerca da população, resultando numa 
extensa descrição desses pacientes. Foram analisados: sexo, idade, peso, 
altura, procedência, grupo racial, profissão, sintomatologia, fatores de risco, 
provas de função e inflamação hepática, função biliar e fase da infecção 
crônica dos pacientes. Discussão: Nossa amostra mostrou uma média de 
idade similar à maioria dos casos diagnosticados em um hemocentro de 
Barra do Garças/MT, além da predominância pelo sexo masculino; também 
houve uma boa parte da população com presença dos fatores de risco 
analisados, o que vai de acordo com a literatura. Outro resultado 
concordante com a literatura foi a pouca quantidade de pacientes 
sintomáticos, visto que se trata de uma doença oligossintomática de 
evolução lenta. Já os dados da avaliação laboratorial se encontravam mais 
frequentemente elevados na população do que os sintomas. Quanto aos 
outros dados, devido à sua apresentação numérica, não encontramos 
correspondência na literatura atual.  
Palavras-Chave: Hepatite B. Epidemiologia. Rondônia.  
Financiamento: PROPesq/UNIR 
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RESUMO 

  
A tuberculose (TB) é considerada um grave problema mundial de saúde que 
exige o desenvolvimento de estratégias para o seu controle. Cerca de 90% 
dos casos são da forma pulmonar e, destes, 60% são bacilíferos, com poder 
de transmissão através da fala, espirro ou tosse. Espera-se encontrar 1-2% 
de sintomáticos respiratórios (SR) nas consultas da Estratégia Saúde da 
Família (ESF). Portanto, é necessária a avaliação dos indivíduos com tosse 
por três semanas ou mais, para o diagnostico precoce da doença. Este 
estudo está vinculado à pesquisa “Morbimortalidade em Porto Velho: 
população do entorno das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau”. 
Desta forma o objetivo do estudo foi conhecer a proporção de SR na 
população adscrita da Unidade de Saúde da Família Ernandes Índio, na 
Zona Leste de Porto Velho, Rondônia. Trata-se de estudo descritivo do tipo 
quantitativo realizado com os SR examinados de setembro a dezembro de 
2013 pelas seis equipes da ESF na unidade. A coleta de dados foi realizada 
diretamente do livro de registros de SR e dos prontuários dos usuários, por 
meio de um questionário e, posteriormente, analisados pelo software Epi-
Info e Microsoft Excel. No período de estudo, a unidade realizou 8.105 
consultas gerais. A proporção de SR registrados na unidade no período foi 
de 0,06%. Somente uma das equipes registrava os SR. Dos cinco casos 
analisados, 80% eram do sexo feminino e 40% tinham entre 15 e 34 anos 
de idade. Dos 40% de sintomáticos que tinham sua história clínica nos 
prontuários, a tosse produtiva estava presente em 100%. Outros sintomas 
encontrados foram: febre vespertina, sudorese noturna, inapetência e 
fadiga. A baciloscopia de escarro foi realizada em 60% dos casos, sendo 
positiva em 33,3%. A prova tuberculínica foi realizada em 80%, e positiva 
em 75%. Somente um caso de SR teve diagnóstico de TB pulmonar e 
iniciou o tratamento recomendado. Diante do baixo índice de registros de 
SR e da importância da detecção precoce de TB na comunidade, faz-se 
necessário reorganizar os processos de trabalho das equipes para que 
possam efetivamente influenciar no controle da doença.  
Palavras-chave: Sintomático Respiratório. Tuberculose. Estratégia Saúde 
da Família.  
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RESUMO 

  
Estudos apontam que a prevalência de mulheres que consomem álcool está 
crescendo cada vez mais, triplicando de 10% para 30% em 20 anos. Entre 
os prejuízos relacionados ao maior consumo de álcool estão morte violenta, 
queda no desempenho escolar e profissional, problemas cognitivos e 
emocionais, exposição a comportamento de risco. Este trabalho faz parte do 
Projeto “Consumo de álcool em jovens: observação em um grupo de 
mulheres em Porto Velho, Rondônia.” e objetiva analisar os principais 
problemas vivenciados referentes ao consumo de álcool em um grupo de 
mulheres de 18 a 25 anos na cidade de Porto Velho. Estudo Descritivo e 
Observacional Comparativo, com abordagem quantitativa. A coleta de 
dados foi realizada a partir da aplicação de questionários e termos de 
consentimentos a um grupo de mulheres nesta cidade e, posteriormente, 
analisados através do software Epi-info 7. A amostra obtida foi de 550 
mulheres, 87,36% afirmaram já ter consumido álcool pelo menos uma vez 
na vida e 48,75% mantém consumo atual. Sobre os problemas 
ocasionados: 26,51% já ficaram inconscientes após consumo de bebidas 
alcoólicas e 29,44% já precisaram ser levadas para casa. Os principais 
efeitos sentidos ao acordar de manhã após uma noite de excessos de 
bebida são dor de cabeça (27,64%), sede (25,64%) e náuseas (13,45%). 
Sobre comportamento de risco: 23,58% já tiveram alguma a prática sexual 
sem preservativo por terem bebido e 32,93% das mulheres já dirigiram 
veículo depois de beber algumas doses pelo menos uma vez. Entre as 
mulheres que mantém o hábito do etilismo, 26,72% foram consideradas 
alcoolistas mensuradas pelo CAGE. Entre a amostra total (550) 12% das 
mulheres são alcoolistas. A taxa do beber abusivo e problemático é 
compatível com a realidade brasileira. O crescente aumento do etilismo 
feminino é preocupante para um futuro cenário como um problema de 
saúde pública com implicações particulares em saúde e segurança, tais 
como maior risco de violência íntima pelo parceiro, doenças sexualmente 
transmissíveis e gravidez não planejada. É preciso mais estudos que 
abordem problemáticas entre mulheres e álcool.  
Palavras-chave: Álcool. Mulheres. Problemática.  
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RESUMO 

  
A malária ocasionada por P. vivax era considerada com doença auto 
limitada e benigna, mas representa a espécie de Plasmodium mais 
generalizada e apresentando sinais de resistência a drogas, principalmente 
quando se fala na Amazônia brasileira. Trata-se de um estude de três 
braços avaliando a eficácia e segurança de drogas antimaláricas, onde para 
esse trabalho, os dados com resultados parciais de um único braço, da 
mefloquina e artesunato, foram analisados. Foram incluídos na pesquisa 48 
participantes, 13 (27,08%) eram do sexo feminino e 35 (72,92%) do 
masculino a média de idade foi de 38,52 anos (mínimo 19; máximo 57). O 
peso desses pacientes teve média de 72,57 quilos (mínimo 49,70; máximo 
90). No Dia 1 de acompanhamento observou-se que o sintoma mais referido 
febre nas ultimas 24 horas foi confirmado por 28 (67%) sujeitos, seguido por 
fraqueza 23 (55%) e dor de cabeça 17 (40%). Não citaram efeitos adversos 
6 (13%) dos entrevistados. No dia 2 de acompanhamento, a fraqueza foi 
citado por 16 (50%), dos entrevistados, seguido por dor de cabeça 10 (31%) 
e desordem ou dificuldade para dormir 8 (25%). Dos sujeitos 13 (27%) 
negaram qualquer efeito adverso. Nos dias 3, 14, 27 e 42 de 
acompanhamento, 18 (38%), 32 (76%), 43 (89,5%), 35 (73%) pacientes 
relataram não ter qualquer efeito adverso, respectivamente. Não houve 
alterações laboratoriais significativas, como anemia, leucopenia  
e elevação de enzimas hepáticas. Houve 6,25% casos de recidiva na 
população entre o dia 42 e 63 de acompanhamento, os quais têm 
dificuldade de interpretação e definição se por razão de recaída, 
recrudescência ou reinfecção, devido à presença de hipnozoítos 
característicos do P. vivax. Os resultados poderão auxiliar a gerar uma 
opção para o caso de emergência de cepas resistentes ao atual tratamento 
com cloroquina e primaquina.  
Palavras-chave: Malária vivax. Tratamento. Segurança.  
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RESUMO 
 

Há evidências da alta prevalência de internações em instituições 
psiquiátricas motivadas pelo uso do crack, isoladamente ou principalmente 
em associação com outras substâncias psicoativa. Em virtude disso se faz 
necessário avaliar variáveis que possam contribuir de forma negativa nas 
tentativas de recuperação dos pacientes em tratamento para dependência 
de crack, principalmente no que se refere ao poliuso de substâncias. O 
presente estudo faz parte do projeto “Avaliação do Perfil Clínico dos 
Usuários de Crack em Tratamento nas Principais Cidades do Estado de 
Rondônia. A amostra foi constituída por 30 indivíduos dependentes de crack 
pacientes do CAPSad de Porto Velho – RO. Para a coleta de dados foi 
utilizado Questionário de Identificação Sociodemográfico e o Teste de 
Triagem do Envolvimento com Fumo, Álcool e outras Drogas – ASSIST. A 
partir da interpretação do teste ASSIST, pode-se inferir, quanto ao tabaco e 
seus derivados, que 35,71% (n=10) dos usuários apresentou uso do tipo 
ocasional, 50% (n=14) com resultados sugestivos de abuso do tabaco e 
14,29% (n=4) sugestivos de dependência. Em relação às bebidas 
alcoólicas, nota-se um padrão de distribuição semelhante ao dos usuários 
de tabaco, tendo 24,13% (n=7) sugestivos de uso ocasional, 62,06% (n=18) 
sugestivos de abuso e 13,81% (n=4) sugestivos de dependência. Já para o 
uso da maconha, 42,85% dos casos (n=12) são sugestivos de uso ocasional 
assim como sugestivos de abuso da droga, e 14,30% (n=4) sugestivos de 
dependência. Para os usuários de cocaína, observa-se um padrão diferente, 
predominando os usuários da amostra em uso sugestivo de abuso, com 
43,33% (n=13), ou sugestivos de dependência, com 40% (n=12) e, por 
último, somente 16,67% (n=5) sugestivos de uso ocasional. Verificou-se 
também a existência da alta probabilidade dos pacientes terem problemas e 
dependências de outras drogas. Outro indicador é que os usuários podem 
estar usando outras substâncias, além do crack, como automedicação para 
aliviar a agitação que o crack proporciona, no intuito de aliviar efeitos 
deletérios da droga. Ou também fazem o uso dos outros psicoativos na 
ausência do crack.  
Palavras-Chave: Crack. Substâncias psicoativas. Poliuso.  
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RESUMO 
 

As situações especiais demandam ações específicas para minimizar o 
impacto causado à saúde; a prevenção e controle de agravos à saúde; a 
realização de estudos sobre os impactos na saúde e suas repercussões no 
campo social em áreas sob influência de grandes projetos de 
desenvolvimento econômico e social; o acompanhamento dos agravos de 
violência; e prevenção e assistência em doenças sexualmente 
transmissíveis e AIDS. Os resultados apresentados neste resumo estão 
vinculados ao projeto de pesquisa sobre Avaliação da Política Nacional de 
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas no DSEI Porto Velho no âmbito das 
situações especiais e um dos objetivos é realizar um levantamento das 
comunidades indígenas que vivenciaram situações especiais no DSEI Porto 
Velho. Esta pesquisa foi um estudo analítico, observacional e retrospectivo. 
Foram avaliados os documentos do Conselho 2007 a 2009 1.111 
documentos: atas de Conselho Local; Ofícios; Convites; cartas de 
solicitações; denúncias; relatórios; e apresentações de dados 
epidemiológicos esses documentos foram classificados em 20 tipologias de 
acordo com o Documento Orientador para Organização de Arquivos da 
FUNASA. Os dados secundários apontaram para 5 situações especiais: 1. 
Impacto econômico e social decorrente de grandes projetos de 
desenvolvimento: malária entre os Tenharim e Pirahã; desnutrição entre os 
Tenharim e Karipuna; e os impactos sociais e de saúde provenientes da 
construção das hidrelétricas do Complexo do Madeira. 2. Exposição a 
determinados agravos, como as doenças sexualmente transmissíveis, AIDS 
e hepatites entre os indígenas dos polos de Ji-Paraná e Guajará Mirim. 3. 
Vulnerabilidade derivada do tipo de contato entre os Pirahã, Puruborá e 
Miguelenos. 4. Exposição a determinados agravos como alcoolismo entre 
os jovens Tenharim e casos de alcoolização de acompanhantes no 
ambiente das Casai de Humaitá, Guajará Mirim e Porto Velho. 5. Risco 
iminente devido à conflitos entre os Tenharim e não-indígenas. Este estudo 
aponta para a necessidade de ampliar as discussões sobre a efetividade 
das ações específicas às situações especiais e a necessidade de 
adequação de alguns programas no DSEI Porto Velho visando à 
integralidade da saúde dos povos indígenas.  
Palavras-chave: Indígena; Situações Especiais; Controle Social. 
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RESUMO 
 

A malária causada pelo Plasmodium falciparum é a doença parasitária 
associada ao maior grau de mortalidade em países em desenvolvimento. 
Entretanto é uma doença tratável desde que as intervenções recomendadas 
atualmente sejam adequadamente implantadas. Uma delas é o tratamento 
efetivo dos pacientes portadores do parasito por meio da da quimioterapia. 
Porém o parasito tem desenvolvido ao longo do tempo mecanismos de 
resistência aos princípios ativos dos principais fármacos utilizados na 
quimioterapia. Sendo assim, existe uma busca constante por novos princípios 
ativos que sejam eficazes contra cepas resistentes de P. falciparum, sendo os 
fármacos na atualidade baseados em produtos da biodiversidade ou em 
compostos sintéticos. Com esta premissa buscou-se com este plano de trabalho, 
vinculado ao projeto “Análise de bioatividade in vitro de extratos naturais contra 
Plasmodium falciparum”, a obtenção de compostos extraídos de Maytenus 
guyanensis que possuíssem atividade antiplasmodial e baixa citotoxicidade. Os 
eluatos da casca e cerne foram obtidos através da partição em coluna 
cromatográfica e método de Soxhlet, respectivamente, resultando em eluato da 
casca extraído em hexano (ECAH/S), eluato da casca em clorofórmio (ECAC/S), 
eluato do cerne em metanol (ECEM) e o eluato do cerne em acetato de etila 
(ECEACET). Foi testada a atividade deste contra a cepa W2 (cloroquina 
resistente) de P. falciparum, sendo encontrado, por dose resposta, o índice de 
concentração inibitória para 50% dos parasitos, pelo método de ELISA anti-
HRPII. A citotoxicidade foi avaliada em células HepG2 utilizando o método de 
MTT. Posteriormente calculou-se o índice de seletividade utilizando a razão 
destes dois resultados e baseado nele realizou-se a cromatografia gasosa 
acoplada ao detector de ionização por chama para comparar amostras ativas e 
inativas. Das quatro amostras testadas apenas ECAH/S apresentou atividade 
antiparasitária com IC50 = 18,58 ± 0,42 μg/mL e um valor de MDL50 em células 
HepG2 sendo 217 ± 50 μg/mL, apresentando assim um IS = 16. Nas 
comparações dos cromatogramas, a amostra ECAH/S mostrou compostos com 
tempo de retenção diferente daquelas amostras consideradas inativas. Estes 
resultados tornam o composto ECAH/S uma amostra potencial para a 
continuidade dos estudos fitoquímicos e de atividade biológica com o objetivo de 
encontrar o principio ativo antimalárico deste.  
Palavras-chave: Atividade antiplasmodial, Plasmodium facilparum, Maytenus 
guianensis.  
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RESUMO 
  
Introdução: O estudo é um subprojeto do intitulado “Morbimortalidade em 
Porto Velho-RO: população do entorno das Usinas Hidrelétricas de Santo 
Antônio e Jirau” e versa sobre câncer do colo do útero. O câncer do colo do 
útero é considerado uma prioridade para a Política Nacional de Atenção 
Oncológica no Brasil, visto que possui indicadores elevados referentes à 
incidência e mortalidade. Além disso, é o câncer de colo de útero tem 
grande potencial de prevenção e cura quando for precocemente 
diagnosticado, através do exame Papanicolau. Método: Trata-se de um 
estudo epidemiológico, descritivo de série temporal (2010 a 2011). 
Desenvolvido no município de Porto Velho, na Secretaria Municipal de 
Saúde de Porto Velho (SEMUSA), entre setembro e dezembro de 2013. A 
coleta de dados foi através de visita à SEMUSA, para receber o banco de 
dados com as informações mensais do SISCOLO, que depois foram 
classificados por idade, raça/cor, escolaridade e a microbiologia. 
Resultados: As mulheres que mais realizaram o exame citopatológico em 
2010 com (20,75%) e 2011(20%) foi de 25 a 29 anos. Em 2010 (16,77%) 
eram mulheres brancas e em 2011 (10,18%). Em 2010 (19,89%) 
encontravam-se com ensino fundamental incompleto e (48,38%) ignoraram 
esta informação. Já em 2011 (22,14%) possuíam ensino médio completo e 
(35,41%) ignoraram esta informação. Com relação à microbiologia dos 
resultados dos exames de Papanicolau, destacam-se para o ano de 2010 e 
2011 respectivamente aqueles que apresentaram Lactobacilos sp (43,71%) 
e (42,80%), seguidos por Bacilos supracitoplasmático (sugestivo de 
Gardnerella/Mobiluncus) representando (19,91%) e (4,87%) 2011. 
Conclusão: Destacou-se a faixa etária com maior realização de exame 
preventivo entre 25 e 29 anos, considerada adultos jovens e com ensino 
fundamental incompleto. Mulheres com baixa escolaridade estão reveladas 
a um maior risco de morbimortalidade, por usarem com menor assiduidade 
os serviços que visam à promoção da saúde e à prevenção de doenças.  
Palavras-chave: Mortalidade. Câncer cérvico-uterino. Papanicolau.  
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RESUMO 
 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a Hepatite C atinge cerca 
de 170 milhões de pessoas no mundo. Diversos são os fatores que 
contribuem para o desenvolvimento de resposta ao tratamento. Dentre eles, 
está o polimorfismo rs8099917 do gene IL28B. Estudos recentes 
demonstraram que pacientes portadores dos alelos TT desse gene têm uma 
melhor resposta virológica em relação aos pacientes GG ou heterozigotos. 
No entanto, existem poucos dados relacionados à população brasileira 
portadora da infecção crônica pelo HCV. Esse estudo procura verificar se 
essa associação ocorre na população de Rondônia. Além disso, faz parte 
do escopo dessa pesquisa a análise dos dados clínico-laboratoriais dos 
pacientes tratados para Hepatite C. Trata-se de um estudo transversal, com 
uma parte retrospectiva e outra prospectiva, desenvolvido com os pacientes 
atendidos no Ambulatório Especializado de Hepatite, no município de Porto 
Velho, estado de Rondônia. Durante o estudo, conseguiu-se contatar 43 
pacientes, os quais aceitaram participar do projeto. Deles foram coletados 
dados clínicos-laboratoriais e amostras de sangue para análise genotípica 
do IL28B. Desses pacientes, obtemos o resultado dos genótipos de apenas 
27. Na amostra, os alelos TG estavam presentes em 77%, TT em 23% e 
nenhum GG. Obtiveram resposta virológica ao final do tratamento 66% dos 
pacientes. O Teste Exato de Fisher, contrariando as expectativas, que não 
revelou associação estatisticamente significativa entre as frequências (valor 
p –0,227) da carga viral pós-tratamento e a presença de mutação, 
diferenciando dos resultados encontrados na população estrangeira e nos 
artigos recentes publicados em nosso país. Dois motivos para esses 
achados é o pequeno número amostral deste estudo e a não utilização dos 
alelos padrões utilizados nas principais pesquisas (C e T). Mais estudos são 
necessários para elucidar essa divergência. 
Palavras-chave: Hepatite C. Polimorfismo. IL28B.  
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RESUMO 

 
Este trabalho teve por objetivo o estudo da evolução da mortalidade geral, 
por doenças do aparelho circulatório no município de Porto Velho, no 
período de 2006 a 2014. A população pesquisada foi correspondente às 
faixas etárias acima de 40 anos. Dentre as doenças cardiovasculares, foram 
selecionados as causas de óbitos por doença isquêmica do coração, 
doença cerebrovascular e insuficiência cardíaca. Os dados para o presente 
estudo foram extraídos do banco de dados da secretária municipal de saúde 
(SEMUSA), organizados no Excel e exportados para o programa Epi-Info 
para análise estatística descritiva. Verificou-se que a mortalidade por 
doenças do aparelho circulatório predominou na população acima de 40 
anos e a faixa etária mais atingida foi a de indivíduos com 60-79 anos. 
Houve sobremortalidade masculina de 31% no município de Porto Velho, 
com uma alteração no perfil de óbitos a partir de 2010, momento em que a 
doença cerebrovascular deixa de ser a principal causa de morte, passando 
a predominar a DIC.  
Palavras chave: mortalidade, doenças do aparelho circulatório, doença 
isquêmica do coração, doença cérebro vascular, insuficiência cardíaca. 
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RESUMO 

 
A malária é uma doença causada por protozoários do gênero Plasmodium, 
do qual cinco espécies infectam humanos, sendo o P. falciparum causador 

da forma mais grave da doença. A abordagem quimioterápica, a mais 
promissora no combate e tratamento da doença, encontra problemas 
relacionados à própria natureza do parasita e a dificuldades técnicas. O 
plasmódio desenvolveu resistência contra as principais drogas disponíveis, 
sendo um fator que contribui para que isto aconteça é o fato de que muitas 
drogas possui estruturas químicas parecidas, e a resistência cruzada acaba 
aparecendo, limitando o tempo no desenvolvimento e descoberta de 
substâncias com potencial antimalárico. Isto ressalta a importância da busca 
constante por novas drogas. Com base nisto, este projeto procurou obter os 
extratos da planta Combretum leprosum para avaliar suas possíveis 
atividades antiplasmodiais, assim como suas atividades citotóxicas. Por 
meio de uma coluna cromatográfica, 4 solventes foram utilizados para 
separar os 4 eluatos extraídos por hexano (CLEH), os eluatos extraídos por 
clorofórmio (CLEC), os extraídos por acetato de etila (CLEA) e aqueles 
extraídos por metanol (CLEM). Todos os extratos mostraram atividade 
contra Plasmodium falciparum pelo qual o método ELISA-HRPII revelou as 

concentrações inibitórias. A citotoxicidade nas células da linhagem HePG2 
foram analisadas pelo método MTT. Posteriormente o índice de seletividade 
(IS) foi calculado dividindo-se o resultado das células pelo de plasmódio. 
Dos 5 extratos(contando com o bruto), o extrato hexânico, o extrato acético 
e o extrato metanólico mostraram valores de IS maiores que 10, uma 
indicação e um pré-requisito para a continuidade de estudos dos compostos 
destes extratos.  
Palavras-chave: Malária, extratos, bioatividade.  
Fonte de financiamento: CNPq 
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RESUMO 
  

Na hepatite C crônica, diversos são os fatores que contribuem para o 
desenvolvimento de resposta ao tratamento. Dentre eles, está o Polimorfismo de 
Nucleotídeo único rs8099917 do gene IL28B. Estudos demonstraram que 
pacientes com alelos TT têm uma melhor resposta virológica em relação aos 
pacientes GG ou heterozigotos. Como não há muitas informações sobre esse 
tema no Brasil, este estudo, vinculado ao projeto “Genotipagem do polimorfismo 
do gene IL28B e prognóstico terapêutico em indivíduos tratados para hepatite C 
no período de 2008 e 2013, acompanhados no ambulatório especializado de 
hepatite: contribuição com outros estudos brasileiros semelhantes”, tem como 
objetivo caracterizar a frequência genotípica do SNP rs8099917 do gene IL28B, 
em indivíduos tratados para hepatite C no Ambulatório Especializado de 
Hepatites em Porto Velho, comparando com estudos brasileiros semelhantes. 
Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal e quantitativo. A 
população compõe-se de 32 pacientes com hepatite C e tratamento completo, 
no intervalo entre 2008 e 2013. Os pacientes foram submetidos à coleta 
sanguínea para análise genotípica, através da técnica de PCR. A amostra 
analisada constitui-se, majoritariamente, por pacientes do sexo masculino 
(62,5%), com idade média de 57,4 anos (DP± 9,65). A distribuição da mutação 
específica (GG/TG/TT) foi de: 18,75% genótipo TT; 81,25% genótipo TG; e zero 
para genótipo GG. Da amostra inicial, foi analisada a relação entre polimorfismo 
e resposta virológica sustentada em 26 pacientes. Destes, 19 apresentaram boa 
resposta, sendo a maioria (84,21%) de genótipo TG. Os estudos brasileiros 
analisados estudaram o SNP rs12979860, cujo alelo protetor C corresponde ao 
alelo protetor T, do SNP rs8099917. Em tais estudos, houve semelhanças 
quanto a prevalência da idade, sexo e predomínio do genótipo heterozigoto nas 
populações, e pior resposta naqueles com genótipo viral 1. Houve divergência 
em relação ao genótipo com maior resposta sustentada: genótipo homozigoto 
CC apresentou melhor resposta, enquanto no nosso estudo o genótipo 
heterozigoto TG apresentou melhor resposta. Aliando-se os valores de 
frequência encontrados ao uso adequado de análise estatística, então, haverá a 
possibilidade de sugerir qual alelo – se G ou T – é um dos fatores importantes 
que desempenham papel crucial na resistência à terapia da hepatite C.  
Palavras-chave: Hepatite C. Polimorfismo. IL28B.  
Fonte de financiamento: FIOCRUZ e CNPq. 
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RESUMO 

 
A primeira infância é o período mais crítico e o mais vulnerável do 
desenvolvimento infantil, devido a imaturidade do sistema imune. Uma vez 
que este grupo de indivíduos se encontra, do ponto de vista imunológico, 
mais susceptível às doenças, as vacinas são administradas como medida 
preventiva, entretanto, mesmo sendo consideradas seguras, as vacinas 
podem desencadear eventos adversos pós-vacinação (EAPV). Esta 
pesquisa vinculada ao projeto Aleitamento materno como fator de proteção 
contra eventos adversos pós-vacinação, teve como objetivo descrever a 
ocorrência de EAPV e sua relação com o crescimento infantil. O estudo de 
caráter descritivo e exploratório constituiu de 35 crianças de zero a um ano 
de idade cadastradas por duas equipes da Unidade Básica de Saúde da 
Família Ernandes Índio. Para a caracterização do estado nutricional, foram 
analisadas as seguintes variáveis: sexo; faixa etária; índices 
antropométricos peso/estatura (P/E), peso/idade (P/I), estatura/idade (E/I), 
através do programa Anthro (WHO Anthro, Version 3.2.2) e apresentados 
em Escore Z. Os valores médios dos índices P/E, E/I , P/I e perímetro 
cefálico/idade, em escore z, foram de: 0,35 (1,11); 0,02 (1,13) e 0,26 (1,11) 
e 0,73 (0,89), respectivamente. 77,14% das crianças da amostra 
apresentaram EAPV, e o evento sistêmico mais relatado foi a febre (38,3%), 
seguido da irritabilidade (29,8%), ambas com maior preponderância no 
grupo de vacinas aplicadas aos dois meses. A alta taxa de ocorrência de 
EAPVs pode ser atribuída à imaturidade imunológica dessas crianças e/ou à 
quantidade maior de vacinas administradas nessa faixa etária. A febre 
apesar de ser considerado um evento benigno, pode gerar receio de 
vacinações posteriores. Apesar das crianças apresentarem índices 
antropométricos de acordo com o padrão da curva da OMS, faz-se 
necessário correlacionar o exame clínico detalhado pós - vacina à análise 
da curva, além do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
através de medidas antropométricas seriadas.  
Palavras-chave: Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV). Crescimento 
infantil.  
Fontes de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq 
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RESUMO 

 
A complexa composição química do veneno de serpentes têm 
aproximadamente 90% de substâncias proteicas farmacologicamente 
ativas. Diante disto, diferentes estratégias têm sido adotadas por 
pesquisadores com o objetivo de encontrar drogas com potencial contra 
bactérias, fungos, parasitas e vírus, que apresentem segurança, baixo custo 
e baixa toxicidade em comparação com as drogas empregadas atualmente. 
Com esta visão o presente trabalho teve como objetivo a busca de novas 
moléculas com potencial microbicida do veneno da serpente Bothrops atrox. 
O veneno bruto (VB) de B.atrox foi fracionado através de cromatografia de 
exclusão molecular seguido de fase reversa. A atividade antimicrobiana foi 
definida pela Concentração Inibitória Mínima (CIM) e determinada por teste 
de suscetibilidade de microdiluição. As cepas utilizadas para os testes foram 
de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. A 
primeira etapa do fracionamento do veneno resultou em cinco frações, das 
quais apenas as frações 4 e 5 correspondem a peptídeos e por isso foram 
juntamente com o veneno bruto submetidas aos testes antimicrobianos. Nos 
testes antimicrobianos, o melhor percentual de inibição do veneno bruto foi 
na concentração de 100μg/mL, que inibiu o crescimento de E. coli em 85% 
e 38% em P. aeruginosa. A fração 04 apresentou inibição 28% em 10μg/mL 
contra E. coli, 50% inibição em 70μg/mL contra P. aeruginosa e 28% de 
inibição em 50μg/ml contra S. aureus. Já a fração 05 inibiu na concentração 
de 12μg/mL 45% da proliferação de E. coli e 100% de P.aeruginosa, e 
melhor inibiu S.aureus na concentração de 10μg/mL, atingindo 43% de 
inibição. Através dos resultados obtidos verificou-se que tanto o veneno 
bruto quanto as frações peptídicas do mesmo apresentaram atividades 
significativas contra as cepas testadas. Desta forma estudos mais 
aprofundados destas frações para o isolamento dos peptídeos, purificação e 
síntese, se fazem necessário, visto que os resultados são 
promissores e com um grande potencial para um possível desenvolvimento 
de novos modelos moleculares em terapias contra microrganismos. 
Palavras-chave: Peptídeos. Antimicrobiano. Bothrops atrox. 
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RESUMO 

  
Esta pesquisa faz parte do projeto “Estudo sobre a saúde da mulher 
encarcerada no Presídio Feminino de Porto Velho”, objetivou conhecer as 
políticas públicas na área da saúde oferecidas para a população prisional 
feminina e o atual estado de saúde desta população, com foco nas 
gestantes e puérperas, sendo a Penitenciária Feminina (PEFEM) de Porto 
Velho-RO o local da pesquisa. É um estudo transversal, com análise 
quantitativa e descritiva, realizado entre agosto de 2013 a julho de 2014. 
Para a coleta dos dados foi utilizada a entrevista com a enfermeira Chefe da 
unidade, além do preenchimento de um formulário elaborado com base nos 
dados das gestantes e puérperas presentes nos livros de registros da 
enfermagem. As ações de saúde, desenvolvidas a uma população flutuante 
de cerca de 110 detentas, não vêm sendo desenvolvidas em estrito 
cumprimento ao Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário 
(PNSSP) na PEFEM. Apesar de haver uma equipe de saúde completa, não 
atende em um local adequado não têm equipamentos e insumos 
disponíveis para um atendimento de qualidade. Observou-se uma carência 
e escassez de dados nos registros existentes na unidade de saúde prisional 
o que não permite fazer uma análise mais aprofundada e crítica da situação 
de gestantes e puérperas na PEFEM. Mesmo assim notou-se uma queda 
acentuada do número de puérperas dentro da PEFEM do ano de 2012 para 
2013, que teve um total de 22 registros de nascimentos. De junho de 2011 a 
dezembro de 2012, cinquenta e uma detentas estiveram em período de 
gestação na PEFEM, e tinham uma média de idade de 24 anos. Na rotina 
da prática assistencial à saúde das gestantes, apenas quatorze (27%) 
passaram por seis consultas ou mais de pré-natal nesse período, 23 (45%) 
tiveram parto normal e 16 (31%) tiveram parto na Maternidade Municipal. Há 
um local específico para gestantes e puérperas, o Berçário, com condições 
especiais inclusive de alimentação, o que inexiste na maioria das 
penitenciárias nacionais, mas apesar disso a unidade não conta com creche 
inviabilizando a permanência de crianças maiores de seis meses junto às 
mães detentas na PEFEM.  
Palavras-chave: Gestantes. Puérperas. Prisão. Rondônia.  
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RESUMO 
 

A humanidade faz uso de drogas desde os tempos mais primórdios, O 
Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, em seu último 
relatório, constatou que cerca de 230 milhões de pessoas, fizeram uso de 
drogas pelo menos uma vez em 2010. A relativa facilidade de acesso e 
administração e o baixo custo unitário do crack são alguns dos fatores que 
estimulam o seu consumo. O presente estudo faz parte do projeto 
“Avaliação do Perfil Clínico dos Usuários de Crack em Tratamento nas 
Principais Cidades do Estado de Rondônia. A amostra foi constituída por 30 
indivíduos dependentes de crack pacientes do CAPSad de Porto Velho – 
RO. Foram utilizados os seguintes instrumentos: Questionário de 
Identificação Sociodemográfico e Questionário de crenças sobre drogas e 
crenças sobre fissura. Os resultados sociodemográfico condizem com o 
perfil do típico usuário de crack, predominantemente do sexo masculino, 
jovem adulto, com baixa escolaridade e solteiro, as crenças mais 
disfuncionais foram: acreditar que a fissura os leva a usar droga, acreditar 
que a dependência química não é um problema, acreditar que a 
dependência química é causada por outras pessoas e acreditar que não 
consegue controlar a ansiedade sem usar drogas. As crenças disfuncionais 
sobre as drogas e sobre a fissura são solidificadas pela própria experiência 
do uso de drogas, elas precisam ser modificadas, a partir desse 
conhecimento é possível adequar as intervenções terapêuticas ao paciente 
e, dessa forma, aumentar a eficácia do tratamento. Para uma intervenção 
mais eficaz é necessário levar em consideração as crenças disfuncionais e 
mal adaptativas do paciente, assim como também o seu conhecimento 
sobre a sua doença, se faz necessário sessões de grupo terapia com 
psicoeducação para que os pacientes conheçam mais sobre os efeitos da 
droga em seu organismo, apreendam estratégias para lidar com a fissura 
para consequentemente evite ter uma recaída, e aprendam a identificar 
seus pensamentos disfuncionais e questiona-los de forma realista. Sugere 
que esses achados sirvam como parâmetro para o planejamento de 
estratégias de intervenção no tratamento desses pacientes.  
Palavras-chave: Crack. Fissura. Crenças.  
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RESUMO 

  
Segundo Laranjeira (2007), 52% dos brasileiros e 41% das mulheres acima 
de 18 anos consomem bebidas alcoólicas pelo menos uma vez ao ano. Em 
outro estudo desenvolvido com as maiores cidades do país mostrou que 
6,9% das mulheres brasileiras eram dependentes de algum tipo de bebida 
alcoólica (BRASIL, 2006). A pesquisa está vinculada ao projeto “Consumo 
de álcool em jovens: observação em um grupo de mulheres em Porto Velho, 
Rondônia” e objetiva caracterizar a amostra e fazer a tipificação do 
consumo na população feminina estudada. Estudo observacional do tipo 
descritivo, transversal, de abordagem quantitativa. Realizou-se a coleta de 
dados a partir de entrevistas estruturadas, com aplicação de questionários 
para 550 mulheres jovens de 18 a 25 anos da cidade de Porto Velho - RO. 
Posteriormente foi feita a organização, análise e tabulação dos dados 
obtidas através do software Epi Info 7® e Microsoft Excel 2010®. O perfil 
social e epidemiológico de todas as mulheres entrevistadas encontrado na 
pesquisa foi: faixa etária de 20 a 21 anos, solteira, natural de Porto Velho - 
RO, católica, que mora com a família e não trabalha. Sobre as etilistas, são 
mulheres que beberam pela primeira vez com 15 a 17 anos, em festas ou 
eventos sociais, geralmente para acompanhar o grupo. Costumam beber 
com amigas e amigos em datas comemorativas numa frequência de uma 
vez por mês, ingerindo de 2 a 3 doses/copos por ocasião, com a finalidade 
de reduzir o estresse ou tensão. As que não fazem uso de álcool 
atualmente referiram ser porque não gostam do sabor das bebidas. O tipo 
de bebida alcoólica mais consumida pelas entrevistadas foi a cerveja e a 
prevalência de mulheres que bebem foi de 51,25%, ou seja, praticamente 
metade das mulheres entrevistadas eram etilistas. Muitos dos resultados 
encontrados foram semelhantes aos de outras pesquisas envolvendo o 
consumo de álcool em mulheres na faixa etária pesquisada, que são 
poucos, o que faz desses resultados uma importante fonte de dados 
capazes de serem utilizados para campanhas e futuros projetos que visem 
abordar o tema.  
Palavras-chave: Consumo de álcool. Mulheres. Porto Velho.  
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RESUMO 
  
A atenção à saúde da criança é um campo prioritário dentro dos cuidados à 
saúde das populações, pois se trata de um grupo peculiar em termos de 
desenvolvimento imunológico e de suscetibilidade a doenças infecciosas. 
Nesse contexto, a amamentação exerce uma função primordial como 
primeira linha de defesa imunitária dos lactentes, enquanto as vacinas são 
importantes na prevenção e no controle de doenças infecciosas, embora 
possam desencadear Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV). Esta 
pesquisa, vinculada ao projeto Aleitamento materno como fator de proteção 
contra eventos adversos pós-vacinação se propôs a descrever a ocorrência 
de EAPV em crianças amamentadas e não amamentadas. O estudo de 
caráter descritivo e exploratório foi realizado por meio da aplicação de 
questionário estruturado com a mãe ou o responsável de crianças de zero a 
um ano de idade, cadastradas nas equipes Escola de Polícia e Igarapé II da 
Unidade Básica de Saúde da Família Ernandes Índio. Os dados sobre 
vacinação foram coletados através da Caderneta de Saúde da Criança. Do 
total da amostra, 27 (77,14%) das crianças foram amamentadas na primeira 
hora de vida destas, 77,78% apresentaram algum EAPV. 91,43% das 
crianças que ainda estavam em aleitamento materno (AM), 75% 
apresentaram EAPV. 88,24% das crianças cuja alimentação era AM com 
inserção de outros líquidos ou alimentos também manifestaram algum 
EAPV. As frequências elevadas de AM na primeira hora de vida, e de 
crianças que ainda permaneciam em aleitamento no momento da entrevista, 
podem estar relacionadas às atividades do Programa de Saúde da Família 
(PSF), cujas ações de saúde são voltadas ao grupo materno-infantil. Apesar 
dos bons índices de AM, verificou-se uma frequência elevada de EAPV. 
Ainda que acompanhadas pelas equipes do PSF, constatou-se que a 
maioria das mães não tinha clareza sobre as vacinas e os EAPVs. Devido 
às implicações do princípio de precaução dos EAPVs nem sempre serem 
evidentes para os órgãos de regulamentação e muito menos para a 
população em geral, recomenda-se que até alcançar a plena compreensão 
das interações entre as práticas de alimentação e vacinação, a 
amamentação deve ser fortemente recomendada durante o 
aconselhamento imunização.  
Palavras-chave: Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV). Aleitamento 
Materno.  
Fontes de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq 
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RESUMO 

  
A TB é um grave problema de saúde pública e afeta as populações menos 
favorecidas. De acordo com os dados divulgados pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), em 2012 foram notificados 8,6 milhões de casos novos de 
TB no mundo, com 1,3 milhões de óbitos. Nesse mesmo ano, 450.000 
pessoas desenvolveram tuberculose multirresistente (WHO, 2014). No 
Brasil em 2011 os números são de 69.245 casos, com taxa de mortalidade 
de 3,1 óbitos a cada 100.000 habitantes (BRASIL, 2012). O diagnóstico 
precoce e o tratamento adequado, são fatores importantes para o controle 
da doença (GOLUB, 2006). Este estudo está vinculado ao Projeto 
“Morbimortalidade em Porto Velho-RO: população do entorno das Usinas 
Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau”. Teve como objetivo identificar a 
proporção de casos de tuberculose (TB) na população atendida pela USF 
Ernandes Índio, por meio da busca ativa de sintomáticos respiratórios (SR) 
no período de setembro a dezembro de 2013. Os dados foram colhidos em 
fontes de informações epidemiológicas da USF, como livro de sintomáticos 
respiratórios das equipes; nos prontuários; livros de controle e registros de 
tratamento de tuberculose; livros do laboratório, farmácia, e de prova 
tuberculínica; relatório do Sistema de Informação e Notificação de Agravos 
– SINAN referentes ao período de estudo. Foram identificados três (3) 
casos de TB dentro sete (7) sintomáticos respiratórios registrados, 
equivalendo a uma proporção de 42,86%. Dois eram casos novos e um 
retratamento após abandono; a maioria foi do sexo masculino (66,6%) e em 
maiores de 15 anos; TB pulmonar foi a única forma clínica diagnosticada. 
Para o diagnóstico foi utilizada a baciloscopia de escarro, com positividade 
nos três casos. Em suma, a quantidade baixa de sintomáticos respiratórios 
registrados, não reflete uma vigilância a saúde eficiente por parte das 
equipes, mas sim, um planejamento falho na estratégia de prevenção e 
controle da TB por parte da USF e, em particular, pelas equipes, visto que a 
vigilância epidemiológica é essencial para o planejamento estratégico e 
formulação das políticas públicas de saúde.  
Palavras-chave: Tuberculose. Prevalência. Sintomático Respiratório.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR.  
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RESUMO 
 

No mundo podemos considerar o excesso de peso como um grande 
problema de saúde pública em muitos países. O objetivo do estudo foi 
verificar a prevalência e fatores associados ao excesso de peso em 

escolares do ensino médio.Trata-se de um estudo descritivo e transversal 
de base populacional realizado em 2013/14. A população total estimada de 
escolares em 2013 foi de aproximadamente 14706. O cálculo para 
determinar o tamanho da amostra baseou-se em uma prevalência estimada 
22% de excesso de peso,  erro amostral de dois pontos percentuais com 
nível de confiança de 95%. O tamanho da amostra foi estimada em 1452, 
considerando-se possíveis perdas e recusas, foi acrescido 10%, realizado 
com 1598 escolares. A técnica de amostragem utilizada foi estratificada 
proporcional por estrato. Com base no cálculo do Índice de Massa Corporal 
(IMC). Os pontos de corte adotados foram: normal se zIMC≤ 1,0, e excesso 
de peso, se zIMC>1,0; sobrepeso zIMC>1,0 e ≤2,0, e obesidade >2,0 
(WHO, 2007). Os dados foram analisados no SPSS versão 17.0, com nível 
de confiança 5%. O teste Qui-quadrado e Exact Fisher foi utilizado para 
comparar a prevalência de excesso de peso. A prevalência de excesso de 
peso foi maior nos rapazes aos 17 anos. Os adolescentes, que consomem 
refrigerantes, doces, fastfood e massas quase todos os dias tiveram maior 
chance de apresentar excesso de peso. Nos valores absolutos em relação 
ao excesso de peso foi predominante: classe B e C, ensino fundamental dos 
pais, 3 a 5 moradores, menos de dois irmãos, são ativos, fazem uso por 
menos de duas horas de TV, computador, notebook, tablet, meio de 
transporte carro e moto, percepção de saúde regular, ingere pouca bebida 
alcoólica. Quando a alimentação refrigerante, leite, doces, fastfood, massas, 
hortifrúti consomem quase todos os dias, carne todos os dias. A prevalência 
de excesso de peso foi 22,5% associada a classe social B e C (média alta e 
média), número de irmãos, tempo de tv, tablet, percepção de saúde, 
consumo de refrigerante, doce, fastfood e massa quase todos os dias.  
Palavras-chaves: Obesidade. Sobrepeso. Escolares 

Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
 
 
 



44 

 
Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 

Anais do XXIII Seminário Final do 
PIBIC/UNIR/CNPq-2013/2014 

 ISSN: 1982-7857- On-line 

AVALIAÇÃO DO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E IMPULSIVIDADE 
ENTRE DEPENTES DE CRACK EM TRATAMENTO NO CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (CAPS–AD) DE 
PORTO VELHO –RONDÔNIA 

 

Marta de Almeida  
marthinha.a@hotmail.com  

Prof. Dr. Paulo Renato Vitória Calheiros 
Vit30cpr@hotmail.com  

        Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR  
 

RESUMO 
 

A impulsividade por crack têm sido pouco investigada, especialmente entre a 
população de usuários de crack no estado de Rondônia. O preenchimento dessa 
lacuna, com informações cientificamente sustentadas, pode contribuir para 
melhor uso de atividades terapêuticas em toda rede de atenção, pois, a 
impulsividade é um fenótipo complexo caracterizado por diferentes padrões 
cognitivos e comportamentais que levam a consequências disfuncionais 
imediatas, de médio a longo prazo. A impulsividade é dividida em três 
categorias: impulsividade motora; atencional, e de falta de planejamento. O 
presente estudo faz parte do projeto de Avaliação do perfil clínico do usuário de 
crack em tratamento nas principais cidades do estado de Rondônia, com 
objetivo de avaliar o perfil sociodemográfico e a impulsividade nos usuários em 
tratamento no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD) de 
Porto Velho – Rondônia. Para realização do estudo foram utilizados os seguintes 
instrumentos: termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), questionário 
sociodemográfico e a escala de impulsividade Barratt BIS-11. O estudo contou 
com a participação de 30 colaboradores dependentes de crack que estavam em 
tratamento no CAPS-AD. As informações coletadas foram organizadas em uma 
planilha eletrônica no programa Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS), versão 20.0. A análise dos dados constou de testes estatísticos 
descritivos e de frequências para análise. O nível de significância foi de 5%. 
Pode-se verificar que a população em tratamento no CAPS-AD é predominante 
do sexo masculino (76,6%) e com o ensino fundamental incompleto (53,3%), 
estas características condizem com as literaturas sobre o tema. Analisando a 
impulsividade, através do teste de Spearman, verificou-se uma correlação 
positiva e moderada para quanto mais tardio o uso da cocaína maior a 
impulsividade motora. Pode-se pensar na hipótese de maior comorbidade 
psiquiátrica neste subgrupo em virtude do uso tardio de crack. Entretanto, essa 
situação deverá ser esclarecida através de estudos dirigidos a esse fim. Uma 
outra possibilidade de compreensão desse fenômeno pode estar relacionada 
com a ação da cocaína no organismo. Com os dados encontrados nessa 
pesquisa, sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas abrangendo este 
tema de avaliação neuropsicológica, abarcando as formas de tratamentos mais 
adequadas para este público.  
Palavras-chave: Crack. Impulsividade. CAPS–AD  
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RESUMO 

 
Os venenos de serpentes são alvos de diversos estudos na área da 
proteômica, devido ser composto principalmente por proteínas e peptídeos 
com ampla variedade de atividades biológicas. Dentre esses compostos 
destacam-se as L-aminoácido oxidases (LAAOs), flavoenzimas que 
realizam a catalise da desaminação oxidativa de um L-aminoácido a um α-
cetoácido produzindo amônia e peróxido de hidrogênio. Essa enzima possui 
grande potencial antimicrobiano, sendo um importante foco dos estudos 
com venenos. Para o fracionamento do veneno de Bothrops atrox 
primeiramente realizou-se cromatografia de exclusão molecular, seguido por 
cromatografia de troca iônica e fase reversa. Todas as frações foram 
analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida a 12,5% e atividade de 
LAAO. A atividade antimicrobiana foi realizada pelo teste de microdiluição, 
tendo como objetivo definir a concentração inibitória mínima (CIM) contra 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. O 
fracionamento de proteínas e peptídeos da primeira etapa cromatográfica, 
originou 5 frações que após eletroforese e atividade de LAAO, a fração 
contendo maior atividade enzimática (F1) foi recromatografada em coluna 
de troca iônica, que posteriormente ao teste de LAAO e eletroforese, 
identificou-se atividade enzimática na fração 9, que foi submetida a 
cromatografia de fase reversa, como uma metodologia alternativa ao 
processo de purificação de LAAO, porém com esse método observou-se 
uma grande perda de atividade enzimática. A atividade antimicrobiana 
realizada com o veneno bruto teve uma CIM para S. aureus e P. aeruginosa 
de 25 µg/mL e de 100 µg/mL para E. coli. As frações proteicas da primeira 
etapa cromatográfica (F1, F2 e F3) foi definido a CIM para a F1 de 25 µg/mL 
para as três espécies de bactérias testadas. Para a F2 foi definido uma CIM 
de 50 µg/mL para S. aureus, de 100 µg/mL para P. aeruginosa e de 10 
µg/mL contra E. coli. A F3 teve uma CIM de 50 µg/mL para S. aureus, 10 
µg/mL para E. coli e 100 µg/mL para P. aeruginosa. Portanto devido o bom 
potencial antibacteriano das frações do veneno de B. atrox, torna-se 
importante a purificação e identificação das proteínas presentes nessas 
amostras para realização de novos testes antimicrobianos.  
Palavras-chave: Bothrops atrox, Proteômica, antimicrobiano.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR, CNPq, CEBio, FIOCRUZ, 
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RESUMO 
 

O Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal (2010), 
documento que o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 
Público Federal SIASS/FUNASA/SUEST-RO tem se pautado para pensar na 
reabilitação/readaptação do servidor público, compreende que readaptação é a 
investidura do servidor, indicada por avaliação pericial, em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação sofrida física ou mentalmente. 
Já reabilitação funcional é o processo que visa permitir que a pessoa com 
incapacidade nos níveis físicos e mentais funcionais retorne ao trabalho. Todo 
servidor que apresente redução de sua capacidade funcional terá direito a 
beneficiar-se de reabilitação da sua capacidade laborativa. Nos casos de 
restrição de atividade laboral o manual orienta à recomendação para não 
realização de uma ou mais atribuições do cargo, função ou emprego, cuja 
continuidade do exercício possa agravar a doença do servidor. Sabe-se que a 
reinserção no trabalho é difícil para o trabalhador afastado e para os colegas 
que não sabem como recebê-lo, na maioria dos casos é preciso avaliar a 
necessidade ou não do remanejamento para outro setor. Nessa perspectiva, o 
estudo teve como objetivo discutir desafios do processo de 
reabilitação/readaptação psicossocial dos servidores públicos federais de 
Rondônia, que se encontram afastados por motivos de Transtornos Mentais e 
Comportamentais (CID-10). A metodologia foi qualitativa e documental, 
analisando os diagnósticos e realizando acompanhamentos junto com a 
Psicóloga da equipe multiprofissional do SIASS de cinco servidores públicos em 
processo de reabilitação/readaptação no trabalho. Nos aspectos éticos foi 
apresentado um termo de Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE ao 
coordenador da equipe multiprofissional e à Psicóloga. Observou-se que, dos 
afastamentos, três eram do sexo masculino e duas do sexo feminino, das 
causas de afastamento, de acordo com o CID-10, do grupo F10-Transtornos 
mentais e comportamentais, um foi motivado pelo uso de álcool, outro servidor 
tinha diagnóstico de F19- Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso 
de drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas e outros três servidores 
tinham como diagnóstico o CID F32- Episódios depressivos. Em três dos 
diagnósticos realizados pela Psicóloga tratava-se de vivências que envolviam 
histórias de assédio moral no trabalho.  
Palavras-chave: Reabilitação. Readaptação. Assédio Moral. 
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RESUMO 
 

Esta pesquisa faz parte do projeto “Estudo sobre a saúde da mulher 
encarcerada no Presídio Feminino de Porto Velho” e pretende identificar a 
prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS), além de avaliar a prestação 
da assistência médica preventiva e curativa. Também buscou-se verificar 
medidas de controle ou redução dos agravos mais frequentes relacionados a 
esta patologia. Realizou-se um estudo transversal, com base nos dados 
coletados de prontuários médicos e na aplicação de questionários às detentas, 
caracterizando as condições de saúde e as condições da assistência à saúde. 
Foram entrevistadas 40 presas, com idade entre 25 e 45 anos, com média de 34 
anos. A maioria das entrevistadas, 60% (24), não possuíam ou não haviam 
completado o ensino fundamental. Sobre os hábitos pessoais, foi verificado que 
60% são tabagistas e 100% não realizam qualquer atividade física. A 
circunferência abdominal acima do desejado, considerada maior que 88cm, foi 
encontrada no percentual de 72,5%. Com relação ao índice de massa corpórea 
(IMC), revelou-se que 97,5% apresentam IMC maior que 25 Kg/m², ou seja, 
desfavorável. Apenas 7,5% (3/40) das mulheres eram sabidamente hipertensas 
e realizavam tratamento medicamentoso com anti-hipertensivos, além de 
fazerem acompanhamento ambulatorial. Sobre as detentas sabidamente 
hipertensas elas têm média de idade de 37 anos e três estão com IMC 
desfavorável. Para o controle pressórico, a maioria usa duas ou mais classes de 
anti-hipertensivos. Com relação ao hábito tabágico, todas as hipertensas 
referiram uso do tabaco e história familiar positiva para HAS. Os dados 
referentes à pressão arterial identificados foram: normal: 47,5%; limítrofe: 40%, 
HAS estágio 1: 10%; HAS estágio 2: 2,5%. Podemos concluir que a população 
de detentas do Presídio Feminino de Porto Velho possui vários fatores de risco 
para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, em especial para a 
hipertensão arterial. Ao concluir essa pesquisa, fica clara a necessidade de que 
sejam promovidas ações quanto às patologias no PEFEM, reorganização da 
administração local para sanar ou amenizar os problemas encontrados e que 
interferem diretamente na qualidade e na expectativa de vida das mulheres 
encarceradas, haja vista que o sistema prisional deve ofertar serviço de 
qualidade para a reintegração social e a prevenção de recidivas ao sistema, 
além de uma assistência à saúde em conformidade com a legislação vigente. 
Palavras-chave: Mulheres encarceradas. Assistência médica. Hipertensão 
arterial sistêmica. Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

  
Os resultados apresentados neste resumo estão vinculados ao projeto de 
pesquisa sobre Avaliação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 
Indígenas no DSEI Porto Velho no âmbito das situações especiais e um dos 
objetivos é realizar um levantamento das comunidades indígenas que 
vivenciaram situações especiais no DSEI Porto Velho no período de 2002 a 
2014. Essas situações são definidas como casos de risco iminente; de 
especificidade do processo saúde-doença; situações de impactos econômico e 
social advindos de grandes projetos de desenvolvimento; vulnerabilidade 
derivada do tipo de contato; e exposição a determinados agravos. Esta pesquisa 
foi um estudo analítico, observacional e retrospectivo. Foram avaliadas todas as 
atas do Conselho Distrital de Saúde (CONDISI) no período de 2001 a 2014. Os 
dados foram analisados por meio do método de Análise do Discurso de Bardin. 
Após a leitura de vinte e seis atas totalizando 334 páginas, os dados foram 
classificados em cinco eixos temáticos aqui descritos e acompanhados do 
número de vezes que o assunto foi referenciado nas atas: 1.Condisi (35); 
2.Denúncias e solicitações (39); 3.Administrativos (67); 4.Assistência à saúde 
(55); 5. Outros (13). Foram encontradas situações classificadas como especiais 
entre os indígenas da etnia Pirahã devido à exposição a agravos de saúde 
advindos do contato recente com os não-indígenas. As comunidades do polo de 
Alta Floresta, vulneráveis a situações de risco social e de saúde advindos da 
construção das Hidrelétricas na bacia do Rio Branco, assim como os Diajhui e 
Tenharim devido à construção da Transamazônica na década de 1970. Nas 
aldeias Tenharim do Igarapé Preto, o alto índice de malária na área do Garimpo 
de Cassiterita. O aumento de casos de doenças sexualmente transmissíveis no 
polo de Ji-Paraná (2006), e o alto índice de portadores de hepatite B no polo 
Guajará-Mirim (2008). O aumento de casos de violência e acidentes decorrentes 
do consumo de bebidas alcoólicas entre os indígenas dos polos Humaitá, 
Guajará-Mirim e Porto Velho. E a situação de conflito entre os Tenharim e a 
população local não-indígena. Este estudo aponta para a necessidade de 
avaliação das ações executadas pelos profissionais de saúde para minimizar os 
agravos decorrentes dessas situações especiais e reforça-se que estas ações 
devem ser articuladas com outros setores como educação, esporte, cultura e em 
conjunto com as comunidades indígenas. 
Palavras-chave: Indígena; Situações Especiais; Controle Social. 
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RESUMO 

 
O excesso de peso integra o grupo das Doenças Crônicas não 
Transmissíveis, que juntas causam mais da metade de todas as mortes no 
mundo. Segundo a WHO, em 2008 havia no mundo cerca de 1,5 bilhões de 
adultos com excesso de peso; estima-se que em 2015 esse número 
chegará a 2,3 bilhões, o que caracteriza uma verdadeira epidemia mundial. 
O presente estudo foi verificar a prevalência e fatores associados ao 
excesso de peso de adolescentes matriculados em escolas privadas em 
Porto Velho, RO, Brasil. Foi um estudo transversal de base populacional de 
aproximadamente 14706. Desses, 2528 alunos distribuídos em 13 escolas. 
Amostra baseou-se na prevalência esperada de excesso de peso de 22%; 
erro amostral de dois pontos percentuais; intervalo de confiança 95%; e taxa 
de não-resposta de 10%. O tamanho da amostra do estudo foi de 1096 
escolares. A prevalência de excesso de peso foi de 26,6% (sobrepeso 
20,6% e obesos 6,0%). As variáveis que apresentaram associação 
estatisticamente significativa (p < 0,05) com o excesso de peso foram: sexo, 
atividade física, computador, transporte e tabagismo. Nos hábitos 
alimentares, o excesso de peso mostrou associação estatisticamente 
significativa (p < 0,05) com refrigerante, doce, fast food, massas; e 
hortaliças e frutas. Os adolescentes das escolas particulares apresentaram 
prevalência de excesso de peso alta. As variáveis com maior 
vulnerabilidade ao excesso de peso foram o sexo masculino, atividade 
física, televisão, computador, transporte, refrigerante, doces, fast food.  
Palavras-chaves: Obesidade. Sobrepeso. Escolares 
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RESUMO 

  
Introdução: O estudo é um subprojeto do intitulado “Morbimortalidade em Porto 
Velho-RO: população do entorno das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e 
Jirau” e versa sobre causas externas. Atualmente as mortes por causas externas 
representam um importante problema de saúde pública no mundo. As mortes de 
maior impacto epidemiológico e que atinge populações com diferenças sociais, 
econômicas e geográficas, encontram-se nos grupos de causas externas, são 
elas, homicídios, seguidos dos acidentes de transporte e, posteriormente os 
suicídios. Método: Trata-se de um estudo descritivo de série temporal (2008 a 
2012) sobre a mortalidade por homicídios, acidentes e suicídios na população 
residente no município de Porto Velho-RO, construído a partir de dados oficiais e 
secundários do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 
disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (SEMUSA). 
Os óbitos foram classificados segundo sexo, faixa etária, ano de ocorrência e 
local de residência. Resultados: O perfil das vitimas de mortalidade por causas 
externas, no período estudado, pode ser observado que o maior número de 
óbitos prevaleceu no sexo masculino com percentuais de 82,0%, não havendo 
significativas variações entre os demais anos. No que refere à idade das vitimas, 
observa-se um predomínio na faixa etária de 15 a 29 anos, cujos percentuais 
variaram entre 39,0% em 2008 a 42,0% em 2012, com oscilações percentuais 
nos demais anos. Os óbitos por causas externas ocorrem de maneira crescente 
com o avançar da idade, sendo que após os indivíduos atingirem a classificação 
de idosos (≥ 60 anos) há decréscimo da incidência. Óbitos por acidentes de 
trânsito apresentaram maior ocorrência em todos os anos estudados, no qual os 
percentuais variaram de 43,0% a 48,0% de óbitos entre os homens em relação 
ás mulheres. Conclusão: Em relação à população estudada, os achados deste 
estudo aprestaram dados preocupantes em relação às faixas etárias 
acometidas, destacando os adultos jovens que respondem por grande parte da 
população produtiva no país. Mesmo compreendendo-se a complexidade de 
fatores envolvidos com as causas externas de mortalidade, é preciso questionar 
o impacto das medidas governamentais diante do crescimento observado.  
Palavras-chave: Causas externas. Acidentes. Violência.  
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RESUMO 
 

Introdução: O projeto de pesquisa “Caracterização epidemiológica, clínica e 
laboratorial dos portadores crônicos de hepatite B matriculados no ambulatório 
especializado de hepatites do CEPEM no ano de 2013” tem como objetivo a 
construção do perfil destes pacientes matriculados em primeira consulta no 
serviço de referência de Porto Velho, realizado por meio de uma pesquisa de 
campo e investigação epidemiológica acerca de fatores associados à doença. 
Este estudo vem contribuir com os sistemas de informação em saúde 
relacionados a hepatites virais visando preencher lacunas importantes sobre a 
epidemiologia desta doença. Junto a isso irá contribuir para as ações em saúde 
voltadas à prevenção desta doença, certos de que, mesmo com todo o 
conhecimento acumulado nas últimas décadas sobre hepatites virais, ainda 
permanecem pontos em estudo e a decifrar como os relacionados às formas de 
contágio e a evolução clínica desta doença na população de Rondônia. Materiais 
e métodos: Trata-se de um estudo observacional analítico transversal cujo 
universo amostral é formado por 253 dos mais de 350 pacientes que procuraram 
os serviços de saúde do Ambulatório Especializado de Hepatites Virais do 
CEPEM/IPEPATRO ano de 2013. Foram determinados critérios de inclusão e 
exclusão orientados pelas normas exigidas pelo comitê de ética e para a análise 
estatística foi utilizado o Software EPI INFO 7.1.3®. Resultados: Os resultados 
obtidos foram descritos em três grandes grupos, descrição epidemiológica que 
utilizou como variáveis: sexo, idade, procedência, raça, altura, peso, profissão, e 
os grupos de fator de risco; descrição clínica orientada pelo exame físico 
realizado pelo profissional de saúde que contribuiu com a pesquisa; e descrição 
laboratorial com seleção de exames para análise; os grupos tiveram eu sua 
maioria resultados compatíveis e adicionais aos encontrados na literatura. 
Discussão: Ainda é crescente o número de casos de Hepatite B principalmente 
em Rondônia sendo esta considerada zona de alta prevalência, necessitando 
assim de uma maior divulgação de informações sobre prevenção, diagnóstico e 
tratamento, para que os profissionais de saúde contribuam com a resolubilidade 
do atendimento e para que a população seja meio cuidador refletindo então em 
uma mudança do cenário de saúde na qual a região está inserida.  
Palavras-chave: Hepatites. Epidemiologia. Rondônia.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR. 



52 

 
Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 

Anais do XXIII Seminário Final do 
PIBIC/UNIR/CNPq-2013/2014 

 ISSN: 1982-7857- On-line 

 

 

 

 

 

RESUMOS INFORMATIVOS  

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PIBIC-2013/2014 



53 

 
Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 

Anais do XXIII Seminário Final do 
PIBIC/UNIR/CNPq-2013/2014 

 ISSN: 1982-7857- On-line 

DESEMPENHO PRODUTIVO E ECONÔMICO DE JUVENIS DE 
PIRARUCU (ARAPAIMA GIGAS) SOB DIFERENTES DENSIDADES DE 

ESTOCAGEM 

  
Acsa Otto Luxinger  

acsa.telecel@gmail.com  
Marlos Oliveira Porto  
marlosporto@unir.br  

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR  
  

RESUMO  
  

O Arapaima gigas reúne características que, inicialmente, parecem bastante 
atraentes à piscicultura, tais como: rusticidade, excelente desempenho, 
pode atingir 10 kg no primeiro ano de cultivo, carne de qualidade, com 
rendimento de 57 % e alto valor de mercado. A excelente taxa de 
sobrevivência e o fato de não manifestar canibalismo permite que sejam 
estocados em altas densidades. O tamanho e as densidades de estocagem 
do tanque-rede variam de acordo com a espécie cultivada e influenciam na 
determinação do custo da produção em relação ao capital investido. A 
produtividade torna-se maior, quando os peixes estão em densidades de 
estocagem adequadas. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito de 
diferentes densidades de estocagem na criação de juvenis de pirarucu em 
tanque-rede. O experimento foi desenvolvido na base de piscicultura Carlos 
Matiazi da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Presidente 
Médici, no período de 13 de julho à 19 de outubro de 2013. Foram utilizados 
tanques-rede com tela de 10 mm nas dimensões de 1 m³. Os tanques foram 
dispostos em dois viveiros de 20 metros x 50 metros e profundidade de 1,64 
m, totalizando 1640 m³. Foram utilizados 90 juvenis de Arapaima gigas de 
aproximadamente 20 gramas, distribuídos em delineamento inteiramente 
casualizado em 2, 4, 6 e 8 alevinos/m³ de densidades de estocagem, com 
cinco repetições. Os animais consumiram ração com péletes de 1,9mm a 
40% de proteína. A densidade de estocagem não teve influência sobre o 
ganho de peso médio dos juvenis de pirarucu. Com o aumento da 
densidade de estocagem ocorreu um grau elevado de mortalidade dos 
alevinos, além de redução no peso final e ganho de peso. Nas condições 
deste trabalho a densidade de 5 peixes/m³ apresentou os melhores 
resultados em relação ao peso final e ganho diário dos animais.  
Palavras-chave: Ganho de peso. Nutrição. Produtividade.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq.  
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RESUMO 

  
Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa Análise da Zona de 
Amortecimento das Reservas Estaduais Extrativistas do Estado de 
Rondônia. O objetivo do trabalho foi avaliar a Zona de Amortecimento da 
Resex Rio Preto – Jacundá, nos anos de 1996, ano de sua criação, 2004 e 
2013, baseado na Lei nº 9.985/2000. A pesquisa vem mostrar os danos a 
que vem sendo exposta a Resex Rio Preto – Jacundá, localizada nos 
municípios de Machadinho D’Oeste e Cujubim. Este estudo vem alertar, 
ainda, que a ‘’simples’’ criação de uma Unidade de Conservação, onde as 
restrições das atividades humanas foram fixadas apenas dentro dos seus 
limites legais, não seria suficiente para alcançar os objetivos da 
preservação. A Zona de Amortecimento é o nome que se dá a uma área 
que preenche o entorno da Unidade de Conservação, sendo esta 
regulamentada no ato de criação da unidade ou posteriormente. A pesquisa 
utilizou como recurso de apoio ao seu desenvolvimento o Sensoriamento 
Remoto, por meio da interpretação e análise das Imagens de Satélite 
LANDSAT e RESOURCESAT, e o Sistema de Informação Geográfica – 
SIG, através do uso do Software SPRING/INPE. Baseou-se em informações 
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO, Sistema de Proteção 
da Amazônia – SIPAM, e Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA/RO. A área do entorno da RESEX ao longo dos dezesseis 
anos analisados sofreu aumento nos números de hectares desmatados, 
num total de aproximadamente 26,39% da área da Zona de Amortecimento. 
De 1996 a 2004 houve um incremento da ação antrópica de 9,8%; de 2004 
a 2013 um acréscimo de 16,59% de desmatamento na ZA. Considerando o 
crescente aumento do desmatamento, constatado na pesquisa, acredita-se 
que este pode ser determinante para o comprometimento da integridade da 
Reserva, sendo necessária uma mudança de atitude por parte dos atores 
envolvidos, tanto poder público como a sociedade local.  
Palavras Chave: Reserva Extrativista (RESEX). Zona de Amortecimento. 
Desmatamento.  
Fonte de Financiamento (bolsa): Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq. 
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RESUMO 

 
O Método de Monte Carlo tem sido assim denominado em homenagem ao 
caráter aleatório proveniente dos jogos de roleta de Monte Carlo no 
Principado de Mônaco. Existem registros isolados de sua utilização na 
segunda metade do século XIX. Porem, seu nome desenvolvimento 
sistemático do método e data de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, 
época em que foi utilizado como ferramenta de pesquisa para o 
desenvolvimento da bomba atômica. A simplicidade de seus algoritmos e 
eficiência na obtenção de resultados em condições extremamente difíceis 
justifica sua utilização em diversas áreas do conhecimento, como economia, 
física, química, medicina, entre outras. Atualmente, a denominação “Método 
de Monte Carlo” tornou-se uma expressão geral associada ao uso de 
números aleatórios e estatística de probabilidade. Este plano de trabalho 
teve como objetivo geral estudar e analisar a Simulação de Monte Carlo 
através de um conjunto de algoritmos utilizados na avaliação de fenômenos 
que se caracterizam por um comportamento probabilístico, por meio da 
geração de números aleatórios, o que permite se resolver vários problemas 
com a Simulação de cenários e o posterior cálculo de um valor esperado. 
Alem disto, que esse método admite a implantação de hipóteses adicionais 
nas previsões. Como uma aplicabilidade das técnicas de Monte Carlo neste 
plano de trabalho, aplicamos para o grupo de calibre Z2. O grupo Z2 e o 
grupo das raízes quadradas da unidade, ou seja, Z2 = {1,-1}. A operação do 
grupo e o produto usual de números reais. Utilizamos uma rede 
quadridimensional, onde em cada par de sítios de vizinhos próximos e na 
rede introduzimos um campo de calibre ou variável de elo Uμν do grupo Z2. 
Podemos verificar que nossos resultados para os valores de plaqueta media 
em função da constante de acoplamento β coincidem razoavelmente bem 
com os resultados obtidos em. Ambos os resultados para uma teoria de 
calibre pura Z2 apresentaram uma transição de fase de primeira ordem em 
torno do ponto β =44. 
Palavras-chave: Monte Carlo. Simulação. Teoria de Calibre 
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq.  
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RESUMO 

  
A hematologia é uma ferramenta importante nas avaliações de peixes de 
cultivo, pois permite a identificação e o controle de estresse e/ou 
enfermidades, a fim de assegurar a saúde dos peixes. Objetivou-se avaliar 
as características hematológicas do Pirarucu (Arapaima gigas) cultivado em 
viveiro escavado sob diferentes sistemas de alimentação. O experimento foi 
realizado na Base de piscicultura Carlos Eduardo Matiaze da Unir, RO, no 
período de agosto de 2013 a julho de 2014. 60 peixes com média de 499g e 
40 cm, foram distribuídos em 15 apas na densidade de estocagem de 4 
peixes. Arraçoados três vezes ao dia com ração contendo 36%, 38%, 40%, 
42% e 45% de proteína bruta (PB). Monitorou-se semanalmente o pH, 
oxigênio dissolvido, condutividade e a temperatura da água. Amostras de 
sangue de cada peixe foram colhidas por punção da veia caudal aos 100 
dias experimentais para determinação do hemograma e dos níveis 
plasmáticos. Aos valores médios dos parâmetros sanguíneos  
foram submetidos a anova e regressão para os níveis de PB, aplicando-se 
contrastes ortogonais para se verificar os efeitos lineares e quadráticos. Os 
parâmetros referentes ao hemograma, dado pelos eritrócitos, hemoglobina, 
volume globular, volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina 
corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina corpuscular média 
(CHCM), glicose e proteínas totais não apresentaram diferenças (P>0,05) 
entre os sistemas de alimentação. O colesterol apresentou valor máximo 
(P<0,05) de 120 mg/dl com 35,4% de PB na ração e os triglicerídeos 
máxima de 60 mg/dl no nível 41% de PB. As rações com altos teores de PB 
também apresentavam elevados teores de gorduras, 6 e 8% de EE aos 
42% e 40% PB, respectivamente, o que resulta em aumento de colesterol e 
triglicerideos no sangue. Triglicerideos são diretamente depositados 
(lipídios) e/ou originados da conversão de aminoácidos sob excesso de 
proteína. As variações das concentrações de colesterol e triglicérides pode 
refletir na saúde dos animais e resultar em aumento de gordura no fígado e 
na carcaça, indesejável ao consumidor.  
Palavras-chave: Ganho de peso. Nutrição. Variáveis hematológicas.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR/CNPq e Nutrizon. 
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RESUMO 

 
A existência de tendência em séries temporais de temperatura do ar é 
verificada por meio de testes estatísticos. Este projeto visa investigar 
tendências climáticas nas séries de temperatura do ar média e avaliar a 
eficiência dos principais testes estatísticos utilizados na literatura: o teste 
paramétrico de regressão linear simples e os testes não-paramétricos 
Mann-Kendall, Run e Pettitt. Comparando cada teste na detecção da 
tendência climática. A aplicação do teste de Mann-Kendall e do teste de 
Pettitt apresentaram concordância entre seus resultados, podendo ser 
utilizados na identificação de tendência climática em séries temporais. Já o 
teste de Regressão Linear Simples não foi possível ser utilizado, devido ao 
fato de os dados não atenderem os pressupostos necessários para sua 
aplicação, sendo os testes não paramétricos, mais eficientes neste caso. 
Em geral, os métodos paramétricos são mais poderosos quando 
comparados aos não paramétricos, entretanto se a variável em questão, 
não atende aos pressupostos básicos necessários para sua aplicação, os 
métodos não paramétricos são mais apropriados, possuindo maior poder de 
detecção de tendência.  
Palavras-chave: Mann-Kendall. Teste paramétrico, teste não-paramétrico 
tendência climática.  
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RESUMO 

  
A utilização de poços já há algum tempo vem assumindo importante papel 
no desenvolvimento da humanidade auxiliando, viabilizando e muitas vezes 
constituindo-se em fonte única de água e indispensável no abastecimento 
humano, industrial e agrícola, entre outros. Infelizmente, devido à falta de 
saneamento urbano, o que se observa e a grande contaminação das águas 
subterrânea por infiltração de esgoto doméstico, tornado a água de poços 
rasos e superficiais (poços amazônicos) impróprias para o consumo 
humano. Este estudo visou avaliar a qualidade das águas de poços da 
cidade de Rolim de Moura, estabelecendo uma rede de monitoramento, 
uma vez que este projeto já existe desde 2010 no laboratório de águas da 
UNIR. Os parâmetros de qualidade avaliados foram pH, Dureza, Cor, 
Condutividade Elétrica, Turbidez, Nitrato e Nitrito e analise microbiológica 
(presença de Grupo Coliforme) nos períodos de setembro de 2013 e maio 
de 2014. Os resultados encontrados foram comparados com aqueles 
obtidos em anos anteriores de monitoramento. O principal parâmetro 
analisado foi o microbiológico, onde apresentou um alto índice de 
contaminação por Coliformes e Escherichia coli, principalmente no período 
de águas baixa. Isto confirma que a água do manancial subterrâneo 
continua vulnerável à contaminação antrópica. Como a implantação do 
sistema de coleta e tratamento de esgotos historicamente traz melhorias 
nas condições sanitárias da água subterrânea espera-se que a rede de 
monitoramento da qualidade da água de poços rasos e superficiais da 
cidade de Rolim de Moura mostre esta melhora.  
Palavras-chave: Monitoramento. Água. Contaminação.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR 
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RESUMO 
 
A criação do tambaqui em tanques-rede é uma alternativa viável para as 
propriedades rurais que possuem pequenos lagos e açudes comunitários 
que não podem ser drenados para a despesca. O peixe é a principal fonte 
de proteína de origem animal disponível. Objetivou- se avaliar os efeitos dos 
diferentes níveis de proteína sobre o desempenho produtivo e econômico 
de juvenis de tambaqui criados em tanques-rede. Foram utilizados 300 
juvenis, com peso inicial de 50g até atingirem 250g. 30 tanques – rede de 
1m³ dispostos em viveiro de 1000 m2 e profundidade de 1,64 m totalizando 
1640 m3 de água. 15 tanques redes foram confeccionados com tela de 2,0 
mm e os outros 15 tanques-rede com tela de 15 mm ambos nas dimensões 
1,0 m x 1,0 m x 1,0 m (altura x largura x comprimento), perfazendo 1,0 m3. 
O experimento foi em delineamento inteiramente casualizado, contento 
quatro tratamentos com rações comerciais (diferentes fontes proteicas), dois 
com oito repetições (40% e 36% de PB) e o restante com sete repetições 
(32% e 28% de PB) sendo na densidade de 10 juvenis por m3. Foram 
realizadas duas biometrias uma no inicio e outra no final do experimento. Os 
juvenis foram avaliados quanto ao comprimento do corpo (cabeça ate a 
ultima vertebra caudal) e a largura (nadadeira dorsal até a nadadeira 
peitoral), sendo mensurados com um paquímetro e o peso corporal com 
balança eletrônica. O peso final apresentou efeito quadrático (P<0,05), para 
os diferentes níveis de proteína com valor mínimo de 141,73 g para o nível 
de 35,5 de PB. O ganho médio diário de peso foi maior para o nível de 28 % 
de PB, com efeito quadrático (P<0,05), apresentando valor mínimo de 1,85 
g/dia, para o nível de 36,0 % de PB. Os peixes recebendo a ração com 28% 
de PB apresentaram o melhor valor para conversão alimentar. Recomenda-
se ração com 28% de PB por apresentar maiores valores relacionados ao 
desempenho produtivo e econômico.  
Palavras-chave: níveis de proteína, tambaqui. tanques - rede.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
  
Os mosquitos são insetos dípteros pertencentes à família Culicidae, 
conhecidos também como pernilongos, muriçocas ou carapanãs. O gênero 
Anopheles inclui An. darlingi que é o principal vetor da malária no Brasil.. As 
condições físico-químicas da água são utilizados como formas de avaliar a 
presença ou desenvolvimento de larvas de Anopheles em criadouro. No 
meio urbano os compostos de nitrogênio, pode ser encontrado nas águas 
nas formas de nitrogênio orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato. Por se 
difundir facilmente pode ser tornar bastante tóxico, restringindo a habitação 
em corpos de água. A variabilidade da tolerância de larvas a poluente é 
muitos grande sendo que são mais suscetíveis principalmente a produtos 
nitrogenados. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da amônia na sua 
biologia. Para estudar a resposta das larvas à amônia foram utilizadas 
hidróxido de amônia (amônia comercial). Foram realizados experimentos 
preliminares para definir as Concentrações Letais (CL). O efeito na biologia 
utilizou dois tratamentos: i) controle; e ii) Amônia, com amônia na 
concentração de 2,5 ppm e 5 ppm. Os resultados obtidos de CL50 foi de 
106 ppm e o CL90 foi de 210 ppm. O tempo de desenvolvimento larval foi 
próximo dos encontrado na literatura sendo de 12,5 dias para o tratamento 
de 2,5 ppm e 5 ppm. A taxa de eclosão larval para ovos colocados em 2,5 
ppm e 5 ppm de amônia foi de 66% e 36%, respectivamente. Para o tempo 
para eclosão larval nota-se que em 2,5 ppm as larvas eclodiramligeiramente 
mais rápidas, 2,5 dias em comparação com as larvas criadas com 5 ppm 
(3,25 dias). Não houve diferenças significativas na taxa de mortalidade 
larval nas concentrações testadas. A taxa de pupação e o tamanho dos 
adultos não apresentou diferenças entre os tratamentos, porém quanto à 
emersão dos adultos, tende a ser menor a 5 ppm. Os resultados sugerem 
que o vetor tolera baixas concentrações de amônia visto que sua biologia 
não foi afetada na faixa testada. O assunto ainda é pouco estudado e há 
poucas pesquisas sobre urbanização e a existência de criadouros de 
Anopheles darlingi em local com taxa de poluição acentuada.  
Palavras-chave: Amônia, Anopheles darligi, Tolerância.  
Fonte de financiamento: CNPq 
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RESUMO 

  
A acidez é o principal fator de degradação química do solo e abrange áreas 
extensas de solos nas zonas temperadas e nos trópicos, onde se localiza o 
Estado de Rondônia, diminuindo consideravelmente o potencial de 
rendimento das culturas. A neutralização da acidez do solo, a calagem 
proporciona aumento da concentração de cálcio e magnésio em solução, 
principais responsáveis pela saturação de bases, criando condições 
adequadas para o crescimento normal das culturas. Este trabalho tem por 
objetivo avaliar a necessidade de carbonato de cálcio para corrigir as fontes 
de acidez em solos representativos de Rondônia; avaliar a eficiência e o 
efeito residual do CaCO3 nos diferentes solos.O estudo está sendo 
conduzido no Laboratório de Solos da UNIR incubando 20 solos 
representativos de Rondônia com características físicas, químicas e 
mineralógicas diferentes utilizando o Carbonato de Cálcio como 
reagente.Observou-se que o menores aumentos de pH do solo ocorrem nos 
solos mais argilosos e com maiores teores de matéria orgânica, que são 
responsáveis pela maior quantidade de acidez potencial, já os maiores 
aumentos de pH ocorreram nos solos com menores teores de argila e 
matéria orgânica.  
Palavras-chave: acidez, pH, solo.  
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RESUMO 

  
O presente trabalho teve por objetivo realizar um estudo da chuva de semente 
em trecho de Floresta Ombrófila Aberta Submontana, com aproximadamente 95 
ha, abordando a sazonalidade e o potencial de produção de sementes para a 
regeneração natural. Foram instalados 35 coletores de 1m² confeccionados com 
malha fina de nylon e distribuídos de forma aleatória em sete parcelas 
permanentes de 50x50m. A coleta do material foi feita mensalmente durante um 
ano. A análise dos dados foi feita a partir da riqueza de espécies, densidade de 
sementes, frequência, período de maior produção e tipo de dispersão. Foram 
amostradas um total de 2.391 sementes (68 sem/m2) distribuídas em 50 
espécies. A família com o maior número de sementes foi Annonaceae (15,65 
sem/m2). A espécie Bocageopsis multiflora (Annonaceae) e Ilex affinis 
(Aquifoliaceae) apresentaram densidade total de 12,97 sem/m2 e 10,49 sem/m2, 
respectivamente. A espécie Dialium guianense apresentou maior amplitude de 
produção ao longo do ano (março a janeiro). O período seco (maio-outubro) 
apresentou maior quantidade de sementes (47,4 sem/m2), comparado ao 
período chuvoso (novembro-abril) (20,91 sem/m2), indicando melhor 
contribuição de propágulos para a regeneração durante esse período. A espécie 
Luehea sp. apresentou frequência de 28,57%, podendo ser um indicativo de que 
a espécie ocorra agrupada na área. Em termos de espécie, 20 apresentaram 
dispersão anemocórica e 14 espécies apresentaram dispersão zoocórica. Em 
agosto verificou-se maior riqueza de espécies (27) indicando influencia da 
estiagem sobre a produção de sementes. Portanto, a produção de sementes 
mostrou-se diferente quando comparada ás estações do ano, indicando 
sofrerem influencia dos fatores climáticos. A predominância da ocorrência de 
espécies com dispersão anemocórica pode ser explicada pela presença de 
espécies de estágio sucessional inicial ocorrentes em alguns trechos da floresta, 
onde foi observada a exploração de indivíduos lenhosos, ou então pela tipologia 
florestal. Desse modo, a continuidade dos estudos por período de tempo maior, 
bem como o monitoramento de outros remanescentes de Floresta Ombrófila 
Aberta na região mostram-se necessários para o melhor entendimento da chuva 
de sementes.  
Palavras-chave: Regeneração, produção de sementes, sazonalidade de 
produção.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq.  
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RESUMO 

 
Os povos indígenas possuem um profundo conhecimento sobre o espaço 
geográfico e se interessam por sua representação. Assim, os mapas é uma 
forma de representação do espaço que podem revelar o mundo vivido e as 
reivindicações dos povos indígenas. Dessa forma, esta pesquisa analisou os 
mapas mentais produzidos pelos estudantes indígenas que frequentam o curso 
de Licenciatura Básica Intercultural da UNIR, campus Ji-Paraná, para estudo 
dos impactos ambientais e recursos hídricos percebidos pelos estudantes. Para 
tanto empregou-se a metodologia Kozel de análise de mapas mentais, valendo-
se da interpretação quanto à forma de representação dos elementos na imagem; 
interpretação quanto à distribuição dos elementos da imagem e interpretação 
quanto à especificidade dos ícones. Os resultados revelaram que os estudantes 
indígenas possuem um profundo conhecimento sobre os recursos hídricos da 
região onde vivem; valorizam a forma do rio como padrão de drenagem, que 
variam muito de uma região para outra. Quanto à distribuição dos elementos nos 
mapas, percebeu-se que as aldeias estão localizadas junto aos rios, fato que 
revela a dependência destes povos com os recursos hídricos, seja para a caça e 
pesca, ou para se locomover. Os aspectos particulares revelam que os 
indígenas com contato mais recente apropriam-se de cores não convencionais 
para representação espacial dos recursos hídricos (rios em amarelo). Ao passo 
que os povos de contato mais antigo apropriam-se de cores convencionais, 
como o azul para representar os recursos hídricos. Nas análises dos mapas de 
referência aos impactos ambientais, observou-se que, quanto à forma de 
representação dos elementos na imagem, os indígenas possuem conhecimento 
e reconhecem os impactos ambientais que ocorrem no entorno das terras 
indígenas. Portanto, as representações sugerem que os impactos são mais 
frequentes no entorno, mas que refletem negativamente no interior das terras 
indígenas. Nesse sentido, observou-se que alguns mapas mentais revelam que 
as nascentes dos principais rios estão localizadas fora dos limites das terras 
indígenas, fato que para os estudantes é motivo de grande preocupação, pois 
implica um desequilíbrio dentro da terra indígena. Por fim, estes resultados 
contribuem para a valorização do conhecimento tradicional, que deve ser 
observado em qualquer análise social, ambiental e econômica.  
Palavra-chave: Representação Cartográfica, Terras Indígenas de Rondônia, 
Mapas Mentais.  
Fonte de financiamento: CNPq/UNIR 

 



64 

 
Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 

Anais do XXIII Seminário Final do 
PIBIC/UNIR/CNPq-2013/2014 

 ISSN: 1982-7857- On-line 

CONSUMO PER CAPITA DE ÁGUA TRATADA PARA USO DOMÉSTICO 
DO MUNICIPIO DE JI-PARANÁ-RO 

 
Arione Moraes Pereira  

arione.moraes@gmail.com  
Profa. Ms. Ana Lúcia Denardin da Rosa  

eng.analucia@yahoo.com.br  
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR  

 
RESUMO 

 
A água é de grande importância em todas as atividades humanas, a fim de 
realizar projetos de saneamento eficientes e planejar o gerenciamento dos 
recursos hídricos para reduzir a pressão sob o meio torna-se relevante 
conhecer a média de consumo de água dos municípios, geralmente 
atribuídos pela literatura e tomados valores médios concedidos pelas 
empresas de saneamento. Por isso a presente pesquisa tem como objetivo 
estimar o consumo de água no municipio de Ji-Paraná. Foram aplicados 
339 questionários, 190 domicílios da classe média, 101 da alta e 48 da 
classe baixa, a fim de obter as características dos moradores, das 
residências, o conhecimento e opinião a respeito dos recursos hídricos e 
obter o número da matricula da residência na CAERD. Devido as mais de 2 
trocas de gerência da CAERD/Ji-Paraná no último ano, não foi possível 
obter os dados de consumo das residências entrevistadas a tempo de 
conclusão desse trabalho, porém esses dados já estão sendo levantados. 
As residências possuem em média 4 moradores, com maior frequência de 
faixa etária dos 21 à 40 anos, nível de instrução baixo, possui 7 cômodos 
em média por residência, maior frequência dos domicílios possuem de 6 á 8 
pontos de água. Mais de 50% economiza água para diminuir o valor pago e 
78,44% nunca participaram de campanhas referente preservação dos 
recursos hídricos. As características demonstram a importância da 
educação ambiental desde as séries primárias.  
Palavras-chave: característica das residências; educação ambiental; 
preservação dos recursos hídricos  
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RESUMO 
 
O Método de Monte Carlo (MC) é um método estatístico utilizado em 
simulações estocásticas com diversas aplicações em áreas como a física, 
matemática e biologia. O MC tem sido utilizado há bastante tempo como 
forma de obter aproximações numéricas de funções complexas. Este 
método tipicamente envolve a geração de observações seguindo uma dada 
distribuição de probabilidades e o uso da amostra obtida como aproximação 
da função de interesse. Estudamos o método de Monte Carlo (MC), em um 
primeiro momento, verificando a eficiência do algoritmo de Metropolis ao 
simular o modelo de Ising em três dimensões 3D. Onde comparamos com 
os resultados existentes na literatura. No caso da Simulação Computacional 
para modelos de spins, usamos um tratamento estatístico, obtemos as 
grandezas desejadas a partir das medias no decorrer da simulação de 
Monte Carlo usando o algoritmo de Metrópolis. Determinamos a 
magnetização do sistema para diferentes tamanhos de rede e temperaturas 
verificando o seu comportamento perto da transição de fase. Ao simular o 
modelo de Ising com Monte Carlo e usando o algoritmo de Metropolis para 
atualizar a distribuição dos spins, verificamos que, para o caso específico do 
modelo de Ising tridimensional, o método de Metropolis é eficiente. 
Estudando o sistema próximo ao ponto de transição de fase, pudemos 
observar que a magnetização vai à zero. O comportamento da 
Magnetização e da Susceptibilidade Magnética versus a temperatura 
sugerem uma transição de fase em torno de ___⁄_ ≈ 4.5. Estimamos os 
valores dos expoentes críticos, utilizando Finite Size Scaling. O valor da 
temperatura crítica e dos expoentes críticos obtidos via simulação 
computacional ficaram bem próximos dos valores encontrados na literatura, 
via simulação computacional, para o modelo de Ising em três dimensões. 
Palavras-chave: Monte Carlo. Simulação. Metropolis. 
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
As cores sempre exerceram fascínio sobre a humanidade. Muitos dos 
velhos tecidos encontrados em múmias egípcias eram coloridos. Em toda a 
história, corantes e pigmentos tiveram um papel importante nas atividades 
comerciais. Mesmo nas cavernas, utilizávamos pigmentos para fazer 
inscrições rupestres. Eram, inicialmente, obtidos de fontes naturais, e o uso 
de corantes artificiais só iniciou em 1856. Dentre os pigmentos naturais 
conhecidos podemos destacar os carotenoides. O tucumã é encontrado em 
abundância na região Norte e no Estado de Rondônia, e apresenta uma 
promissora fonte de extração de pigmentos naturais, uma vez que 
apresenta teor significativo de carotenoides, segundo a literatura. Portanto 
este projeto teve como objetivo estudar as propriedades do processo de 
extração dos pigmentos extraídos do mesocarpo e epicarpo do tucumã com 
relação ao solvente extrator e tempo de extração; além das propriedades 
físico-químicas dos mesmos, e a quantificação dos carotenoides totais. O 
fruto de tucumã apresentou grande quantidade de lipídeos, sendo maior no 
mesocarpo (56,3%) quando comparado com o epicarpo (53,6%) em 
conformidade com a literatura. Dentre os métodos usados para a extração 
de carotenos do fruto de tucumã destaca-se o uso da acetona fria; pois 
permitiu a extração de uma maior quantidade de carotenos totais quando 
comparada com o uso de etanol e éter de petróleo. O tucumã apresentou 
valores de carotenos totais próximos aos valores observados para o buriti 

itiu a extração de β-
caroteno e carotenos diidroxilados; e os outros solventes a extração de um 
hidroxicaroteno.  
Palavras chaves: Tucumã, Carotenoides, Pigmentos Naturais. 
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RESUMO 

 
 A pesquisa está vinculada ao projeto “Hidrelétricas do Rio Madeira: Análise 
sobre a Gestão Ambiental e (Re)organização Territorial no Alto Rio 
Madeira”. A área de estudo são as Unidades de Conservação localizadas 
na área de influência das usinas de Jirau e Santo Antônio, ambas 
circunscritas no Rio Madeira, município de Porto Velho/RO. A implantação 
das usinas trouxe vários impactos, dentre eles, analisou-se nesta pesquisa 
as alterações ocorridas nos limites das UC’s, comparando o que se tinha no 
ano de suas criações, a década de 1990, até o período atual, de modo a 
verificar qual a influência da instalação das usinas no Rio Madeira nessas 
unidades, bem como o levantamento das medidas de compensação 
ambientais voltadas a estas unidades. A metodologia está pautada em três 
etapas, a saber: Revisão de Literatura: acerca de compensação ambiental 
(Lei nº 9.985/2000 do SNUC), Estudo e Relatório de Impacto Ambiental – 
EIA/RIMA, entre outros; Coleta de dados em Instituições públicas sobre a 
aplicação de compensação ambiental; Sistematização das informações 
obtidas. Os resultados apontam que das seis (06) UC’s localizadas sob 
influência das usinas, apenas quatro (04) estão recebendo os recursos 
advindos das compensações ambientais. Porém, a destinação destes 
recursos que serviriam para melhor gestão dessas áreas, como a 
estruturação do plano de manejo, regularização fundiária entre outros 
subsídios que poderiam minimizar diversos impactos, não impediu que 
estas áreas fossem revogadas por meio de decretos legislativos no início do 
ano de 2014. Deste modo, conclui-se que a implantação das usinas 
hidrelétricas intensificou os impactos já existentes nas UC’s afetadas, 
reduzindo de modo formal as áreas das unidades existentes na margem 
direita do Rio Madeira, em alguns casos, mudando as categorias de uso 
integral para o de uso sustentável, tornando-as mais vulneráveis a 
descaracterização através de forças políticas, aliada aos grandes 
proprietários de terra, grileiros e fazendeiros existentes na região.  
Palavras-chave: Usinas hidrelétricas. Unidades de Conservação. 
Compensação Ambiental.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

  
O aproveitamento de animais como o Caramujo Gigante Africano na forma 
de silagem ácida pode representar um dos nutrientes de boa qualidade a 
ser empregado na composição de concentrados para animais domésticos. 
Na literatura tem-se que a produção de silagem ácida oferece vantagens 
econômicas, pois exige tecnologia simples e independente de escala, além 
de utilizar material de baixo custo. Neste trabalho avaliou-se a produção, o 
armazenamento e a conservação de silagens fabricadas com o caramujo 
africano, com diferentes níveis de acidez. O estudo foi desenvolvido na 
Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campo Experimental de 
Rolim de Moura. As silagem ácida foram feitas a partir da moagem dos 
animais, após seu atordoamento, sendo condicionadas ambiente ácido com 
o uso de ácido clorídrico (HCl comercial ou muriático) e ácido acético 
(vinagre), sendo gerados os níveis de pH 4,0 e menor que 4,0. Também foi 
avaliada a desidratação dos animais após atordoamento em estufa de 
ventilação forçada de ar nas temperaturas de 65 e 80º C. Mesmo com a 
geração do ambiente ácido não foi possível geral material a ser empregado 
em rações, pois foi observada a evolução de estado de putrefação das 
amostras. Para os tratamentos com a secagem a 65º C e a 80° C em estufa 
de ventilação forçada de ar também não permitiram sanitização do material. 
Na avaliação microbiológica detectou-se a presença de fungos e bactérias, 
comprometendo o uso do material para o fabrico de rações.  
Palavras–chave: Achatina fulica, contaminação, ração alternativa.  
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RESUMO 

  
Desde os anos 70, o processo de ocupação do Território de Rondônia já 
dava conta de que a inserção de grandes projetos de colonização ou de 
infraestrutura seria uma tendência. A pecuarização desde o início do projeto 
de colonização em Rondônia sempre foi uma atividade econômica a ser 
priorizada, embora os projetos de assentamento agrícolas tivessem como 
prioridade a agricultura familiar. Não seria diferente na bacia do rio São 
Francisco considerando que sua ocupação tem origem com a ferrovia, mas 
também nos dos Projetos de Colonização, resultado da política dos 
governos militares no processo de ocupação da Amazônia. Dessa forma, o 
presenta trabalho tem por objetivo principal definir as tipologias de Uso e 
Ocupação da Terra na bacia do rio São Francisco com uso de Sistemas de 
Informação Geográfica a fim de identificar os principais impactos ambientais 
a partir do conceito de Gestão Ambiental. Justificando o critério de estudo 
da bacia do rio São Francisco levou-se em consideração os efeitos do 
empreendimento de Santo Antônio, enquanto motivador de grande fluxo 
migratório observado na fase de construção do empreendimento, onde a 
bacia do rio São Francisco sofre influência direta do reservatório. Para tanto 
utilizou-se metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE que apresenta definições oficialmente reconhecidas dos tipos de uso 
e ocupação da terra. Complementando o método utilizou-se de técnicas de 
geoprocessamento para analisar a evolução do desmatamento da referida 
área de estudo, bem como, trabalho de campo para o mapeamento e 
espacialização dos pontos amostrais pré-estabelecidos em laboratórios e 
executados in loco. Tais pontos foram definidos de 5 em 5 quilômetros com 
base na malha viária do Sistema de Proteção da Amazônia-SIPAM. Como 
resultado temos o mapeamento das tipologias de uso e cobertura da terra 
na bacia, com predominância da pecuária extensiva, e aproximadamente 
40% da área desmatada até o ano de 2011. Tais índices tendem a piorar 
em virtude de mudanças nas restrições de uso de boa parte da bacia, que 
deixou de ser 2.1 para 1.3 de acordo com o ZSEE, necessitando assim, de 
mais austeridade no trato da política ambiental.  
Palavras-chave: Gestão Ambiental. Desmatamento. Uso e Cobertura da Terra.  
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RESUMO 

  
O presente estudo está vinculado ao projeto de avaliação do potencial inseticida 
de fungos sobre pragas urbanas e tem como objetivo avaliar a eficiência do uso 
de fungos entomopatogênicos no combate de Musca domestica, inseto 
considerado praga urbana. Programas de controle de insetos são normalmente 
baseados na utilização de produtos químicos. Porém, existem riscos potenciais 
para o meio ambiente, saúde e ainda problemas relacionados ao 
desenvolvimento de resistência aos inseticidas. A necessidade de reduzir esses 
impactos tem motivado estudos de formas alternativas para o controle de 
pragas, entre elas, a utilização de fungos com comprovada ação inseticida. Para 
esse trabalho foram coletados muscídeos da espécie Musca domestica na área 
do Campus José Ribeiro Filho, Porto Velho, Rondônia, com a finalidade de 
formar colônias destes insetos para posteriores testes e solicitadas isolados 
fúngicos do CENARGEM para teste de patogenicidade no Laboratório de 
Controle Biológico da EMBRAPA Porto Velho. Os bioensaios foram feitos a partir 
da aplicação de três diferentes cepas fungicas em concentração de 1.107 
conídios, sobre imaturos e adultos do inseto alvo. Os isolados de Beauveria 
bassiana CG1059 e CG1067 foram prospectados no Estado de Rondônia. Já o 
isolado de Isaria Fumosorosea CG260 foi prospectado no estado do Rio Grande 
do Sul. Nenhum dos três isolados apresenta relatos de sua aplicação em Musca 
domestica, sendo esse o primeiro trabalho de avaliação dessas cepas fungicas 
sobre o Díptero em questão. A mortalidade constatada nas larvas de M. 
domestica causada pelos diferentes isolados mostrou que não houve uma 
variação significativa entre os tratamentos apresentados. Contudo em relação 
aos adultos as cepas CG1067 e CG260 diferem significativamente da Cepa 
CG1059. Apesar dos dados amostrados demonstrarem que as cepas CG1067 e 
CG260 diferem significativamente da CG1059 para os adultos de M. domestica, 
os valores percentuais de mortalidade são baixos: Obtivemos o máximo de 26% 
das larvas e adultos de M. domestica afetados pelos tratamentos. Outrosssim 
consideramos que nenhum dos três isolados fúngicos (CG1059, CG260 e 
CG1067) na concentração de 1.107 conídios apresentou resultados positivos 
para o controle de adultos e imaturos de Musca domestica.  
Palavras-chave: Controle, Pragas, Fungos.  
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento.  
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RESUMO 
 

A água é considerada um recurso de valor agregado estimável, utilizada em 
várias atividades humanas de forma a satisfazer suas necessidades. 
Quantificar o consumo per capita de água de uma cidade possibilita a 
inserção de ações de controle de demanda, o planejamento e 
gerenciamento dos recursos hídricos e subsídios para a elaboração 
eficiente de projetos de saneamento básico. Portanto o principal objetivo 
desse trabalho foi calcular o consumo per capita de água tratada para uso 
doméstico na cidade de Ariquemes-RO. Foram utilizadas ferramentas de 
geoprocessamento para seleção da área de amostragem, pesquisa de 
campo com aplicação de formulários e dados do consumo mensal de água 
das residências participantes obtidos na companhia responsável pelo 
abastecimento público de água da cidade, a CAERD e teste de correlação 
entre as variáveis estudadas. Foram amostrados 372 domicílios, foram 
selecionados 124 domicílios em cada setor censitário. A média encontrada 
para o consumo per capita da cidade de Ariquemes foi de 166,37 l/hab.dia, 
o setor censitário que teve maior consumo per capita de água foi aquele 
representativo da classe econômica alta e o que teve menor foi o da classe 
baixa. As análises de correlação utilizadas afirmaram com 95% de 
confiança que há diferença no consumo domiciliar de água no período 
chuvoso e no seco e quanto o consumo domiciliar entre os setores 
censitários amostrados.  
PALAVRAS- CHAVE: Abastecimento de água, consumo doméstico de 
água, quota per capita de água. 
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RESUMO 
  
O baixo índice de coleta de esgotos no Brasil tem impulsionado a utilização 
de sistemas individuais e alternativos de tratamento com intuito de 
proporcionar um destino adequado aos despejos domésticos. Desse modo, 
este trabalho justifica-se por debater a eficiência de sistemas simplificados 
de esgotamento sanitário. Assim, o objetivo do presente estudo é analisar 
as condições dos efluentes de dois sistemas: fossa séptica biodigestora e 
os filtros anaeróbios, e verificar se os mesmos podem ser dispostos 
diretamente no ambiente. Os efluentes foram coletados em seis pontos nos 
meses de março, abril e junho de 2014, para análise das variáveis: pH, 
temperatura, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), fósforo total, 
nitrogênio total, sólidos totais, e turbidez. Todos os procedimentos, de coleta 
e análises do efluente foram realizados conforme a metodologia descrita no 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Os 
resultados obtidos para as variáveis pH e temperatura se encontraram 
dentro dos padrões de lançamento de efluente estabelecidos pela 
Resolução CONAMA 357/05. Para os valores de fósforo total, somente o 
ponto 5 apresentou valores abaixo dos valores máximos recomendados 
pela resolução CONAMA 357/05 para ambientes lóticos de classe 3. Os 
valores médios para a remoção de sólidos totais encontrados nos meses de 
março e abril e junho, foram respectivamente, 59%, 55% e 25,33%, valores 
inferiores quando comparado com outro estudo, que obteve uma remoção 
de 91,6% dos sólidos. Portanto, quanto as variáveis pH e temperatura o 
efluente poderá ser lançado no ambiente, no entanto, parâmetros como 
fósforo total e sólidos totais, não apresentam condições indicadas, não 
sendo recomendável a disposição desse efluente no ambiente. Recomenda-
se que seja incluído um pós-tratamento a esse efluente.  
Palavras-chave: Despejos. Eficiência. Ambiente.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar os aspectos alimentares de 
três espécies de piranhas no reservatório da UHE-Santo Antônio, rio 
Madeira. As coletas foram realizadas bimestralmente entre Abril de 2012 a 
agosto de 2013. A dieta das três foi avaliada pelo volume relativo sendo 
agrupados em 13 componentes principais. Os peixes ingeriram uma ampla 
variedade de itens (insetos, restos e peixe, decápodes, vegetal terrestre, 
algas filamentosas e Nematoides). Através do índice de importância 
alimentar obteve o item de maior importância, sendo que para S. rhombeus 
foi Nadadeira de peixe, seguido de S. compressus com Decápode e S. 
hollandii Peixe Não Identificado. As maiores médias de amplitude nicho 
foram de S. rombeus e S. compressus. A sobreposição alimentar entre as 
especies S. rhombeus e S. compressus obtiveram os maiores valores 0,48, 
já entre S. rhombeus e S.hollandii apresentou uma queda 0,30, sendo que 
os menores valores foram de S. compressus e S. hollandii. Com diagrama 
de Vem pode-se entender como as espécies estão sobrepostas no 
ambiente havendo uma intescção maior entre S. rhombeus e S. 
compressus, seguindo está linha de raciocínio quando mais similares 
morfologicamente às espécies serem uma das outras, maior a probabilidade 
de haver sobreposição no tipo de recurso alimentar consumido. A amplitude 
de nicho também segue essa mesma linha hipotética, onde quanto maior a 
variação nas características morfológicas entre os indivíduos da mesma 
espécie, maior a amplitude de nicho. Os resultados observados mostram 
que as três espécies são piscívoras/generalistas, apresentam baixos 
valores de sobreposição e similaridade, além de não terem sido observado 
mudanças significativas na dieta das espécies.  
Fonte De Financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq 
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RESUMO  

  
A cafeicultura é umas das principais atividades agrícolas brasileiras, sendo o 
Brasil o maior exportador deste produto e destacando-se como um dos 
principais produtores mundiais. Em Rondônia a cafeicultura é a cultura perene 
mais difundida no estado, quase sempre associado a agricultura familiar. 
Portando para o sucesso desta atividade, a fase de formação das lavouras exige 
cuidados específicos no manejo, sendo a adubação um dos principais fatores. 
Porém os preços elevados dos fertilizantes minerais possibilita que a adubação 
orgânica seja uma prática essencial na formação dessas novas lavouras, seja 
pela diminuição dos custos de produção ou pela melhoria das propriedades 
físico-química e biológica do solo. Neste sentido, objetivou-se avaliar o 
estabelecimento em campo de mudas cafeeiras submetidas a diferentes doses 
de adubação orgânica. O delineamento experimental foi em blocos casualizados 
com quatro repetições e cinco plantas por parcela, tendo como área útil as três 
plantas centrais. Os tratamentos foram cinco doses do composto orgânico 
comercial (OrganoSuperR), sendo: 1,25; 2,5; 3,75; 5 e 6,25 kg por cova. Aos 18 
meses após aplicação dos tratamentos, avaliou-se: altura de planta, número de 
ramos plagiotrópicos por planta, comprimento do primeiro par de ramos 
plagiotrópicos, diâmetros do caule e da copa. Os dados foram submetidos a 
análise de variância (ANOVA) e ao teste de Shapiro-Wilk (p≤0,05), afim de aferir 
sua normalidade. Foram ajustado modelos de regressão para as doses de 
adubo orgânico quando as variáveis apresentaram diferenças significativas pelo 
teste F da ANOVA, ao nível de 5% de probabilidade. Todos os dados seguiram 
distribuição normal. Não houve efeito significativo para as doses de adubação 
orgânica para todas as características biométricas avaliadas no cafeeiro 
(p≥0,05). Os valores médios para altura de planta, número de ramos 
plagiotrópicos por planta, comprimento de ramos plagiotrópicos, diâmetros do 
caule e da copa foram 89 cm, 48, 76 cm, 48 mm e 138 cm, respectivamente. 
Dessa forma doses crescentes de adubação orgânica inferior a 6,5 Kg por planta 
não é suficiente para incrementar as características biométricas do cafeeiro na 
fase de formação. Sugerem-se novos estudos para confirmação desses 
resultados.  
Palavras-chave: Substrato Orgãnico. Formação de mudas. Coffea canephora.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
A ocupação e apropriação do vasto espaço amazônico, em especial o 
território rondoniense, se deu atrelado ao desmatamento promovido pelas 
massas de colonos, migrantes, ao longo das redes de rodovias e 
concentrados em polos de indução econômica, os espaços cedidos pelas 
florestas foram destinados à pecuária e a agricultura formando novas 
características da paisagem. Tal perda levará a escassez desses recursos 
naturais e dos serviços ambientais ameaçando o desenvolvimento das 
populações locais e de outros grupos humanos que depende desses 
serviços ambientais, com isso indica-se que o incentivo ao estabelecimento 
de novos mecanismos de precificação dos recursos naturais e serviços 
ambientais, considerando os critérios de eficiência e equidade, podendo ser 
uma alternativa para minimizar a pressão sobre as florestas. O presente 
estudo objetivou levantar e caracterizar instrumentos de pagamento por 
serviços ambientais e propor a criação e/ou adequações de instrumentos de 
PSA como instrumento de política florestal no Estado de Rondônia. O 
desenvolvimento do projeto se deu através do levantamento de dados sobre 
instrumentos e mecanismos de PSA e da política florestal do estado, os 
dados referentes foram obtidos da Secretária Estadual de Meio Ambiente, 
legislação pertinente sobre o PSA e meio ambiente, órgãos competentes e 
bibliografias especializadas. Foi analisado o conjunto de leis estaduais, que 
não apresentou nenhum dispositivo que trate de Pagamento por Serviços 
Ambientais, muito embora seja explícito dever da preservação e 
recuperação do meio ambiente, em decorrência disso foi elaborada uma 
proposta de politica florestal focando a manutenção da floresta em pé, a 
recuperação de áreas degradadas e reflorestamento, baseada que a maior 
extensão de cobertura florestal no Estado está concentrada em Unidades 
de Conservação e Terras Indígenas, e, a maior parte da superfície dos 
estabelecimentos agropecuários coberta por pastagens.  
Palavras-chave: Recuperação. Serviços. Pagamentos.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR 
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RESUMO 
  

Macrófitas aquáticas são vegetais visíveis a olho nu, cujas partes 
fotossintetizantes ativas estão permanentemente, ou por diversos meses, 
todos os anos, total ou parcialmente submersas em água doces ou 
salobras, ou ainda flutuantes na mesma. Apesar da riqueza de macrófitas 
aquáticas na região norte do Brasil, em especial no estado de Rondônia, 
poucos estudos tem sido realizados com este grupo taxonômico. O presente 
estudo, vinculado ao projeto Levantamento Florístico de Macrófitas 
Aquáticas na Piscicultura Santa Helena, Alvorada D’Oeste, RO, teve como 
objetivo realizar o levantamento das macrófitas aquáticas de ocorrência na 
Piscicultura Santa Helena, e suas respectivas formas biológicas, 
relacionando-as com os períodos de seca e chuva, para conhecimento e 
registros destas espécies. O levantamento foi realizado bimestralmente nas 
estações seca e chuvosa no período de agosto de 2013 a fevereiro de 
2014. Os espécimes férteis foram coletados em triplicatas de forma aleatória 
para posterior identificação taxonômica. Foram identificadas 24 plantas a 
nível de espécie e duas a nível de gênero, agrupadas em 13 famílias 
botânicas. As famílias que apresentaram maior riqueza de espécies foram: 
Cyperaceae com nove táxons, seguida da família Onagraceae com cinco 
espécies e Pteridaceae com duas espécies. A forma biológica mais comum 
foi emergente com 16 espécies, seguidas de anfíbia com oito, flutuante fixa 
com uma, e flutuantes livre também com uma espécie. O período chuvoso 
teve a maior diversidade com 21 espécies, e no período estiagem foram 
registrados 17 táxons. Dentre os gêneros, Cyperus e Ludwigia, foram os 
mais representativos com cinco espécies cada. As espécies destes gêneros 
apresentam estruturaras morfológicas reprodutivas e adaptativas, que 
permitem permanecer nos ambientes independentes do nível pluviométrico, 
sendo consideradas plantas invasoras e daninhas. O tipo de manejo 
empregado, juntamente com o pastejo e pisoteio do gado nos diques da 
piscicultura se mostrou como um agente selecionador e minimizador de 
variedades de espécies. O levantamento florístico realizado pode ser 
considerado relevante para a região, pois gerou uma lista de macrófitas 
aquáticas, que será útil para o conhecimento destas plantas de ocorrência 
em pisciculturas.  
Palavras–chave: Piscicultura. Manejo. Diversidade.  
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RESUMO 
  
Através do método de Monte Carlo, utilizamos o algoritmo de Banho 
Térmico no modelo de Ising. O nome Banho Térmico vem de uma 
interpretação termodinâmica: considerando-se todas as variáveis que não 
serão modificadas naquele passo como uma espécie de banho térmico com 
o qual a variável a ser escolhida esta em contado. Como alteramos uma 
variável por vez, o Banho Térmico é um algoritmo de atualização local. Ou 
seja, ele mostra exatamente a distribuição de probabilidade local, no qual os 
pontos vizinhos fazem o papel de um campo externo. Sendo assim, após o 
primeiro ano, onde teve como objetivo o estudo de algoritmos, seu 
formalismo, e aplicação ao método de Monte Carlo no Modelo de Ising em 
2D, este ano teve como objetivo a aplicação do conhecimento obtido no 
primeiro ano, para o Modelo de Ising em 3D. Ainda utilizando o Algoritmo de 
Banho Térmico, através de seu formalismo matemático e computacional de 
implementação e comparando com resultados já existente na literatura. 
Inicialmente, foi desenvolvido o algoritmo de Banho Térmico para o Método 
de Monte Carlo em 3D. Usando um tratamento estatístico, obtemos as 
grandezas desejadas a partir das medias no decorrer da simulação de 
Monte Carlo usando o algoritmo de Banho Térmico. Determinamos a 
magnetização do sistema para diferentes tamanhos de rede e temperaturas 
e verificamos o seu comportamento perto da transição de fase. Verificamos 
que, para o caso específico do modelo de Ising tridimensional, o algoritmo 
de Banho térmico é eficiente. Estudando o sistema próximo ao ponto de 
transição de fase, pudemos observar que a magnetização vai à zero. O 
comportamento da Magnetização e do Susceptibilidade Magnética versus a 
temperatura sugerem uma transição de fase em torno de   KBT/J ≈ 4.45. 
Estimamos os valores dos expoentes críticos, utilizando Finite Size Scaling. 
O valor da temperatura crítica e dos expoentes críticos obtidos via 
simulação computacional ficaram bem próximos dos valores encontrados na 
literatura, via simulação computacional, para o modelo de Ising em três 
dimensões.  
Palavras-chave: Monte Carlo. Algoritmo. Banho Térmico  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq  
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RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho foi estabelecer normas DRIS para cafeeiros 
canéfora cultivados em lavouras clonais na Amazônia Sul-Ocidendal. Entre 
agosto de 2013 e Julho de 2014 foi realizado monitoramento nutricional em 
112 lavouras comerciais de cafeeiro canéfora na zona da mata rondoniense. 
A amostragem foliar ocorreu com a cultura no estádio fenológico de grão 
chumbinho. Em cada lavoura foram amostradas vinte plantas com 
desenvolvimento uniformes, onde foram retiradas as folhas, localizadas na 
terceira ou quarta posição de lançamento a partir do ápice dos ramos 
produtivos (plagiotrópicos), na face das plantas referentes aos quatro 
pontos cardeais e sempre na altura mediana da planta. Após obtenção dos 
dados analíticos das concentrações foliares, os teores dos nutrientes foram 
ajustados para decagrama por quilograma (dag kg-1), em seguida, calculou-
se o valor de R, dado pela diferença entre 100 e o somatório dos teores dos 
nutrientes nas folhas: R = 100 - (vN + vP + vK + vCa + vMg+vFe + vMn), em 
que R é o conteúdo de matéria seca da amostra e de outros nutrientes não 
avaliados, e vN, vP, vK, vCa,vMg, vFe e vMn são os teores de N, P, K, Ca, 
Mg, Fe e Mn, respectivamente em dag kg-1. De posse da média geométrica 
(mGeo) calculada para os valores de cada amostra, obteve-se a variável 
multinutriente (zX) a partir da expressão: zX = ln (vX/mGeo), em que zX 
representa o valor da relação multivariada de cada um dos nutrientes 
avaliados (vX). Com os valores de zX de todas as lavouras cafeeiras, 
calcularam-se os parâmetros descritivos – média aritmética (mX) e desvio-
padrão (sX), determinando-se as normas DRIS de relações multivariadas. 
Nitrogênio (N), potássio (K), cálcio (Ca), fósforo (P) e magnésio (Mg) nesta 
ordem são o nutrientes mais exigidos pelo cafeeiro canéfora. As normas 
DRIS estabelecidas para cafeeiros canéfora cultivados na zona da mata 
rondoniense foram (média e desvio padrão): 1,57 e 0,17 (N); -1,19 e 0,28 
(P); 1,63 e 0,25 (K); 1,27 e 0,21 (Ca); -0,51 e 0,32 (Mg); -4,36 e 1,08 (ferro); 
-3,66 e 0,48 (manganês); 5,25 e 0,17 (matéria seca). 
Palavras-chave: Cafeeiro conilon. Método CND. Nutrição de plantas. 
Fonte de Financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
A Amazônia caracteriza-se por apresentar uma enorme diversidade 
biológica vegetal, o que indica a importância dessa região em fornecer 
matéria prima para descoberta de novas moléculas com potencial 
farmacológico. É importante salientar que a terapia convencional para o 
controle da dor e inflamação, principalmente no que diz respeito ao 
tratamento dos eventos crônicos, baseia-se no uso de analgésicos e anti-
inflamatórios. Todavia, os efeitos indesejáveis promovidos por esses 
medicamentos oferecem limitações a sua utilização prolongada na 
terapêutica. O objetivo deste projeto é realizar um estudo fitoquímico com 
plantas medicinais nativas e cultivadas na Amazônia que são utilizadas 
como anti-inflamatória, no combate a dor, visando isolar e identificar 
substâncias naturais capazes de serem utilizadas como novas drogas no 
combate a estas infecções. O isolamento dos princípios ativos será 
realizado através de métodos cromatográficos, a identificação estrutural dos 
compostos isolados será realizada por meio de técnicas espectroscópicas 
de RMN 1H e 13C uni e bidimensional, espectros de infravermelho e 
espectros de massa. Os resultados obtidos foi a identificado da composição 
química do óleo essencial. Em seguida foi elaborado o extrato etanóico 
(PAET,200 g) por percolação a frio. O isolamento dos constituintes fixos foi 
realizado através de cromatografia em coluna de vidro, utilizando-se sílica 
gel como adsorvente e solventes usuais como hexano, clorofórmio, acetato 
de etila e metano, puros ou em mistura de polaridades crescentes. O 
resultado obtido dessa cromatografia de 130 g do PAET em coluna de vidro 
com sílica gel como parte fixa e hexano, clorofórmio, acetato de etila e 
metanol, como fase móvel resultou em 4 eluatos, o eluato hexano (PARTH), 
eluato clorofórmio (PAETC), eluato acetato de etila (PAETAc) e eluato 
metanóico (PAETM). Foi trabalhado o eluato PAETC, onde foi possível 
isolar dois flavonóides, tendo a estrutura de um deles proposta 
parcialmente. Os demais eluatos (PARTH), (PAETAc) e (PAETM) serão 
pesquisados em seguida.  
Palavras-chaves: Plantas medicinais. Piper aleyreanum. Estudo fitoquimico.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 
 

Devido ao crescente aumento da população e, consequentemente, maior 
demanda por alimentos a região Amazônica vem sofrendo avanços 
significativos em áreas agricultáveis. No entanto, há uma grande carência 
em relação aos aspectos corretos de manejo e conservação do solo, 
tornando essa situação preocupante, uma vez que, o uso inadequado afeta 
diretamente a vida do homem. Com intuito de minimizar os desgastes 
provocados em solos agrícolas em sua maioria por plantio de monoculturas, 
sistemas conservacionistas como o Plantio Direto estão sendo adotados. 
Outra importante técnica sustentável é a sucessão de cultivos distintos que 
contribui para a manutenção dos nutrientes no solo elevando sua fertilidade. 
No Estado de Rondônia há necessidade de definir os sistemas mais 
adequados de uso e manejo do solo, definindo também a contribuição sobre 
os aspectos químicos de cada sistema. O objetivo do trabalho foi obter 
índices de pH do solo, P, K, Ca e Mg em áreas sob diferentes manejos. Os 
tratamentos foram quatro sistemas de preparo do solo: PRT: preparo 
tradicional; PDC: plantio direto contínuo PRA: preparo alternativo; PDA: 
plantio direto alternativo e diferentes sucessões de culturas: S/F: soja – 
feijão; M/F: milho – feijão; S/M: soja – milho; M/M: milho – milho. CV: 5,35%. 
O sistema de preparo influenciou o pH do solo, teores de K, Ca e Mg, onde 
o Plantio Direto Alternativo apresentou os maiores valores e o Preparo 
Tradicional os menores. Os teores de P na sucessão M/M tiveram 
correlação significativa com profundidade. Ao contrário, os resultados mais 
elevados de pH do solo e K estavam na sucessão de S/F. Na profundidade 
de 0-10 cm foram encontrados os maiores valores para P, K, Ca e Mg.  
Palavras-chave: Atributos químicos, Qualidade do solo, Manejo do solo.  
Não contou com financiamento.  
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RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho foi estabelecer a faixa de suficiência nutricional e o 
nível crítico foliar para cafeeiros clonais cultivados na Amazônia Sul-
Ocidental. Entre agosto de 2013 e julho de 2014 foi realizado o 
monitoramento nutricional em 112 lavouras comerciais de cafeeiros 
canéfora na zona da mata rondoniense. A amostragem foliar ocorreu com a 
cultura no estádio fenológico de grão chumbinho. Em cada lavoura foram 
amostradas vinte plantas, retirando-se as folhas localizadas na terceira ou 
quarta posição de lançamento a partir do ápice dos ramos plagiotrópicos. O 
material vegetal foi acondicionado em sacos de papel e transportado para o 
laboratório, onde foi lavado, seco, moído e submetido à análise quanto aos 
teores totais de N, P, K, Ca, Mg, Fe e Mn. Após a obtenção dos teores 
nutricionais, utilizou-se o método DRIS de relações multivariadas para 
identificação das lavouras nutricionalmente equilibradas, a partir de normas 
DRIS obtidas do conjunto da população monitorada. Utilizando-se as 
concentrações foliares das lavouras nutricionalmente equilibradas, 
determinou-se o intervalo de confiança (IC) para estimativa da faixa de 
suficiência nutricional (FS) e o nível crítico foliar (NC). Considerou-se como 
FS a amplitude do IC expressando-se os resultados em gramas por 
quilograma (g kg-1) e miligramas por quilograma (mg kg-1) para os macro e 
micronutrientes, respectivamente. Valores abaixo e acima dos limites inferior 
e superior do IC representam teores nutricionais deficientes e altos 
(consumo de luxo e toxidez), respectivamente. Adotou-se o limite inferior do 
IC de cada um dos nutrientes para obtenção do NC que por si, corresponde 
ao limite entre teores considerados deficientes e suficientes. Para os 
macronutrientes, a faixa de suficiência nutricional foi (g kg-1): 23,4-24,4 (N); 
1,4-1,5 (P); 25,5-26,8 (K); 17,3-18,5 (Ca); 2,8-3,2 (Mg) e, para os 
micronutrientes (mg kg-1): 72-86 (Fe) e124-141 (Mn). Para os 
macronutrientes, os níveis críticos foram (g kg-1): 23 (N); 1,4 (P); 25 (K); 17 
(Ca); 2,8 (Mg) e para os micronutrientes (mg kg-1): 72 (Fe) e 124 (Mn).  
Palavras-chave: Método CND. Método DRIS. Nutrição mineral.  
Fonte de Financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

Considerando importância a sobrevivência de culturas que utilizem métodos 
alternativos de cura de enfermidades. Este projeto teve por objetivo realizar um 
levantamento junto às populações rurais residentes na zona da mata do estado 
de Rondônia, referente às plantas utilizadas com propósito medicinal, qual a 
parte da planta utilizada para surtir efeito, a indicação e a dosagem utilizada. A 
área onde foi realizada a pesquisa compreende a Zona da Mata do Estado de 
Rondônia, A pesquisa ocorreu nas Linhas 188, 192 e 196 Norte/Sul localizada 
entre os municípios de Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste, estado de 
Rondônia. Para o levantamento dos dados, foram realizadas entrevista. O 
entrevistador empregou diálogos para direcionar a conversa, baseando-se em 
questionários já estruturados anteriormente, onde se procurou dar mais ênfase 
aos dados etnobotânicos, como indicação terapêutica, parte da planta utilizada 
nas preparações e modo de preparo. A aplicação do questionário foi realizada 
pelos acadêmicos do curso de Engenharia Florestal, mediante assinatura de um 
termo de consentimento livre e esclarecido assinado por cada entrevistado 
(TCLE). Entrevistou-se 97 moradores das linhas, e os dados obtidos foram 
tabulados e analisados usando estatística descritiva, de modo a fornecer 
medidas sobre os resultados em relação ao uso das plantas medicinais. Com 
esse levantamento, foram citados 141 diferentes tipos de plantas para fim de 
cura às doenças, a faixa de idade das pessoas que apresentaram seus 
respectivos conhecimentos em relação estudo variou de 40 a 59 anos (39,58%), 
as partes da planta mais utilizadas foram das partes adultas (71,86%) sendo 
administradas em forma de chá (61,74%). Após a ratificação do herbário, foi 
enviado a UFMT, para extração do principio ativo, e posteriormente testado as 
seguintes espécies: Balsamo (Jatropha multifida L.); Paupereira 
(Geissospermum reticulatum A.H.Gentry); e Ipê-roxo (Handroanthus 
barbatus(E.Mey.) Mattos). Nas oito parcelas demarcadas, foram encontradas 
doze espécies em comum, que também foram citadas pelos sitiantes como 
fitoterárpicos: Cedrela odorata L. (Cedro), Copaífera reticulata Ducke (copaíba), 
Hymenaea coubaril L. (Jatobá), Cecropia sp. (Embaúba), Jacaranda copaia 
(Caroba), Euterpe oleracea (Açai); Luehea divaricata (Açoita cavalo), Amburana 
acreana (Cerejeira), Bixa orellana (colorau), Tabebuia sp. (Ipê), Bauhinia 
variegata (Pata de vaca), Aspidosperma polyneuron (Peroba), Bowdichia 
sp.(Sucupira). 
Palavras-chave: Levantamento. Populações. Tradicionais. 
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 
A fruticultura é uma atividade econômica de elevado potencial de 
exploração. No entanto, moscas-das-frutas podem limitar esta atividade 
para algumas espécies e principalmente quando se trata de exportação de 
frutas. O objetivo foi reconhecer a diversidade de espécies ocorrente e a 
frequência numérica em plantios de citros, maracujá e acerola. Armadilhas 
de garrafa pet foram confeccionadas e utilizou-se suco de uva a 25% como 
atrativo alimentar. Não houve a ocorrência de tefritídeos nas áreas 
avaliadas. Por outro lado, pelo padrão alar e demais características 
morfológicas, uma espécie de Diptera ainda a ser identificada apresentou 
um padrão de similaridade muito alta se comparada à moscas-das-frutas. 
Isso em um monitoramento visando ao controle pode gerar um falso-positivo 
de ocorrência da praga.  
Palavras-chave: Tephritidae, mimetismo, controle de pragas.  
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RESUMO 
 
Parasitóides são importantes agentes reguladores de pragas, sendo que 
uma das etapas básicas para seu uso em controle biológico aplicado se 
refere à adaptação a hospedeiros alternativos. Objetivo foi conhecer 
agentes de controle natural de pragas com potencial de uso em frutíferas 
em diferentes culturas. Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae) foi 

utilizado como hospedeiro alternativo em levantamentos em laranja, 
acerola, maracujá e falsocacau. Armadilhas foram instaladas nestas 
plantas. O parasitismo de T. molitor, como hospedeiro alternativo foi pouco 
efetivo, não permitindo a emergência de parasitoides de uma pupa 
parasitada. Esse hospedeiro ainda não permitiu o estabelecimento do 
microhymenoptera parasitoide da família Pteromalidae em condições 
artificiais. Em cultivo de laranja, percebeu-se grande quantidade de vespas 
predadoras do gênero Agelaia. Importante vespa predadora de insetos 

pragas em controle biológico natural. O baixo número de insetos retrata 
uma condição natural de tentativas de captura de inimigos naturais em 
campo para o inicio de estabelecimento em condições artificiais de criação. 
Palavras-chave: Parasitóide, predador, controle biológico, produção massal. 
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RESUMO 

 
O interesse da comunidade científica sobre as mudanças climáticas e o 
possível impacto sobre os recursos hídricos bem como a discussão acerca 
da disponibilidade do uso desses recursos, que torna necessária a análise 
de estacionariedade em séries de vazão e precipitação, fundamental em 
estudos hidrológicos. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi analisar se 
há ausência ou presença de tendências nas séries históricas de dados de 
precipitação nas estações fluviométricas e pluviométricas da Bacia do Rio 
Ji-Paraná. Para a análise foram realizados os testes de MannKendall e 
Pettitt nas séries de dados das estações. O teste de MannKendall não 
detectou tendência na maior parte das estações. O teste de Pettitt indicou 
mudanças bruscas na maior parte das estações, que pode ser explicado 
pelo fato de se encontrem em sua maioria fora do período chuvoso, em que 
os índices de precipitação são baixos, e um ano que apresenta uma 
concentração maior de chuva pode ser a causa dessas mudanças. A 
estação pluviométrica de Ji-Paraná que apresentou uma tendência de 
acrescimento no aumento do total precipitado para o mês de janeiro. O teste 
de MannKendall não indicou tendência nas estações fluviométricas. O teste 
de Pettitt indicou em algumas estações, a presença de mudanças bruscas 
que pode ser explicado pelo fato de se encontrem em sua maioria fora do 
período chuvoso, em que os índices de vazão são de menor incidência e 
um ano com mais chuvas pode causar essa mudança. A estação 
pluviométrica Fazenda Flor do Campo apresentou tendência em quase 
todos os meses, em contraste com as demais estações da bacia, sendo 
necessário um estudo sobre a coleta dos dados e se necessário, verificar o 
metadado da estação.  
Palavras-chave: MannKendall. Pettitt. Mudança brusca.  
Fonte de financiamento: UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
  
A água é uma das principais vias de transmissão de agentes causadores de 
doenças para os animais domésticos, principalmente bovinos, suínos e 
aves, as quais representam fatores importantes à economia e à saúde 
pública, pois podem acarretar prejuízos econômicos e seus agentes causais 
podem ser transmitidos ao ser humano. Este trabalho procurou correlações 
existentes entre a qualidade da água de dessedentação e a sanidade 
animal em propriedades rurais de Rolim de Moura – RO. Além disso, 
buscou um melhor conhecimento da região e a abertura de um canal de 
comunicação dos proprietários rurais produtores de gado com a 
Universidade e a equipe do projeto, dando assistência aos produtores 
quando necessário. Os resultados mostraram que nos locais que houve 
morte do gado havia ossos em meio ao pasto e também possuía cochos 
descobertos espalhados na propriedade onde eram ofertados 
suplementação aos animais, podendo ser sugestivo de alguma 
contaminação. Em todas as propriedades notou-se a presença de fezes de 
gado próximas às cacimbas, indicativo de alta contaminação por parte de 
bactérias e outros agentes microbiológicos. Os resultados microbiológicos 
da água confirmaram isso. Não houve correlação da sanidade com a 
qualidade da água, entretanto, exames de sangue estão sendo realizados 
para buscar a melhor compreensão entre qualidade da água e sanidade 
animal.  
Palavras-chave: Propriedades. Cacimbas. Laboratório de águas.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR (bolsa) e CNPq (projeto 
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RESUMO 

  
O objetivo deste trabalho foi analisar o custo de oportunidade do uso 
alternativo das áreas florestais, dando subsídio ao poder público na 
elaboração de políticas públicas de desenvolvimento territorial. O custo de 
oportunidade serve também como ferramenta na análise econômica, 
indicando a atividade mais rentável a ser desenvolvida pelo proprietário 
rural. O baixo preço das terras na região Amazônica e a disponibilidade de 
programas de financiamento com juros bem abaixo do mercado 
proporcionam que a atividade pecuária seja viável, mesmo considerando 
que o preço recebido pela produção seja menor do que em outras regiões 
produtoras do país. O mercado de produtos florestais não madeireiros é 
ainda informal e inexpressivo, não sendo dada a devida atenção ao que 
poderia servir como complementação de renda. O trabalho consistiu no 
levantamento de dados relativos à atividade pecuária e aos planos de 
manejo florestal sustentável nos órgãos oficiais, comparando seus valores 
de produção mínimos conforme as pautas que regem os preços no estado, 
e mostrando ao produtor rural a viabilidade econômica das atividades. Os 
resultados mostraram que a pecuária rende R$ 42,79 a mais por hectare se 
comparada com a produção florestal. É preciso que sejam implantados 
meios de conciliar a conservação da floresta com o desenvolvimento, 
sugere-se que sejam adotadas técnicas que proporcionem melhor utilização 
do solo, além da implementação de políticas de valorização da floresta em 
pé, como pagamentos por serviços ambientais e estoque de carbono, 
proporcionando uma economia florestal que seja competitiva com a 
atividade pecuária, o que desencorajaria a derrubada de novas áreas de 
floresta, visto a fragilidade que apresenta o bioma Floresta Amazônica.  
Palavras-chave: Custo de oportunidade. Pecuária. Floresta.  
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RESUMO  

  
A espécie Arapaima gigas, possui grande potencial de cultivo em sistemas 
de produção intensivo pela rusticidade e rápido crescimento podendo 
chegar a 250 kg e 4 metros. O objetivo com este estudo foi avaliar o 
desempenho produtivo de pirarucu em diferentes níveis de proteína bruta 
em rações comerciais, cultivados em viveiro escavado. O experimento foi 
desenvolvido na Base de piscicultura Carlos Eduardo Matiaze da 
Universidade Federal de Rondônia, no período de agosto de 2013 a junho 
de 2014. 60 peixes com ± 500g, oriundos da alevinagem em tanques-rede, 
foram distribuídos 5 rações e 3 repetições, totalizando 15 apas de 48 m², 
divididas por tela galvanizada revestida de pvc, malha 2 x 2 cm, alocadas 
em um viveiro escavado. No manejo alimentar aos 100 dias as rações 
extrusadas sofreram reduções de 8% para 5% da ração ofertada e nos 
níveis de proteína bruta (45-40%; 40-38%; 38-36%; 36-34%; 34-32% de 
PB). As biometrias foram realizadas a cada 60 dias, e as analises físicas e 
químicas da agua, monitoradas semanalmente. O ganho de peso dos 
pirarucus na fase juvenil, não foi influenciado pelos níveis de proteína bruta 
nas rações (P>0,05) apresentando um ganho médio de 3.597 kg no período 
de 100 dias, sugerindo-se um ganho compensatório após entrada nas apas. 
A conversão alimentar aparente (CAA) apresentou média de 2,42 para os 
níveis de proteína bruta na ração (P>0,05). Ao final de 225 dias de cultivo o 
ganho de peso e a CAA dos peixes foram de 6.287 kg e 4,0, 
respectivamente para os diferentes níveis de PB. Os níveis de proteína na 
ração não influenciaram as medidas biométricas, o ganho de peso e 
consequentemente o desempenho dos alevinos de pirarucu no cultivo em 
viveiro escavado.  
Palavras-chave: biometrias, ganho de peso, piscicultura, pirarucu  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR/CNPq, Nutrizon Alimentos, Mar & 
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RESUMO 

  

O desenvolvimento da aquicultura cresce juntamente com as preocupações 
sobre o uso excessivo dos recursos naturais e dos seus impactos 
socioambientais, desta forma justifica-se a atenção destinada a qualidade da 
água, principalmente àquela que resulta de ação das criações intensivas e semi-
intensivas de organismos aquáticos A qualidade da água é regida por 
parâmetros físico-químicos estabelecidos por portarias e resoluções como a 
Resolução 357/CONAMA/2005, que estipula os valores das propriedades físico-
químicas para águas doces destinadas a atividade de pesca ou cultivo de 
organismos aquáticos, para fins de consumo intensivo. O presente estudo teve 
por objetivo avaliar a qualidade da água em uma piscicultura com fluxo contínuo 
de água no interstício do ano. O experimento foi realizado na Piscicultura Santa 
Helena, km 14, TN 13, GB 4, município de Alvorada D’Oeste – RO, a área da 
propriedade destinada para atividade de piscicultura é de 3,0 hectares que são 
distribuídos em 7 tanques para engorda de tambaqui (Colossoma macropomun) 
onde foram escolhidos 3 tanques e o de abastecimento, os pontos de coletas 
foram definidos pela entrada e saída da água, em cada ponto houve a coleta de 
duas amostras, a primeira a 20% (± 36 cm) de profundidade na coluna d’água e 
a segunda a 80% (± 162 cm), onde são quatro amostras por viveiro, totalizando 
20 amostras por coleta bimestral, para as análises de T (ºC), OD, pH foram 
utilizada a uso de sonda multiparâmetro (YSI pro20), para (amônia dissolvida, 
fósforo, nitrato, nitrito) foram realizadas com fotômetro (HI 83099 HANNA) sendo 
usado kit de análise específico para cada parâmetro. A transparência foi medida 
através do disco de sechi. A piscicultura apresentou a maioria dos resultados de 
acordo com o que é estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 para 
águas doce Classe 2, alguns tanques, apresentaram, o parâmetro de oxigênio 
dissolvido (0,95 mg.L-1) bem abaixo do que é proposto pela legislação (4 mg.L-
1) e o fósforo apresentando (3,3 mg.L-1) que esta cima do estabelecido, (0,05 
mg.L-1). Os motivos para esses resultados inadequados estão correlacionados 
com fato de os tanques de piscicultura serem com abastecimento de água 
interligados (de um tanque para o outro), o arraçoamento de fim de engorda, 
período da chuva onde as coletas que apresentaram os menores valores foram 
realizadas em dias nublados e com chuvas em dias anteriores.   
Palavras-chave: Limnologia. Parâmetros físico-químicos. Piscicultura.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq.  
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RESUMO 

  
O pirarucu (Arapaima gigas), espécie carnívora, é o maior peixe de escama de 
água doce e possui grande potencial de cultivo em sistemas de produção 
intensivo pela rusticidade e rápido crescimento permitido a obtenção de altos 
rendimentos e retorno econômico. O objetivo com este estudo foi avaliar o 
desempenho produtivo de pirarucu em diferentes níveis de proteína bruta em 
rações comerciais, cultivados em viveiros escavados e correlaciona-lo aos 
rendimentos de carcaça no abate. O experimento foi desenvolvido na Base de 
piscicultura Carlos Eduardo Matiaze da Universidade Federal de Rondônia, no 
período de agosto de 2013 a junho de 2014. 60 peixes com ± 50g foram 
distribuídos 5 rações e 3 repetições, totalizando 15 apas de 48 m², divididas por 
tela galvanizada revestida de pvc, malha 2 x 2 cm, alocadas em um viveiro 
escavado. No manejo alimentar aos 100 dias as rações extrusadas sofreram 
reduções de 8% para 5% da ração ofertada e nos níveis de proteína bruta (PB) 
(45-40%; 40-38%; 38-36%; 36-34%; 34-32%). A viabilidade econômica da 
produção do pirarucu nos diferentes sistemas proteicos de alimentação mostrou-
se viável a concentração de 40% PB, aos 100 dias de estocagem. Apesar da 
incidência parasitária em trichodina e monogenea na fase de alevinagem, os 
animais tiveram um ganho compensatório na fase de crescimento, chegando ao 
peso médio de 4 kg/peixe. Contudo, o modelo matemático aplicado para os 
níveis proteicos apresentou receita liquida positiva aos 100 dias de estocagem e, 
com a redução nos teores proteicos na segunda fase, atingiu ponto de 
nivelamento aos 29 dias em 36% PB, aos 20 dias em 38% PB e 20 dias em 40% 
PB. Os níveis de proteína não possibilitaram lucro no sistema aos 225 dias de 
estocagem. Relaciona-se a redução no desempenho dos animais na segunda 
fase de avaliação em função da eutrofização na agua do viveiro pelo excesso de 
matéria orgânica oriunda da ração e excretas reduzindo o consumo e 
consequentemente o ganho de peso dos animais. Logo, conclusões mais 
concisas sobre a viabilidade econômica do ciclo produtivo do pirarucu (abate 
previsto para julho 2014) serão melhor definidas aos 12 meses, momento em 
que se correlacionará os custos aos rendimentos de carcaça.  
Palavras-chave: desempenho, nutrição, rentabilidade.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR/CNPq, Nutrizon Alimentos, Mar & Terra 
Ltda. 
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RESUMO  

  
O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico sobre os 
problemas causados pelo caramujo gigante africano, e se há citação de 
trabalhos, quando diz respeito ao uso destes animais para a alimentação de 
outras espécies. A presença dos caramujos principalmente em áreas 
urbanas tem causado grande incomodo a moradores. Principalmente devido 
aos problemas trazido por esta espécie invasora, como: prejuízos 
econômico, ambientais e danos à saúde pública. O aparecimento de 
caramujos tem aumentado no estado de Rondônia nos últimos anos, 
levando a preocupações de entidades públicas. A espécie caramujo gigante 
africano – Achatina fulica, se tornou um grande problema ambiental 
praticamente em quase todo o Brasil. Uma alternativa para “aproveitar” 
estes animais, seria sua utilização como componente alimentar para 
animais domésticos. Nos últimos anos o preço de rações comerciais para 
espécies de interesse zootécnico tem aumentado com isso estes moluscos 
poderiam ser uma alternativa para reduzir os custos da ração. Com as 
visitas nas propriedades urbanas no município de Rolim de Moura - RO, 
para coleta desses animais, pode ser percebido a insatisfação dos 
moradores quanto à presença destes animais. Seu combate está sendo 
realizada mediante o emprego de veneno, aplicação de cal e coleta manual 
seguida ou não de incineração. Em relação ao levantamento bibliográfico 
encontraram-se vários estudos sobre a biologia desses animais e os 
problemas causado pelos caramujos, porém não foram encontrados 
trabalhos sobre seu uso como componentes na alimentação de outras 
espécies.  
Palavras-chave: Achatina fulica, invasão biológica, alimento alternativo. 
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RESUMO  
 

Para se obter uma boa produção de peixes, é essencial que se mantenha o 
controle da qualidade da água, pois diversos parâmetros influenciam no 
bom desenvolvimento da piscicultura. Em vista disso, objetivou-se um 
estudo na base de piscicultura Carlos Eduardo Matiazze através análises 
limnológicas quinzenais de quatro viveiros escavados no período de agosto 
de 2013 a junho de 2014, identificados como 1, 10, 13 e 14. Para alguns 
parâmetros, temperatura, pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, 
amônia e transparência, a análise de água foi feita em situ, através de 
sonda e kit. Alcalinidade, dureza e gás carbônico foram determinados por 
titulometria, em laboratório. A temperatura e o pH mostraram 
comportamento estável durante o ano. O coeficiente de variação de ambos 
(relação entre desvio padrão e média) esteve ente 5 e 6%. As variáveis que 
apresentaram grande variabilidade ao longo do ano foram condutividade 
elétrica e gás carbônico, com valores de coeficiente de variação, chegando 
a valores acima de 60% para ambos em alguns viveiros. Em relação à 
sazonalidade, os maiores valores médios de temperatura, oxigênio 
dissolvido e dureza foram obtidos em período chuvoso e os valores médios 
de pH, condutividade, alcalinidade e gás carbônico foram maiores, alguns 
em período seco, e outros em período chuvoso. O teor de amônia não-
ionizada não foi considerado prejudicial ao desenvolvimento dos peixes, 
provavelmente em razão da baixa biomassa, consequentemente, baixa 
excreção. De acordo com a resolução 357/05 do CONAMA que trata das 
águas de classe 2, destinadas à criação natural e/ou intensiva de 
organismos aquáticos ao consumo humano, e com a literatura específica, a 
maioria dos parâmetros avaliados, são adequados para o bom desempenho 
do cultivo de peixes.  
Palavras-chave: Piscicultura. Qualidade da Água. Sazonalidade.  
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RESUMO 
  
A ocupação humana em áreas de encostas e fundos de vales pode ser 
perigosa e gerar muitas perdas e danos à sociedade. Estes lugares 
possuem uma dinâmica natural que os torna perigosos: inundações, 
erosões de margens, fluxos torrenciais, além de escorregamentos das 
encostas próximas, são fenômenos naturais passíveis de ocorrer nos 
ambientes de fundo de vale e que podem interromper a situação de 
normalidade das comunidades humanas, gerando acidentes, desastres ou 
até catástrofes, de acordo com a intensidade do fenômeno perigoso e com 
a monta de perdas e danos. A bacia do Igarapé dos Tanques é um afluente 
do rio Madeira e situa-se na área urbana do município de Porto Velho, onde 
estão instalados os bairros São Sebastião, Nacional e Panair ou da Balsa. 
Os moradores dos bairros localizados próximos a sua foz no rio Madeira, 
nos bairros da Balsa (Panair) e Nacional, sofrem com enchentes e 
inundações freqüentes e estes eventos são sempre noticiados na mídia 
local. É importante a compreensão da dinâmica hidrológica do Igarapé dos 
Tanques com identificação dos fenômenos que representam ameaças paras 
as comunidades ali instaladas, bem como os fatores ambientais que os 
condicionam. O presente projeto objetivou localizar, mapear e monitorar 
áreas de risco de inundação e desmoronamento na sub-bacia do igarapé 
dos Tanques entre os bairros Panair, Nacional e São Sebastião II 
localizados a noroeste da cidade de Porto Velho-RO, a fim de subsidiar 
futuras intervenções de gerenciamento de áreas de risco Geoambiental e no 
âmbito de políticas de saneamento e habitação utilizando metodologia de 
BRASIL (2004). Com a inundação histórica do rio Madeira a área ficou 
debaixo dágua por 90 dias, sendo classificada como de alto risco.  
Palavras-chave: área de risco; inundação; diagnóstico e monitoramento. 
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RESUMO 

  
As epífitas e hemiepífitas são grupos de plantas que possuem importância 
na composição e estrutura das florestas, além de apresentar grande 
potencial ornamental e de domesticação, ainda pouco explorado para a 
região amazônica, ainda destacam-se pela amplitude e presença em 
diversas tipologias florestais sendo, portanto, um grupo chave para estudos 
da estrutura e dinâmica das florestas rondonienses. O presente plano de 
trabalho teve por objetivo realizar estudos sobre assembleias de epífitas e 
hemiepífitas no interflúvio purus-madeira. O estudo foi realizado na estação 
ecológica do Cuniã, localizada ao norte do estado de Rondônia, entre os 
municípios de Porto Velho (RO) e Humaitá (AM). A metodologia de 
amostragem seguiu as diretrizes estabelecidas pelo PPBio - Programa de 
Pesquisa em Biodiversidade na Amazônia criado pelo Ministério de Ciência 
e Tecnologia – MCT. O PPBio está baseado no uso de protocolos de 
amostragem padronizados e integrados espacialmente, usando 
infraestrutura modular de trilhas e parcelas de amostragem. As parcelas 
medem 250 m de comprimento (linha central) e seguem curvas de nível, 
para minimizar a variação interna. Foram detectados padrões ao longo de 
gradientes terrestres e ripários o que permitiu entender os padrões 
distributivos das espécies e sua abundancia. Estes estudos iniciais visam 
adentrar e aprofundar a predição do componente epífito e hemiepifítico e 
seu potencial econômico, contribuindo assim, para o conhecimento mais 
acurado na disponibilidade de diferentes recursos florestais. Os resultados 
permitiram a detecção dos padrões de distribuição de espécies no 
Interflúvio Madeira-Purus. As informações obtidas servirão de base para 
ações de planejamento e conservação visando o uso de recursos naturais e 
de desenvolvimento na região.  
Palavras-chave: Assembleias de epífitas e hemiepífitas, Interfluvio Purus-
Madeira, PPBio.  
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RESUMO 

  
Os peixes teleósteos apresentam todos os tipos de reprodução sexuada, 
desde espécies gonocóricas, a indivíduos que apresentam sexos 
separados, são machos ou são fêmeas, até espécies com um padrão 
sexual hermafrodita, podendo ocorrer em dois tipos: simultâneo ou 
seqüencial. No primeiro os peixes apresentam gônadas com porções 
masculinas e femininas funcionalmente ativas, enquanto no seqüencial o 
indivíduo pode mudar de sexo, podendo ser classificado protogínico ou 
protândrico. A protoginia ocorre quando o indivíduo é inicialmente fêmea e 
reverte sexualmente para macho, e a protandria é quando o indivíduo é 
inicialmente macho e inverte sexualmente para fêmea. Pode também 
ocorrer o gonocórico incomum, onde um indivíduo tem as duas porções, 
porém apenas uma se desenvolve até completar o ciclo maturacional. 
Coletas para o levantamento da ictiofauna vem sido realizado pelo projeto 
de pesquisa Monitoramento e conservação da ictiofauna do rio Madeira, 
relevaram a presença da espécie Apistogramma resticulosa. Esta espécie 
foi selecionada para estudos com objetivo de determinar a estrutura e 
comprimento para machos e fêmeas, analisar a proporção sexual por 
classes de comprimento padrão, descrever a estrutura gonadal para 
machos e fêmeas e determinar o período reprodutivo. As coletas foram 
realizadas mensalmente de abril de 2009 a março de 2010 e 
bimestralmente a partir desse período a agosto de 2013. Foram analisados 
86 exemplares de Apistogramma resticulosa, com machos sendo 
estatisticamente maiores na classe de comprimento, a proporção sexual foi 
igualitária, e o período reprodutivo foi o mesmo para machos e fêmeas, de 
maio a outubro. Para as fêmeas foram identificados três fases de maturação 
gonadal, imaturo, em maturação e esvaziado, para machos foram 
encontrados apenas duas, imaturo e em maturação. A histologia das 
gônadas evidenciou ovócitos nas fases perinucleolares em testículos de 
macho. Estes dados revelam que esta espécie deve ser tratada de forma 
diferenciada, e sugere que esta espécie possa ser gonocório incomum, não 
excluído a possibilidade de reversão sexual.  
Palavras-chave: Apistogramma resticulosa. Hermafrodita. Gonocórico incomum.  
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RESUMO 

 
A família Dioscoreaceae pertence à ordem Dioscoreales, subordem 
Lilianeae, possui distribuição pantropical, sendo que maioria das espécies 
estão na América do Sul, inclui quatro gêneros, e cerca de 900 espécies, 
possui um grande potencial econômico e nutricional, os rizomas de várias 
espécies são utilizados na alimentação sob o nome de inhame, cará ou cará 
de árvore. No Brasil ocorre somente o gênero Dioscorea, com 130 espécies, 
que se distribuem por todas as formações florestais e campestres, 
principalmente em borda de floresta. Na região Norte ocorrem 29 espécies, 
sendo que 21 são restritas ao bioma amazônico. No Acre ocorrem oito 
espécies de Dioscorea, já o estado de Rondônia existem três espécies 
segundo a Lista da Flora do Brasil. Objetivo deste trabalho foi ampliar o 
conhecimento da flora de Rondônia e enriquecer o conhecimento 
taxonômico da família Dioscoreaceae no estado. Foram analisadas e 
descritas 43 amostras depositadas nos herbários CEN, IAN, INPA, RB e 
RON, as folhas foram medidas e as inflorescências e flores foram 
reidratadas, fotografadas e identificadas através da literatura, além disso foi 
montada uma chave de identificação e verificada a distribuição das espécies 
dentro do estado de Rondônia. Encontrou-se 20 espécies, dentre elas 2 
espécies já registradas para Rondônia, Dioscorea riparia Kunth & Schomb. 
e D. stegelmanniana R. Knuth., e 15 novos registros, D. alata L., D. altissima 
Lam., D. amaranthoides Presl., Dioscorea cf. bradei R. Knuth., D. grisebachii 
Kunth, D. laxiflora Mart ex Griseb., D. leptostachya Gardner., D. marginata 
Griseb., D. olfersiana Klotzsch ex Griseb., D. orthogoneura Uline ex Hochr., 
D. piperifolia Humb & Bonpl., D. polygonoides Humb & Bonpl., D. cf. 
pseudomacrocapsa G.M. Barroso, E.F. Guim & Sucre., D. cf. 
therezopolensis Uline ex R. Knuth e D. trifida L. A espécie D. amazonum 
Griseb., que está listada para o estado, não foi encontrada no material 
analisado. Existem 11 espécies que são restritas ao bioma Amazônico e 5 
restritas a fitofisionomia de Cerrado, a única espécie que ocorre nos dois 
ambientes é a D. stegelmanniana R. Knuth. A maior parte das espécies 
foram coletadas em Porto Velho (10 ssp) provavelmente por ser a região 
mais amostrada no estado.  
Palavras-chave: Flora, Taxonomia, Inhame.  
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RESUMO  
  

Em tanques-rede a disponibilidade de alimento natural é limitada e os peixes 
estão submetidos a um maior estresse. A taxa de fornecimento diário tem 
grande importância econômica e influencia a velocidade do desempenho 
produtivo. Levando em consideração que o tambaqui é adaptado ao ambiente e 
ao manuseio, pode-se então experimentar outras formas de alimento que reduza 
o custo da produção, já que pode afetar a qualidade do pescado e até mesmo 
reduzir o tempo de comercialização. Objetivando a avaliação de desempenho 
produtivo e econômico de juvenis de tambaqui alimentados sob diferentes taxas 
de arraçoamento em relação ao peso vivo dia-1, cultivados em tanques – rede. 
Foram utilizados 180 juvenis, com peso médio inicial de 33,2g.±1,1g. 20 tanques 
– rede de 1m³ dispostos em viveiro de 1000 m2 e profundidade de 1,64m 
totalizando 1640 m3 de água. Fornecimento diário de ração de 40% PB nas 
proporções de 2, 4, 6, 8 e 10% do peso corporal, distribuídos em três refeições 
diárias. Às 08h, 12h e 18h. As medias foram de 29; 5; 7,4 e 95, de temperatura, 
oxigênio dissolvido, pH e condutividade respectivamente. As médias dos 
tratamentos foram analisadas por análise de variância e regressão, utilizando-se 
contrastes ortogonais linear, quadrático e cúbico, sendo adotado α = 0,05. Para 
obter maior produtividade e desempenho foi de 10%, com densidade de 8 
peixes/m³ em tanques – rede. No experimento de 6% de ração em relação ao 
peso vivo dia-1, rendimento de carcaça foi de 184,96g, órgãos e vísceras 
21,00g, cabeça 71,22g. Equivalente a 66,80% de rendimento de carcaça, 7,62% 
de órgãos e vísceras, 25,55% de cabeça. No último tratamento de 10% de ração 
em relação ao peso corporal à média foi de 314,87g/m³; produtividade 
2885,00g/m³; comprimento de cabeça 66,57mm; comprimento de corpo 
223,00mm; comprimento de altura 98,32mm; e ganho médio diário 4,67g. Menor 
custo de produção foi em 2% devido à conversão alimentar ser baixa, é 
recomendável o equilíbrio com conversão alimentar e produtividade. A taxa de 
fornecimento diário de ração que apresentou maior produtividade foi a de 10% 
do peso vivo dia-1 com densidade de 8 peixes/m³ em tanque – rede, sendo a 
taxa de fornecimento diário de ração de 2% do peso vivo dia-1 a que apresentou 
a menor conversão alimentar aparente, porém menor também em produtividade, 
ou seja, as taxas de alimentação intermediárias de fornecimento de ração de 4 e 
6% do peso vivo dia-1 são as recomendadas para se ter maior produtividade e 
retorno econômico do tambaqui criado em tanque – rede.  
Palavras-chave: Tambaqui. Tanques - rede. Taxa de arraçoamento.  
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RESUMO 
  
Os mosquitos são insetos dípteros, conhecidos como pernilongos, sendo 
estes importantes transmissores de dengue. A dengue é uma doença 
transmitida por mosquitos do gênero Aedes e estes são os únicos vetores 
dessa doença, causando 716 casos de dengue hemorrágica, com 32 óbitos 
entre 1970 e 1997 no Brasil. Diante a problemática, uma alternativa 
moderna é usar substâncias com ação repelente com a utilização de 
extratos vegetais como o óleo de copaíba, para prevenir picadas evitando 
doenças causadas por mosquitos. O projeto teve como objetivo avaliar o 
índice de proteção e dose efetiva do óleo essencial de copaíba (Copaifera 
multijuga) contra Aedes aegypti. Os testes foram realizados com nove 
concentrações diferentes (ppm: 5, 10, 25, 50, 125, 250, 500, 750 e 1000), 
controle negativo (tratado com solvente) e positivo (tratado com DEET). 
Para a realização dos testes preliminares, o óleo essencial de copaíba foi 
diluído em etanol e posteriormente com água destilada para obterem-se as 
concentrações a serem testadas. Vinte mosquitos foram inseridos em copos 
com a tela tratada com a concentração a ser testada, o outro com repelente 
e o último sem tratamento. Foram observados e anotados durante 10 
minutos com estímulo pelo antebraço de dois voluntários, e de 1 em 1 
minuto, as ações de sondagens e pousos em tela. Primeiro calculou-se a 
média de pousos e sondagens de cada concentração, do DEET e controle 
negativo dos dois voluntários para posteriormente calcular o Índice 
Proteção. O Índice de Proteção (P) médio do óleo de copaíba nas 
concentrações testadas contra sondagens de A. aegypti ficou em torno de 
33% enquanto o de DEET teve 97%, visto que o índice de repelência eficaz 
é entre 50% a 99,9%. Como não foram observadas diferenças nas 
concentrações testadas, não foi possível calcular as DE50 e DE90 e novas 
concentrações mais elevadas deverão ser testadas no futuro.  
Palavras-chave: Repelente, Copaíba, Índice de Proteção.  
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RESUMO 

 
A falta de sistema de distribuição de água de abastecimento e a má 
qualidade das águas de poços artesianos têm influencia direta pelo 
aumento no consumo de água mineral no Estado. Face ao exposto, o 
presente trabalho tem por objetivo avaliar a potabilidade das águas 
minerais, em embalagens de 20 L, de diferentes marcas e lotes 
comercializadas em Porto Velho – RO. Para isso, foram necessários 
implementar e otimizar metodologias de analises químicas, físico-químicas e 
microbiológicas levando em consideração os parâmetros de qualidade e 
comparando os resultados com os rótulos das águas minerais e as 
especificações exigidas por lei. Das amostras avaliadas 60% estavam 
contaminadas por coliformes totais e 25% por coliformes, e 45% do total 
estava imprópria para o consumo humano. Outro parâmetro analisado foi de 
amônia, este se pode afirmar que tem influencia direta a contaminação 
recente, pois as amostras livres de contaminação a concentração de 
amônia estava abaixo de 0,020 mg/L, o oposto aconteceu quanto a maioria 
das amostras contaminadas. Na analise dos rótulos das águas minerais 
apenas duas marcas apresentaram rótulos dentro das especificações 
exigidas por lei. Com os resultados alçados, notou-se que três das marcas 
possuem falhas na higienização das embalagens, outra, porém, decorrente 
de contaminação da maioria das amostras, pode-se afirmar que a origem da 
contaminação é ainda na fonte ou a manipulação incorreta durante o 
processo de envase. Assim sendo, apenas os parâmetros coliformes totais 
e fecais estavam acima do valor máximo permitido. E mais, apesar da 
fiscalização realizada pelos órgãos competentes do Estado, águas 
comercializadas estão fora dos padrões da legislação vigente.  
Palavras-chave: Água mineral, Química analítica, analise microbiológica.  
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RESUMO 
  

A ordem Gymnotiformes abrange os peixes que são conhecidos 
popularmente como “peixes elétricos”. Esses peixes tem uma morfologia 
externa bem particular e distinta de outras ordens, como exemplo, o corpo 
alongado e ausência das nadadeiras pélvicas, dorsal e caudal. A família 
Apteronotidae é a maior e mais diversa dentre os Gymnotiformes, sendo a 
espécie Sternarchella calhamazon, a mais abundante e habita 
principalmente os canais dos grandes rios de águas brancas da Amazônia. 
Apesar de ser considerada uma espécie comum, não existem estudos sobre 
a biologia dessa espécie, logo acreditamos que tenha adaptações quanto às 
adversidades desse compartimento do ambiente. Com o intuito de contribuir 
com a compreensão da biologia da espécie alvo, no trecho estudado do rio 
Madeira, e responder questões relevantes como: será que o pulso de 
inundação influência a reprodução da espécie em estudo? Foram realizados 
a caracterização da morfologia das gônadas de fêmeas e machos, a 
estrutura em comprimento da população e o período reprodutivo da espécie, 
com coletas realizadas entre as cidades de Nova Mamoré e Porto Velho, 
em Rondônia, compreendendo aproximadamente 450 km de extensão, com 
15 locais de amostragens. Foram analisados 94 exemplares de 
S.calhamazon sendo o menor 70 mm e o maior 165 mm. A análise de 
estrutura em comprimento da espécie estudada demonstrou que a classe 
de comprimento padrão predominante encontrava-se entre 118 e 130 mm. 
A menor fêmea madura mediu 140 mm e o menor macho maduro mediu 
138 mm. Histologicamente as gônadas de Stermarchella calhamazon segue 
o mesmo padrão morfológico de outras espécies da mesma ordem. Foi 
observado para as fêmeas 6 fases de desenvolvimento ovocitário, e 4 fases 
de desenvolvimento ovariano, e para macho as 4 fases de desenvolvimento 
da linhagem espermatogênica e 2 fases de desenvolvimento testicular.A 
maior parte dos exemplares amostrados foram considerados ainda jovens. 
Aparentemente a espécie se reproduz no período de águas altas, como a 
maioria das espécies que utilizam rios com planícies de inundação, porém 
pelo baixo número de exemplares aptos a reprodução amostrados, esta 
informação deverá ser melhor investigada.  
Palavras-chave: Apteronotidae. Sternarchella calhamazon. Biologia reprodutiva.  
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RESUMO 

 
O estudo das plantas cresce anualmente no Brasil e no mundo. Aumentando o 
interesse e o conhecimento pelos componentes químicos das plantas, em 
especial aquelas de utilizadas na medicina tradicional, úteis para a manutenção 
da saúde e da qualidade de vida. No Brasil, os óleos de copaíba são 
amplamente utilizados na medicina popular sendo administrados oralmente e 
por aplicação tópica. Na Região Amazônica, o uso do óleo de copaíba é tão 
extenso, que a copaíba destaca-se como a planta medicinal mais utilizada e 
conhecida pela população. Este projeto tem o objetivo de realizar o estudo 
fitoquímico, avaliar as possíveis atividades antinociceptiva, antiinflamatória e 
antiulcerogênico do óleo essencial, extrato etanólico e substâncias isoladas das 
folhas e do óleo resina de Copaifera multijuga (Leguminosae). Podendo isolar e 
identificar os constituintes químicos fixos e voláteis. Sendo realizado em duas 
etapas: a primeira envolveu o estudo fitoquímico do óleo essencial das folhas e 
óleo resina de C. multijuga, e a segunda envolverá a avaliação das atividades 
biológicas. A extração dos constituintes voláteis das folhas (OEFCM) e do óleo 
resina (OEORCO) de C. multijuga foi realizada através do método de arraste a 
vapor d’água. As folhas foram submetidas à extração dos constituintes fixos por 
percolação a frio com etanol, obtendo o extrato etanólico das folhas (EETCM). O 
fracionamento de EETCM foi realizado através de cromatografia em coluna de 
sílica, utilizando sílica gel como fase fixa e hexano, clorofórmio, acetato de etila 
e metanol como fase móvel, obtendo os eluatos hexanico (EETCMH), 
clorofórmio (EETCMC), acetato de etila (EETCMAC) e metanolico (EETCMM). 
Foi identificada a composição química do óleo essencial das folhas e do óleo 
resina. A cromatografia do óleo resina após extração dos constituintes voláteis 
levou ao isolamento de um composto em fase de identificação estrutural. A 
obtenção dos dados espectroscópicos de ressonância magnética nuclear de 
hidrogênio-1 e carbono – 13 estão em andamento. A cromatografia em coluna 
de sílica gel do eluato EETCMC encontra-se em andamento. A cromatografia 
dos eluatos EETCMH, EETCMAC e EETCMM, assim como, a avaliação 
biológica dos eluatos e das substâncias isoladas, serão estudadas e 
pesquisadas em seguida.  
Palavras-chave: Amazônia. Plantas medicinais. Fitoquímica.  
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RESUMO 

 
Dentre os nutrientes requeridos pela cultura do feijoeiro, o nitrogênio é 
aquele de maior exigência. Dentre as formas de fornecer este às plantas 
está a adubação nitrogenada e a fixação biológica do nitrogênio realizada 
por bactérias do gênero Rhizobium que captam o nitrogênio atmosférico e 
torna-o assimilável pelas plantas. No entanto, para que está fixação ocorra 
de maneira satisfatória é necessário o correto suprimento de molibdênio 
pois este á parte de duas enzimas fundamentais à fixação biológica, a 
nitrogenase e a nitrato redutase. Nesse sentido o objetivo do trabalho foi 
avaliar o rendimento do feijoeiro ante ao parcelamento das adubações 
molíbdica e nitrogenada. O delineamento experimental foi em blocos 
casualizados em esquema de parcelas subdivididas 2x4+1, sendo o 
primeiro fator constituído por diferentes nutrientes (N e Mo), o segundo fator 
diferentes parcelamentos da dose recomendada (1, 2, 3 e 4 aplicações) e o 
tratamento adicional não recebeu nenhum dos nutrientes acima citados. 
Não houve efeito significativo de nenhum dos nutrientes fornecidos nem de 
nenhum dos parcelamentos. Houve ocorrência de nematóides-das-galhas 
na área experimental, o que pode ter contribuído para a não significância 
dos tratamentos, porém observou-se a não ocorrência de infestação por 
nematóides na área que recebeu adubação molíbdica, que pode ter ocorrido 
por ataque em reboleiras ou alguma interação entre bactérias do gênero 
Rhizobium e nematóides do gênero Meloidogyne. Não há, na literatura, 
relatos dessa possível interação, logo recomenda-se o estudo dessa 
possível interação para obter resultados mais concretos, além da repetição 
do experimento em local sem ocorrência de nematóides para verificar se 
persiste a não significância dos tratamentos.  
Palavras-chave: Feijão, Adubo, Nematóide.  
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RESUMO 

  
Em 2008, o Estado de Rondônia se tornou mais uma vez palco de novas 
dinâmicas e transformações territoriais, sediando a implantação de dois 
empreendimentos hidroelétricos no alto rio Madeira. A bacia do rio São 
Francisco que incorpora a bacia aqui estudada (Igarapé do Contra) sofreu e 
vêm sofrendo influência de modo direto ou indireto das UHE instigando o 
fluxo migratório. Soma-se ainda outro importante motivador para o estudo 
de vulnerabilidade na bacia do Igarapé do Contra um cenário que 
apresenta-se no final dos anos 90 com uma desconfiguração na paisagem 
através da introdução do plantio da soja e da pecuária. No início do século 
XXI, os grandes empreendimentos que passam a expressar esses 
processos de desconfigurações da paisagem indicado pelo crescimento do 
desmatamento. Assim, o objetivo geral do estudo é o monitoramento e a 
identificação, por meio da mensuração dos índices de vulnerabilidade da 
bacia do Igarapé do Contra a fim de subsidiar as tomadas de decisões do 
poder público a partir do conceito de Ecodinâmica de Tricart (1977). O 
método adotado foi adaptado de Crepani (2001) e de Brasil (2006), 
considerando as análises das variáveis físicas e a incorporação do Uso e 
Ocupação da Terra, propondo ainda dois cenários na qual o primeiro é uma 
análise do potencial da Vulnerabilidade Natural à Erosão e o segundo, uma 
análise da Vulnerabilidade Natural à Erosão incorporando a variável de Uso 
e Ocupação. Como resultados, no cenário 1 a bacia foi enquadrada com 
91,11% na classe morfodinâmica medianamente estável/vulnerável e 7,50% 
como moderadamente vulnerável. No cenário 2, com a incorporação do Uso 
da Terra ocorre um aumento significativo em relação à vulnerabilidade da 
bacia, quase duplicando o valor percentual de vulnerabilidade em relação as 
áreas circunscritas na classe morfodinâmica moderadamente vulnerável 
passando de 7,50% para 11,36%.  
Palavras-chave: Vulnerabilidade. Erosão. Uso e Cobertura da Terra.  
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RESUMO 
 
Esta pesquisa teve como objetivo medir o índice de sobrevivência e 
crescimento de cinco espécies florestais (Genipa americana L., Tabebuia 
Alba, Tabebuia avellanedae, Myracrodruon urundeuva e Myroxylon 
peruiferum L.Allemão) numa área de pastagem abandonada, após 02 anos 
de plantio. A pesquisa está sendo conduzida na Fazenda Bergamin, 
localizada na linha 184, 09 km ao sul da cidade de Rolim de Moura. O 
delineamento experimental foi de blocos ao acaso com 6 repetições, sendo 
cada repetição representada por 3 plantas, totalizando 18 plantas por 
espécie. Os tratamentos estão dispostos em esquema fatorial 3x5, sendo o 
primeiro fator três tratamentos e o segundo fator cinco espécies florestais. 
As mudas foram plantadas em sistema de quincôncio com espaçamento 
entre plantas de 3,0 m e entre as linhas de 1,5 m. As análises estatísticas 
foram fe itas utilizando-se o programa computacional ASSISTAT Versão 7.6 
beta 2013 (SILVA, 2013). O crescimento das mudas foi acompanhado 
trimestralmente, medindo-se o DAS (diâmetro à altura do solo) e altura total. 
A sobrevivência das mudas foi calculada segundo a fórmula σ = s / N. Ao 
final de 02 anos após o plantio observa-se que os adubos orgânicos 
utilizados no experimento não proporcionaram diferença estatística 
significativa em termos de crescimento em diâmetro; no entanto, com 
relação ao incremento em altura as diferenças foram significativas ao nível 
de 1% de probabilidade, tendo a adubação orgânica com esterco bovino 
apresentado os melhores resultados em incremento. Também se observa 
que houve diferença significativa com relação às variáveis DAS e Altura 
para as espécies. De um modo geral observa-se que as mudas 
comportaram-se de modo bastante variado em termos de crescimento e de 
respostas aos diferentes tipos de adubos, de modo que algumas até 
cresceram melhor em tratamentos não adubados.  
Palavras-chave: Estabelecimento, Recuperação Áreas Degradadas, 
Revegetação. 
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RESUMO 

  
O pirarucu (Arapaima gigas) é uma das maiores espécies de peixe de água 
doce fluviais e lacrustes brasileiros. Apresenta desempenho zootécnico 
desejável para cultivo intensivo, além de possuir ótima aceitação comercial. 
O trabalho teve como objetivo analisar o rendimento de carcaça, manta e 
subprodutos do pirarucu, a fim de estabelecer padrões de peso 
economicamente viáveis para a comercialização da espécie. O estudo foi 
realizado no Frigorifico Zaltana Pescados, na região de Ariquemes, onde 99 
exemplares de pirarucus cultivados em viveiros escavados, foram alocados 
em seis classes de peso (8 a 9,9 kg; 10 a 11,9 kg; 12 a 13,9kg; 14,0 a 19,9 
kg; 20,0 a 27 kg e 28 a 43 kg). As medidas morfometrias dadas pelos 
comprimentos, assim como o peso de todos os resíduos do abate dados 
pelo peso das vísceras, cabeça, couro com escamas, espinhaço e espinho 
apresentaram médias maiores (P<0,05) quanto maior o peso do pirarucu. 
Apesar do rendimento de carcaça ser crescente, aumentando 668 gramas 
para cada kg de peso ao abate variando de 66 a 72% quanto maior a classe 
de peso, o rendimento em manta, produto comercializável, em relação ao 
peso de abate, apresentou rendimento médio de 49,7%, não diferindo entre 
as classes de peso (P>0,05). O rendimento de manta em relação ao peso 
da carcaça foi crescente (72 a 75%) quanto maiores as classes de peso. O 
abate de pirarucu a pesos acima de 28kg são inviáveis a indústria frigorífica 
em função do menor rendimento em produto comercializável devido a maior 
produção de resíduos. Sugere-se o abate de pirarucu entre 10 a 27 kg, visto 
que animais abatidos leves requerem o mesmo tempo e mão-de-obra na 
indústria aumentando o custo de processamento do pescado.  
Palavras-chave: pirarucu, rendimento, tecnologia do pescado, 
industrialização, piscicultura.  
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RESUMO 

  
A energia fotovoltaica é uma alternativa energética promissora que, 
atualmente, vem ganhando espaço dentro do Brasil. Em função de sua 
fonte ser o sol, tal energia se torna sustentável, uma vez que a fonte solar é 
inesgotável dentro do campo terrestre. Sendo assim, o Projeto de Geração 
de Energia Elétrica Através de Fontes Alternativas – Aplicação em Sistemas 
de Monitoramento Isolado busca tratar da viabilidade do emprego desta 
alternativa de energia, de modo a desenvolver um carregador de baterias 
apropriado, já que se espera que estes mantenham equipamentos de 
monitoramento em áreas isoladas, visto que o acesso das linhas de 
transmissão, em sua maioria, não é viável para muitos locais distantes. Para 
que os circuitos fossem projetados e então implementados, foi necessário o 
estudo quanto a utilização de software de simulação de circuitos eletrônicos 
de potência, para que então os circuitos projetados pudessem ser testados 
virtualmente, a fim de que fossem aplicados em campo posteriormente. A 
realização dos testes em campo contou com a utilização de ferramentas 
elétricas, equipamentos de medição, como multímetros e osciloscópios, 
bem como dos próprios componentes eletrônicos pertencentes aos 
circuitos. Com as correções e alterações efetuadas, os circuitos foram 
montados nas placas de impressão, utilizando assim equipamentos e 
materiais apropriados para a confecção dos mesmos, como por exemplo: 
solução corrosiva, placa para a impressão, estação de solda, perfurador, os 
devidos componentes selecionados e outros. As baterias apropriadas para 
os carregadores são do tipo Chumbo ácido selada, de forma que os 
carregadores serão alimentados pela tensão fornecida através de um painel 
fotovoltaico. Sendo assim, três carregadores foram construídos, tal que um 
deles é variável, podendo carregar tanto baterias de 6V e 12V, outro 
carrega baterias de 6V e o último somente baterias de 12V. A realização do 
projeto foi essencial para o estudo do uso da energia fotovoltaica como uma 
alternativa muito proveitosa, haja vista que os carregadores desenvolvidos, 
é possível ampliar as pesquisas em locais isolados, já que tais carregadores 
permitem o funcionamento dos equipamentos de monitoramento remoto.  
Palavras-chave: Energia fotovoltaica, Carregadores, Eletrônica de Potência.  
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RESUMO 

  
A secagem ao ar livre consiste em expor a madeira gradeada às condições 
ambientais de temperatura, umidade relativa e velocidade dos ventos 
predominantes numa determinada localidade, com vistas à redução do seu 
teor de umidade até o equilíbrio higroscópico. Nesse sentido devido a 
importância de se avaliar a compatibilidade do método às características da 
espécie, bem como a sua viabilidade nas condições climáticas reinantes no 
estado de Rondônia, esta pesquisa objetivou realizar o monitoramento do 
teor de umidade das madeiras de Apuleia leiocarpa, clarisia racemosa e 
Buchenavia capitata submetidas à secagem ao ar no município de Rolim de 
Moura, RO. Para isso, foi monitorado o teor de umidade de 30 tábuas de 
cada espécie no decorrer de um ano. Ao final do processo foram 
determinadas as curvas de secagem, taxas de secagem e avaliados os 
defeitos e a magnitude das contrações sofridas pela madeira. Os maiores 
teores de umidade inicial foram observados para as espécies com menor 
densidade, na sequência Clarisia racemosa (0,63g/cm³), Apuleia leiocarpa 
(0,84g/cm³) e Buchenavia capitata (0,86g/cm³), que ao final do período de 
secagem apresentaram teores de umidade de 21,57%, 25,72% e 19,43%, 
respectivamente. A maior taxa de secagem foi registrada para a madeira de 
Clarisia racemosa. Com relação às rachaduras de topo a maior incidência 
ocorreu na madeira de Buchenavia capitata e quanto aos tipos de 
empenamentos a incidência maior foi para a madeira de Apuleia leiocarpa. 
No que se refere ao coeficiente de anisotropia o maior valor foi registrado 
para a madeira de Buchenavia capitata (1,61), seguido da madeira de 
Apuleia leiocarpa (1,30) e da madeira de Clarisia racemosa (0,66). A 
densidade da madeira influenciou a qualidade e o comportamento da 
mesma ao final do processo de secagem. O menor teor de umidade 
alcançado pelas madeiras avaliadas é considerado incompatível para as 
possibilidades de uso devendo-se, nas condições reinantes no local de 
secagem avaliado, submeter a madeira a este método de secagem até a 
redução do seu teor de umidade ao Ponto de Saturação das Fibras (30%) e 
na sequencia submetê-la ao método de secagem em estufa convencional.  
Palavras-chave: Secagem ao ar livre, taxa de secagem, retratibilidade.  
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RESUMO 
 
As plantas herbáceas possuem importância significativa para a composição 
da estrutura da vegetação, e entre a reconhecida riqueza e diversidade das 
florestas Amazônicas se destacam pela amplitude e presença em diversas 
tipologias florestais sendo, portanto, um grupo chave para estudos de 
composição e dinâmica das florestas da região, principalmente nas áreas de 
interflúvios. O presente plano de trabalho teve por objetivo realizar estudos 
sobre os efeitos das variáveis ambientais e hidrológicas na distribuição de 
herbáceas na região do Interflúvio Madeira-Purus. O estudo foi realizado na 
Estação Ecológica do Cuniã, localizada ao Norte do Estado de Rondônia, 
entre os municípios de Porto Velho (RO) e Humaitá (AM). A metodologia de 
amostragem seguiu as diretrizes estabelecidas pelo PPBio - Programa de 
Pesquisa em Biodiversidade na Amazônia criado pelo Ministério de Ciência 
e Tecnologia – MCT. O PPBio está baseado no uso de protocolos de 
amostragem padronizados e integrados espacialmente, usando 
infraestrutura modular de trilhas e parcelas de amostragem. As parcelas 
medem 250 m de comprimento (linha central) e seguem curvas de nível, 
para minimizar a variação interna. Medidas edáficas foram realizadas 
visando aumentar a predição da composição, estrutura e padrões de 
distribuição das espécies com potencial econômico, contribuindo assim, 
para o conhecimento mais acurado na disponibilidade e futura utilização dos 
recursos florestais. Os resultados permitiram a detecção dos padrões de 
distribuição de espécies herbáceas no Interflúvio Madeira-Purus. As 
informações obtidas servirão de base para ações de planejamento e 
conservação visando o uso de recursos naturais e o desenvolvimento da 
região. 
Palavras-chave: Assembleias de ervas e herbáceas, Interfluvio Purus-
Madeira, Esec Cuniã, PPBio. 
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RESUMO 

  
A água serve de veículo para a transmissão de uma variedade de doenças 
causadas pelos microrganismos. Estas doenças são resultantes da ingestão 
de água e alimentos contaminados ou do uso de água poluída para 
irrigação, pesca e recreação. O presente estudo teve como objetivo avaliar, 
durante 11 meses, a qualidade microbiológica de amostras de água da 
represa, viveiros escavados e efluente da base de piscicultura Carlos 
Eduardo Matiazze, no município de Presidente Médici, RO, através da 
quantificação coliformes totais e termotolerantes. As análises foram 
realizadas em três pontos da represa (A, B e C), em dois viveiros e efluente. 
Os coliformes foram quantificados através do método do Número Mais 
Provável (NMP)/100ml. Houve grande variabilidade nos resultados, tanto de 
coliformes totais quanto de termotolerantes, ao longo do ano. O coeficiente 
de variação esteve entre 77,3 e 81,3% para os coliformes totais e entre 57,1 
e 80,9% para os termotolerantes. Os resultados de coliformes totais na 
água da represa no ponto A, variaram de 3,6x100 a 9,3x102; no ponto B de 
3,6x100 a 1,5x103, e no ponto C de 3,6x100 a 2,4x103. No viveiro de 
tambaquis variaram entre de 3,0x100 a 4,3x102, e no de pirarucus entre 
3,6x100 e 1,1x104. No efluente variaram de 9,3x101 a 4,3x103. Para os 
termotolerantes no ponto A variaram de 3,0x100 a 7,4x101, no ponto B de 
3,0x100 a 4,3x102, e no ponto C de 3,6x100 a 9,3x102. No viveiro de 
tambaqui variaram de 3,0x100 a 9,3x101, no de pirarucu de 3,0x100 a 1,1 
x101. No efluente variaram de 3,6 x100 a 2,4x102. Para os termotolerantes, 
em todos locais analisados os valores estavam dentro dos limites 
estabelecidos pela resolução do CONAMA 357/05. Assim, conclui-se que a 
qualidade microbiológica das águas da represa, viveiros analisados e 
efluente apresentaram, durante o estudo, qualidade microbiológica 
adequada, no que se refere ao grupo das enterobactérias.  
Palavras–chave: Coliformes. Termotolerantes. CONAMA.  
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RESUMO 
 
O lançamento irregular dos efluentes é uma das principais fontes de 
contaminação dos recursos hídricos nas áreas urbanas, além de ocasionar 
grandes danosao meioambiente e a saúde pública, e consequentemente 
diminuir a qualidade de vida da população. Conforme os dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a eficiência dos serviços de 
saneamento básico no país ainda é caracterizada por desigualdades 
regionais.Assim, diante da situação precária de coleta de esgotos, a 
instalação de sistemas individuais e alternativos para o tratamento de 
efluentes, tem se tornado uma prática muito comum, entre os sistemas mais 
utilizados no Brasil, destacam-se as Fossas Sépticas Biodigestoras e os 
Filtros Anaeróbios. Portanto, o objetivo do presente trabalho é discutir a 
utilização de sistemas alternativos e simplificados de tratamento de esgotos 
e avaliar a remoção de microrganismos patogênicos. Para realizacão do 
estudo foram selecionados 6 pontos para coleta das amostras, o ponto 1 é 
uma propriedade rural no municípiode Ouro Preto do O’este, e os demais 
pontos são residências localizadas no segundo distrito do municipío de Ji-
Paraná. Tais amostras, foram destinadas às análises microbiológicas de 
Escherichia coliecoliformes totais, as mesmas foram realizadas em duplicata 
pelo método das membranas filtrantes, técnica indicada pelo Standard of 
Methods for the Examination of Water and Wasterwater (APHA, 1995). 
Assim, conforme os resultados obtidos, verificou-se que apenas dois pontos 
apresentaram uma eficiência de 60 a 90% na remoção dos coliformes totais 
e Escherichia coli. Contudo, o sistema de tratamento de esgoto análisado é 
uma alternativa viável para o tratamento de dejetos gerados,por apresentar 
parâmetros de melhor qualidade para lançamento quando comparado com 
as“fossas negras” ou qualquer outra forma irregular de disposição do esgoto 
doméstico.Contudo, fica evidente a necessidade de um tratamento 
complementar ao filtro anaeróbio antes do lançamento dos dejetos nos 
corpos receptores.  
Palavras-chave: Fossas Sépticas Biodigestoras. Filtros Anaeróbios. 
Microrganismos patogênicos.  
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RESUMO 
 
O sistema genético PI (Inibidor de Proteases) é responsável pela produção da 
Alfa-1-antitripsina (A1AT/AAT), uma proteína sintetizada no fígado, pelos 
hepatócitos, e quando secretada no plasma sanguíneo tem função de inibir 
serpinas circulantes. Nos pulmões a A1AT age principalmente na neutralização 
da enzima elastase neutrofilica que é normalmente liberada pelos neutrófilos 
quando em combate às infecções. A deficiência dessa proteína pode acarretar 
em uma série de problemas no organismo. Estudos com a A1AT têm sido 
vinculados à predisposição de indivíduos a desenvolver DPOC e/ou cirrose 
hepática. O conhecimento da predisposição genética pode auxiliar em 
tratamentos clínicos, possibilitando uma maior longevidade e qualidade de vida 
ao diagnosticado. No Brasil ainda não se tem um levantamento da frequência 
alélica para o sistema PI na população geral. No presente trabalho obtivemos as 
frequências gênicas para uma população de jovens adultos sem histórico de 
pneumopatias, residentes no município de Porto Velho. A amostragem constou 
de 103 indivíduos, estudantes da rede publica de ensino de educação de jovens 
e adultos do município, com idade variando de 17 a 54 anos, de ambos os 
sexos, autodeclarados quanto a etnia, fumantes ou não, sem histórico de 
antecedente de pneumopatia, dos quais até o momento foram genotipadas 52 
amostras. Adicionalmente, utilizamos para os cálculos de frequências os dados 
obtidos por outro membro de nosso grupo, no ano de 2009, para outra 
amostragem no mesmo município. Os indivíduos tiveram seu DNA genômico 
extraído e submetido à amplificação por PCR seguida de digestão enzimática e 
visualização em gel de poliacrilamida com coloração por nitrato de prata. As 
frequências gênicas parciais, obtidas para nossa amostragem, foram de PI*M e 
PI*S, respectivamente, 0.9808 e 0.0192. A análise estatística indicou que o 
sistema encontra-se em equilíbrio de Hardy-Weimberg (p ~ 1.0). Após realizar 
comparação por meio de teste de heterogeneidade, ampliou-se o número 
amostral para 98 indivíduos pelo agrupamento de ambas amostras proveniente 
de Porto Velho, sendo obtidas as frequências alélicas PI*M = 0,954, PI*S=0,041 
e PI*Z=0,005. A genotipagem das amostras restantes (51) estão em andamento 
no Laboratório de Genética Molecular “Prof. Dr. Bernardo Beiguelman”- Depto. 
Biologia/NCET-UNIR. 
Palavras chave: Sistema PI. Polimorfismo genético. Amazônia.  
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RESUMO 

  
A cadeia da construção civil é uma das maiores consumidoras de matérias 
primas naturais e não renováveis, que são empregados em sua maioria na 
produção de aglomerantes. Dentre os aglomerantes se destacam o cimento, a 
cal e o gesso. Considerando que, a produção do gesso causa menor impacto 
ambiental, ele está sendo considerado como o aglomerante do futuro. Aliado ao 
potencial de reciclagem do resíduo de gesso destaca-se o potencial de 
reciclagem do resíduo Classe A da construção civil. O desenvolvimento do 
projeto em tela vem contribuir para o início do beneficiamento e utilização dos 
resíduos da construção civil como matéria prima na produção de novos materiais 
de baixo custo. O presente trabalho buscou caracterizar físico-quimicamente 
resíduo de gesso e resíduo classe A gerados nos canteiros de obras do 
município de Porto Velho/RO. A metodologia foi dividida em cinco etapas: 
acondicionamento e coleta dos resíduos no canteiro de obras; secagem, 
recalcinação e moagem do resíduo de gesso; realização da secagem e moagem 
do resíduo classe A; realização da análise da massa específica, massa unitária, 
granulometria e módulo de finura dos resíduos processados; FRX de partículas 
dos resíduos processados. Como conclusão observou-se que esta pesquisa veio 
colaborar para a consolidação da reciclagem dos resíduos sólidos da 
Construção Civil de classe A e B, na cidade de Porto Velho/RO; a realização das 
etapas de segregação e acondicionamento adequados dos resíduos no canteiro 
de obras mostrou que é possível a realização da triagem dos resíduos na fonte 
geradora sem que haja a contaminação dos mesmos; a realização da 
recalcinação e moagem do resíduo de gesso nos canteiros é inviável em 
decorrência da operacionalidade das etapas; as atividades de secagem e 
moagem do resíduo classe A no canteiro de obras são viáveis. A impossibilidade 
da realização das análises da massa específica, massa unitária, granulometria, 
módulo de finura, além da análise da composição química e cristalográfica de 
partículas dos resíduos processados implicaram em grande lacuna no 
conhecimento sobre as características físico-químicas dos resíduos 
supracitados. Porém, com a renovação do projeto de pesquisa em tela, essas 
etapas serão realizadas e o conhecimento necessário será adquirido.  
Palavras-chave: Resíduos. Processamento. Análise físico-química.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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 RESUMO 
  
O aproveitamento de animais como o Caramujo Gigante Africano na forma 
de silagem ácida pode representar uma fonte de nutrientes destinados para 
a alimentação de animais domésticos. Na literatura tem-se que a produção 
de silagem ácida oferece vantagens econômicas, pois exige tecnologia 
simples e independente de escala, além de utilizar material de baixo custo. 
Outra maneira é se produzir um extrato seco semelhante a forma final de 
leite em pó ou mesmo farinha de sangue, contudo, com procedimentos 
tecnológicos de reduzido custo e acessível a agricultura familiar. O estudo 
foi desenvolvido na Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campo 
Experimental de Rolim de Moura. As silagem ácida foram feitas a partir da 
moagem dos animais, após seu atordoamento, sendo condicionadas 
ambiente ácido com o uso de ácido clorídrico (HCl comercial ou muriático) e 
ácido acético (vinagre). Também se procedeu ao fabrico de extrato seco 
com os animais e suas conchas por tratamento com secagem a 65º C e a 
80° C em estufa de ventilação forçada de ar. Mesmo com a geração do 
ambiente ácido não foi possível geral material a ser empregado em rações, 
pois foi observada a evolução de estado de putrefação das amostras 
testadas em pH 4,0 e < 4,0. Para a avaliação do extrato seco de caramujo 
africano uma composta foi enviada a laboratório especializado para ser 
gerado o perfil bromatológico, contudo paralelamente, mediante a análise 
microbiológica detectou-se a presença de microrganismos invalidando seu 
uso em termos de seu emprego para nutrição animal. Na avaliação 
microbiológica detectou-se a presença de fungos e bactérias, 
comprometendo o uso do material para o fabrico de rações.  
Palavras–chave: ganho de peso, nutrição, suplementação e energia.  
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RESUMO 

  
A diversidade é um termo comumente empregado entre pesquisadores para 
inferir sobre a concentração de elementos biológicos de uma determinada 
área, sendo uma característica importante nas populações naturais, estando 
relacionada à sua estabilidade e as condições ambientais a qual esta 
exposta. Alterações antropogênicas, entre outros efeitos, pode modificar de 
forma significativa a estrutura de organização das populações, acarretando 
em alterações nos padrões de riqueza e abundancia das espécies. A 
construção de Barragens tem o poder de impactar de forma irreversível um 
ambiente de água doce, provendo impactos a jusante, do barramento. O 
objetivo do trabalho foi avaliar a estrutura da ictiofauna no igarapé Belmont, 
localizado a jusante da usina de Santo Antônio em um período que 
compreende dois anos antes e dois anos após a sua construção no rio 
Madeira. Para amostragem da ictiofauna utilizou-se quatro aparelhos (Puçá, 
Malhadeira, Rede de Cerco e Tarrafa) a metodologia foi padronizada para 
todos os apetrechos. Os dados analisados referem-se a coletas bimestrais, 
no período de setembro de 2009 a setembro de 2011 referindo-se a fase 
anterior ao barramento e outubro de 2011 a agosto de 2013 a fase 
posterior, nas quais foram capturados 15.995 espécimes de 229 táxons, 
pertencentes a 7 ordens e 30 famílias. Deste total, 5.237 peixes foram 
obtidos na fase Pré que representou uma riqueza de 179 espécies e outros 
10.758 na fase posterior ao enchimento do reservatório, com riqueza de. A 
espécie mais abundante em ambas as fases foi Triportheus angulatus. O 
índice de diversidade mais alto foi de 2.79 bits/ind, considerado baixo para 
padrões amazônicos quando comparado com outros corpos d’água. A 
analise de Ordenamento, sintetizou 4 gráficos plotados em um eixo 
bidimensional, em que demostram grande sobreposição das fases de Pré e 
Pós barramento, o que indica similaridade entre as amostras das, não 
podendo ser afirmado que a construção da barragem influência a estrutura 
da ictiofauna.  
Palavras-chave: Igarapé. Diversidade. Ictiofauna.  
Fonte de Financiamento: Não contou com fonte de financiamento.  
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RESUMO 

 
O referente plano de trabalho encontra-se vinculado ao projeto de análise 
da dinâmica hídrica quali-quantitativa para gestão de riscos ambientais na 
porção sul da Amazônia ocidental. O monitoramento dos processos 
hidrossedimentológicos é o registro continuo dos dados em um intervalo de 
tempo. Com o monitoramento de alguns processos hidrossedimentológicos 
como precipitação, vazão e concentração de sedimento pode se entender 
melhor o comportamento desses processos. O objetivo é monitorar a 
dinâmica hídrica quali-quantitativa na bacia hidrográfica (BH) do Rio Mutum-
Paraná para fornecer dados no formato de boletins periódicos e séries 
históricas. Os participantes que atuam no projeto são Tatiane Checchia, 
Michel Watanabe, Janielson Lima e Rafael Freitas, o ambiente de trabalho 
está locado na UNIR no LABOGEO-PA com biblioteca e computadores. 
Mensalmente a equipe sai para campo na BH do Mutum-Paraná entre os 
municípios de Porto Velho e Nova Mamoré para coletar os dados das 
estações hidrossedimentológicas por meio de um cabo de comunicação 
entre o datalogger e o notebook, após a coleta é são realizadas as 
passagens do ADCP na seção do rio para cálculo de vazão, por meio dos 
gráficos gerados pelo ADCP é realizada a coleta de amostras de água com 
o método de amostragem por igual incremento de descarga com um 
amostrador de garrafa PET com bico adaptado, com as amostras retiradas 
os parâmetros da água são analisados no local a partir das amostras 
retiradas, sendo utilizados três equipamentos para análise dos parâmetros 
da água, um medidor de condutividade (HANNA HI 8733), um medidor de 
oxigênio dissolvido (HANNA HI 9146) e um turbidímetro (HANNA HI 98703). 
Foi obtido com o estudo os gráficos nível/preciptação de toda a série 
histórica e mensais, com início em 10/01/2013 e termino em 22/02/14, curva 
chave para estimativa de vazão e também o tempo de retardamento da BH. 
Os dados analisados mostraram a influencia da maior cheia histórica do Rio 
Madeira juntamente com os reservatórios das usinas hidroelétricas 
resultaram no represamento da BH do Mutum-Paraná, com diferença média 
de nível entre o pico do nível de 2013 e o de 2014 de 50 centímetros.  
Palavras-chave: Bacia-hidrográfica. Mutum-paraná. Hidrossedimentologia.  
Fonte de financiamento: CNPq 
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RESUMO 

 
Segundo a Lei 9.433 de 8 de Janeiro de 2007 a bacia hidrográfica é a unidade 
territorial para fins de implementação da Política Nacional dos Recursos 
Hídricos. Ao adotar a bacia hidrográfica como unidade de gestão, a manutenção 
dos recursos hídricos para os diversos usos poderá ser mais eficaz em decisões, 
uma vez que as potencialidades e fragilidades dos mesmos serão levadas em 
consideração nas outorgas e nas cobranças pelo seu uso. De modo a suprir a 
falta de estudos em nível de bacia para o município de Ji-Paraná e região, a 
presente pesquisa, associada ao projeto “Uso e ocupação do solo e os impactos 
sobre os recursos hídricos no município de Ji-Paraná/RO”, pretende analisar o 
uso e ocupação da bacia do igarapé Riachuelo e associar com o atual estado 
qualitativo dos recursos hídricos de modo a servir de incentivo a novos estudos 
e contribuir para uma melhor gestão dos recursos naturais. A presente pesquisa 
deu-se em ambiente laboratorial e em campo. Nos procedimentos laboratoriais 
utilizou-se o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
(APHA, 2005) como referência para materiais e reagentes necessários as 
análises físico-químicas e microbiológicas realizadas para cinco pontos de coleta 
ao longo do igarapé urbano Riachuelo, sendo elas oxigênio dissolvido, 
coliformes totais e fecais, pH, temperatura, nitrato, fósforo total, Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO5

20) e condutividade elétrica. Para análise do uso e 
ocupação da microbacia, foram utilizados softwares livres, SPRING 5.1.8 e 
MapWINDOW para processamento de imagens de satélite e como referência o 
Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE (2006). Ao analisar as variáveis físico-
químicas e microbiológicas, pôde-se perceber que os valores encontrados de 
DBO5

20 e coliformes totais conferem ao ambiente um caráter relativamente 
impactado, visto que os valores se mostraram de elevada ordem, com médias 
(±IC) de 51,62±8,98 mg/L e 3,42x105±1,00x105 UFC/100 mL, respectivamente. 
Com relação ao uso e ocupação, tanto na Área de Preservação Permanente 
quanto no restante da microbacia foi observada elevada proporção de área 
urbanizada em relação à vegetação, cerca 65,24% e 80,44%, respectivamente, 
podendo influenciar na manutenção da qualidade das águas da microbacia em 
questão. 
Palavras-chave: DBO5

20. Bacia hidrográfica. Variáveis microbiológicas. 
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RESUMO 

  
A piscicultura é um dos segmentos da produção animal que mais cresce no 
cenário mundial, neste ramo a qualidade da água é preocupação constante, 
quando apresenta má qualidade possibilita quedas no desempenho produtivo e 
mortalidade de peixes, diminui produção e lucratividade. A pesquisa teve por 
objetivo contribuir para o conhecimento da comunidade fitoplanctônica, com o 
estudo de diversidade para compreenção da dinâmica ecológica aquática, 
subsidiando medidas de conservação e manejo, essencial para a produção 
piscícola, evitando florações tóxicas que podem acarretar malefícios aos 
organismos em produção e prejuízos ao produtor. O estudo foi desenvolvido na 
Piscicultura Santa Helena, km 14, TN 13, GB 4, no município de Alvorada do 
Oeste – RO. São três hectares destinados para engorda de Colossoma 
macropomum (tambaqui), onde quatro viveiros foram escolhidos para o 
levantamento fitoplanctônico. Foram realizadas coletas bimestrais de 
agosto/2013 à Maio/2014, na superfície (20%) e fundo (80%), no abastecimento 
e escoamento de cada viveiro. As amostras foram acondicionadas e 
transportadas para o Laboratório de Ciências Ambientais, para análise, que 
foram realizadas por meio de cinco lâminas de leitura imediata de cada amostra 
em microscópio óptico binocular, comparação e identificação baseada em 
bibliografia especializada. Foram identificados 74 táxons, a classe com maior 
representatividade em nível de riqueza (23 táxons) e de ocorrência nos viveiros 
(43%) foi a Chlorophyceae confirmando o que é descrito pela literatura. No 
viveiro de abastecimento onde não é cultivado Colossoma macropomum foi o 
único que não apresentou dominância monoespecífica significativa da 
comunidade fitoplanctônica. As amostras coletadas a 80% de profundidade da 
lâmina d’água apresentaram maior diversidade de táxons comparado as 
coletadas a 20%. As Cianofíceas apesar de não terem sido a classe de maior 
diversidade de táxons se mostrou influênte na comunidade fitoplanctônica, com 
altas densidades do gênero Microcystis e Planktotrix que juntamente com o 
gênero Euglena (Euglenophyceae) foram associados à florações pontuais na 
piscicultura em outubro de 2013 e fevereiro de 2014, mas a morte parcial de 
fitoplâncton em alguns viveiros não prejudicou o cultivo visto que ocorreu em 
quantidade insignificante para o tambaqui é uma espécie robusta que suporta 
baixos níveis de oxigênio.  
Palavras-chave: Qualidade d’água. Fitoplâncton. Piscicultura.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

  
O presente estudo teve por objetivo identificar a formação de agrupamentos 
na vegetação e acompanhar a dinâmica da vegetação em parcelas 
permanentes em um trecho de Floresta Ombrófila Aberta Submontana, no 
município de Pimenta Bueno, RO (11º44’00,84”S – 61º29’13,24” O), 
apresentando aproximadamente 95 hectares de floresta conservada, onde 
foram amostradas sete parcelas de 50x50m distribuídas de forma 
sistemática na área e subdivididas em unidades de 10x10m. Foram 
identificados e medidos todos os indivíduos com DAP ≥ 9,55cm. Para 
verificar a existência de grupos na vegetação foi utilizado o método de 
Twinspan (Two-Way Indicator Species Analysis). A caracterização das 
mudanças ocorridas na floresta foi feita a partir da analise da composição 
florística, da estrutura fitossociológica, das taxas de ingresso e mortalidade, 
durante o intervalo de um ano, 2013/2014. A análise de agrupamentos 
indicou a formação de dois grupos florísticos, o Grupo I representado pelas 
parcelas 1, 4, 5, 6 e 7, e o Grupo II formado pelas parcelas 2 e 3. Observou-
se para o Grupo I que as variáveis ambientais mais importantes foram a 
declividade do terre e a textura do solo e para o Grupo II foi textura do solo 
com predominância de solo arenoso. Os dados de florística indicaram que 
não ocorreram alterações no intervalo avaliado, quantificadas para o Grupo 
I 59 espécies, 55 gêneros e 26 famílias, enquanto que para o Grupo II, 
foram observadas 23 espécies, 22 gêneros e 12 famílias. A família que 
apresentou maior número de espécies para ambos os grupos foi Fabaceae 
com 14 espécies no Grupo I e oito no Grupo II. Contataram-se valores 
maiores para as taxas de ingresso que mortalidade em ambos os grupos 
sendo esse valor de 6,93 % para o Grupo I e 2,24 % para o Grupo II. Indica-
se ainda na área de estudo, a continuidade do estudo da dinâmica da 
vegetação e um maior detalhamento dos fatores ambientais para possibilitar 
o melhor entendimento da distribuição das espécies na área e melhor 
compreensão da ecologia das espécies e indicações de uso.  
Palavras-chave: Fitossociologia. Classificação da vegetação arbórea. 
TWINSPAN.  
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RESUMO 

 
Um dos maiores impedimentos das lavouras cafeeiras é a acidez do solo 
que proporciona elevado teor de alumínio e, ou manganês que são tóxicos e 
assim influenciam negativamente ao crescimento, desenvolvimento e 
consequentemente a produção dos cafezais. O gesso agrícola pode 
estimular o enraizamento profundo no subsolo, essa ação se dá pelo 
aumento dos teores de cálcio e redução da saturação por alumínio 
proporcionando melhor desenvolvimento da cultura. Diante disto, o presente 
trabalho tem como objetivos verificar a influência de doses de gesso 
agrícola no desempenho produtivo do cafeeiro, e o efeito destas doses nos 
atributos químicos da solução do solo. O experimento foi implantado em 
janeiro de 2013 no município de Nova Brasilândia D’Oeste-RO, sob 
delineamento experimental em blocos casualizados com quatro repetições e 
cinco plantas por parcela, tendo as três plantas centrais da parcela como 
área útil. O experimento é constituído de seis tratamentos, sendo: cinco 
doses de gesso agrícola aplicados a lanço em superfície (0,5; 1; 1,5; 2 e 2,5 
t ha

-1
) e a testemunha sem adição de gesso. Dez meses após a implantação 

do experimento realizou-se coleta de solo para avaliação das seguintes 
características químicas: pH, P, K, Ca, Mg, Al e H+Al nas profundidades de  
0-10, 10-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm. Aos dezesseis meses após a 
aplicação de gesso, foram mesuradas as seguintes características 
agronômicas: massa de 100 grãos, número de frutos por ramo plagiotrópico, 
diâmetro médio dos frutos, número médio de rosetas por ramo 
plagiotrópicos, distância média entre rosetas, e produtividade. Os dados 
foram submetidos à regressão na análise de variância adotando-se valores 
de F ao nível de 5% de probabilidade com o auxílio do programa estatístico 
Assistat. Tanto os parâmetros produtivos do cafeeiro quanto os atributos 
químicos do solo não foram alterados significativamente em relação às 
doses de gesso aplicadas. Faz-se necessário o prolongamento do estudo 
para que haja possibilidade de realizar novas avaliações. 
Palavras-chave: Solo. Alumínio, Atributos químicos. 
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RESUMO  

  
A aquicultura é uma atividade crescente no Brasil, a qualidade da água para 
abastecer viveiros de piscicultura está diretamente ligada a uma boa 
produção aquícola, pois os peixes dependem da água para realizar todas as 
suas funções vitais e a água residual não deve comprometer o meio 
ambiente. Objetivo do trabalho foi fazer uma avaliação limnológica durante 
11 meses em três pontos da represa (denominados 1, 2 e 3) e do efluente 
da base de piscicultura Carlos Eduardo Matiazze de Presidente Médici, RO. 
Para alguns parâmetros, temperatura, pH, oxigênio dissolvido, 
condutividade elétrica, amônia e transparência, a análise de agua foi feita 
em situ, através de sonda e kit. Alcalinidade, dureza e gás carbônico foram 
determinados por titulometria, em laboratório. Os resultados da pesquisa 
demonstraram que todos os valores médios dos parâmetros estavam 
aceitáveis segundo a Resolução do CONAMA 357 /2005. A temperatura em 
todo o estudo apresentou pouca variação ao longo do ano tanto na represa 
quanto no efluente. Na estação chuvosa, o oxigênio dissolvido, em alguns 
pontos da represa e efluente, apresentou valores menores aos encontrados 
no período da seca, provavelmente devido a quantidade de matéria 
orgânica. Os valores de pH apresentaram-se próximos à neutralidade na 
estação chuvosa, apresentando redução nos valores no período da seca em 
dois pontos da represa. A condutividade elétrica apresentou pouca variação 
na represa e no efluente, estando de acordo com a legislação. Os valores 
para amônia também se encontraram dentro das normas, sua maior 
variação foi no efluente, chegando a 142%. A transparência apresentou 
pouca variação em todo o período de estudo nos pontos analisados. A 
alcalinidade no decorrer da pesquisa apresentou valores não muito 
variáveis, contudo em abril houve uma redução em todos os pontos. Não há 
especificações para a dureza na legislação, contudo apresentou valores 
baixos em relação a valores recomendados pela literatura específica. O gás  
carbônico teve variações no decorrer da pesquisa em todos os pontos 
analisados, principalmente o ponto 1. A água da represa e do efluente 
apresentou valores aceitáveis, segundo o CONAMA, para todos os 
parâmetros analisados na maior parte do ano.  
Palavras–chave: Qualidade de Água. Piscicultura. Meio Ambiente.  
Fonte de financiamento: não contou com financiamento. 
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RESUMO 
  
O levantamento da flora com potencial apícola na Zona da Mata Rondoniense 
apresenta grande importância, possibilitando a determinação de padrões que 
favoreçam o uso de ambientes naturais na atividade apícola. Objetivando 
identificar a origem botânica de amostras de mel coletadas em apiários 
localizados na Zona da Mata Rondoniense, o estudo foi realizado no campus 
experimental da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), situado na linha 
184, km 15, Norte, Rolim de Moura. A área do Apiário experimental da UNIR - 
Moacir Ferreira Lima, conta com duas caixas, das quais foram coletadas 
amostras mensais de mel, e, no entorno do apiário foi realizada a coleta e 
posterior identificação de plantas em floração. As amostras de pólen extraído 
das plantas coletadas e presentes no mel foram processadas pelo método 
direto. A identificação sistemática das plantas coletadas foi realizada até o 
menor táxon possível, pelo método comparativo e pela metodologia clássica 
para determinação botânica, com referência às coleções de herbários 
disponíveis em sites específicos. As análises palinológicas foram realizadas no 
Laboratório de Horticultura Tropical e Apicultura e também no Laboratório de uso 
Múltiplo de Histologia e Microscopia da UNIR. Foram coletadas 64 morfotipos 
botânicos, dos quais 30 foram identificados, sendo as famílias com maior 
representação as Asteraceae, Fabaceae e Malpighiaceae. Nas amostras de 
méis foram caracterizados 25 tipos polínicos, sendo os mais importantes 
(freqüência >45% na amostra) Solanaceae (Outubro, Novembro, Dezembro, 
Janeiro e Fevereiro) e Fabaceae tipo 1 (Março e Abril), no mês de Maio não 
houve presença de um tipo polínico dominante. As famílias botânicas que 
apresentaram maior riqueza de tipos polínicos nas amostras de mel foram 
Asteraceae, Fabaceae e Rubiaceae, sendo na maioria plantas invasoras de 
bordas de florestas, estradas e áreas de lavoura, tratando-se de espécies 
ruderais e cultivadas, que tem grande contribuição nectarífera e polinífera, 
consideradas alternativa para o manejo de colméias. Para tanto, ainda é visto 
que, alguns dos tipos polínicos caracterizados não foram identificados, 
principalmente pela localidade apresentar estudos ainda escassos de 
informações, não oferecendo literaturas e materiais específicos para 
identificação de morfotipos das plantas regionais.  
Palavras-chave: Palinologia. Apicultura. Tipo polínico.  
Fonte de financiamento: CNPq e SEPLAN.  
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RESUMO 
  
  
A energia solar é uma das alternativas energéticas mais promissoras, é 
abundante e relativamente permanente, tendo seu ciclo renovado 
diariamente, utilizando de forma correta um nível de poluição 
significativamente inferior aos demais, sendo que, não afeta de forma 
abrupta o ecossistema. Para o total aproveitamento desse tipo de energia é 
necessário que se monte um sistema contendo não só os painéis 
fotovoltaicos, mas também carregador de baterias, banco de baterias, 
conversor elevador e inversor. Neste trabalho foi estudada a viabilidade do 
emprego de energia solar em sistemas de monitoramento isolado levando 
em consideração as características locais de incidência e absorção da 
radiação solar para, em seguida, desenvolver um carregador de baterias 
chumbo-ácido de modo a armazenar energia captada por placas 
fotovoltaicas e, assim, utilizar da energia gerada para manter os 
equipamentos de monitoramento remoto. Tendo em vista esse objetivo, 
foram implementados três carregadores, o primeiro deles é um carregador 
variável de 6 V e 12 V, o segundo é de 6 V e o terceiro é de 12 V, 
realizando assim o carregamento das baterias dos equipamentos para as 
horas em que a o as placas não estiverem produzindo energia. 
Concomitante a essa implementação, foram realizadas as análises dos 
conversores Buck (abaixador) e Boost (elevador), que são conversores 
CC/CC. Sendo que o primeiro conversor tem aplicação em carregador de 
baterias, regulador de tensão para computadores e para instrumentação, e 
ainda acionamento de motores CC com velocidade variável. O conversor 
Boost tem como aplicação ser um pré-regulador de tensão e frenagem 
regenerativa em máquinas CC. Concluiu-se que a energia fotovoltaica é 
uma fonte conveniente para alimentar sistemas de monitoramento remoto e 
que com topologias de circuito simples é possível desenvolver carregadores 
de baterias que permitam a estes sistemas funcionar nos períodos do dia 
onde há pouco ou nenhuma conversão de energia pelos painéis 
fotovoltaicos.  
Palavras-chave: Energia Fotovoltaica. Carregador Solar. Conversores.  
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RESUMO 

 
Considerando a importância do bioma amazônico para o planeta Terra, e as 
grandes áreas desmatadas nas ultimas três décadas na região amazônica, 
o presente trabalho teve como objetivo analisar a expansão agropecuária e 
urbana do município de Cacoal a partir da década de 70, e verificar o 
comportamento do clima local. Utilizou-se dados do satélite Landsat 5-TM, 
produção agropecuária, precipitação e temperatura do ar, referente ao 
município de Cacoal, no Estado de Rondônia, para realização do estudo. 
Durante as últimas três décadas ocorreu expansão da agropecuária no 
município de Cacoal, no entanto, a produção agrícola sofreu redução, e a 
pecuária (bovino) expandiu ao longo de todo período. A área urbana 
expandiu aproximadamente 83% em relação a 1984, no entanto, a 
população municipal aumentou apenas 8,3%. E foi observada migração do 
homem do campo para cidade, o que explica a expansão urbana. Ocorreu 
uma intensa alteração na cobertura vegetal da região nas ultimas três 
décadas, mas não foi possível identificar tendências positivas ou negativas 
na precipitação pluviométrica, e sim oscilações anuais, que podem estar 
relacionadas ao aquecimento ou resfriamento dos oceanos pacífico e 
atlântico, como também da alteração da cobertura vegetal. Com relação à 
temperatura foi observado aumento de 1°C.  
Palavras-chave: Amazônia, cobertura vegetal, produção agropecuária, 
climatologia.  
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RESUMO 
  
A nascente é o local onde aflora naturalmente a água subterrânea. As 
nascentes localizam-se em encostas ou depressões do terreno ou ainda no 
nível de base representado pelo curso d’água local; podem ser perenes (de 
fluxo contínuo), temporárias (de fluxo apenas na estação chuvosa) e 
efêmeras (surgem durante a chuva, permanecendo por apenas alguns dias 
ou horas). Infelizmente a água das nascentes está igualmente poluída 
devida as atividades antrópicas, tais como pastagens, lavouras e 
instalações humanas. Deste modo, o objetivo deste projeto foi avaliar a 
qualidade das águas das nascentes do Igarapé D’ Alincourt em Rolim de 
Moura - RO, sob diferentes coberturas vegetais. Este Igarapé é de suma 
importância no município, pois o mesmo é utilizado como o principal 
manancial no abastecimento público, realizado pela CAERD. Os parâmetros 
analisados foram Temperatura, pH, Dureza, Oxigênio Dissolvido, 
Condutividade, Turbidez, Nitrato e Nitrito, coliformes e E. Coli. As coberturas  
vegetais selecionadas foram duas na pastagem e duas em mata nativa. O 
resultado das análises das amostras foi correlacionado com os padrões de 
potabilidade determinado pelo Ministério da Saúde através da portaria 
2.914/2011. Os resultados mostraram que a contaminação microbiológica 
por Coliformes como Escherichia coli é generalizada, independente do tipo 
de cobertura vegetal e da época do ano (águas altas ou águas baixas). 
Deste modo, tornam-se impróprias para o consumo humano e revela 
também a baixa proteção das nascentes do Igarapé D’ Alincourt.  
Palavras – chave: Termotolerantes. UNIR. Laboratório de águas.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR (bolsa) e CNPq (projeto 
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RESUMO 

 
Com o crescimento da população nas áreas urbanas do município de Porto 
Velho, percebe - se a ocupação desordenada, sendo estas em áreas 
impróprias de moradias (dentro de canais, a beira dos canais), gerando 
risco de vida, por possuir ou não consciência do lugar onde vivem. Nos 
últimos anos em diferentes pontos de da área urbana de Porto Velho, nos 
período de Dezembro de 2013 a Maio de 2014, veem sendo noticiadas na 
mídia problemas de alagamento e desmoronamento e a cada ano a 
situação se agrava mais. A bacia do Igarapé dos Tanques é um afluente do 
Rio Madeira e situa – se na área urbana do município de Porto Velho. A 
área de estudo localiza – se nos bairros Santo Antônio e Jardim América, 
onde os moradores vem sofrendo trincas no terrenos, desmoronamentos, 
indícios de escorregamentos, lixo acumulado, como para quem mora nas 
proximidades (ruas pertos dos canais). Neste estudo se propôs localizar, 
identificar, monitorar áreas com ocorrência dos fenômenos perigosos 
referentes aos processos hidrológicos e geomorfológicos, para o 
mapeamento das áreas de riscos segundo o Ministério das Cidades. O a 
pesquisa foi realizada entre os meses de Dezembro de 2013 a Maio de 
2014, com um total de 1.351,9 mm, um aumento positivo de 220 mm se 
comparado ao ano de 2012/2013. Na área de estudo observou – se a 
presença de trincas nos terrenos, inclinação, desmoronamentos, erosões 
nas margens do igarapé, lixos, uma grande concentração de moradias em 
situações precárias e dentro da faixa das Áreas de Proteção Permanentes.  
Palavras-chave: área de risco; ocupação de app; diagnóstico e 
monitoramento. 
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RESUMO 

  
O presente trabalho teve por objetivo quantificar a deposição de 
serrapilheira em um trecho de Floresta Ombrófila Aberta observando a sua 
variação sazonal. A área de estudo está localizada no Parque municipal de 
Pimenta Bueno, situada no município de Pimenta Bueno, RO (11º44’00,84” 
S–61º29’13,24” O). Esta área possui 200 ha de floresta conservada, 
apresentando um trecho de 95 ha com área mais conservada onde foi 
realizado o estudo de serrapilheira em coletores de 1m², instalados em sete 
parcelas permanentes de 50 x 50m marcadas na área. Em cada parcela 
instalou-se de forma aleatória cinco coletores, totalizando 35 unidades de 
amostra. O material foi recolhido a cada 30 dias, separado em frações folha, 
galhos e miscelânea, na sequência foi seco em estufa a 46 ºC até peso 
constante e posteriormente pesado. Foram quantificados 6,16t ha-1 de 
serrapilheira, sendo a fração folha responsável por 4,01 t ha-1, seguidos 
galhos com 1,49t ha-1 e, por último, miscelânea com 1,09t ha-1 
determinando assim que folhas é a fração que mais contribui para a 
deposição de matéria orgânica. O período do ano que apresentou maior 
produção de serrapilheira foi de julho a outubro, coincidindo com a estação 
seca na região, sendo setembro o mês que apresentou maior produção de 
serrapilheira. A deposição de serrapilheira ocorrente na estação seca pode 
estar relacionada à necessidade da planta em perder as folhas para 
minimizar a perda de água.  
Palavra-chave: biomassa, solos florestais, sazonalidade. 
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 RESUMO  
 

A baixa fertilidade natural dos solos na região Amazônica associadas à má 
formação das pastagens, sem qualquer orientação técnicas, e manejadas 
inadequadamente, além das altas taxas de lotação e sistema de pastejo 
contínuo, tem contribuído para um rápido e crescente processo de 
degradação, comprometendo o processo produtivo. Este trabalho teve como 
objetivo “avaliar a produção da matéria seca, capacidade de suporte e a 
viabilidade econômica em diferentes doses de aplicação de calcário e 
fósforo sob modos (incorporado ou superficial), potássio e nitrogênio em 
Brachiaria spp. A pesquisa foi iniciada em agosto de 2010 em uma 
propriedade particular no município de Rolim de Moura/RO. As parcelas 
foram de 7,0 x 7,0 m em delineamento de blocos casualizados em esquema 
fatorial, com quatro repetições. No experimento A o fator 1 é composto por 
doses de calcário (0, 2, 4, 6 e 8 t ha-1) e o fator 2 é composto por doses de 
fósforo (0, 100, 200, 400 e 800 kg ha-1 de P2O5) ambos aplicados na 
implantação do experimento e incorporados por subsolagem; no 
experimento B os fatores 1 e 2 são os mesmos, mas mantidos em 
superfície; no experimento C o fator 1 é composto por doses de potássio 
aplicadas na implantação do experimento (0, 100, 200, 400 e 800 kg ha -1 
de K2O) e o fator 2 é composto por doses anuais de nitrogênio (0, 50, 100, 
200 e 400 kg ha -1 de N) ambos aplicados e mantidos em superfície. As 
variáveis analisadas foram: produção da matéria seca, capacidade de 
suporte e a viabilidade econômica. A adubação fosfatada respondeu melhor 
quando foi superficialmente, e a dose mais viável economicamente foi a de 
100 Kg ha-1 de P2O5. A adubação nitrogenada apresentou uma maior 
produtividade de matéria seca e capacidade de suporte quando aplicada na 
dose de 400 kg ha-1, porém a dose mais viável economicamente foi de 100 
Kg ha-1. A adubação potássica não apresentou diferença significativa na 
produção de matéria seca e capacidade de suporte entre os tratamentos, 
sendo assim inviável a realização de adubação com potássio neste estudo. 
A calagem pode ser feita tanto incorporada como superficial, sendo que a 
dose de calcário mais viável economicamente é a dose de 4 t ha-1.  
Palavras-chave: adubação, forrageira, viabilidade econômica.  
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RESUMO 
  
O conhecimento da alimentação de peixes de igarapés é fundamental para 
o incremento do conhecimento, dos processos que regulam os 
ecossistemas aquáticos tropicais, subsidiando estudos sobre estruturação 
das comunidades e investigação de interações biológicas, quando aliado ao 
uso de recursos e a influência dos componentes espaciais e temporais. 
Objetivou-se neste trabalho determinar a contribuição de itens alimentares 
autóctones e alóctones na dieta de Serrapinnus notomelas, em ambientes 
com presença e ausência de cobertura vegetal, nos períodos de seca e 
chuva. O presente estudo foi realizado em igarapés localizados na região 
central da bacia do rio Machado, Rondônia, Brasil. Foram realizadas em 
cada igarapé duas coletas no período chuvoso e duas no período seco 
(Agosto/2013 a Maio/ 2014). Em cada igarapé selecionado para o estudo foi 
demarcado um trecho de 50 metros onde foram realizadas as amostragens. 
Foi obtido o comprimento padrão (mm) de cada exemplar para obtenção de 
classes de tamanho (CT) e o conteúdo estomacal foi examinado com o 
auxílio de microscópio esterioscópico. Foram analisados 371 indíviduos, 
que variaram de 10 a 40 mm, sendo a CT de 26-30 mm a mais 
representativa (n = 165). Para a determinação da dieta foram analisados 
219 estômagos. Para ambos os períodos de coleta, a alimentação foi 
baseada principalmente em itens de origem autóctone, sendo “material 
vegetal superior” o mais consumido, todavia, o item “algas” também 
apresentou importante contribuição na dieta. Itens de origem animal, 
também foram consumidos em menor quantidade. Diante das análises 
realizadas concluímos que S. notomelas é uma espécie onívora com 
tendência herbívora, alimentando-se principalmente de itens autóctone em 
ambas as estações. Embora não tenha influenciado na alimentação, o 
aumento da profundidade dos igarapés no período chuvoso favoreceu a 
ocorrência de uma maior abundância, em função do aumento do número de 
locais de alimentação e abrigo, evitando com que a espécie fosse 
constantemente predada. Devido a um reduzido número de exemplares 
capturados em igarapés com cobertura vegetal, somente analisamos a dieta 
da referida espécie sazonalmente.  
Palavras–chave: Dieta; Autóctone; Sazonal. 



129 

 
Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 

Anais do XXIII Seminário Final do 
PIBIC/UNIR/CNPq-2013/2014 

 ISSN: 1982-7857- On-line 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO ANIMAL NA 
ZONA RURAL DE ROLIM DE MOURA - RO 

  
Vania Cristina Caffer Tavares  

vaniacaffer@yahoo.com.br  
Prof. Dr. Rosalvo Stachiw  

rosalvo_stachiw@yahoo.com.br  
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR  

  
RESUMO 

  
A expressão ‘qualidade da água’ basicamente descreve as características 
químicas, físicas e biológicas, considerando a adaptação do recurso hídrico 
para um determinado fim. Vários fatores afetam a ingestão de água por 
parte de bovinos, tais como a temperatura da água, distância e 
principalmente a qualidade, que interfere diretamente na palatabilidade. 
Neste estudo foram selecionadas 10 propriedades de pequeno ou médio 
porte onde a presença de cacimbas fosse o principal meio utilizado para a 
dessedentação animal tendo a bovinocultura de corte e/ou de leite como 
atividade principal. Destas propriedades, em três foram instaladas 
pluviômetros para medir o volume de chuva durante o período de vigência 
do plano de trabalho. A coleta de água para a determinação da qualidade foi 
do tipo simples, em frasco único de vidro de 500 mL com tampa de pressão, 
sendo que no momento da coleta foi verificada a temperatura da água e a 
quantidade de Oxigênio Dissolvido – OD. Logo após coletadas as amostras 
foram encaminhadas imediatamente, sem preservantes, ao laboratório de 
águas para a que fosse realizada a determinação dos padrões químicos, 
físico-químicos e microbiológicos (pH, Dureza, Cor, Condutividade, 
Turbidez, Nitrato, Nitrito, Sódio, Potássio, Coliformes Totais e E. Coli). Das 
10 propriedades avaliadas todas têm pelo menos um dos parâmetros 
analisados fora dos níveis aceitos para dessedentação de animais. Não foi 
estabelecida nenhuma correlação entre qualidade de água e doenças em 
bovino nas propriedades avaliadas. Vale ressaltar a necessidade de 
investimentos em novos trabalhos abordando questões relacionadas à 
qualidade da água destinada a dessedentação animal no estado de 
Rondônia, uma vez que o estado depende consideravelmente do rebanho 
de bovinos.  
Palavras-chave: Botulismo. Cacimbas. Laboratório de águas.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR (bolsa) e CNPq (projeto 
482277/2011-4).  
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RESUMO 
 
O presente trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa intitulado “Uso e 
ocupação do solo e os impactos sobre os recursos hídricos no município de Ji-
Paraná-RO”. Estudos sobre a qualidade dos corpos hídricos por meio do IQA 
são crescentes devido à sintetização da qualidade das águas por classes (ótima, 
boa, razoável, ruim e péssima), auxiliando na compreensão e gestão destes. A 
densidade demográfica dasimétrica consiste numa técnica de refinamento de 
dados de densidade populacional. O objetivo da presente pesquisa foi identificar 
as relações existentes entre a densidade demográfica dasimétrica e o IQA na 
cidade de Ji-Paraná/RO, almejando apontar o grau de interferência da presença 
antrópica na qualidade de água dos corpos hídricos urbanos. Foram delimitados 
dez pontos de amostragem inseridos no perímetro urbano, em setores 
censitários de distintas classes de densidade demográfica, perfazendo seis 
coletas. Para o cálculo do IQA foram realizadas análises físicoquímicas e 
microbiológicas, a saber: coliformes termotolerantes, temperatura, turbidez, 
resíduo total, nitrogênio total, fósforo total, oxigênio dissolvido, pH e demanda 
bioquímica de oxigênio. Para o cálculo da densidade demográfica dasimétrica foi 
realizada integração de dados populacionais e de uso e ocupação da terra, 
através de técnicas de geoprocessamento, onde a população dos setores 
censitários foi redistribuída em áreas efetivamente urbanizadas. Os principais 
resultados obtidos foram: (1) a cidade de Ji-Paraná possui uma amplitude na 
densidade demográfica dasimétrica de 6976 habitante/km², variando entre 73 e 
7049 habitante/km²; (2) foi evidenciada baixa qualidade nas águas urbanas, 
principalmente no período de transição seca/chuva; 70% dos pontos 
monitorados possuem qualidade péssima na estação seca-úmida e 30% 
apresentam qualidade ruim; 9 dos 10 pontos indicam qualidade ruim na estação 
úmida; e 60% com qualidade ruim e 40% com qualidade razoável na estação 
úmida-seca; (3) para a relação entre densidade demográfica e IQA, a estação 
seca-úmida revelou uma baixa correlação negativa de 0,32; na estação úmida 
uma moderada correlação negativa de 0,43; e na estação úmida-seca uma forte 
correlação negativa de 0,74. Tal resultado é um indicativo de que, quanto maior 
o índice de ocupação de uma área, pior é a qualidade da água naquela 
localidade. 
Palavras-chave: Dasimetria. Águas urbanas. Índice de Qualidade das Águas 
(IQA). 
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

  
Estudos revelam que a composição da ictiofauna pode variar de acordo com 
os períodos do dia. O presente trabalho teve como objetivo analisar a 
variação nictemeral da ictiofauna de igarapés de primeira e segunda ordem 
compreendidos no trecho médio da bacia do rio Machado, RO. As coletas 
foram desenvolvidas de agosto de 2013 a julho de 2014, no período diurno 
(antes das 17:00) e noturno (após as 19:30h). Durante uma hora em um 
trecho de 50 metros, coletores empregarão técnicas de coletas manuais 
(ativo) como redes de arrasto e puçás. Foi coletado um total de 8.053 
exemplares, pertencentes a 83 espécies, 20 famílias e 4 ordens. O período 
diurno apresentou 3.487 indivíduos, distribuídos em 61 espécies, 15 famílias 
e 4 ordens e o período noturno 4.566 espécimes, 71 espécies, 20 famílias e 
4 ordens. Não foram encontradas diferenças para a abundância (U = 251,0; 
p =0,44) e riqueza de espécies (t= -1,82; p =0,07) entre o período diurno e 
noturno. Os Characiformes apresentaram a maior abundância e riqueza de 
espécies, seguido pelos Siluriformes, Perciformes e Gymnotiformes. Para o 
período diurno, os Characiformes foram o grupo mais representativo em 
abundância e riqueza seguido dos Siluriformes, Perciformes e 
Gymnotiformes; no período noturno os Characiformes também foram os 
mais abundantes e com elevada riqueza de espécies, sendo seguido pelos 
Siluriformes, Gymnotiformes e Perciformes. Destacamos com o presente 
estudo a importância de amostragens noturnas, apesar de não 
apresentarem diferença em abundância e riqueza de espécies em ambos os 
períodos, estas apresentam espécies exclusivas deste período (ex. Tatia 
aulopygia, Corydoras bondi, Hypostomus sp. e Brachyhypopomus sp.).  
Palavras–chave: Amazônia; Ictiocenose; Igarapés Amazônicos;  
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RESUMO 

  
Um dos grandes acervos de comunidades vegetais está presente na floresta 
Amazônia que é a maior floresta tropical do planeta e desempenha um papel 
importante nas questões econômicas, sociais e culturais da sociedade inserida 
nesse bioma. Tendo em vista a preocupação em conhecer melhor esse bioma 
rico em diversidade, este projeto teve por objetivo realizar o levantamento 
fitossociológico das espécies nativas com potencial para produção de remédios 
tradicionais na Região da Zona da Mata, Estado de Rondônia-RO. O 
levantamento consistiu na demarcação de três parcelas permanentes de 0,5 ha 
(5.000 m2) cada, duas na linha 204 em Rolim de Moura e uma na linha 56 em 
Novo Horizonte. Em campo foram levantadas: número da árvore, CAP (≥ 20 cm), 
a identificação do nome vernáculo foi realizado com o auxílio de um mateiro da 
região e a nomenclatura científica alcançada através de pesquisas em literaturas 
disponíveis e na internet. Os parâmetros fitossociológicos analisados foram: 
Densidade Absoluta e Relativa, Frequência Absoluta e Relativa, Dominância 
Absoluta e Relativa, Valor de Importância e de Cobertura, e Índice de Shannon, 
calculados através do programa FITOPAC2. Para os indivíduos identificados nas 
parcelas foram constadas 15 espécies com propriedades medicinais nas três 
parcelas demarcadas, sendo estas: Euterpe oleracea Mart.; Luehea divaricata 
Mart.; Anacardium occidentale; Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don; Amburana 
acreana (Ducke) A. C.Smith; Bixa orellana; Hymenaea courbaril; Dialium 
guianense (Aubl.) Sandwith; Bowdichia virgiloides H.B.K; Copaifera langsdorfii; 
Cecropia sp.; Tabebuia sp.; Bauhinia variegata (Linn.) Benth.; Geissospermum 
laeve (Vell.) Miers; Aspidosperma pachypterum Müll.Arg.Essas espécies estão 
distribuídas nas seguintes famílias: Arecaceae; Tiliaceae; Anacardiaceae; 
Bignoniaceae; Rosáceas; Bixacea; Fabaceae; Urticaceae; Caesalpiniaceae; 
Apocynaceae. Para os parâmetros analisados essas espécies atingiram índices 
baixos para todos em função da pouca ocorrência na área de estudo e os 
índices de Shannon geral foram de 3,478 para a parcela 1( Linha 204), 3,750 
para a parcela 2 (Linha 204) e para a parcela 3 um valor de 2,676 (Novo 
Horizonte), visto que para florestas tropicais normalmente esses valores variam 
de 3,83 à 5,85. Podemos considerar que a população é diversificada, pois 
mesmo tendo um alto índice de indivíduos não identificados os valores se 
aproximaram significativamente dos aceitos para regiões tropicais.  
Palavras-chaves: Fitossociológico. Tradicionais. Floresta.  
Fonte de Financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
Este subprojeto vincula-se ao Projeto História e cultura indígena como 
conteúdos de aprendizagem: como anda a implementação da Lei 
11.645/2008 nas escolas públicas da Amazônia. O objetivo foi observar 
como era a prática pedagógica antes da Lei, no intuito de verificar 
necessidades de ajustes ou não nos modelos de abordagens desenvolvidas 
e através de entrevistas com professores que estão na educação há nove 
anos ou mais. Foram entrevistadas cinco professoras e um professor de 
escolas públicas urbanas da rede municipal na cidade de Ji-Paraná. Através 
das entrevistas foi constatado que as educadoras e educador nunca 
trabalharam a história e a cultura indígena com os alunos antes da Lei 
11.645/2008 salvo na data 19 de abril quando se comemora o dia do índio. 
Isso explica talvez a lacuna que temos na sociedade contemporânea uma 
visão estereotipada corrompida por preconceitos, pois na formação não foi 
permitida a compreensão das relações entre sujeitos, à falta desse 
conhecimento os privou de conhecer e desencadear o encontro e o diálogo 
entre culturas, identidades, mitos, vozes, sons, ritmos, crenças, valores, 
símbolos, ancestralidade, que poderiam ter contribuído para uma sociedade 
mais solidária e menos preconceituosa. Os resultados apontam que os 
docentes entrevistados não receberam nenhum tipo de formação que os 
orientasse para a inserção da questão indígena nos conteúdos de 
componentes curriculares ministrados por elas e ele. Assim, acabaram 
seguindo a abordagem ideológica proposta pelos livros didáticos que por 
sua vez apresentam as populações indígenas em perspectiva contrária a 
Lei 11.645/2008.  
Palavras-chave: Lei 11.645/2008. Currículo Intercultural. Educação 
indígena.  
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 RESUMO 

 
Este resumo expõe os resultados finais da pesquisa que tem como título 
“Alfabetização matemática. Os caminhos escolhidos pela escola para 
alfabetizar matematicamente as crianças de 5 a 7 anos”, através de seu 
subprojeto “Os desafios enfrentados pela escola para alfabetizar 
matematicamente as crianças de 06 e 07 anos em nosso sistema numérico 
posicional e decimal”. Este foi realizado entre o período de agosto de 2012 
a junho de 2014. O intuito dessa investigação é averiguar e ponderar sobre 
a metodologia e escolhas teóricas escolhidas pelas escolas para alfabetizar 
matemáticamente as crianças de 05 a 07 anos, especialmente ao que se 
refere ao processo de construção do conceito de número do Sistema 
Numérico Decimal - SND. Sua realização ocorreu através da análise 
documental dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs de matemática 
para o primeiro ciclo; observação participante em uma sala de aula de uma 
escola pública da rede oficial de ensino municipal de Rolim de Moura – RO; 
a análise dos cadernos dos alunos da turma observada; entrevista com a 
professora da turma pesquisada. Os resultados obtidos assinalam para o 
descompasso entre a concepção de alfabetização anunciado pelo PCN e a 
prática observada em sala de aula, bem como para as consequências da 
metodologia escolhida refletidas na aprendizagem dos alunos. Assim, com a 
divulgação dos resultados se almeja fomentar a discussão sobre o processo 
de ensinar e aprender número e SND na escola.  
Palavras-chave: Alfabetização matemática. Sistema Numérico Decimal. 
Parâmetros  
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RESUMO  

  
Este trabalho é parte integrante do projeto “Traços de regionalidade na 
literatura brasileira contemporânea”, desenvolvido por pesquisadores do 
GŒPEC – Grupo de pesquisa em poética brasileira contemporânea, cujo 
objetivo geral consiste em problematizar, por intermédio de estudos da sua 
gênese, o conceito de regionalismo mediante a identificação de traços de 
regionalidade na produção literária brasileira contemporânea. Nesse 
sentido, intenta desapropriar o regionalismo de sua aplicação pejorativa. 
Especificamente, este subprojeto retoma os estudos do escritor Milton 
Hatoum, a partir do mapeamento de artigos publicados em revistas 
especializadas, para verificar percentualmente aqueles que fazem 
referência à regionalidade do escritor. Buscou-se refletir sobre o fato de o 
escritor, assim como a crítica não se afastarem dos sentidos tradicionais do 
conceito de regional. Em suma, empreendemos uma busca, nos discursos 
críticos, de dados que se referiam ao caráter de regionalidade para produzir 
“o arquivo da regionalidade de Milton Hatoum”. Em seguida, analisamos os 
modos como esses dados estão dispostos na obra do referido autor. A 
execução deste projeto foi dividida em duas fases: uma, constituída da 
busca e exploração dos artigos no portal de periódicos da Capes e outra, 
dedicada aos estudos e análise desses artigos. Observamos que os críticos 
se posicionam de maneira ambígua em relação à identificação de Hatoum 
com o regional. Ao mesmo tempo que reconhecem uma marca “forte” da 
região, afirmam que a atenção não é absoluta e não constitui estereótipos.  
PALAVRAS-CHAVE: Contemporaneidade. Regionalidade. Arquivo.  
Financiamento: CNPq 
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RESUMO 
 
Este trabalho objetiva trazer informações referentes aos resultados finais 
das pesquisas realizadas referente ao projeto: História e cultura indígena 
como conteúdos de aprendizagem: como anda a implementação da Lei 
11.645/2008 nas escolas públicas da Amazônia, vinculado ao Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC 2013-2014. 
Trabalhamos com o subprojeto “Lei 11645/2008: o ensino da história e da 
cultura indígena evidenciado na prática pedagógica nas escolas públicas de 
Ji-Paraná, na perspectiva de um currículo intercultural”. O objetivo principal 
consistiu em verificar se havia evidências na prática pedagógica dos 
conteúdos exigidos pela Lei 11.645 de 2008, bem como a luta dos povos 
indígenas no Brasil, a cultura indígena brasileira, o índio na formação da 
sociedade nacional e o resgate de suas contribuições nas áreas social, 
econômica e política, pertinentes à História do Brasil. Para a realização da 
pesquisa e obtenção de resultados foram realizadas leituras de aportes 
teóricos renomados, nas contribuições de Mindlin (1985), Neves (2009), 
Ribeiro (1995), Hall (2006). A pesquisa se desenvolveu em três escolas 
públicas do município de Ji-Paraná, foram realizadas sete entrevistas com 
professoras, sendo cinco da rede municipal e três da rede estadual de 
ensino. De acordo com as informações coletadas nas entrevistas e nas 
observações nas escolas visitadas, foi verificado que a Lei 11.645/2008 é 
pouco conhecida pelas professoras e também não há formação referente a 
temática indígena. As professoras reforçam a importância da formação 
continuada, pois a referida Lei foi implementada, mas não é oferecido 
subsídios para dar condições ao cumprimento das exigências da Lei.  
Palavras-chave: Lei 11.645/2008. Escolas Públicas. História e cultura 
Indígena.  
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RESUMO 
 

 As várias falhas na política de ensino do país vêm de longa data e tem se 
estendido aos dias de hoje. O analfabetismo, funcional ou não, e a 
alienação cultural ainda tem feito parte do currículo do brasileiro. O país foi 
sobrecarregado com tantas expectativas impostas desde o início da História 
do Brasil. Seus colonizadores tinham como base conceitos e valores 
europeus, e desde sempre, se esperou do brasileiro uma alta 
intelectualidade que envolve, sobretudo, o conhecimento das letras. 
Efetivada a política de colonização, o plano estipulado parece não ter obtido 
êxito, ao menos é o que pensa a sociedade que quando entrevistada, 
aponta a debilidade educacional do brasileiro, indo além, afirmando que o 
brasileiro não lê – sem qualquer dado científico. Mas, “achar”, não é 
suficiente para classificar um país. Parece ter sido mais fácil incutir na 
sociedade a ideia do brasileiro estar muito aquém das expectativas, do que 
trabalhar com a desmistificação dessa afirmativa – e o conformismo trazido 
com isso -, afinal, parece impossível que o Brasil tenha leitores e que possa 
trabalhar na formação de leitores. Esse projeto de pesquisa - 
APONTAMENTOS PARA UMA HISTÓRIA DA LEITURA DE PORTO 
VELHO A PARTIR DO CONTEXTO ESCOLAR - visava o conhecimento dos 
fatos, a análise dos dados obtidos, e a comprovação de que, mesmo em 
pequenas proporções, há leitores, sim – ainda que não se saiba muito sobre 
o que é lido nem a finalidade. Bibliotecas e livrarias contam com um público 
pequeno, mas fiel, ou seja, que já têm a prática da leitura inserida em seu 
cotidiano (35% em cada 100%). Para isso, a pesquisa contou com a 
aplicação de questionários em 05 (cinco) escolas da rede estadual de 
ensino de Porto Velho, entrevistas à Instituições de ensino – na função de 
seus gestores legais – e administradores das bibliotecas públicas e dos 
locais de leituras disponíveis no município. 
Palavras-chave: Leitura. Formação. Leitores. 
Fonte de Financiamento: PIBIC/CNPq 
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RESUMO  
  

Este subprojeto faz parte do projeto “Traços de regionalidade na literatura 
brasileira contemporânea”, o qual se propõe a questionar a gênese do 
conceito de regionalismo literário por meio da identificação de traços de 
regionalidade na produção literária brasileira contemporânea. O plano de 
trabalho, em andamento desde 2011, se propôs a estudar a obra do escritor 
Ronaldo Correia de Brito levando em consideração uma análise crítico-
literária acerca do regional. Para isso, neste terceiro ano da pesquisa, foi 
feito um mapeamento, via internet, nas revistas indexadas do Portal de 
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), na tentativa de tabular os textos críticos da obra do autor 
em questão para, em seguida, realizar um estudo comparativo sobre o 
modo como se trata do regional nesses textos críticos. Entretanto 
identificamos não haver registros de artigos sobre a obra desse autor, o que 
tornou inviável o primeiro objetivo do plano de trabalho, de tensionar os 
pontos de vista. Para minimizar a ausência de artigos críticos, recolhemos 
textos curtos e resenhas, disponíveis na Internet. A pesquisa concentrou-se 
no terceiro objetivo do plano de trabalho que consistiu na análise do 
segundo romance do autor, intitulado Estive lá fora (2012). A esse 
procedimento, juntou-se a experiência dos dois anos anteriores de 
pesquisa, com o intuito de sistematizar os resultados da pesquisa em um 
texto mais elaborado, que resultou no trabalho de conclusão de curso. 
Observou-se que, em relação ao regional, os estudos atuais não se 
desatam dos conceitos tradicionais, mesmo que, em algumas obras, os 
novos traços regionais são identificados a partir de uma elaboração estética 
mais consistente, os quais podem questionar a própria literatura. No que se 
refere à obra de Brito, o retorno à tradição se estabelece através do tempo e 
espaço míticos, assim, o sertão, no caso nordestino, é representado como 
um espaço em ruínas que se vale do questionamento da tradição para 
contextualizar o presente. Como procedimento metodológico, as discussões 
sistematizadas nos encontros semanais do GEPŒC – Grupo de Pesquisa 
em Poética Contemporânea contribuíram para o amadurecimento de 
questões de ordem teórico-críticas.  
Palavras-chave: Literatura contemporânea. Regionalismo. Ronaldo Correia 
de Brito.  
Fonte de financiamento: CNPq.  
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RESUMO 

  
Este plano de trabalho apresenta algumas análises e consequentemente 
reflexões obtidas por meio do projeto de pesquisa denominado A 
contextualização de conteúdos nos livros didáticos de Matemática do Ensino 
Fundamental sob o olhar da Etnomatemática e da Educação Matemática Crítica. 
As analises se consistiram nos conteúdos dos livros didáticos de matemática do 
Ensino Fundamental, utilizados por escolas do campo no município de Ji-
Paraná, com base no referencial teórico da Educação do Campo, Educação 
Matemática Crítica e da Etnomatemática. Voltando-se para a percepção de 
como os sujeitos do campo e o próprio campo se fizeram presente nas coleções, 
bem como sobre demais aspectos que norteiam os textos destes materiais 
didáticos. A pesquisa é de abordagem qualitativa e para a escolha dos livros 
didáticos de matemática pesquisados foram feitas visitas na Secretária Municipal 
de Educação – SEMED, do município de Ji-Paraná, onde obtivemos acesso ao 
nome de duas coleções escolhidas pelos professores de Matemática que 
trabalham nas escolas localizadas na zona rural, para ser utilizado no período de 
2011-2013. Podemos destacar ainda que essas escolas decidiram unificar suas 
escolhas em relação aos livros didáticos, por motivos de maior acessibilidade 
caso o mesmo falte, pode acontecer um empréstimo entre elas. Com os estudos 
foi possível criar algumas categorias em conformidade com o referencial teórico 
utilizado pela pesquisa. No que tange as contextualizações voltadas para a 
educação do campo as coleções apresentam poucas atividades que retratam a 
vida dos sujeitos do campo, sendo a maioria delas em situações artificiais, 
preconceituosas, inconsistentes, apenas em ilustrações sem o contexto devido. 
Identificamos também situações de contextualizações consideradas adequadas, 
sendo identificadas como interessantes. Estas situações compuseram as 
categorias e convieram para a reflexão de que os livros apresentam uma grande 
quantidade de situações que aparentemente visam a aproximação da realidade 
de determinados grupos sociais. No entanto, essa composição de diversidades 
acaba deixando o livro sobrecarregado de questões artificiais, sem a 
contextualização devida.  
Palavras-chave: Educação do campo. Livro didático de matemática. 
Contextualização.  
Fonte de financiamento: PIBIC/UNIR e CNPq.  
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RESUMO 
 

O trabalho é resultado do desenvolvimento do Plano de Trabalho “O 
corporativismo sindical e suas consequências na luta classista dos trabalhadores 
em educação do estado de Rondônia” que tem como objetivo identificar nas 
ações do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia - 
SINTERO e do Sindicato dos Servidores da Zona da Mata Rondoniense - 
SINSEZMAT os aspectos do corporativismo e suas consequências no processo 
de organização e luta dos trabalhadores em Educação e no desenvolvimento da 
luta de classes na atualidade. Optamos pelo método do materialismo histórico-
dialético que possibilita ir do fato empírico para o conceito e num movimento 
lógico o desvelamento das contradições essenciais do fenômeno. Nossa 
pesquisa está relacionada às escolas da rede pública estadual e municipal de 
municípios da Zona da Mata rondoniense: Novo Horizonte d’Oeste, Nova 
Brasilândia d’Oeste, Santa Luzia d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos 
Parecis e Rolim de Moura e as sedes dos sindicatos. Utilizamos como fontes de 
dados os questionários com os trabalhadores em educação, entrevistas 
semiestruturadas com os dirigentes dos sindicatos e pesquisa documental. 
Entrevistamos os principais dirigentes dos sindicatos e aplicamos 219 
questionários aos trabalhadores em educação da Zona da Mata. A educação 
pública esta sendo cada vez mais controlada pelo imperialismo, porque o Brasil 
é um país de capitalismo burocrático. Desta dominação, decorre a imposição de 
políticas educacionais e a precarização do trabalho dos profissionais da 
educação. Analisando as entrevistas individuais dos dirigentes sindicais e os 
resultados dos questionários distribuídos nas escolas, podemos observar alguns 
aspectos como: a) o corporativismo sindical está presente nos sindicatos 
analisados e as principais evidências é ausência da direção nos locais de 
trabalho e o seu atrelamento ao Estado e aos partidos políticos eleitorais; b) falta 
de representatividade dos dirigentes sindicais deixando os trabalhadores a 
mercê de condições de trabalho servil e submetidos as mais precárias condições 
de trabalho; c) o sindicato age como apêndice do Estado, se apresenta como 
defensor dos trabalhadores em educação somente para justificar sua existência; 
d) os questionários realizados com os trabalhadores das escolas públicas 
confirmam a insatisfação no que diz respeito à direção dos sindicatos.  
Palavras-chave: Corporativismo. Capitalismo Burocrático. Corporativismo 
sindical  
Fonte de financiamento: UNIR/CNPq.  
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RESUMO 

 
O estudo que ora se apresenta integra os resultados finais do plano de 
trabalho intitulado “Alfabetização matemática. Os caminhos escolhidos pela 
escola para alfabetizar matematicamente as crianças de 5 a 7 anos”, com 
seu desmembramento através do subprojeto - “1, 2 feijão com arroz; 3, 4 
feijão no prato”. “Como as crianças de 05 anos na pré-escola consolidam 
seus conhecimentos numéricos de recitar, contar e escrever números”. Seu 
objetivo consiste em identificar e analisar as escolhas teóricas e 
metodológicas aplicadas pela pré-escola para alfabetizar matematicamente 
as crianças de 5 a 6 anos. Para efeito analítico, a pesquisa realizada entre o 
período de agosto/2012 a julho/2014 utilizou os seguintes instrumentos de 
coletas de dados: No primeiro ano de estudo, a análise do RCNEI – Volume 
3 com a finalidade de verificar as propostas de ensino indicadas para a pré-
escola e posteriormente, a observação participante em uma sala de aula de 
uma instituição de educação infantil pública da rede municipal de Rolim de 
Moura- RO, no segundo ano de pesquisa, desencadeou-se a análise do 
cadernos dos alunos e a entrevista individual com a professora da pré-
escola com a finalidade de reforçar as nossas especulações. Os resultados 
obtidos pela pesquisa, através do cruzamento das informações em análise, 
indicam a necessidade de atualização do documento e da professora em 
relação as suas práticas de ensino e que na sala de aula ainda impera a 
abordagem tradicional. Dessa forma, almeja-se que o resultado alcançado 
forme um arcabouço capaz de elucidar melhor o processo inicial de 
construção dos números pelas crianças da pré-escola, pautado nas quatro 
funções numéricas: recitar, contar/quantificar e escrever números.  
Palavras chaves: Educação infantil, recitar, contar/quantificar e escrever 
números.  
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 RESUMO  

  
Este trabalho é parte da pesquisa realizada no âmbito do Programa de 
Iniciação Científica – PIBIC que se focou em analisar como se 
desenvolveram as aulas de português para os haitianos no projeto de 
extensão e pesquisa pela Universidade Federal de Rondônia durante o 
período de julho de 2013 a junho de 2014. As aulas foram ministradas nas 
dependências da Escola Estadual 21 de Abril, em Porto Velho. Nossa 
pesquisa tem como objetivo analisar de que forma o referido projeto está 
contribuindo para a inserção social desses imigrantes em Porto Velho e de 
como está se dando a aquisição da língua portuguesa por esses alunos, 
sobretudo na oralidade. Além do arcabouço teórico da antropologia, teve 
como embasamento, a linguística aplicada, principalmente as reflexões 
sobre o ensino e aprendizagem de língua portuguesa como língua 
estrangeira ou como língua não materna de Almeida Filho (1993) e sobre os 
métodos de ensino, com ênfase para as discussões sobre o método 
comunicativo. Na mesma esteira, os estudos Bakhtin (1992) sobre a célebre 
teoria dos gêneros do discurso e sobre a o sociointeracionismo. Para 
entendermos um pouco mais desse recente fluxo migratório, recorremos às 
pesquisas de Cotinguiba & Pimentel (2012) que discutem vários aspectos 
do processo migratório dos haitianos para o Brasil, principalmente para 
Porto Velho. A metodologia adotada por nós foi o método etnográfico, ou 
seja, observação participante das aulas dos haitianos e com os ministrantes 
do curso. Foi feito acompanhamento oral através de conversas com os 
alunos, leitura de textos, colhemos dados a partir das informações obtidas 
na SEAS e por meio das fichas de inscrições no curso de português. 
Constamos que os imigrantes estão conseguindo se inserir na sociedade 
local com ajuda das aulas de português e que tem se mostrado eficaz.  
Palavras-chave: Ensino. Português. Haitianos.  
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RESUMO 

  
O seguinte trabalho está incluso ao projeto de pesquisa “(Des)Colonialidade 
e educação ambiental: dialogando com comunidades indígenas da 
Amazônia”, e teve como intuito o estudo das comunidades indígenas Arara, 
Gavião e Suruí a fim de se conhecer o hábito diário dessas comunidades 
possibilitando calcular o valor da pegada ecológica das mesmas. A 
pesquisa foi voltada aos acadêmicos do curso de Licenciatura Básica 
Intercultural da Universidade Federal de Rondônia – Campus de Ji-Paraná e 
foi desenvolvida através do projeto de pesquisa do CNPq – Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A pesquisa teve 
como objetivo geral calcular a pegada ecológica das comunidades 
indígenas a fim de conhecer seu estilo de vida, seus hábitos e descobrir se 
essas comunidades caminham de forma sustentável nos seus territórios. 
Para atingir o objetivo foi utilizado a metodologia de cálculo da pegada 
ecológica proposto pela World Wide Fund for Nature (WWF). A pesquisa foi 
realizada dividida com uma revisão bibliográfica da literatura, abordando o 
tema da pesquisa, materiais e métodos da pesquisa onde foi especificado 
os materiais, softwares e metodologia utilizada para coleta e análise de 
dados e a apresentação dos resultados com as considerações finais. A 
pesquisa se mostrou efetiva para calcular a pegada ecológica das 
comunidades, mas deixou uma grande preocupação: as comunidades 
indígenas possuem uma elevada pegada ecológica o que não era esperado 
por se tratarem de comunidades que interagem constantemente com a 
natureza. Isso nos leva a crer que esse ritmo não é favorável ao meio 
ambiente. A preocupação com o gasto energético é de fundamental 
importância como também deve ser levado em consideração à aquisição e 
a rápida substituição de equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos 
que não são imprescindíveis na vida de populações humanas.  
Palavras-chaves: pegada ecológica – educação ambiental – povos 
indígenas Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 

 
 
 
 
 



145 

 
Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 

Anais do XXIII Seminário Final do 
PIBIC/UNIR/CNPq-2013/2014 

 ISSN: 1982-7857- On-line 

VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

   
Gicéli Daian Nunes dos Santos 

giceli.daian@gmail.com  
Profa. Dra. Maria Inês Ferreira de Miranda 

stefanini45@uol.com.br  
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR  

  
RESUMO 

  
A violência sexual se estabelece por chantagens, violência física ou 
sedução. Diversos pesquisadores mostram que este fenômeno cresce a 
cada época e atinge pessoas em desenvolvimento que necessita de outrem 
para ser cuidada. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança 
até 12 anos incompleto e adolescente entre 12 e 18 anos incompletos. O 
objetivo da pesquisa foi identificar e analisar o perfil das vítimas e dos 
agressores de crianças e de adolescentes, que sofreram violência sexual no 
município de Porto Velho e nos Distritos de Nova Mutum e Jaci – Paraná, 
no período de janeiro a agosto de 2013. Trata-se de uma sub projeto do 
projeto “Violência entre Crianças e Adolescentes em uma capital da Região 
Amazônica – Implantando o Observatório de Violência nas escolas”. Estudo 
de abordagem quantitativa, sendo descritivo retrospectivo. A pesquisa foi 
realizada nas instituições da rede de enfrentamento de violência contra 
criança e adolescente. A fonte de dados foram os boletins de ocorrência, 
fichas de atendimentos e fichas de notificação. A coleta de dados ocorreu 
por visitas as instituições. Foi criado um Banco de Dados no Programa 
Excel, cujas informações foram analisadas por meio do cruzamento das 
variáveis. Foram identificados 216 casos. O sexo feminino continua sendo o 
maior número entre as vítimas (89% - n=195). A faixa etária de maior 
vulnerabilidade está entre os onze e quinze anos de idade (56% - n=128). O 
sexo masculino (92%) continua sendo quem mais pratica a violência sexual. 
Comprovada a proximidade (68%) da vítima com seu agressor. Conclui-se 
que a média de casos registrados foi de 0,9 por dia e confirmado que o 
agressor é e está muito próximo, sendo quem deveria proteger as crianças 
e os adolescentes.  
Palavras-chave: Violência Sexual. Criança. Adolescente.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR, CNPq e Observatório de Violência 
da UNIR.  
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RESUMO 

 
Os graves problemas ambientais é um fator que exerce muita pressão nos 
territórios dos povos indígenas Arara, Gavião e Paiter Suruí no Estado de 
Rondônia. Os modelos de gestão ambiental de seus territórios evidenciam 
praticas importantes que asseguram os princípios de educação ambiental 
para a construção de sociedade sustentável na Amazônia. O presente 
estudo através de um método inovador de estética de paisagem busca 
identifica os graves problemas ambientais dos territórios indígenas para 
construção de políticas de educação ambiental que contribua com a gestão 
ambiental desde territórios para sustentabilidade. Os problemas 
socioambientais nos territórios indígenas vêm ameaçando sobremaneira o 
modo de sobrevivência das etnias sujeitos deste estudo. Os graves 
problemas de desmatamento com as derrubadas ilegais, expansão da 
agropecuária, exploração ilegal de madeira tem causado sérios problemas 
aos indígenas do Estado de Rondônia. A construção de programa de 
sensibilização ambiental nos territórios destas etnias é um dos pontos de 
partida para mudar essa situação. Assumir de fato os paradigmas da 
sociedade sustentáveis e o tratado para educação ambiental em 
consonância com o conceito de Justiça Ambiental evidenciando a 
indissociabilidade da natureza com a sociedade é uma das alternativas de 
gestão ambiental para esses territórios. O presente estudo revela, por meio 
da metodologia de estética de paisagens, indicadores ambientais que 
ajudam na construção de políticas públicas que podem contribuir com a 
melhoria da qualidade de vida para os povos indígenas que compõem o 
ambiente amazônico no Estado de Rondônia.  
Palavras-chave: Educação ambiental; Povos Indígenas; estética de 
paisagem.  
Fonte de financiamento: Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

  
Ao investigar as expectativas do aluno ingressante nos cursos de Letras da 
Universidade Federal de Rondônia, buscamos “desnaturalizar” a formação de 
futuros professores de línguas nessa instituição para compreendermos a 
dimensão processual desse momento. Com base nos conceitos de formação e 
de crenças, buscamos analisar respostas das impressões e expectativas dos 
discentes em relação à Universidade, ao curso, à profissão professor e ao objeto 
de estudo: a língua. Trata-se de uma pesquisa qualitativa cujos dados foram 
retirados de questionários aplicados aos alunos ingressantes nos cursos de 
Letras da Universidade Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, no processo 
seletivo do ano de 2013. A partir de uma análise interpretativa, as respostas 
apontam para o fato de que as expectativas dos alunos se baseiam em crenças 
que eles trazem como resultado de experiências vivenciadas anteriormente. 
Com relação ao curso, as expectativas dos alunos reforçam aspectos 
profissionais, cognitivos, sociais e pessoais. Quanto à Universidade, as 
expectativas são, na maioria, positivas e se baseiam na crença segundo a qual 
uma instituição federal de ensino superior oferece uma melhor formação. As 
expectativas relacionadas à profissão de professor sinalizam uma certa vontade 
de seguir a carreira docente apesar do desprestigio da profissão. Com relação 
ao objeto de estudo, a língua, as expectativas revelam uma relação favorável 
dos ingressantes com o idioma materno e o estrangeiro. Veiculam, ainda, 
crenças sobre a concepção de língua e do processo de ensino e aprendizagem. 
Proporcionar espaço para o acadêmico expor suas crenças e expectativas 
relacionadas ao seu curso escolhido, à futura profissão, à instituição e ao seu 
objeto de estudo é uma tarefa complexa. Ao se encontrarem em momento de 
formação inicial, os ingressantes têm necessidades de compreender o universo 
acadêmico bem como de serem entendidos. Esta pesquisa proporciona aos 
formadores e instituições formadoras pistas que podem auxiliar no processo de 
identificação de alguns conflitos acadêmicos encontrados no primeiro semestre 
de curso e contribuições para uma avaliação da formação inicial realizada pelos 
cursos de Letras/Português, Letras/Inglês e Letras/Espanhol da Universidade 
Federal de Rondônia.  
Palavras-chave: Cursos de Letras. Crenças. Formação Inicial.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

Este subprojeto apresenta fragmentos do Projeto de Pesquisa “História e 
cultura indígena como conteúdos de aprendizagem: como anda a 
implementação da Lei 11.645/2008 nas escolas públicas da Amazônia”? 
Teve como objetivo levantar através de entrevistas com docentes o 
conhecimento da Lei 11.645/2008, adotando a pesquisa documental, bem 
como análise dos cadernos de estudantes, plano de aula docente e livros 
didáticos como metodologia. Foram entrevistadas quatro professoras e um 
professor, sendo os quatro da escola pública da rede municipal de Ji-
Paraná e uma professora da rede estadual. Durante o trabalho foi possível 
analisar que das escolas pesquisadas, apenas uma possui um ambiente 
que acolhe a diversidade, através de cartazes que apresentam crianças 
negras, um grande avanço em relação às outras, onde a cor branca ainda é 
predominante. Através das entrevistas, pode-se notar que há um grande 
desconhecimento a respeito da Lei 11.645/2008 pelos docentes, deixando 
assim comprometida o cumprimento da mesma, pois as professoras e 
professor ainda se restringem ao livro didático que não atende as 
expectativas esperadas, apenas um professor conhece pouco a respeito da 
cultura indígena, mas pela experiência adquirida durante um trabalhar de 
alfabetização com o povo Zoró. Os docentes não possuem formação sobre 
a temática indígena, um fato que ficou evidente e sendo um dos motivos do 
desconhecimento da Lei pelos professores (as). O resultado da pesquisa 
evidencia que falta uma parceria entre o município e as escolas públicas no 
que se refere ao fornecimento de uma formação continuada que dê 
subsídios a esses docentes. Nota-se que mesmo existindo uma Lei que 
obriga as escolas a trabalhar a interculturalidade, o que encontramos são 
currículos monoculturais, onde a cultura indígena não tem espaço, assim o 
ambiente escolar não oportuniza aos estudantes conhecer e respeitar o 
índio como cidadão merecedor de respeito assim como qualquer outro. 
Palavras-chave: Lei 11.645/2008. Conhecimento docente. Currículo 
intercultural. 
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq.  
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RESUMO 

  
Os Acidentes de Transporte Terrestre ocorrem em todos os países do 
mundo e merecem atenção pela quantidade de mortes e dos números de 
pessoas que se tornam incapazes. No Brasil, a estimativa anual é de 35 mil 
mortes, sendo numa proporção de 11 mortos para cada 10 mil veículos. 
Esses valores estão muito acima daqueles aceitos internacionalmente, que 
são de dois óbitos para cada 10 mil veículos. Em Porto Velho, capital do 
estado de Rondônia, houve aumento de 46,03% nos óbitos por acidentes de 
transporte no período de 2006 a 2011. Os objetivos deste estudo foram: 
Conhecer a incidência de acidentes de trânsito entre crianças e 
adolescentes no Município de Porto Velho - RO, no período de 2002 à 2012, 
além de descrever a incidência de acidentes de trânsito com vítimas fatais e 
a incidência de acidentes de trânsito com vítimas não fatais entre crianças e 
adolescentes. Estudo retrospectivo, descritivo e analítico de abordagem 
quantitativa. A fonte de dados foram os Boletins de acidentes de trânsito do 
DETRAN/RO, cuja analise foi realizada por meio programa Microsoft Excel 
2010. Foram analisadas as frequências absolutas e relativas das variáveis: 
sexo, faixa etária e tempo de ocorrência. Observou-se que em 2002 foram 
notificados 20 óbitos e em 2012 esse número caiu para 10 óbitos. 
Diminuição de 50%. Os casos com vítimas não fatais passaram de 349 para 
527. Aumento de 66.22%, o que corrobora a hipótese de que o aumento se 
justifica pelo aumento da frota. A redução dos índices a partir de 2008 pode 
indicar os efeitos da Lei 11.705/08, que enrijeceu as penalidades, para os 
motoristas que dirijam sob o efeito de álcool. A dificuldade em obter os 
dados nos leva a concluir que se faz necessário o aperfeiçoamento dos 
sistemas de informações, o relacionamento e a compatibilidade entre as 
bases de dados e o desenvolvimento de alguns sistemas específicos que 
possam manter a linkagem constituindo-se num importante desafio para a 
construção, análise e subsídios que fomente ações em prol do cumprimento 
da Pactuação Internacional para redução em 50% em uma década o 
número de mortes causadas pelos acidentes de trânsito.  
Palavras-chave: causas externas; crianças; adolescentes.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 
O presente estudo expõe resultados da pesquisa intitulada: “Alfabetização 
matemática. Os caminhos escolhidos pela escola para alfabetizar 
matematicamente as crianças de 5 a 7 anos”, com o seu desmembramento 
através do subprojeto- “As atividades de matemática dadas na pré-escola e 
o pensamento das professoras sobre a mesma. Principio de alfabetização 
matemática?”, desenvolvida entre o período de julho de 2013 a julho de 
2014, em uma pré-escola da rede municipal de Rolim de Moura – RO. 
Nosso objetivo é verificar e analisar as escolhas teóricas e metodológicas 
utilizadas pelas escolas para alfabetizar matematicamente as crianças de 
05 a 07 anos, principalmente no tocante ao processo de construção dos 
números do sistema numérico decimal. Para a coleta de dados, o estudou 
optou pelos seguintes instrumentos: análise de conteúdo dos Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a análise do caderno dos 
alunos e por fim, a entrevista com a professora. A pesquisa tem uma 
abordagem qualitativa e seu interesse reside nas recentes mudanças 
ocorridas na idade da pré-escola e dos 03 anos de alfabetização no ensino 
fundamental, que nos faz voltar o nosso olhar e percepção para como a 
escola esta adotando as suas atividades práticas para desenvolver o senso 
matemático nas crianças, em especial o conceito dos números de nosso 
sistema numérico decimal. Assim, espera-se com os resultados obtidos 
corroborar com a compreensão sobre como as crianças da pré-escola 
constituem seus conhecimentos numéricos de recitar, contar e escrever 
números.  
Palavras chaves: Recitar, contar, escrita numérica. Alfabetização 
matemática. Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil - 
RCNEI.  
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RESUMO 

  
O cenário educacional brasileiro sofre, ao longo dos anos, com máximas de 
origem do senso comum, e, portanto, precipitadas, que tendem a pregar 
uma visão um tanto quanto pessimista referente às mais diversas áreas que 
formam este todo. Quando especificada a área de Linguagens, 
encontramos a preponderante "Os alunos não leem". Foi visando a 
desmistificação desta ideia, através de pesquisa de caráter científico, que o 
presente plano de trabalho, vinculado ao projeto APONTAMENTOS PARA 
UMA HISTÓRIA DA LEITURA DE PORTO VELHO A PARTIR DO 
CONTEXTO ESCOLAR, se estabeleceu tendo por finalidade a 
comprovação contrária: de que os alunos leem, sim - somente não leem o 
que a escola lhe impõe por força obrigatória. Oito escolas públicas da rede 
estadual de ensino do município de Porto Velho foram elencadas para a 
aplicação dos questionários elaborados, que por sua vez foram destinados 
à três públicos: coordenação pedagógica, alunos e sala de leitura ou 
lugares afins. Os resultados apontaram que as escolas, com exceção de 
uma, não possuem projetos pedagógicos voltados exclusivamente para 
leitura, mas suas bibliotecas são equipadas de maneira adequada e um 
público assíduo as frequenta com um perfil de leitor bastante variado. 
Diante do exposto, a discussão foi baseada na visão alterada que as 
escolas possuem da leitura, uma vez que o aluno é transformado em um 
simples decodificador de códigos escritos devido a abordagem não 
problematizada dada a este ato político e social.  
Palavras-chave: Escola. Leitura. Formação.  
Fonte de Financiamento: PIBIC/CNPq  
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RESUMO  

  
Esta pesquisa veicula-se ao Projeto Mapa Cultural de Rondônia e tem como 
finalidade apresentar os resultados do subprojeto “Três autores 
(rondonienses) e um problema: a arte como procedimento”, executado no 
período de agosto de 2013 a julho de 2014. A área de estudo do projeto é a 
Teoria Literária e o objeto da pesquisa a análise, à luz de textos teóricos, 
das obras A palavra falta, Senhor Krauze e Fruta azeda com sal, dos 
escritores rondonienses Eduardo Martins, Alberto Lins Caldas e Nilza 
Menezes, respectivamente. Os objetivos empreendidos foram os de 
compreender como essas obras se constituem e se afirmam como literatura 
e, simultaneamente, refletir sobre a produção literária de Rondônia, 
observando se ela dialoga e de que maneira mantêm relações com os 
princípios caracterizadores da literatura contemporânea. Tal abordagem foi 
motivada pela necessidade de suprir a carência de textos críticos e 
analíticos de caráter propriamente científico sobre a produção literária de 
Rondônia. Outra motivação, esta de caráter social, é a perspectiva de que 
os resultados desta pesquisa possam contribuir para a formação de um 
modo novo de pensar as artes e a cultura local. Sendo estes os objetivos, 
elegemos como base teórica textos que tratam da natureza do fato literário 
e de métodos de análise, a saber, A arte como procedimento, de Vitor 
Chklovski, Poesia e Pensamento abstrato, de Paul Valéry, ABC da 
Literatura, de Ezra Pound e Signos em Cena, de Aguinaldo Gonçalves. Ao 
analisarmos a produção local, conforme aqui delimitada, situamo-la em um 
movimento dialético com os procedimentos literários considerados de valor 
universal pelo pensamento crítico moderno. Observamos, então, que a 
automatização de que trata Chklovski não está ausente das obras. Elas 
possuem, no entanto, construções poéticas e esforços técnicos como 
tentativa de constituição de um estilo individual, tanto no que diz respeito às 
motivações, como no que diz respeito ao trabalho estético com a linguagem. 
Podemos dizer, então, que elas possuem, mesmo que em patamares 
diferentes, “níveis de modulação”.  
Palavras-chave: Teoria literária. Poética. Autores rondonienses.  
Fonte de financiamento: CNPq.  
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RESUMO 

  
O presente trabalho vinculado ao Projeto “Livros da Floresta: do registro 
etnográfico à criação literária” se propõe a realizar um levantamento 
bibliográfico, para melhor compreender, identificar, analisar e discutir o que 
há de semelhança e diferença discursiva em relação às obras que permitem 
uma reflexão sobre temática/história indígena, literatura de cordel e autoria 
indígena Pataxó. Especificamente, analisamos um manuscrito de cordel de 
autoria indígena “História dos dois ladrões que obrigou os índios robar”, 
localizado pelo pesquisador Florent Kohler em dezembro de 2003, quando 
realizava pesquisas sobre a tradição oral entre os índios Pataxó no Monte 
Pascoal, na Bahia. O cordel com setenta estrofes, de sete linhas 
regularmente versificadas, foi encontrado pelo pesquisador nos arquivos de 
uma jovem professora Pataxó que lhe explicou que o cordel fazia referência 
a um fato histórico, “O fogo de 51”, referente à expulsão dos Pataxó de suas 
aldeias no extremo sul da Bahia. A relevância social e científica de nossa 
pesquisa está em verificar como os indígenas Pataxó se descrevem hoje 
em suas narrativas: se continuam a escrever sob a forma de cordel, o que 
contam, como descrevem sua cultura e a si mesmos. Para tanto, 
analisamos o cordel mencionado em conjunto com duas produções 
contemporâneas de autoria Pataxó, consideradas de autoria coletiva 
(ALMEIDA, 2004). Com a nossa pesquisa, percebemos que, na 
contemporaneidade, a produção literária Pataxó não utiliza 
predominantemente a estrutura em versos de cordel, e sim a prosa e/ou 
versos livres. No entanto, as novas produções dialogam com o gênero 
cordel, pois são compostas por narrativas que partiram da oralidade (assim 
como o cordel), são uma forma de transmissão de conhecimento dos mais 
velhos aos mais jovens; e possuem a finalidade de que as histórias e o 
repertório cultural Pataxó possam ser rememorados, preservados e 
passados adiante. Por fim, concluímos que a leitura das produções de 
autoria Pataxó contribui também para a aplicação da Lei 11.465/08(LDB), 
que introduziu a obrigatoriedade da temática indígena, afro-brasileira e 
africana nos currículos escolares do Brasil, pois proporcionam aos 
professores e alunos não indígenas novos conhecimentos sobre diversidade 
cultural, agora pela voz dos próprios indígenas.  
Palavras- chave: Literatura de cordel. Autoria indígena. Autoria Pataxó.  
Fonte de financiamento: UNIR/CNPq. 
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RESUMO  

  
O objetivo principal do referido plano de trabalho que está vinculado ao 
projeto “Figurações urbanas e subjetividades contemporâneas na poesia de 
Sebastião Uchoa Leite”, era empreender uma investigação crítico-analítica 
dos livros A espreita (2000) e A regra secreta (2002), de Sebastião Uchoa 
Leite, com o intuito de investigar a constituição do sujeito e sua relação com 
o espaço urbano. Teoricamente, foram selecionados autores como 
Zigmmunt Bauman, Marc Augé e Renato Cordeiro Gomes pela discussão 
que empreendem acerca do espaço contemporâneo. Esses estudiosos 
repercutem a ideia de espaços perfilados por novas propostas advindas do 
período pós-moderno, marcado principalmente pelo processo da 
globalização e pelo novo capitalismo. As pessoas que vivem nesses 
espaços provam novas experiências propiciadas pelas grandes cidades. Em 
consequência, faz-se necessário rediscutir a identidade do sujeito 
contemporâneo, e propomos pensar essa relação sujeito/espaço a partir da 
poesia de Sebastião Uchoa Leite. A pesquisa seguiu uma abordagem 
crítico-analítica que procurava responder ao seguinte questionamento: 
Como, na poesia de Sebastião Uchoa Leite, os indivíduos se relacionavam 
com a grande cidade contemporânea? O ambiente de pesquisa, sobretudo, 
foi a sala GEPŒC – Grupo de Pesquisa em Poética Contemporânea – do 
qual somos integrantes. Como resultado, esta pesquisa contribuiu para a 
minha formação acadêmica e para o meu desenvolvimento como 
pesquisadora. E por fim, vimos que hoje o que se discute no campo da 
sociologia e antropologia é a instabilidade do termo identidade, que na 
verdade, nunca foi estável por completo no que diz respeito ao seu 
significado prático. Os compromissos agora estão ligados ao projeto de 
consumir. A poética de Sebastião Uchoa Leite revela o espaço urbano de 
modo a ressaltar a sua efemeridade, fato que impede o contato humano. 
Uchoa Leite, então, desloca-se à margem, procedimento costumeiro em sua 
poesia, para reivindicar novas posturas e reflexões. Ele é um flâneur que 
caminha na contra mão, a pensar criticamente em um tempo que perdeu 
sua concretude.  
Palavras-chave: Sujeito. Espaço. Poesia Contemporânea.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR.  
 



155 

 
Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 

Anais do XXIII Seminário Final do 
PIBIC/UNIR/CNPq-2013/2014 

 ISSN: 1982-7857- On-line 

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO DA 
LÍNGUA INDÍGENA NA ESCOLA DAS ALDEIAS COLORADO E 

TRINDADE  
  

Naiara Carla Mota Coelho 
naiaramota15@hotmail.com  

Profa. Ms. Edineia Aparecida Isidoro 
isidoro@unir.br 

 Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR  
  

 RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo principal apresentar o resultado da pesquisa 
realizada por meio do subprojeto de pesquisa intitulado “Políticas linguísticas e 
estratégias de fortalecimento da língua indígena na escola das aldeias Colorado 
e Trindade”, vinculado ao projeto de Pesquisa: “Línguas Indígenas Ameaçadas- 
Por um Protagonismo Indígena”. O objetivo central da pesquisa é investigar se o 
trabalho dos professores nas Aldeias Trindade e Colorado contribuem para o 
fortalecimento da língua Tupari nas comunidades. Os objetivos específicos. 
Como metodologia realizamos leituras bibliográficas, entrevistas com os 
professores indígenas da Aldeia Colorado e Trindade da terra indígena Rio 
Branco e análise documental através dos cadernos e planejamento dos alunos. 
Como resultados da pesquisa foi possível verificar que apesar da terra indígena 
Rio Branco configurar-se como uma terra de grande diversidade linguística e 
cultural e que em algumas aldeias a língua materna não é mais utilizada com 
frequência, nas duas aldeias Colorado e Trindade constatamos que a língua 
Tupari é utilizada em quase todos os espaços sociais da aldeia, é a língua de 
comunicação na comunidade, de instrução na escola, das festas, da roça, das 
brincadeiras. Apesar do uso intenso da língua Tupari a maioria da comunidade 
entende e fala a língua portuguesa que está presente nos meios de 
comunicação social, as instituições da saúde e educação e na presença de 
profissionais não indígenas da SEDUC, SESAI E FUNAI e ainda nos 
documentos e materiais escritos. Apesar disso os professores revelam as suas 
preocupações com relação ao uso da língua e as mudanças que vem ocorrendo 
devido às influencias que recebem. Percebemos que a escola e a atitude pró-
ativa dos professores tem resultado em formas eficientes de ensinar, foi possível 
observas nas atividades dos alunos, tanto uma preocupação com a vida 
cotidiana, quanto o diálogo intercultural. Vimos que os professores se esforçam 
em produzir materiais para garantir as especificidades do ensino da língua já 
que não há quase nenhum material didático específico na escola e em estudar a 
língua com os professores tupari das outras aldeias. Todas as ações dos 
professores, os compromissos com a escola e com o fortalecimento da sua 
língua e cultura, autoriza-nos a dizer que existe uma política linguística refletida 
no trabalho e na atitude dos professores que fortalecem o uso de suas línguas e 
valoriza a sua cultura na comunidade.  
Palavras-chave: Línguas indígenas. Políticas linguísticas. Línguas ameaçadas. 
Professores indígenas.  
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RESUMO 

  
Este subprojeto se constitui como parte dos resultados da pesquisa A 
contextualização de conteúdos nos livros didáticos de Matemática do 
Ensino Fundamental e Médio sob o olhar da Etnomatemática e da 
Educação Matemática Crítica, desenvolvida por meio do Programa de Bolsa 
a Iniciação Científica – PIBIC/2012-2014. Neste segundo ano dedicado ao 
tema, a pesquisa voltou-se para a análise das contextualizações referentes 
ao campo presentes nos livros didático de Matemática, para tanto foram 
escolhidos três livros do Ensino Médio mais adotados pelas escolas 
situadas na zona rural do município de Ji-Paraná. Tal análise teve como 
base o referencial teórico da Educação do Campo e da Educação 
Matemática Crítica. Constatou-se por meio das análises que as 
contextualizações se caracterizam como adequadas ou inadequadas de 
acordo com o referencial teórico indicado na pesquisa. As contextualizações 
foram consideradas adequadas pelo fato de possibilitarem a reflexão do 
aluno e refletirem a realidade da agricultura familiar do campo. Já as 
consideradas inadequadas, presentes em maior parte dos livros, foram 
categorizadas em relação: ao cenário do campo; a contextualizações 
desconectadas da realidade campesina; e casos que exibiam o cotidiano do 
campo apenas com o objetivo de resolver algoritmos. Constatou-se na 
pesquisa que poucas atividades abordam o contexto do campo e atendem 
aos quesitos do referencial teórico adotado, a maioria das atividades 
apresentam contextos artificiais, limitando a modelos pré-estabelecidos e 
dão ênfase as produções de grandes proprietários de terras. Diante disto, 
nota-se a necessidade de aprimorar tal material didático com atividades 
condizentes com a realidade do aluno do campo de forma a despertar o 
pensamento crítico, e desta forma, auxiliar na construção de um 
conhecimento significativo.  
Palavras-chave: Educação do Campo; Educação Matemática Crítica; Livro 
Didático.  
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RESUMO 

  
O presente trabalho, vinculado ao Projeto “Livros da Floresta: do registro 
etnográfico à criação literária”, se propõe a realizar um levantamento 
bibliográfico acerca da produção autoral dos Cinta-Larga, Nambiquara e 
Tupari, para melhor compreender, identificar, e discutir como se dá a 
presença de obras literárias de autoria indígena no cenário editorial 
brasileiro. Especificamente, foi realizada uma análise da obra de autoria 
Cinta-larga “Mantare ma kwé tinhin: histórias da maloca antigamente”, 
publicada em 1988. A pesquisa revela como essa publicação e as narrativas 
de Pychuvy foram percebidas pela academia. As narrativas criativas 
indígenas contribuem para o surgimento e/ou reconhecimento da existência 
de uma literatura indígena no cenário brasileiro. Ação que constitui um 
boom editorial (ALMEIDA, 2004), no qual surgem textos criativos de autoria 
coletiva. Foi possível visualizar durante a pesquisa, tanto bibliográfica 
quanto de análise da obra, que esses textos usam a palavra escrita como 
ferramenta de combate ao esquecimento de suas crenças, contribuindo 
para o surgimento de novas formas de ler e analisar esse gênero ainda em 
expansão. A obra objeto de análise é assinada pelo Cacique Pychucy Cinta-
larga, narrador indígena, que com o apoio das três aldeias que compõe a 
comunidade Cinta-Larga, buscou por meio deste registro a (re)afirmação 
das crenças de sua sociedade. No texto escrito, há um registro da 
linguagem oral, revelando neste ato a resistência dessa comunidade em 
preservar as narrativas e cantos tradicionais. Por fim, espera-se que os 
estudos realizados neste projeto de pesquisa possam contribuir para a 
aplicação da Lei 11.465/08, colaborando para que na sala de aula o docente 
e o estudante possam compreender e discutir a respeito das estruturas que 
permeiam o texto indígena Cinta-Larga, lendo-o a partir da voz de um Cinta 
Larga (Pychuvy): a voz que reside na aldeia.  
Palavras- chave: Literatura Brasileira. Autoria coletiva. Autoria Cinta-Larga.  
Fonte de financiamento: UNIR/CNPq. 
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RESUMO 
  
O presente trabalho tem por objetivo identificar e analisar as propostas e lutas 
de dois importantes sindicatos de Rondônia o Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação do Estado de Rondônia e o Sindicato dos Servidores Públicos da 
Zona da Mata (SINTERO e SINSEZMAT) buscando compreender as relações 
entre corporativismo sindical e os processos de controle exercidos pelos 
organismos internacionais na educação brasileira. Para esse objetivo utilizamos 
o método materialismo histórico-dialético e suas categorias que permitem 
compreender a parte e o todo do fenômeno. Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com dirigentes sindicais do SINTERO e SINSEZMAT e 
entrevistas por meio de questionários com os trabalhadores em educação. Os 
estudos bibliográficos apontaram que o Brasil é um país de capitalismo 
burocrático, dominado pelo imperialismo que atua por meio de seus organismos 
multilaterais como o Banco Mundial, interferindo em todos os aspectos da 
sociedade. A educação é controlada por esses organismos internacionais que 
ditam as políticas educacionais e exercem controle sobre as organizações de 
todas as categorias de trabalhadores. Percebemos que há certo 
descontentamento em relação às lutas sindicais, visto que apesar do sindicato 
realizar greves para adquirir melhorias para a classe trabalhadora não tem 
conseguido surtir muito efeito, pois como alguns afirmaram, ele tem se atrelado 
ao governo, não exercendo o enfrentamento necessário para a aquisição de 
conquistas mais sólidas para a categoria. O trabalho de base desses sindicatos 
está fragilizado. Há uma ausência de delegados de base que esteja nos locais 
de trabalho de modo a identificar detalhadamente os problemas no dia-a-dia das 
escolas e as reivindicações de seus filiados. Muitos afirmam que as lideranças 
sindicais há muitos anos se revezam a cada mandato, além de haver um 
atrelamento da direção aos partidos que disputam eleições em todas as esferas 
do Estado burguês. Essas práticas promovem um distanciamento da base, de 
modo a não desenvolver o real papel do sindicato que é preparar aos seus 
filiados a combater qualquer forma de opressão existente em seu trabalho pelas 
classes dominantes, com orientações que despertem o senso crítico de seus 
filiados para a luta em defesa da escola publica e fortaleça a luta de classe.  
Palavras-chave: Capitalismo Burocrático. Sindicalismo. Corporativismo Sindical.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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 RESUMO  
  

Este trabalho tem como objetivo mostrar os resultados obtidos por meio do 
método etnográfico, com observação participante, da pesquisa realizada no 
projeto de extensão da Unir, durante as aulas de Português para imigrantes 
haitianos na Escola Estadual 21 de abril. Este estudo é muito importante, 
pois o Brasil é tradicionalmente um país de imigrantes e estudar mais um 
dos processos migratórios para a Amazônia é de extrema relevância tanto 
para sociedade posterior, quanto para ajudar em pesquisas futuras, uma 
vez que este projeto é pioneiro, em relação ao ensino de Língua Portuguesa 
para imigrantes haitianos. Utilizamos como referenciais teóricos textos que 
discutem sobre o ensino de língua portuguesa como não materna (língua 
adicional, segunda, terceira ou quarta língua), como Almeida Filho (1998), 
por exemplo. Valemo-nos da teoria de gêneros textuais e do dialogismo em 
Bakhtin (1987). A tese de doutorado de Luiz Carlos Balga que versa sobre a 
relação do crioulo haitiano e o vodu nos ajudou a entender sobre o 
surgimento e a tentativa de apagamento do crioulo. Ademais, foi necessário 
empreendermos leituras sobre a recente migração haitiana para o Brasil, 
como os artigos e relatórios elaborados por Cotinguiba e Pimentel e do 
pesquisador e professor Sidney Silva. Nossos relatos abrangem atividades 
como diálogos, leituras, questionários, gravações, produções escrita e 
conversas informais, além de visitas nas casas dos pesquisados. Iniciamos 
este trabalho com observação das aulas de língua Portuguesa, depois com 
proposta de produções de textos, posteriormente a análise dos textos, 
outras fontes como aplicações de questionários e visitas aos haitianos 
também contribuíram para o resultado. Procuraremos aqui fazer um relato 
que contribua de alguma forma para pesquisadores que pretendem estudar 
o português como língua adicional. Apesar dos estudos ainda estarem em 
andamento, essa experiência foi muito importante e contribuiu sobremaneira 
na nossa formação. Ademais, apresentaremos um perfil dos aprendizes 
haitianos, com vistas a entender como está se dando esse recente fluxo 
migratório.  
Palavras chave: Haitianos. Língua portuguesa. Inserção social.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq.  
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RESUMO 

  
O presente relatório é resultado do desenvolvimento Plano de Trabalho “O 
corporativismo sindical como elemento fundamental do projeto de dominação 
imperialista nos países semicoloniais.” que tem como objetivo analisar as 
relações estabelecidas entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 
Estado de Rondônia e o Sindicato dos Servidores Públicos da Zona da Mata 
(SINTERO e SINSEZMAT) com seus filiados e com o Estado, o processo de 
organização sindical no Brasil e sua submissão às políticas educacionais 
formuladas pelo imperialismo para suas semicolônias identificando os aspectos 
do corporativismo e suas consequências no processo de organização e luta dos 
trabalhadores em Educação e no desenvolvimento da luta de classes na 
atualidade. Utilizamos o método do materialismo histórico-dialético, entendido 
como um instrumento de compreensão da realidade enquanto práxis e de 
interpretação que possibilite uma intervenção transformadora. Fizemos 
entrevista semiestruturada com os dirigentes dos sindicatos SINTERO (Regional 
da Zona da Mata) e SINSEZMAT e aplicamos questionários para a coleta de 
dados. A aplicação do questionário atingiu 219 trabalhadores em educação, 
distribuídos entre os municípios de Nova Brasilândia D’Oeste, Rolim de Moura, 
Alta Floresta e Alto Alegre dos Parecis. Buscamos compreender o contexto geral 
em que se insere a Educação Pública no Brasil, onde são gestadas as políticas 
educacionais que chegam às escolas e como são refletidas no cotidiano dos 
trabalhadores em Educação e se estes percebem as contradições existentes. A 
análise parcial dos dados coletados apresentaram resultados preliminares 
apontando que: a) O trabalho dos professores é precário e há muita opressão 
em relação ao seu trabalho. A desvalorização profissional ocorre em vários 
aspectos, especialmente em relação aos salários, as condições de trabalho, a 
desvalorização dos trabalhadores em educação pela sociedade, pais e alunos e 
o autoritarismo presente no ambiente de trabalho; b) Há descrédito da maioria 
dos entrevistados em relação aos sindicatos, apontado como atrelamento da 
direção ao Estado e aos partidos políticos eleitorais, a ausência de trabalho de 
base, a manutenção dos dirigentes por vários anos na direção usada como 
trampolim eleitoral. Os sindicatos não contribuem para o avanço da luta de 
classes na sociedade atual, devido ao elevado nível de corporativismo.  
Palavras-chave: Corporativismo. Imperialismo. Capitalismo Burocrático.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq.  
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RESUMO  

  
Os mitos de um povo, grupo e sociedade, estão intrinsecamente ligados ao 
meio ambiente que estes fazem parte. Dessa forma o território juntamente 
com seus componentes (físico e imaginário) passa a ter significados, que se 
concretizam na crença cultural dessas populações. Nessa perspectiva este 
estudo buscou Identificar mitos indígenas dos povos Arara Karo, Gavião e 
Suruí Paiter na preservação dos seus territórios, além de identificar a 
dimensão pedagógica dos mitos para preservação ambiental. O estudo foi 
realizado com base na metodologia de pesquisa participativa, do tipo 
etnográfica, sendo as análises orientadas pelos estudos de Joseph 
Campbell sobre o poder do mito na preservação ambiental. O estudo foi 
desenvolvido em conjunto com os acadêmicos da Licenciatura em 
Educação Básica Intercultural da Fundação Universidade Federal de 
Rondônia, que colaboraram com as narrativas dos mitos das etnias Arara 
Karo, Gavião e Suruí Paiter. Na cultura desses povos há uma diversidade 
de mitos que orienta suas vidas e sistematiza a relação entre o ser humano, 
a sociedade e natureza, contribuindo para a preservação do ambiente no 
qual se encontram inseridos. Na etnia Arara foi analisado o mito da História 
da Seca, com o povo Gavião o mito dos deuses Goihanei e Dzerebãi e com 
o povo Suruí o mito de Paloh e Palob Leregu. Os mitos são diferentes em 
cada etnia, sendo relacionados com os elementos presentes no cotidiano 
dos indígenas de determinada aldeia, entretanto todos fazem parte do 
processo pedagógico de ensinar e aprender da aldeia. Nesse sentido 
compreender os mitos foi buscar os símbolos presentes nas metáforas que 
sensibilizam a um novo olhar, mais dinâmico e vivo. Foi entender que o mito 
– independente de qual for – orienta e condiciona a maneira de determinado 
grupo viver e se relacionar e preservar o seu ambiente.  
Palavras - chave: Mitos indígenas. Dimensão Pedagógica. Preservação do 
ambiente.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO  
  

A pesquisa vincula-se ao projeto matriz “Políticas públicas de enfrentamento 
a violência contra a mulher em Porto Velho-RO”. Dentre as principais 
conquistas no âmbito do enfrentamento à violência contra a mulher no 
Brasil, destaca-se a promulgação da Lei 11.340 de 7 de Agosto de 2006 
mais conhecida como Lei Maria da Penha, considerada um símbolo para o 
combate a essa violência. Além desta lei, o país desenvolveu outros 
mecanismos como planos, decretos, diretrizes e leis em gerais relacionada 
à esta seara. O estudo teve como objetivo analisar as políticas públicas 
desenvolvidas em Porto Velho–RO para o enfrentamento da violência 
doméstica e familiar contra as mulheres, no período compreendido entre 
2007 e 2012. Destarte, buscou-se identificar e descrever os programas, 
projetos, planos e/ou ações desenvolvidas em Porto Velho – RO que 
visaram o enfrentamento à violência contra as mulheres no período 
estudado, além de identificar dificuldades e avanços. Para coleta dos dados 
empíricos considerou-se como fonte de dados todo e qualquer documento 
referente às políticas públicas que visem o enfrentamento à violência 
doméstica e familiar contra as mulheres produzido nas esferas federal, 
estadual ou municipal em sua natureza primária. Além de entrevistas com 
duas (ex)gestoras dos órgãos municipais que participaram da efetivação 
destas políticas. Para apreciação dos dados desta pesquisa empregou-se a 
análise documental e para no manejo das entrevistas utilizou-se a análise 
de conteúdo do Bardin (1977/1995). Os resultados revelam o esforço da 
gestão municipal no período estudado em criar as condições mínimas 
estruturantes para que as ações do governo federal pudessem chegar a 
Porto Velho. Todavia a demanda extremamente elevada em meio a uma 
cultura dominante marcada pelo patriarcalismo e machismo combinada a 
uma escassez de ações efetivas pouco alterou os resultados da violência 
doméstica cometida contra as mulheres.  
Palavras-chave: Violência contra a mulher. Políticas Públicas. Lei Maria da 
Penha.  
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RESUMO 
 

Este plano de trabalho fez parte integrante do projeto PIBIC intitulado “Capital 
social e desenvolvimento local: um estudo sobre o consumo de bebidas 
alcoólicas em Guajará-Mirim” e teve como elemento central de pesquisa verificar 
se os bairros com maiores índices de capital social correspondiam 
estatisticamente aos de menores índices de criminalidade. Do ponto de vista 
metodológico foi feita pesquisa por bairros em todos os estabelecimentos 
comerciais existentes no perímetro urbano da cidade, de modo a determinar o 
índice de consumo de bebidas alcoólicas de Guajará-Mirim. Além disso, foram 
realizadas pesquisas no banco de dados do 6º Batalhão de Polícia Militar com o 
objetivo de tabular os índices de criminalidade da região objeto de estudo, 
também por bairros. A análise de dados secundários também contou com a 
visita à biblioteca “professor Inocêncio Machado Coelho” da SUDAM, em Belém 
(PA), fato que possibilitou comparar o consumo de bebidas alcoólicas por 
cerveja na Amazônia, na década de 1970, através do relatório técnico intitulado 
“Setores econômicos e elementos da política setorial industrial de 
transformação: pequenas e médias indústrias II-7” de novembro de 1972, o qual 
foi registrado sob o código 3453 de 03/01/1975. Assim, foi possível verificar que, 
no ano de 1970, o consumo per capita de cerveja em Rondônia superava a de 
todos os Estados da Amazônia, com um consumo médio anual de 10,28 litros 
por pessoa, sendo que 93% da origem da cerveja fornecida ao mercado 
rondoniense eram provenientes de São Paulo e os 7% restantes, do Pará. Em 
Guajará-Mirim, o setor demonstra aquecimento, embora o município venha 
passando por um cenário de crise econômica. E esse aspecto só reforça a 
característica Path dependece, isto é, o comportamento cultural da sociedade de 
Guajará-Mirim. Sobre os dados da pesquisa, os mesmos estão sendo tabulados 
e analisados, porém, nesse momento, não conclusos. A forte inundação que 
varreu a região de fronteira Rondônia – Beni proporcionou graves prejuízos ao 
bom andamento da pesquisa, já que muitos bairros foram inundados e o 
racionamento de combustível, água e alimentação, em razão do isolamento, 
impôs cautela à pesquisa de campo. Porém, ressaltamos que o trabalho será 
apresentado em sua versão final e que os índices já estão sendo construídos e 
analisados, sem prejuízo ao seminário final. 
Palavras-Chave: Correlação. Bebidas. Criminalidade 
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
A presente pesquisa, eminentemente bibliográfica, faz parte dos trabalhos 
de investigação conduzidos pelo projeto “Elementos para uma compreensão 
contemporânea da base teórica dos direitos humanos” do Professor Doutor 
Rodolfo Jacarandá, e tem por objetivo analisar o problema da natureza 
jurídica das normas de direitos humanos no ordenamento brasileiro. Os 
direitos humanos são representados e regulados juridicamente por meio dos 
tratados internacionais, principalmente após o século XX. Com o 
desenvolvimento dos direitos humanos, tornou-se evidente a positivação de 
extensa legislação internacional, impondo aos estados signatários dos 
tratados internacionais de direitos humanos o desafio de assimilarem, em 
suas ordens jurídicas internas, as inovações a que estavam anuindo em 
plano externo. Este trabalho visa expor e analisar a última modificação 
procedimental de grande relevância no que concerne à adição de normas 
externas que tratam de direitos humanos no Brasil – a qual, por 
conseguinte, redefiniu a natureza jurídica dos tratados de direitos humanos. 
Essa alteração surgiu com a ratificação da EC 45/2004, que incluiu o §3º no 
artigo 5º da Constituição Federal de 88, bem como o Caso do Depositário 
Infiel, Habeas Corpus nº 87.583-8/TO, julgado pela Egrégia Suprema Corte 
brasileira. A pesquisa irá analisar as opiniões doutrinárias acerca dessa 
mudança e ainda, as consequências advindas dessas escolhas, tanto por 
parte dos legisladores com a EC 45/2004 como por parte da Suprema 
Corte. Em razão da evolução dos debates acerca do tema nos últimos anos 
a pesquisa abordará a hipótese de assumir por inconstitucional o terceiro 
parágrafo do artigo 5º da Constituição Federal, dado que impõe limitações a 
uma aplicação que mais favoreça a ampliação das normas de direitos 
humanos, no exato sentido do que havia proposto a redação original do 
parágrafo segundo do mesmo artigo.  
Palavras-chave: Direitos humanos. Natureza jurídica. Inconstitucionalidade.  
Fonte de financiamento: PROPesq/CNPq 
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RESUMO  

  
A violência contra as mulheres é fenômeno histórico, e assim a abordam os 
diversos estudos que deram base a esta pesquisa. As mulheres foram e 
ainda são discriminadas apenas por sua condição de gênero, situação esta 
que vem gradativamente se modificando devido a mobilização das próprias 
mulheres para mudar essa realidade. No Brasil, desde 2006, existe a lei 
11.340, que procura coibir e punir atos de violência contra as mulheres. 
Partindo deste panorama, esta pesquisa objetivou identificar as 
características socioeconômicas mais comuns das mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar em Porto Velho-RO e dos seus agressores, a 
partir de dados do período de 2007 a 2012. É parte de um estudo maior 
intitulado "A violência doméstica e familiar contra as mulheres em Porto 
Velho-RO e as políticas de enfrentamento pós-lei Maria da Penha". Em 
dissonância com o objetivo da pesquisa, a opção foi trabalhar com os dados 
que estavam disponíveis. Estes foram coletados pelo viés da pesquisa 
documental, e fazem parte do sistema interno de informação do Centro de 
Atendimento Especializado no Atendimento às Mulheres Vítimas de 
Violência (CREAS Mulher) "Sonho de Liberdade", localizado na capital de 
Rondônia. Dizem respeito ao período de junho de 2008 a abril de 2014. 
Estas informações apontaram que a maioria das mulheres lá atendidas tem 
até 59 anos, é branca, e não cursou o ensino superior. Os atendimentos 
realizados em mais da metade dos casos foi de caráter multidisciplinar, que 
engloba aspectos psicológicos, jurídicos e sociais. A violência psicológica 
(53%) junto à violência física (39%) somam quase a totalidade dos registros. 
Chama atenção o grande número de violência física, que muitas vezes pode 
ser episódio precedente ao homicídio feminino. É perceptível que, apesar 
de a violência contra as mulheres ser atualmente discutida nos mais 
diversos âmbitos, ainda existe uma necessidade de conscientização da 
sociedade com relação ao que acontece no cotidiano do gênero feminino.  
Palavras-chave: Violência contra a mulher. Gênero. Saúde da mulher.  
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RESUMO 

  
Desde o início das pesquisas realizadas pelo PRONAPA os vestígios 
arqueológicos cerâmicos recebem maior visibilidade, enquanto que os 
estudos relacionados aos vestígios líticos são poucos e pontuais sendo que 
a maior parte deles objetiva estudar os artefatos líticos de grupos 
paleoindígenas. Nossa contribuição se dá a partir desse subprojeto, que faz 
parte do projeto A tecnologia lítica no contexto das ocupações pré-coloniais 
do Alto Rio Madeira, RO: Persistências e Mudanças, com a análise da 
indústria lítica do sítio arqueológico Brejo, identificado e escavado pela 
Scientia Consultoria Científica Ltda. durante a execução do projeto 
Arqueologia Preventiva nas Áreas de Intervenção da UHE Santo Antônio. 

Desta forma objetivamos identificar as matérias-primas líticas e as técnicas 
utilizadas para trabalhá-la para tentar explicar a utilização dos espaços e 
seus possíveis significados a partir da noção de sistema tecnológico. Para 
tanto, após as etapas de higienização, triagem e inventário, foi aplicada a 
chave de classificação contendo atributos genéricos e de lascamento do 
material lítico, que nos permitiu perceber diferenciações entre os locais 
onde foram encontrados os vestígios. Com isso foi possível fazer relações 
entre classes líticas, matérias-primas e estratigrafia, além das relações entre 
cerâmica e lítico nas camadas com e sem terra preta dentro do sítio. Isso 
nos permitiu pensar e discutir a relação espacial e estratigráfica de 
distribuição dos vestígios.  
Palavras-chave: Arqueologia. Tecnologia Lítica. Rio Madeira.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

  
O Programa de Pós-graduação em Biologia Experimental (PGBIOEXP) iniciou 
as atividades acadêmicas para o doutorado em 2005, apresentando produção 
científica em termos de teses defendidas, as quais são objetos de estudo do 
projeto de pesquisa “Visibilidade das citações em língua portuguesa e 
estrangeira das Teses Defendidas no Programa de Pós-Graduação em Biologia 
Experimental da UNIR até 2012, uma análise bibliométrica”. As referências 
bibliográficas ou citações apresentam diversas funções na comunicação 
científica, tais como: reconhecimento de um cientista entre os seus pares, direito 
de propriedade, reivindicação de prioridades, formulação de programas de 
aquisição para bibliotecas e centros de documentação. O objetivo da pesquisa é 
verificar nas teses defendidas no PGBIOEXP quais línguas utilizadas, e cálculos 
estatísticos para determinar padrões de distribuição e aspectos relevantes na 
incidência das línguas. As teses foram obtidas junto à Biblioteca Central da 
UNIR e ou na secretaria do PGBIOEXP, e então utilizamos as citações 
constantes em 21 teses encontradas (amostra) defendidas no Curso de 
Doutorado em Biologia Experimental da Fundação Universidade Federal de 
Rondônia, entre 2005 ao primeiro semestre de 2013. Esta amostra contém um 
total de 3452 citações, as quais são então transferidas para planilha eletrônica 
Excel, onde recebem tratamento bibliométrico e estatístico, através da Análise 
Exploratória de Dados, com uso também do software STATDISK. Os resultados 
da análise inferem que as línguas utilizadas são inglês, português, espanhol, 
francês e não identificados, com elevado predomínio da língua inglesa nas 
referências das dissertações. Identificou-se também a presença de outliers nas 
referências de língua portuguesa, inclusive com detecção de valor adjacente (no 
limite de ser um outlier), que após reanálise dos dados, constatou-se que o 
mesmo é de fato um outlier, e assim os outliers neste caso denotam trabalhos 
em que houve consideráveis citações em três trabalhos em relação aos demais. 
Nossos achados revelam que a média de citações no doutorado no PGBIOEXP 
é similar ao publicado na literatura na área de saúde pública (ENSP/FIOCRUZ; 
FSP/USP; IMS/UERJ; 1990-1994) e superior tanto em relação ao mestrado de 
ciência da informação (IBICT; 1972-1979) e mestrado em psicologia clínica 
(PUC/Campinas; 1972-1987).  
Palavras-chave: Referência. Teses. Biologia.  
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RESUMO 

 
Esta pesquisa desmembra-se do projeto intitulado: As várias facetas do luto 
a partir da perda dos objetos amados e está vinculado ao CEPSAM – 
Centro de Estudos e Pesquisas sobre Subjetividade na Amazônia. Visa 
compreender as diversas manifestações oriundas dos sofrimentos e mal-
estares subjetivos vivenciados pelos haitianos, residentes em Porto Velho – 
RO, que corroboram para um processo de luto advindo das perdas dos 
objetos amados, a terra natal, família, língua materna, identidade e etc. A 
partir de uma leitura psicanalítica, enfatizando conceitos freudianos como 
transitoriedade; estranheza; luto e aspectos singulares do processo 
migratório realizamos um estudo de caráter qualitativo, no qual utilizamos 
observação não-participante, questionários e entrevistas semiestruturadas 
como métodos para obtenção dos dados. Por meio da análise de conteúdo, 
com ênfase na temática, consideramos que os imigrantes haitianos 
entrevistados apresentam sentimentos de angústia e estranheza diante do 
novo espaço vivido, buscando alicerces na religião para se fortalecerem 
enquanto coletivo, mantendo seus costumes e (re) construindo suas 
identidades. Por fim, ressaltamos a relevância desta pesquisa 
considerando, sobretudo os personagens nesta investigação, pois 
compreendemos que no processo migratório exige um rompimento com o 
antigo território e esta experiência se mostra bastante árdua, pois demanda 
um grande esforço interno. Tendo em vista que exige do ser humano uma 
alteração ou redefinição do seu universo simbólico.  
Palavras-chave: Imigração. Haitianos. Aspectos subjetivos.  
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RESUMO 

  
A presente pesquisa teve como principal objetivo investigar as 
representações que distintos atores sociais têm da cidade de Porto Velho 
contemporânea. De forma geral, pretendeu-se analisar as implicações para 
a construção de sua identidade coletiva, além de também, averiguar os 
motivos da escolha por Porto Velho, conferir os processos de negociação 
de identidade e verificar como a cidade é percebida e vivida pelo imigrante. 
Esta investigação foi baseada nos estudos acerca da representação social 
de Jodelet e Moscovici. A pesquisa está vinculada ao projeto-mãe de 
Representações sobre a cidade na Porto Velho contemporânea do Grupo 
de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares Afro-Amazônicos – GEPIAA - do 
Departamento de História, e contou com estudos que abordassem a 
importância da construção de um espaço/território pelo ser que imigra, 
condição sine qua non para desbravar concepções sobre os processos de 
desterritorialização e reterritorialização na construção da representação 
social de um local para o estrangeiro. O trabalho propôs a observação 
participante por meio de visitas a Igreja Assembleia de Deus Haiti-Brasil, e 
contou com a participação de nove imigrantes haitianos adultos (sendo 
cinco homens e quatro mulheres, entre as idades de vinte e cinco e trinta e 
seis anos) respondendo às perguntas das entrevistas semi-estruturadas 
realizadas por meio de um gravador. Analisando a imigração haitiana para o 
Brasil, mais especificamente para Porto Velho/RO, os resultados apontaram 
a reconstrução das identidades destes, partindo da premissa da 
representação social que eles têm da capital em questão. As entrevistas 
possibilitaram reinterpretar a trajetória dos imigrantes: como julgam o 
contexto histórico-cultural do qual vieram e o qual estão inseridos, 
mesclados aos novos hábitos brasileiros.  
Palavras-chave: Representação Social. Território. Desterritorialização-
Reterritorialização.  
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RESUMO 
 

Este plano de trabalho fez parte integrante do projeto PIBIC intitulado 
“História econômica da castanha industrializada na faixa de fronteira 
Rondônia – Beni: da Rondex à soberania de Riberalta (Bolívia) no comércio 
internacional” e teve como elemento central de pesquisa verificar o porquê 
do fechamento da maior agroindústria de castanha de Rondônia, no período 
da década de 1960 e 1970, de modo a preencher um espaço vazio no 
processo histórico-econômico de Guajará-Mirim e região, sobre o qual ainda 
perduram dúvidas sobre os reais motivos para o sucesso desse 
empreendimento em Riberalta, Beni, Bolívia e a decadência da RONDEX 
S/A. Do ponto de vista metodológico, foi feita visita à empresa de 
beneficiamento de castanha “Urkupiña”, na cidade de Riberalta, Beni, 
Bolívia, visando analisar o cenário regional, a partir do aspecto histórico-
econômico da castanha industrializada na região de fronteira Rondônia - 
Beni. Assim, constatou-se que o processamento segue basicamente o 
mesmo praticado à época pela Rondex S/A. Contudo, o atual modelo 
empresarial só foi instituído na região nos últimos 20 anos, com isso, foi 
possível constatar que não foi pela presença de uma grande empresa que 
teria se instalado na região de Riberalta (Bolívia) que motivou o 
encerramento das atividades da RONDEX, em Guajará-Mirim, mas um 
conjunto de pequenos sócios que se uniram em torno da produção de 
castanha, naquele país, que resultou na concentração da oferta de matéria 
prima na região, desguarnecendo, assim, a empresa brasileira. Portanto, só 
após essa fase que se verificou o surgimento de grandes empresas que 
monopolizaram a produção de castanha em Riberalta, transformando-as 
nas maiores exportadoras de castanhas do mundo. A matéria prima 
brasileira que abastece, no caso, a agroindústria Urkupiña comprova o que 
foi constatado pelo relatório técnico da SUDAM, onde demonstrou que 
somente 20% das castanhas eram provenientes do Brasil e os 80% 
restantes oriundos da Bolívia. Assim, por esta lógica, a região de Riberalta 
estaria em vantagem competitiva em relação a Guajará-Mirim. Nesse caso, 
é relevante um estudo sobre o APL da castanha na região de Guajará-Mirim 
com o objetivo de analisar esse cenário, fato motivador da segunda etapa 
desse trabalho. 
Palavras-Chave: Castanha do Brasil. Urkupiña. Bolívia 
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RESUMO 

  
Este subprojeto, com base no projeto: “Culturas desviantes: espacialidades 
vividas no Vale do Guaporé (RO)”, tem como objeto de estudo as histórias 
de vida dos cacaeiros. O termo cacaeiro foi historicamente empregado para 
identificar os migrantes da frente de expansão, que no início da ocupação 
do Estado de Rondônia transportavam as mais variadas mercadorias, 
gêneros alimentícios e instrumentos de trabalho em sacos pendurados nas 
costas. Dentre os objetivos da nossa pesquisa destacamos o desejo de 
compreender as concepções, percepções, representações e práticas 
vivenciadas pelos cacaeiros, durante o processo ocupacional do território do 
Vale do Guaporé. Para tanto, recorremos as contribuições dos seguintes 
autores: Martins (2009) frente pioneira e frente de expansão, Haesbaert 
(2002) território e desterritorialização e Meihy e Holanda (2007) História 
Oral. No que tange a metodologia realizamos a coleta de dados: entrevista, 
transcrição, textualização e transcriação das narrativas dos colaboradores. 
Munidos dos aparatos tecnológicos, gravadores, máquinas fotográficas e 
caderno de campo saímos à procura dos cacaeiros, migrantes das décadas 
de 70 e 80 do século passado, para registrar suas narrativas, em locais e 
horários previamente definidos. A análise dos dados ocorreu por meio das 
ideias recorrentes, da interpretação dos registros de campo junto com os 
aportes teóricos. Assim, analisamos as condições sociais, históricas, 
econômicas, culturais, que moveram tantas pessoas a migrarem de outros 
estados para enfrentarem as intempéries da floresta amazônica. Passamos 
a compreender que o INCRA ao efetuar a tão sonhada reforma agrária, não 
a realizou de forma homogênea para todos os migrantes. Nessa empreitada 
a divisão dos lotes se deu por meio de várias configurações. Os 
colaboradores de nossa pesquisa conquistaram seu pedaço de chão com 
muito trabalho. Este processo representa o espaço vivido (SANTOS SILVA, 
2011), com o qual os narradores se identificam, pois conseguiram neste 
Estado realizar o sonho que os moveram em busca de nova vida.  
Palavras-chave: Cacaeiro. Vale do Guaporé. Rondônia.  
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RESUMO 

 
O relatório apresenta os resultados do Plano de Trabalho orientado pela 
pesquisa das relações entre gênero e participação política junto às 
Secretarias do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 
Vilhena e Chupinguaia por meio de levantamentos de dados e apuração 
junto a fontes humanas no que diz respeito as ações políticas das mulheres 
rurais organizadas/mobilizadas de Vilhena/RO. Do ponto de vista teórico, o 
trabalho articulou-se a partir da confluência teórica entre os Estudos 
Contemporâneos sobre Gêneros e Feminismos e as teorias políticas 
centradas no problema agrário brasileiro, estabelecendo como problema de 
pesquisa os modos como as mulheres rurais do Distrito Novo Plano, no 
município de Chupinguaia, em Rondônia, percebem a própria atuação em 
termos de participação política. Para tanto, foi selecionada para análise a 
percepção e a atuação da presidente da Associação de Mulheres Agrinova. 
Como técnicas prioritárias de coleta de dados, foram utilizadas a 
observação não participante e as entrevistas semi-estruturadas com a 
presidente da entidade, com associadas e também com funcionárias do 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Vilhena e 
Chupinguaia, devido à estreiteza de relações mantida entre as duas 
organizações. Preliminarmente e a título de síntese, pode-se aferir, como 
resultados, que a participação política das mulheres da região ainda é 
incipiente e dependente, o que deriva, sobretudo da falta de informação. 
Isso justifica a iniciativa de desenvolvimento deste Plano de Trabalho, 
vinculado a área da Comunicação e, mais especificamente, a Comunicação 
para a Cidadania. Vale registrar que o Plano de Trabalho está vinculado ao 
projeto de pesquisa Gênero, Mídia e Políticas Públicas, coordenado pela 
Profa. Dra. Lilian Reichert Coelho, financiado pelo CNPq. 
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RESUMO 

 
Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa Populações Afro Amazônicas 
de Rondônia e aborda a questão da onda de migração haitiana que vem 
acontecendo no Brasil, mais precisamente em Porto Velho, desde a 
catástrofe ocorrida no Haiti em 2010 e tem como principal objetivo investigar 
as causas, processos de entrada, adaptação e estabelecimento de 
migrantes haitianos em Porto Velho, entendendo seu papel no contexto de 
uma reordenação das populações negras na constituição do tecido social da 
cidade. Quanto a metodologia optamos por realizar uma abordagem dentro 
dos limites da etno-história, pois a mesma trabalha em situações extremas 
no tocante as especificidades documentais, como o caso do estudo histórico 
de grupos de haitianos que estão em Porto Velho. O Haiti hoje tem uma 
população de cerca de dez milhões de pessoas e amarga a condição de 
país mais pobre das Américas e Caribe, com a maior parte da população 
vivendo na condição pobreza e em 2010, apresentava um dos mais baixos 
IDH do mundo, de acordo com dados da ONU. Como se já não bastasse 
todos esses fatores, o país passou por uma grande tragédia, dessa vez de 
ordem natural. No dia 12 de janeiro de 2010, um terremoto de magnitude 
7,0 na escala Richter atingiu o país, provocando uma série de feridos, 
desabrigados e mortes. O terremoto que arrasou o Haiti em 2010 deu 
impulso extra ao grande fluxo de haitianos que, há várias décadas, deixa o 
país caribenho em busca de melhores condições de vida em outras nações. 
Segundo o governo federal, entre 2010 e o fim de 2013, 21 mil haitianos 
obtiveram vistos permanentes para viver no Brasil. Diversos são os motivos 
para a saída do Haiti rumo ao Brasil, mas, em sua maioria, afirmam ter 
saído por causa do terremoto e em busca de uma vida melhor 
especialmente para ajudar a família buscando novas oportunidades. Trata-
se, sem a menor sombra de dúvida, de um processo longo e que deverá 
contar com a participação da sociedade civil, do governo e de organismos 
internacionais como a OIM, que agora tem pela frente a responsabilidade de 
dar respostas às demandas da comunidade dos haitianos e levar o país a 
se tornar um exemplo no respeito aos direitos humanos dos imigrantes.  
Palavras-chaves: imigração, Haiti, Porto Velho.  
Fonte de Financiamento: Propesq/UNIR. 
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RESUMO 

 
A desativação da Estrada de Ferro Madeira Mamoré localizada às margens do 
Rio Mamoré fez com que os moradores da antiga Vila Murtinho buscassem outro 
lugar para fugir do isolamento. O nome da vila também foi alterado até chegar 
ao nome Vila de Nova Mamoré tornando-se distrito do município de Guajará-
Mirim. Em 1989 o município de Nova Mamoré foi instalado e atualmente possui 
uma área de 10.171,643 km². (IBGE, 2013). Considerando que Robbins (2004) 
defende o estudo dos fatores que implicam no equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional, justifica-se a importância de descobrir e analisar esses fatores 
inseridos nas associações que seriam estudadas, e para um maior 
aprofundamento também seria necessário o estudo de semelhanças e 
diferenças entre grupos segundo Lakatos (2000). É importante uma abordagem 
metodológica dessa natureza, para que a comunidade acadêmica como um todo 
possa enxergar semelhanças e diferenças no comportamento das pessoas do 
trabalho e os fatores que os influenciam. Em levantamento feito em sítios e 
material bibliográfico, foi possível identificar as associações envolvidas com a 
produção de leite no município de Nova Mamoré. Esse número pode ser 
alterado, uma vez que alguns grupos e cooperativas não possuem cadastro ou 
se dissolveram por motivos diversos. Para analisar os fatores comportamentais e 
socioculturais nas associações envolvidas com a produção leiteira, foi planejada 
uma visita a estas associações que foi impossibilitada tendo em vista a maior 
enchente que o estado já passou neste ano de 2014. O nível do Rio Madeira 
ficou muito acima do normal e deixou isolado o município de Nova Mamoré e 
Guajará Mirim. As notícias sobre a maior enchente da história do estado foram 
veiculadas em mídias locais e nacionais onde o governador decretou estado de 
calamidade publica para que o governo federal pudesse enviar todos os 
esforços necessários para atender os atingidos pela enchente. A dificuldade 
encontrada no decorrer da pesquisa foi relacionada ao acesso para realização 
da pesquisa. Uma vez que a pesquisa de campo e demais atividades para a 
composição do relatório ficaram impossibilitadas em função da enchente 
inesperada que impediu à aplicação do questionário e visitas as associações, 
considerando que a estrada de acesso ao Município ficou sem tráfego no 
período de fevereiro de 2014 até a presente data.  
Palavras-chaves: Associações. Arranjo produtivo. Agronegócio. Leite. Nova 
Mamoré. 
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RESUMO 

  
Este subprojeto com base no projeto: Culturas desviantes: espacialidades 
vividas no Vale do Guaporé (RO), realiza uma abordagem sobre a 
(re)construção de mundos percebidos e vividos pelos nordestinos e sulistas, 
indivíduos de espaços e culturas distantes, mas, unidos pelo processo 
migratório da Zona da Mata (RO). Vários nordestinos formaram o grupo da 
frente de expansão, por outro lado, os sulistas compuseram a frente 
pioneira (MARTINS, 2009). Outras bases teóricas foram utilizadas para a 
realização da pesquisa: Concepções de território e desterritorialização 
(HAESBAERT, 2002) e Culturas desviantes (SANTOS SILVA, 2011). Entre 
os elementos apresentados destacamos: as concepções, representações, 
imaginários e as práticas vivenciadas pelos nordestinos e sulistas durante o 
processo ocupacional da Zona da Mata. Como aportes metodológicos 
utilizamos a História Oral com base nas contribuições de Meihy e Holanda, 
(2007), entrevista, transcrição, textualização, transcriação e confirmação 
das narrativas. Para a realização das entrevistas nos munimos de câmeras, 
gravadores, notebooks e caderno de campo. Assim, buscamos registrar e 
compreender as espacialidades geográficas e identificar as influências 
culturais desses grupos à formação espacial da Zona da Mata. Por meio 
das narrativas de nossos colaboradores percebemos que tanto os sulistas 
quanto os nordestinos se moveram para Rondônia incentivados pela 
propaganda da época, a “reforma agrária” realizada pelo INCRA. Todavia, 
os sulistas não queriam apenas um “lugarzinho” para viver, a intenção era 
possuir a maior quantidade de terra para investir na agricultura, pecuária, 
comércio e prestação de serviços. Os nordestinos também queriam terras, 
porém, a maioria partiu para Rondônia com o intuito de trabalhar e 
encontrar um lugar para a subsistência e melhores condições de vida para a 
família. Assim, sonhos diferentes uniram no mesmo espaço nordestinos e 
sulistas, que com trabalho e resignação mudaram suas vidas e, na 
atualidade se identificam com esse espaço e sentem orgulho por ter 
contribuído para a formação de Rondônia.  
Palavras-chave: Nordestinos. Sulistas. Zona da Mata.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO  

  
O objetivo central do Trabalho de Iniciação Científica ora relatado foi 
construir um estudo de caso das relações entre gênero, representação e 
participação política de trabalhadoras rurais da região de Vilhena/RO, com 
foco na atuação da presidenta da Associação Renascer. Como estratégias 
de pesquisa foram utilizadas pesquisas bibliográficas, levantamento de 
dados e mapeamento de fontes primárias, observação e entrevista, para 
captação de informações sobre o tema junto a trabalhadoras(es) rurais da 
referida entidade. Para isso, feito contato com vários sujeitos e situações, 
principalmente, com a Presidenta, Marciane Rosa Souza. Também foram 
coletados dados junto a funcionários do Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais de Vilhena e Chupinguaia. Como técnicas de 
pesquisa foram utilizadas entrevistas, devidamente autorizadas e 
registradas em áudio e vídeo. Como resultado, verificou-se que a 
participação das associadas é ínfima e que a representação política, como a 
presidência da entidade, não garante autonomia efetiva, paridade ou 
empoderamento as mulheres.  
Apoio: CNPq  
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RESUMO 

 
O Sítio arqueológico Veneza, localizava-se na margem esquerda do Rio 
Madeira a 7 km da cidade de Porto Velho. Foi totalmente impactado pelas 
obras da UHE Santo Antonio, o resgate arqueológico foi realizado no ano de 
2008. O material cerâmico foi analisado no âmbito do projeto PIBIC e agora 
o material lítico também passa por um processo de análise tecno-tipológica. 
O material arqueológico lítico do Veneza é constituído principalmente por 
quartzos, leitosos e translúcidos, poucos hialinos; e uma grande quantidade 
de pequenos nódulos de argilitos/“laterita”, de coloração e compactação 
variadas, além de fragmentos de artefatos polidos em granito. As formas 
obtidas através das técnicas de lascamento unipolares, e principalmente, 
bipolares em quartzo leitoso, parecem indicar para uma indústria adornos. 
Os argilitos/lateritas são trabalhados principalmente através do polimento.  
Palavras-chave: Arqueologia, Sítio Veneza, Lítico.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
A presente pesquisa, eminentemente bibliográfica, faz parte dos trabalhos 
de investigação conduzidos pelo projeto “Elementos para uma compreensão 
contemporânea da base teórica dos direitos humanos” do Professor Doutor 
Rodolfo Jacarandá, e tem por objetivo analisar a obra de John Rawls e sua 
teoria de justiça, estudando seus princípios de justiça e, mais 
especificamente, sua abordagem sobre o “princípio da diferença”. De início, 
foi realizada uma análise geral da teoria de Rawls e os princípios de justiça 
definidos no âmbito do sistema criado pelo pensador norte-americano. 
Posteriormente, a investigação teve a pretensão de bem definir o “princípio 
da diferença”, ponto de extrema importância de sua teoria da equidade e, 
consequentemente, a aplicação deste princípio na sociedade. Sua teoria 
formula uma determinada configuração de valores políticos e de justiça 
social e política, os quais seriam decididos por cidadãos de uma sociedade 
democrática, para que, de acordo com esses termos equitativos de 
cooperação social, pudesse responder a várias problemáticas e dilemas que 
surgissem. As políticas sociais brasileiras observam este princípio a fim de 
desenvolver determinados programas que busquem sanar as diferenças 
sociais. Porém, ele não é aplicado em sua totalidade, desta forma, não 
cumprindo com seu papel de equilibrar as diferenças. Foram realizadas 
leituras das obras de John Rawls e, posteriormente, de artigos científicos 
sobre temas relacionados, inclusive temas que perpassassem outras áreas 
do conhecimento, a fim de compreender a relação que o princípio da 
diferença cria com todos os temas relevantes citados. Foram feitas análises 
das políticas sociais atuais em referência ao princípio da diferença, 
buscando demonstrar como este princípio serve de fundamento a estas 
políticas, porém como as mesmas não lhe observam completamente, 
gerando alguns problemas para os quais a teoria de John Rawls é capaz de 
oferecer soluções.  
Palavras-chave: Teoria da justiça. Princípio da diferença. John Rawls.  
Fonte de financiamento: não possui. 
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RESUMO 
 
Este plano de trabalho fez parte integrante do projeto PIBIC intitulado 
“Capital social e desenvolvimento local: um estudo sobre o consumo de 
bebidas alcoólicas em Guajará-Mirim” e teve como elemento central 

de pesquisa verificar se os bairros com maiores índices de capital social 
correspondiam estatisticamente aos de menores índices de criminalidade. 
Do ponto de vista metodológico foi aplicado o questionário síntese de capital 
social publicado pelo Banco Mundial por bairros de Guajará-Mirim, 
totalizando 10 questionários por bairros, de forma aleatória e não 
probabilística. A tabulação ocorreu em Excel e foi utilizada a ferramenta 
estatística SPSS, versão 17.0, conforme metodologia apresentada em 
Cavalcante (2011). Sobre os dados da pesquisa, os mesmos estão sendo 
tabulados e analisados, porém, nesse momento, não conclusos. A forte 
inundação que varreu a região de fronteira Rondônia – Beni proporcionou 
graves prejuízos ao bom andamento da pesquisa, já que muitos bairros 
foram inundados e o racionamento de combustível, água e alimentação, em 
razão do isolamento, impôs cautela à pesquisa de campo, o qual coincidiu 
com o período programado no cronograma do projeto. Vale salientar, ainda, 
que a região foi reconhecida pelo Governo Federal e Estadual sob a 
condição de “estado de emergência” e de “calamidade pública” e que tal 
situação isolou completamente o município de Guajará-Mirim, gerando 
transtornos e aflição à comunidade local, inviabilizando qualquer iniciativa 
contrária ao anseio social causado pela enchente do rio Mamoré. Porém, 
ressaltamos que o trabalho será apresentado em sua versão final e que os 
índices já estão sendo construídos e analisados, sem prejuízo ao seminário 
final. 
Palavras-Chave: Capital Social. Amazônia. Guajará-Mirim. 
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

  
O projeto denominado: Representações na Porto Velho contemporânea, em 
parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares Afro-
Amazônicos GEPIAA teve por objetivo estudar e compreender as 
representações sobre a cidade de Porto Velho contemporânea a partir de 
diferentes atores sociais, pois entende-se que a cidade vai muito além da 
sua estrutura física, pois o território pode ser entendido como palco para a 
efetivação da dimensão subjetiva. A representação social também é 
importante na construção da assimilação simbólica e cognitiva, contribuindo 
na formação das identidades coletivas. A Estrada de Ferro Madeira 
Mamoré-EFMM é marco referencial e histórico da implantação de Porto 
Velho como cidade, sua estação foi desativada e o espaço ao redor dela foi 
apropriado ao longo dos anos pela população como espaço de lazer. 
Recentemente com a construção das usinas do Madeira o espaço foi 
revitalizado. O objetivo desta pesquisa foi compreender como as pessoas 
percebem este espaço público, quais os sentidos, as significações e as 
vivências que as pessoas dão a esse espaço de lazer e como é a sua 
dinâmica cotidiana, tendo como referencial a teoria das representações 
sociais de Jodelet e Moscovici e conceituação sobre territórios. Para isto 
foram efetuadas observações diretas no local, e aplicado uma escala de 
atitude tipo likert. Foram aplicados 50 questionários do tipo escala de 
atitude, entre a população que frequenta a praça. Os resultados revelam 
que: a população percebe a EFMM como um marco referencial da 
identificação coletiva de Rondônia, um espaço de lazer e cultura e como um 
referencial histórico. A transformação do espaço através de sua 
remodelação é visto como um aspecto positivo, sem o olhar crítico de que a 
cidade vai sendo conformada de acordo com as demandas do capital.  
Palavras-Chave: Representação social. Espaço Público. Território.  
Não contou com financiamento.  
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RESUMO 

 
O projeto de pesquisa intitulado “Quando o amor se vai: Um estudo com 
Jovens e Adultos e Porto Velho-RO” foi desenvolvido pelo Centro de 
Estudos e Pesquisas da Subjetividade na mazônia (CEPSAM) entre agosto 
de 2013 e Julho de 2014 com o intuito de abordar as nuances subjetivas da 
dor da perda de um ser amado, psicanaliticamente conhecida como luto. 
Trata-se de uma pesquisa empírica em psicanálise na qual as 
considerações foram desenvolvidas a partir de um diálogo reflexivo entre o 
arcabouço teórico freudolacaniano acerca do luto e o estudo de três casos 
de sujeitos em processo de luto, que foram entrevistados separadamente 
durante três encontros cada. Durante as entrevistas, adotou-se um roteiro 
semiaberto composto de consignas disparadoras, garantindo maior 
flexibilidade na relação pesquisador-colaborador. Os depoimentos 
recolhidos foram categorizados e interpretados a partir do método de 
Análise de Conteúdo que viabilizou o entrelaçamento dialógico entre a 
teoria e o discurso dos sujeitos em processo de luto por rompimento 
amoroso. Esta análise apontou para as interfaces do luto com a falta, com a 
castração e principalmente com o objeto a, pois o objeto de amor pelo qual 
se realiza o luto é aquele de quem o dolente ilusoriamente ocupava o lugar 
do a- objeto causa do desejo. Além disso, os resultados apontaram que as 
perdas que se vivem no presente remetem ao Édipo, à castração, à perda 
originária que instaura a falta no sujeito e o torna para sempre desejante, 
para sempre marcado por uma dor de existir. A dor de existir é a dor de 
estar submetido à determinação da castração, à falta, ao pequeno a que 
sobrou do grande Outro. É por isso que as perdas amorosas muitas vezes 
remetem uma a outra, pois geralmente tiram o solo fértil no qual o sujeito 
constrói a fantasia de um reencontro com o gozo absoluto (jouissance) , 
com um estado de ego ideal, e confronta o sujeito com seu próprio vazio, 
com a maior “verdade” de todas: o objeto que o completa foi perdido para 
sempre, o que lhe resta é desejar até que a morte o separe do seu próprio 
desejo.  
Palavras-chave: Luto. Castração. Objeto a.  
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RESUMO  
 
A vegetação possui função estratégica na sustentabilidade, no crescimento 
econômico, na melhoria de vida da população brasileira e na presença do país 
nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia (Lei n° 
12.651/12). Assim neste trabalho a área de estudo corresponde ao entorno de 
50 km da Terra Indígena (T.I.) Tubarão Latundê – Rondônia. Desta forma o 
objetivo deste trabalho foi realizar o diagnóstico socioambiental a partir da 
elaboração de cartas temáticas sobre o uso dos recursos naturais no entorno da 
terra indígena. Estabeleceu-se como os objetivos específicos a confecção de 
mapeamentos temáticos do uso da terra no entorno da terra indígena e o 
levantamento dos fragmentos florestais do entorno da Terra indígena em uma 
faixa de 50 km propondo corredores entre os fragmentos e a Terra Indígena. 
Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado a aquisição de imagens 
orbitais que correspondem à área da Terra Indígena Tubarão Latundê e seu 
entorno. Foram utilizados Sistemas de Informações Geográficos (SIGs), o Global 
Positioning System (GPS) Etrex Garmim e o veículo Toyota Hilux. Para a 
delimitação da área a ser implantada o corredor ecológicos adotou-se a 
metodologia elaborado por Louzada et al. (2010) e que foi adaptada com os 
dados produzidos para área de estudo. De uma área total de 16765,97 km² 
analisados 0,59% são ocupados por água, 36,28% são áreas antropizadas, 
6,12% é ocupada por cerrado, 56,57% são fragmentos florestais, 0,35% são 
áreas urbanas, 0,01% são nascentes e 0,09% eram áreas recém-incendiadas. 
Foram delimitados 14 corredores ecológicos que conectam as terras indígenas 
Nambikwara, Parque Aripuanã, Pirineus de Souza, Rio Omerê e Vale do 
Guaporé a terra indígena Tubarão Latundê. Pode-se concluir que a Terra 
Indígena Tubarão Latundê está circundada de áreas antropizadas e 
consequentemente deve estar sofrendo impactos ambientais como 
impermeabilização do solo, aceleração dos processos erosivos, perda dos 
nutrientes do solo, assoreamento dos corpos d’água e alteração da qualidade da 
água superficial e subterrânea. Assim a criação dos corredores ecológicos é 
medida de mitigação de impactos, uma vez que irá contribuir para o fluxo 
genético das espécies da fauna e flora da área de implantação.  
Palavra-chave: Sensoriamento Remoto, corredores ecológicos, gestão 
ambiental.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR. 
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RESUMO  

  
O presente estudo é fruto das discussões da pesquisa de iniciação científica 
intitulada: “Violência vivida e silenciada: um estudo da violência doméstica 
contra as mulheres em Porto Velho”, todas as atividades foram realizadas 
em consonância ao Projeto Matriz denominado “Violência contra as 
mulheres em Porto Velho-RO e as políticas de enfrentamento”. Teve como 
objetivo geral: analisar os dados de violência doméstica e familiar contra as 
mulheres em Porto Velho-RO, no período entre 2007 e 2009 e para atingir 
essa finalidade ancorou-se aos respectivos objetivos específicos: a) levantar 
os dados de violência doméstica e familiar contra as mulheres em Porto 
Velho no período de 2007 a 2009; b) identificar estudos realizados sobre 
violência doméstica contra as mulheres no foco no estado de Rondônia com 
o foco em Porto Velho de 2007 a 2009; c) tipificar a violência doméstica e 
familiar contra as mulheres em Porto Velho no período de 2007 a 2009, 
segundo a Lei Maria da Penha/11.340 do ano de 2006 com base nos 
registros da DEAM. A partir da metodologia de estudo documental e 
bibliográfico situa o contexto atual da capital de Rondônia acerca do 
fenômeno da violência doméstica contra a mulher com base nos três anos 
estudados, traçando paralelos com demais estudos realizados nas diversas 
regiões do Brasil. A análise documental possibilitou a averiguação dos 
dados registrados pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e 
a posterior sistematização dos registros, assim como a apuração estatística 
para a tipificação da violência doméstica contra a mulher. O tipo de violência 
com maior incidência nos três anos estudados foi a forma psicológica, 
respectivamente, no 2007 com (29,68%), 2008 com (43,63%) e 2009 o 
percentil de (44, 76%). Ocupa o segundo maior percentual na análise dos 
dados, as agressões físicas. No ano de 2007 correspondeu à (29,68%), em 
2008 o valor de (11,82%) e no último ano averiguado (31,22%) do total. Os 
crimes de ameaças e lesão corporal obtiveram o maior número de registro 
sob as demais categorias apresentadas pela DEAM. Os resultados apontam 
um substancial número de ocorrências nos três anos estudados e reafirma a 
necessidade de políticas públicas mais efetivas.  
Palavras-chave: Violência. Lei Maria da Penha. Tipificação.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

Este plano de trabalho fez parte integrante do projeto PIBIC intitulado 
“História econômica da castanha industrializada na faixa de fronteira 
Rondônia – Beni: da Rondex à soberania de Riberalta (Bolívia) no comércio 
internacional” e teve como elemento central de pesquisa verificar o porquê 
do fechamento da maior agroindústria de castanha de Rondônia, no período 
da década de 1960 e 1970, de modo a preencher um espaço vazio no 
processo histórico-econômico de Guajará-Mirim e região, sobre o qual ainda 
perduram dúvidas sobre os reais motivos para o sucesso desse 
empreendimento em Riberalta, Beni, Bolívia e a decadência da RONDEX 
S/A. Do ponto de vista metodológico, foram feitas visitas à RONDEX, em 
Guajará-Mirim visando descrever o processamento da castanha e a 
estrutura organizacional da empresa na época do seu funcionamento. Além 
disso, foi entrevistado o Sr. João Luiz de Miranda, que ocupava o cargo de 
gerente geral da empresa, bem como ex-funcionários residentes na cidade. 
Todavia, a resposta à pergunta central foi finalmente concluída após a visita 
técnica feita à SUDAM, em Belém (PA) que possibilitou obter documentos 
técnicos a respeito da empresa e do beneficiamento da castanha na 
Amazônia, fato que permitiu construir uma explicação plausível para este 
projeto de pesquisa. Assim, conclui-se que a razão do fechamento da 
RONDEX S/A, em Guajará-Mirim ocorreu em função de um princípio básico 
em economia, isto é, matéria prima. Ou seja, como 80% da castanha 
processada pela empresa advinha da Bolívia e apenas 20% do Brasil, o 
surgimento de empresas concorrentes em Riberalta, Beni, Bolívia, acabou 
por absorver toda a matéria-prima boliviana, que rapidamente transformou 
esta região na maior exportadora mundial de castanha do Brasil (Brazil 
Nuts), conforme é conhecida a castanha proveniente da Bertholletia excelsa 
(HUMBL. & BONPL.), fato que inviabilizou a continuidade da atividade pela 
RONDEX S//A, em Guajará-Mirim. Contudo, não foi possível determinar a 
influência da política ambiental em Rondônia sobre a produção de castanha 
pela Rondex, o que será motivo de continuidade do trabalho PIBIC 
juntamente com o estudo do Arranjo Produtivo Local da Castanha nas 
Unidades de Conservação Federal e Estadual existentes em Guajará-Mirim. 
Palavras-chave: Castanha do Brasil. Rondex. Guajará-Mirim. 
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 
Esta pesquisa trata a respeito dos valores éticos, políticos e da cidadania na 
educação ambiental: um estudo em escolas públicas de porto velho/RO 
tendo como objetivos identificar quais são as contribuições filosóficas para o 
desenvolvimento da cidadania ambiental dentro do ambiente escolar; 
identificar como a escola pública tem trabalhado a questão ambiental; que 
papel os professores e alunos desenvolvem com a EA; como a escola tem 
abordado a temática dos resíduos sólidos e a EA e quais as ações que a 
escola tem desenvolvido sobre a questão do lixo em Porto Velho. Assim, a 
educação ambiental possui um conteúdo interdisciplinar tendo um conteúdo 
emancipatório e transformador para o desenvolvimento da prática 
educativa. Entende-se que a educação ambiental é um movimento em que 
se deve pensar o conhecimento os valores éticos e políticos inseridos no 
processo de formação humana. Estes elementos possibilitam a formação de 
sujeitos ecológicos, sendo estes professores e alunos comprometidos com 
a voltada a prática educativa interdisciplinar. A metodologia empregada foi à 
fenomenologia, onde possui uma abordagem qualitativa que caracteriza a 
forma de observação onde visa primordialmente analisar os aspectos 
qualitativos da Educação Ambiental no contexto ético, político e da 
cidadania. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica com autores que abordam a 
Educação ambiental que contribuiu para a pesquisa descritiva realizada na 
Escola “Carmosina” por meio de observações, entrevistas com alunos e 
professores. Pode-se concluir que a temática ambiental na Escola vem 
sendo trabalhada no ambiente escolar enquanto tema mais recorrente nas 
salas de aula. De modo geral pode-se destacar que a escola tem se 
preocupado com a Educação ambiental com características da 
interdisciplinaridade por parte dos professores e dos alunos. Portanto, pode-
se dizer que há uma boa recepção do projeto com a finalidade de 
desenvolver os valores éticos, políticos e do conhecimento no contexto da 
educação ambiental buscando a construção de novos sujeitos ecológicos. 
Palavras-chave: Educação ambiental. Valores éticos, políticos e da 
cidadania. Interdisciplinaridade ambiental. 
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RESUMO 

 
A presente pesquisa é vinculada ao projeto-mãe intitulado Representações 
na Porto Velho contemporânea em parceria com Grupo de Estudos e 
Pesquisas Interdisciplinares Afro-Amazônicos – GEPIAA – do Departamento 
de História, que teve por objetivo estudar e compreender as representações 
sobre a cidade na Porto Velho contemporânea e quais implicações essas 
representações têm na construção da identidade coletiva dessa cidade a 
partir de diferentes atores sociais levando em consideração que a cidade é 
mais que um conjunto de edificações que abriga seus cidadãos, é um lugar 
de encontros carregado de referenciais simbólicos. Essa pesquisa teve 
como objetivo verificar quais as representações que os moradores de Porto 
Velho–RO têm a respeito daqueles que para ela imigraram e comparar as 
possíveis diferenças nas representações sociais das pessoas que convivem 
e das que não convivem com os imigrantes haitianos. Para isso, nos 
fundamentamos nos pressupostos teórico-metodológicos da Psicologia 
Social e das Representações sociais de Moscovici, Jodelet, Michener et al, 
Oliveira, Rangel, entre outros. Para coleta de dados, utilizou-se inicialmente 
a técnica de “completamento de frases” de González Rey com o propósito 
de agrupar a priori expressões que serviram para elaborar as frases 
afirmativas da Escala de Atitudes utilizada para coleta de dados. Os 
colaboradores desta pesquisa foram pessoas que convivem e não convivem 
com os haitianos, objetivando verificar possíveis diferenças na 
representação e percepção sobre esses imigrantes. Observa-se nessa 
investigação que ainda que se tenha uma imagem positiva dos imigrantes 
haitianos, essa imagem ainda é permeada por uma visão dicotomizada 
entre o “nós” e o outro, sendo que estes atores sociais ainda não são 
percebidos como integrados e adaptados à cidade.  
Palavras-chave: Imigrantes haitianos. Porto Velho. Representação Social.  
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RESUMO 
  
Embora o país tenha se desenvolvido nas últimas décadas, nota-se que em 
alguns aspectos permanece estagnado, como é o caso das relações de 
gênero, da violência contra as mulheres cujas desigualdades são 
obstáculos a ser superados. Atualmente a violência doméstica a mulher 
ganhou nova configuração sendo agora considerada como qualquer 
conduta que lhe cause sofrimento. Este trabalho faz parte do projeto 
“Violência contra as mulheres em Porto Velho-RO e as políticas públicas de 
enfrentamento” e teve como objetivo analisar os dados de violência 
doméstica e familiar contra as mulheres em Porto Velho-RO no período de 
2010 a 2012 e tipificar a violência doméstica segundo a Lei Maria da Penha 
(psicológica, física, moral, patrimonial e sexual). Para tal foram realizados 
estudos sobre políticas públicas, gênero e violência contra mulheres, coleta 
de dados na Delegacia Especializada ao Atendimento á Mulher e no Centro 
de Referência Especializado no Atendimento às Mulheres Vítimas de 
Violência “Sonho de Liberdade”. O estudo quantitativo teve como base 
metodológica a pesquisa documental e a análise do conteúdo que 
permitiram a contextualização do fenômeno da violência doméstica. Dentre 
os resultados estão o aumento das ocorrências policiais, no período 
estudado, de 5.308 para 5.345 casos. A violência do tipo psicológica foi a 
mais frequente nos anos estudados, seguida pela física, as quais somadas 
equivalem a quase 79% das agressões. Em 2010 50,26% das denúncias 
foram consideradas como violência do tipo psicológica, em 2011 foram 
50,72%. Embora o número de atendimentos no ano seja alto o número de 
medidas protetivas emitidas são inferiores a quantidade de denúncias 
realizadas, assim como o número de mandados de prisão e prevenção 
expedidos, que não passaram de 30 no ano de 2011. Considerando o alto 
índice de violência do tipo psicológica aponta-se a necessidade de maior 
investimento por parte dos órgãos que visam o enfrentamento a violência 
contra mulher. Além do desenvolvimento de trabalhos que acompanhe a 
mulher que faz uso da rede de enfrentamento à violência de modo que 
consiga identificar e analisar os obstáculos a ser superados.  
Palavras-chave: Violência doméstica. Lei Maria da Penha. Violência psicológica.  
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RESUMO 

 
Este projeto trata a respeito dos valores éticos, políticos e da cidadania na 
educação ambiental: um estudo em escolas públicas de Porto Velho, implicando 
em analisar o desenvolvimento da consciência ambiental através da prática 
destes valores. Para esta pesquisa, objetivou-se, especificamente, analisar a 
consciência ética, política e estética voltada para a construção da cidadania 
ambiental; descrever como a temática ambiental tem sido trabalhada na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental “Manaus”, e ainda, compreender as ações de 
conscientização nesta ambiente. Ao levar em consideração o fato de que a 
educação ambiental vem sendo incorporada como uma prática inovadora, 
procurou-se responder às questões que versam sobre as contribuições 
filosóficas para o desenvolvimento da cidadania ambiental dentro do ambiente 
escolar. Entende-se que a educação ambiental possui como valores o 
conhecimento, a ética, a política, considerada como um processo interdisciplinar 
que busca a interação entre os sujeitos alunos e professores envolvendo a 
prática educativa escolar. Assim, o referencial teórico ressalta a formação dos 
valores e das práticas educativas voltadas para a formação de sujeitos 
conscientes e éticos capazes de atuar em campos sociais, e, condição 
indispensável para o fortalecimento do saber ambiental. O enfoque metodológico 
foi a Fenomenologia com uma abordagem qualitativa, caracterizada pelas 
observações evidenciadas nas questões da Educação Ambiental. Inicialmente 
foram realizadas leituras e fichamentos com a finalidade da construção do 
referencial teórico. Foram realizadas observações na escola e entrevistas com 
professores e a coordenadora do Programa Com-vida, questionários aos alunos 
participantes do programa a fim de compreender como a Escola atua com a 
Educação Ambiental. Foram realizadas oficinas com os alunos que resultou em 
produções textuais e discussões desta pesquisa. Os resultados encontrados 
apontam que o processo de Educação Ambiental está se efetivando na Escola, 
pois desenvolve os trabalhos com uma equipe interdisciplinar de professores e 
de alunos, sob a coordenação de projetos ambientais, buscando uma 
concretização dos valores éticos constituídos com a Educação ambiental. 
Observou-se que a Escola vem desenvolvendo atitudes éticas, políticas e do 
conhecimento que permitem fortalecer o Com-Vidas por meio de uma interação 
entre professores e alunos para o desenvolvimento da Educação ambiental. 
Palavras-chave: Educação ambiental. Valores éticos, políticos e da cidadania. 
Interdisciplinaridade. 
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