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RESUMO 

 
O plano de trabalho desta pesquisa está vinculado ao projeto 
“Processamento de produtos para saúde: carga microbiana pós-limpeza e 
sua relação com os patógenos causadores das infecções hospitalares”. 
Infecção hospitalar é qualquer infecção adquirida no período em que o 
paciente encontra-se hospitalizado, não relacionada a internações 
anteriores, podendo ser compreendida como aumento da morbimortalidade 
hospitalar, prolongamento da internação e o aumento dos custos 
assistenciais. A proteção de pacientes contra infecções exige uma 
adesão estrita a procedimentos de controle de infecção, por exemplo, a 
monitorização e avaliação da eficácia do controle do processamento de 
equipamentos e instrumentos hospitalares, realizado na Central de 
Material e Esterilização (CME). Os indicadores são meios para 
monitorar e avaliar a qualidade em serviços de saúde.   Este estudo tem 
por objetivos aplicar indicadores de avaliação de estrutura e processo para 
CME; relacionar as conformidades e inconformidades encontradas no 
serviço e encaminhar os resultados ao Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar para que sejam elaborados protocolos. Trata-se de uma 
pesquisa exploratória, descritiva e transversal, realizada no CME do 
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro no município de Porto Velho.  Utilizou-se 
um instrumento publicado na literatura, que propõe indicadores de 
avaliação do CME para estrutura, processo e resultados. Os dados foram 
coletados através de inspeção, entrevista e registros. Observou-se através 
dos indicadores de estrutura e processo avaliados, tanto da limpeza, 
preparo e acondicionamento, quanto da esterilização, guarda e distribuição 
que: 46% dos itens julgados estão inadequados, 41% adequado e 13% 
parcialmente adequado. Os indicadores de qualidade utilizados foram 
elaborados antes da publicação da Resolução da Diretoria Colegiada 
(RDC) nº 15, de 15 de março de 2012, que dispõe sobre boas práticas para 
o processamento de produtos para saúde. Alguns indicadores não estão de 
acordo com o que é recomendado por esta RDC, necessitando então de 
atualização. 
Palavras-chave: Indicador de qualidade. Infecção Hospitalar. Centro de 
Esterilização.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 
A malária é uma doença infecciosa febril e anemizante de elevado risco a 
saúde causada pelo protozoário do gênero Plasmodium, figura como um 
dos maiores problemas mundiais de saúde pública. O desenvolvimento de 

resistência dos parasitas aos atuais fármacos antimaláricos ressalta a 
importância da investigação de novas moléculas com potencial 
quimioterápico, e neste contexto desenvolve-se o projeto “Análise da 
biodiversidade in vitro de extratos naturais contra Plasmodium falciparum”, 
no qual se insere este plano de trabalho. O veneno da serpente B. jararaca 
foi concedido pelo Centro de Estudo de Biomoléculas aplicadas à Saúde 
(CEBio), e para a avaliação da sua bioatividade antiplasmodial in vitro, 
fracionamos o conteúdo proteico da peçonha em cromatografia líquida de 
alta eficiência (HPLC), em coluna de Gel Filtração G-75. As frações obtidas, 
assim como o veneno bruto, foram levadas ao Laboratório de Quimioterapia 
da Malária e Leishmaniose (FIOCRUZ) e testados quanto sua bioatividade 
em culturas de P. falciparum pela técnica de Sybr Green. A citotoxicidade 

das amostras foi testada em células da linhagem HepG2 pala técnica do 
MTT, e o índice de Seletividade das frações e veneno bruto foi calculado a 
partir da razão entre o  valor da atividade antiplasmodial e citotoxicidade. O 
fracionamento do veneno resultou em duas frações bem definidas 

denominadas de P1J e P2J. Os testes de atividade em cultura com P. 

falciparam revelaram boa atividade, com IC50 de 250,17ng/mL para a 

fração P1J, 49,43ng/mL para a fração P2J, e de aproximadamente 
380ng/mL para o veneno bruto. A citotoxicidade das amostras P1J e P2J 

foram avaliadas como maior que 20µg/mL, enquanto o veneno bruto atingiu 

seu MDL50 em 16µg/mL. O índice de Seletividade das frações P1J, P2J e 
do veneno bruto foram >79,94, >404,61 e 42,1, respectivamente. O 
presente trabalhou revelou a potencial atividade antimalárica do veneno de 
B. jararaca, em especial das moléculas contidas na fração P2J. 
Palavras-chave: Malária. Quimioterapia. Bothrops jararaca. 
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RESUMO 
 
Este estudo descritivo-exploratório comparativo analisou indicadores do 
perfil neuropsicológico de crianças e adolescentes vítimas de violência 
doméstica, comparados a um grupo controle, no qual, supostamente não 
passaram por exposição a este tipo de violência, partindo da concepção de 
que a violência é um sério agravante de saúde pública e que as 
consequências deste fenômeno provocam alterações cognitivas e 
comportamentais às vítimas. O presente estudo faz parte do projeto 
“Violência entre adolescentes em uma capital da região amazônica – 
implantando o observatório de violência nas escolas”, o mesmo objetivou 
analisar o desempenho neuropsicológico de vítimas de violência doméstica 
comparado a um grupo controle a fim de identificar o impacto da violência 
no funcionamento cognitivo das vítimas. Para alcançar tal objetivo, foram 
utilizados três testes neuropsicológicos: Token Test, TOL e TBC, aplicados 
em 20 crianças acolhidas pelo Serviço de Acolhimento Institucional do 
Centro de Referência Especializado em Assistência Social, do período de 
agosto de 2014 a junho de 2015. O estudo mostrou que o perfil das 
crianças e adolescentes vítimas de violência foi de aproximadamente doze 
anos de idade, do sexo feminino, com uma diferença de quase três anos a 
menos da escolaridade do grupo controle, vítima de negligência ou 
violência sexual. O desempenho das crianças e adolescentes vítimas de 
violência nos testes neuropsicológicos foram baixos, comparado ao 
desempenho do grupo controle, apontando, desta forma, déficits presentes 
na atenção e memória. Todavia, não indicou a priori nenhum 
comprometimento nos circuitos neurais responsáveis pelas capacidades de 
compreensão da linguagem e pensamento lógico, revelando assim a 
necessidade de delineamento de intervenções e condutas profissionais 
interventivas de forma psicopedagógica e/ou neuropsicológica no 
atendimento a estas crianças e adolescentes vítimas de violência 
doméstica. 
Palavras-chave: Violência infantil. Avaliação Neuropsicológica. Testes 
Neuropsicológicos.  
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RESUMO 

 
O plano de trabalho desta pesquisa é vinculado ao projeto Processamento 
de produtos para saúde: carga microbiana pós-limpeza e sua relação com 
os patógenos causadores das infecções hospitalares. As Infecções 
relacionadas à assistência a saúde (IRAS) são definidas como toda 
infecção que acomete o indivíduo, adquirida em instituições hospitalares, 
atendimentos ambulatoriais na modalidade de hospital dia ou domiciliar, e 
que possa estar associada a algum procedimento assistencial, seja ele 
terapêutico ou diagnóstico. A Central de Material e Esterilização (CME) é 
uma unidade de apoio técnico, a qual se propõe a prestar um serviço que 
possa assegurar a qualidade do preparo, esterilização e armazenamento 
de artigos odonto-médico-hospitalares (OMH), contribuindo para um baixo 
nível de infecções. É necessário manter a integridade das embalagens, 
garantindo sua esterilidade até a utilização dos materiais. Dessa forma a 
escolha do invólucro adequado relacionado ao processo de esterilização, 
auxilia na prevenção de infecções derivadas pela falha de barreira 
protetora. Objetivou-se avaliar relacionando-se as conformidades e 
inconformidades se o indicador de avaliação de resultado para CME é 
preciso. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, transversal, 
realizada no período de agosto de 2014 a julho de 2015, coleta realizada 
na CME do hospital de base Dr. Ary Pinheiro utilizando-se o indicador de 
resultado proposto por Graziano  et al., 2009, e levantou-se os problemas 
de conservação das embalagens de acordo com os critérios estabelecidos 
pelas Práticas Recomendadas SOBECC (2013). Foram selecionadas e 
analisadas 100 embalagens, sendo tecido de algodão (51), papel grau 
cirúrgico (26) e não tecido (23). As 100 embalagens analisadas 
apresentaram problemas gerais de conservação, como: empilhamento 63%, 
rasgos 18%, ruptura do sistema de fechamento ou selagem 66% e 48% das 
embalagens não permitem a visualização do conteúdo. Constatou-se que 
estes problemas podem acarretar na não esterilidade dos materiais até o 
seu uso, causando possíveis prejuízos à segurança do paciente e elevação 
das IRAS. 
Palavras-chave: Indicadores de qualidade. Infecções relacionadas à 
assistência a saúde. Embalagem. 
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RESUMO 
 

É crescente o número de estudos que investigam o uso e as consequências das 
drogas em diferentes populações, principalmente adolescentes, jovens e 
adultos. Os estudos também atentam para questões sócio-econômicas tendo 
em vista que o uso de drogas é atualmente um problema de saúde pública e 
trás um grande impacto econômico à sociedade. Há uma grande incidência de 
outros transtornos psiquiátricos (comorbidades), concomitantes à dependência 
química. A identificação de comorbidades em dependentes químicos é 
importante tanto para o prognóstico quanto para o planejamento e 
desenvolvimento de intervenções e tratamentos adequados. O projeto 
Morbimortalidade em Porto Velho – RO: população do entorno das usinas 
hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau ao qual este estudo está vinculado, teve 
como objetivo verificar a incidência de doenças e óbitos nessa população. O 
presente trabalho visa verificar quais outros transtornos psiquiátricos estão 
presentes em dependentes de drogas, essencialmente do crack, que iriam 
iniciar ou já estavam em tratamento, e dentre estes quais os que se destacaram 
com maior freqüência. A amostra foi composta predominantemente por 
participantes do sexo masculino 80% (n=16) e 20% (n=4) do sexo feminino. A 
pesquisa foi realizada no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – 
Porto Velho/RO. Para a coleta de dados foram utilizados: um questionário sócio-
demográfico, o Teste MINI (International Neuropsychiatric Interview), além de 
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi explicado no ato da 
aplicação ao participante o objetivo da pesquisa e a não obrigatoriedade da sua 
participação. A aplicação dos instrumentos foi realizada individualmente, sendo 
responsabilidade do pesquisador anotar as respostas. Os resultados da 
pesquisa mostram que além do poliuso verificado na maioria da amostra, com 
maior percentual de uso de álcool e tabaco (95% e 85% respectivamente) 
seguido de maconha e cocaína inalada, ambos com 70%, 95% dos participantes 
apresentaram pelo menos outro transtorno mental alem do Abuso e 
Dependência de Crack. Transtorno de Ansiedade Generalizada com 60% da 
amostra, 55% Episódio Depressivo Maior, 50% para abuso de álcool e risco de 
suicídio e 45% Síndrome Psicótica, tiveram maior frequência na amostra 
estudada, o que significa uma grande quantidade de comorbidades 
diagnosticadas nessa população. 
Palavras-chave: Dependência química. Comorbidade. Crack. 
Fonte de financiamento: CNPq. 

33 

mailto:cidnofabricio@gmail.com
mailto:cidnofabricio@gmail.com


 Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 
Anais do XXIV Seminário Final do 

PIBIC/UNIR/CNPq-2014/2015 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

 

MORTALIDADE DE MULHERES EM IDADE REPRODUTIVA NO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO DE 2008 A 2011 

 
Davisson Michetti de Oliveira  

davisson_michetti@hotmail.com  
Profa. Dra. Katia Fernanda Alves Moreira  

katiaunir@gmail.com  
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR  

 
RESUMO 

 
Os Óbitos Maternos e Óbitos de Mulher em Idade Fértil (OMIF) são 
considerados eventos de investigação obrigatória, a fim de se levantar os 
fatores determinantes e condicionantes, as possíveis causas da morte para 
produzir informações e elaborar medidas, que reduzam o evento do óbito 
por causas preveníveis O estudo de mortalidade de MIF é importante para 
identificar de que morrem estas mulheres e assim implementar estratégias 
de saúde de forma direcionada. Foi realizado um estudo epidemiológico 
descritivo de base populacional com o objetivo caracterizar o perfil de 
mortalidade de mulheres em idade reprodutiva no município de Porto Velho-
RO, no período de 2008 a 2011, a partir do Sistema de Informação sobre 
Mortalidade. No período estudado foram registrados 676 de OMIF, sendo 
que em 2011 houve um total de 181 (26,78%) destes. Os óbitos foram mais 
frequentes em mulheres entre 40 a 49 anos (41,27%), de raça parda 
(59,30%), solteiras (63,85%), de 4 a 7 anos de estudo (47,92%) e donas de 
casa (64,12%). A maior parte dos óbitos ocorreu em instituições 
hospitalares (73,54%) seguido pelo domicilio (13,45%). A assistência 
médica ocorreu em 99,79% dos caos. O acidente foi a circunstância mais 
frequente (55,63%), seguido por homicídio (29,80%) e suicídio (14,57%), 
houve 525 (77,66%) de casos ignorados/em branco. O capítulo XX foi o 
principal grupamento encontrado entre as causas básicas declaradas 
(23,67%), sendo o código V892 (Pessoa traumatizada em um acidente de 
trânsito com um veículo a motor não especificado) a principal causa de óbito 
(7,10%). O capítulo II, em quantidade de óbitos, contribuiu com 20,41% e 
teve como principal causa de óbito C509 (Neoplasia Maligna da mama, não 
especificada) com 0,58% dos casos. O capítulo IX correspondeu 13,76% 
dos casos, sendo a causa mais expressiva I219 (Infarto agudo do miocárdio 
não especificado) com 0,37%. As causas de mortes mais frequentes foram 
as causas externas, principalmente aquelas relacionadas aos acidentes. 
Vale ressaltar que na faixa etária analisada incluem-se as mortes maternas, 
sendo mais da metade das mortes evitáveis o que mostra a precariedade 
que a atenção à saúde da mulher encontra-se no município.  
Palavras-chaves: Mortalidade. Mulheres em Idade Fértil. Políticas Públicas.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 
 

Este trabalho faz parte do projeto Prevalência de Malformações Congênitas em 
Duas Maternidades Públicas de Porto Velho, RO, tendo como objetivo 
correlacionar a existência de fatores ambientais (teratogênicos) e sua 
associação com malformações de acordo com as condições socioeconômicas 
da mãe, sistema orgânico acometido e história familiar. Os dados foram obtidos 
através da aplicação de questionários com genitoras internadas nas 
Maternidades Municipal e do Hospital de Base Ary Pinheiro, durante o período 
de fevereiro à junho de 2015, totalizando 352 questionários. Quanto às 
condições socioeconômicas: 85 trabalhavam no comércio; 48 estavam 
desempregadas; 196 eram do lar; 11 trabalhavam de doméstica; uma trabalhava 
em indústria e 10 trabalhavam em área rural. Sobre a situação conjugal: 230 
mulheres eram casadas; uma era divorciada; 3 estavam em união consensual; 
cinco estavam separadas e 113 estavam solteiras. Sobre a moradia: 29 residiam 
em área rural  e 323 em área urbana. Sobre consanguinidade: 5 tinham primo 
de primeiro grau  como parceiro e uma tinha primo de segundo grau. Do total de 
entrevistadas, apenas oito tiveram filhos com malformações congênitas, 
perfazendo 2,27% de prevalência. Por sistema orgânico houveram 2 casos 
acometendo o sistema cardiovascular, 3 casos envolvendo o sistema nervoso 
central, 1 caso o sistema osteomuscular e 2 casos de malformação de aparelho 
auditivo. Quanto à história familiar de malformações: houveram 9% (32) casos 
relatados, sendo que dos 8 casos positivos, apenas 2 tiveram este fator. Sobre 
os principais teratógenos encontrados neste estudo podemos ressaltar a 
radiação ionizante que totalizou 38,8% dos potenciais fatores para 
malformações. Entretanto apenas 1 dos casos teve fator de risco teratogênico 
conhecido para malformação, que foi o uso de antirretroviral em paciente HIV 
(+). Concluímos que a prevalência de malformações assim como os fatores de 
risco encontrados são semelhantes à de outras literaturas. E que medidas como 
planejamento familiar, identificação de fatores de risco, aconselhamento e 
vacinação são medidas importantes para prevenção de malformações 
congênitas. Além de cuidados com o peso materno, exercício físico, 
suplementação com ácido fólico, rastreio de DST´s, rastreio de doenças 
crônicas, cuidados com hábitos sociais (tabaco e álcool) e investigação do 
passado gestacional são prioridades para prevenção de malformações. 
Palavras-chave: Malformações congênitas. Fatores de risco. Teratógenos. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq.
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RESUMO 
 

As doenças do aparelho circulatório representam a principal causa de 
mortalidade no Brasil e no Mundo. Diante desse cenário, é importante o 
conhecimento da realidade local do acometimento dessas doenças. Este 
trabalho faz parte do projeto Morbimortalidade em Porto Velho-RO: 
população do entorno das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. 
Subprojeto: Morbimortalidade por doenças do aparelho circulatório (DAC) 
no Município de Porto Velho/RO. Foi um estudo descritivo da mortalidade 
geral, por doenças cardiovasculares no município de Porto Velho-RO, no 
período de 2006 a 2014, na população com mais de 40 anos, com destaque 
na doença isquêmica do coração, doença cerebrovascular e insuficiência 
cardíaca. Verificou-se no estudo que as DAC predominaram na população 
acima de 40 anos, com aumento progressivo nos índices entre 2008 e 
2012, com pouca variação na incidência entre 2013 e 2014. Houve 
sobremortalidade masculina de 30% e a principal patologia que acometeu 
os homens foi a doença isquêmica do coração. A população feminina foi a 
óbito principalmente por conta da doença cerebrovascular. Enquanto houve 
diminuição da mortalidade pelas DAC no Brasil como um todo, em Porto 
Velho verificou-se um aumento desses índices. Acredita-se que a elevação 
na mortalidade local possa ser explicada ao processo de transição 
demográfica recente ocorrido nessa região. Diante desse quadro, urge a 
necessidade de implementação de modelos de atenção à saúde que 
incorporem estratégias de prevenção e controle dos fatores de risco, 
principalmente no sexo masculino, que são as principais vítimas. 
Palavras chave: doenças do aparelho circulatório, doença isquêmica do 
coração, doença cérebro vascular. 
Fonte de Financiamento: PROPESQ/ UNIR e CNPq/FAPERO/SESAU. 
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RESUMO 
 
Introdução: A região Norte possui poucas equipes de transplante renal. 

Além disso, não se tem números precisos quanto à quantidade de 
pacientes portadores de doença renal terminal na região nem tampouco 
quantos estariam aptos a se submeterem ao transplante renal. O presente 
estudo tem o objetivo de levantar a prevalência e incidência de diálise e a 
demanda e aptidão para transplante renal no Estado do Acre. Metodologia: 

Estudo observacional, transversal e descritivo. Através de visita presencial 
à clínica de diálise, obtiveram-se dados de entrevistas e registros de 
dialíticos. A partir daí, calcularam-se incidência e prevalência da diálise no 
estado. Para estimar demanda por transplantes, excluíram-se os menores 
de 18 e maiores de 65 anos ou com contraindicação, além dos que não 
gostariam de transplantar. Resultados: Foram analisadas informações de 

228 pacientes na Unidade de Nefrologia de Rio Branco (UNRB) obtendo-se 
uma prevalência de DRT de 288,57pmp e uma incidência anual (2014) de 
43 pacientes (54,42pmp) em diálise no estado do Acre. O paciente dialítico 
do estado do Acre é do sexo masculino (58,77%) com idade média 54,20 
anos, com baixa prevalência de tabagismo (0,65%) e de etilismo (0%), 
dialisa em média há 3,65 anos, com sorologias negativas, tipo sanguíneo O 
(37,28%) e com boa predisposição para transplantar. Estimou-se o total de 
elegíveis à avaliação inicial para o transplante em 47,9%(n=106) dos 
pacientes dialíticos. Além disso, cerca de 38,37% dos pacientes (n=84,8) 
estariam aptos a serem incluídos em uma lista de espera. A estimativa de 
incidência de pacientes aptos ao transplante anualmente foi de 
aproximadamente 18. Discussão: A incidência anual de pacientes em 

diálise no Estado do Acre, embora alta, é ainda inferior às estimativas 
anteriores que não se utilizaram de verificação in loco. Atualmente, o 
número de transplantes renais realizados no estado é insuficiente diante da 
elevada e crescente demanda pelo procedimento. Ao se comparar o estado 
do Acre com o restante da Amazônia Ocidental, percebe-se semelhança 
quanto ao perfil dos pacientes e quanto a oferta de serviço de saúde, tanto 
no campo de diálise quanto no transplante renal. 
Palavras-chave: Insuficiência renal crônica. Diálise. Transplante renal. 
Fonte de financiamento: UNIR, CNPq e Secretaria Estadual de Saúde de 
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RESUMO 
 
Este estudo descritivo analisou o perfil epidemiológico de crianças e 
adolescentes vítimas de situações de violência e o acompanhamento na rede de 
assistência a vítimas de violência de um serviço público de Porto Velho/RO, 
partindo do pressuposto que a saúde é um espaço privilegiado para a 
identificação, acolhimento, notificação, cuidados, seguimento e proteção destes 
casos, e da necessidade de sensibilizar todos os profissionais do serviço de 
saúde e dos demais setores para o reconhecimento dos casos de violência. O 
presente estudo faz parte do projeto “Violência entre adolescentes em uma 
capital da região amazônica – implantando o observatório de violência nas  
escolas”, o qual levantou dados de duzentos e dez casos vítimas de violência, 
com idade entre três e dezoito anos, a partir das fichas de abordagem inicial e 
de notificação de casos de violência encaminhados ao Centro de Referência 
Especializado em Assistência Social, do período de agosto de 2014 a junho de 
2015. O estudo mostrou que as principais vítimas de violência foram meninas, 
com média de doze anos de idade, do ensino fundamental, suscetíveis à 
violência do tipo intrafamiliar de natureza sexual, não sendo os 
estabelecimentos de saúde os principais responsáveis pela notificação dos 
casos. Além disso, mais da metade dos casos ocorreram em áreas descobertas 
pela Estratégia Saúde da Família, e em áreas distantes do acesso às unidades 
de referência para o atendimento destes tipos de caso. O acompanhamento 
multiprofissional ocorreu em uma minoria dos casos, sendo realizado somente 
por profissionais da psicologia social e serviço social na maioria dos casos. Ao 
conhecer a realidade do fenômeno da violência infantil, é necessário: 
reconhecer que crianças e adolescentes não estão expostos a um só tipo de 
situação de violência; viabilizar meios para minimizar os efeitos negativos sobre 
crianças e adolescentes; preparar os profissionais da saúde e assistência social 
para reconhecer as principais variáveis epidemiológicas envolvidas; e estimular 
profissionais da saúde a notificarem e acompanharem os casos. Assim, é 
possível delinear ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação das 
crianças, adolescentes e suas famílias vítimas de situações de violência. 
Palavras-chave: Violência Infantil. Notificação. Epidemiologia. 
Fonte de financiamento: CNPq. 
 

mailto:filipe.souza27@gmail.com
mailto:adailde@unir.br


39 
 

Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 
Anais do XXIV Seminário Final do 

PIBIC/UNIR/CNPq-2014/2015 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, COMPORTAMENTAL E REPRODUTIVO 

DE MÃES VIVENDO COM HIV/AIDS EM PORTO VELHO-RO, 2012-2014 
 

Gicéli Daian Nunes dos Santos 
giceli.daian@gmail.com  

Profa. Dra. Jeanne Lúcia Gadelha Freitas 
 jeannegadelha@yahoo.com.br 

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
 

RESUMO 
 

Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida nas mulheres em idade 
fértil tornou-se em desafio à saúde pública mundial. Dos 35,3 milhões de 
infectados, metade são mulheres de 15 a 25 anos infectadas. No Brasil, de 1980 
a 2013, notificou-se 241.223 mil mulheres (35,1% dos infectados) com 
aproximadamente 72% destas mulheres em idade fértil. Esse fato repercute na 
Transmissão Vertical do HIV-1, equivalente a 3,7 milhões de crianças vivendo 
com HIV/Aids. A maioria dessas mulheres encontra-se em situação de 
vulnerabilidade, apresentam idade entre 20 e 29 anos, são donas-de-casa e 
possuem baixo nível escolar. Objetivos: Identificar o perfil sociodemográfico e 
comportamentais de mães vivendo com HIV/Aids no período estudado; Levantar 
características do pré-natal e do parto das mães, observando os fatores de 
proteção e de risco à TV do HIV. Metodologia: Estudo exploratório documental, 
retrospectivo com dados secundários no Serviço de Atendimento Especializado 
da Policlínica Rafael Vaz e Silva em Porto Velho, de Agosto de 2014 a Julho de 
2015. O trabalho está vinculado ao projeto matriz intitulado: Perfil de Resistência 
de cepas do HIV-1 em mães e crianças sob Terapia Antirretroviral em Porto 
Velho-RO, 2012-2014. Fez parte do estudo, 63 prontuários de mães com 
HIV/Aids. Resultados/Discussão: O perfil sociodemográfico das mães foram 
jovens adultas (50,8%) pardas (82,5%) com ensino fundamental (54,0%) 
casadas (57,2%) do lar (82,5%) algumas com mais de dois parceiros antes do 
diagnóstico (9,5%) e boa parte não usou o preservativo (19,1%) o que 
assemelha-se a outros estudos (FILGUEIRA et al, 2014). Dos aspectos 
comportamentais, 9,5% das mães tiveram dois ou mais parceiros, diferindo dos 
estudos de Freitas (2013). Os fatores protetores à TV do HIV foram mães com 
acesso ao pré- natal (96,8%) e diagnóstico no pré-natal (42,9%) uso de 
antirretroviral antes (85,8%) e concomitante à cesariana (90,4%) resultados 
semelhantes a outros estudos. Os fatores de risco à TV do HIV foram o baixo 
acesso e a precária qualidade da atenção ao pré-natal pois 9,5% souberam do 
diagnóstico após o parto, e quase a totalidade (87,3%) estava com carga viral 
detectável antes do parto, e boa parte destas (14,2%) teve parto vaginal, apesar 
das recomendações do protocolo. Conclusão: O perfil das mães com HIV-1 
reflete questões sociais/gênero e contribuíram em parte com a TV do HIV-1, 
agravados pelo acesso tardio ao diagnóstico e tratamento do HIV na gestação. 
A principal limitação do estudo foi a subnotificação dos registros nos prontuários 
e/ou nas fichas que dificultaram a identificação precisa do perfil de mães com 
HIV/Aids em Porto Velho. 
Palavras-chave: HIV-1. Perfil. Comportamento. Mães. 
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RESUMO 
 

Introdução: A transmissão vertical (TV) do Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) está relacionada a fatores de proteção/risco, que a despeito 
das conquistas no campo da profilaxia continua desafiando a 
prevenção/controle no binômio mãe-filho. Objetivos: Caracterizar o perfil 

sociodemográfico/comportamental das mães; descrever as características 
do pré-natal/parto, identificando os fatores de proteção e risco à TV do HIV 
e conhecer os aspectos relativos às crianças expostas ao HIV no período 
estudado. Método: Estudo quantitativo e retrospectivo, realizado no Serviço 

de Assistência Especializada (SAE) Porto Velho, Rondônia. A coleta de 
dados secundários ocorreu por meio das fichas de notificação do Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e prontuários das mães 
com HIV/Aids e crianças expostas ao HIV nascidas entre 1º de janeiro de 
2012 a 31 de dezembro de 2013. Resultados/Discussão: Das 63 fichas e 

prontuários maternos, os fatores protetores à TV do HIV foi ter acesso ao 
pré- natal (96,8%) com diagnóstico da infecção no pré-natal (42,9%) 
antirretroviral antes (85,8%) e durante o parto cesáreo (90,4%). Nas 76 
fichas das crianças, os fatores de proteção destacados foram o não 
aleitamento materno (96,0%) uso do antirretroviral  oral nas seis semanas 
preconizadas (90,7%). Por outro lado, os fatores de risco relacionados à TV 
do HIV estiveram atrelados às questões sociais/gênero. Os fatores de risco 
relativos ao acesso/qualidade da atenção ao pré-natal também se 
destacam. Conclusão: É notório que dependendo do manejo da infecção 

na gestante/mãe/criança, os fatores envolvidos podem atuar como proteção 
ou de risco à TV do HIV. Assim, realizar o pré-natal de maneira adequada, 
com exames e condutas no tempo certo é uma condição altamente 
necessária, para diagnóstico precoce, disponibilização de antirretrovirais 
para mãe-filho, respeitando-se os protocolos preconizados. Recomenda- se 
instituição de rotinas do serviço como busca ativa, para 
monitoramento/encerramento adequado dos casos das crianças expostas, 
como forma de melhorar a assistência e os indicadores pactuados da TV do 
HIV. 
Palavras-chave: HIV, fatores protetores e de risco, transmissão vertical. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq 



41 
 

Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 
Anais do XXIV Seminário Final do 

PIBIC/UNIR/CNPq-2014/2015 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

ESTUDO COMPARATIVO E AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES SOCIAIS E 
MOTIVAÇÃO PARA MUDANÇA DE COMPORTAMENTO ENTRE 

DEPENDENTES DE CRACK E MACONHA EM TRATAMENTO NO 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (CAPSad) 

DE PORTO VELHO – RONDÔNIA 
 

Joelma Poiqui de Oliveira 
joelmapoiqui@gmail.com  

Prof. Dr. Paulo Renato Vitoria Calheiros 
vit30cpr@hotmail.com 

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR  
 

RESUMO 
 
O presente estudo faz parte do projeto “Morbimortalidade em Porto Velho – 
RO: População do entorno das usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e 
Jirau”, a amostra foi constituída por  20 sujeitos usuários de crack e 

maconha pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool  e Drogas – 
CAPSad de Porto Velho – RO. Para a coleta de dados foi utilizado os 
seguintes instrumentos: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 
Questionário de Identificação Sociodemográfico; Inventário de Habilidades 
Sociais (IHS) e a URICA – Univerty of Rohode Island Change Assessment 
(McConnaughy, Prochaska e Velicer. Os resultados sociodemográfico 
condizem com o perfil do típico usuário de crack, predominante do sexo 
masculino, jovem adulto, com baixa escolaridade e solteiro, Os escores 
fatoriais do IHS para usuários de crack apresentam as seguintes médias: 
Fator 1 – Enfrentamento e autoafirmação com risco 23,50± 8,66; Fator 2 – 
Autoafirmação na expressão de sentimentos positivos 18 ± 5,94; Fator 3 – 
Conversação e desenvolvimento social 16,50 ± 4,94; Fator 4 – Auto 
exposição a desconhecido e situações novas 6±4,52; Fator – Autocontrole 
da agressividade 7,50±3,15. Os escores fatoriais do IHS para usuários de 
maconha apresentam as seguintes médias: Fator  1 – Enfrentamento e 
autoafirmação com risco 25,50 ±8,57; Fator 2 – Autoafirmação na 
expressão de sentimentos positivos 19±4,21; Fator 3 – Conversação e 
desenvolvimento social 16±5,60; Fator 4 – Auto exposição a desconhecido 
e situações novas 5,50±3,95; Fator 5 – Auto exposição a desconhecido e 
situações novas 9,50±2,74. Os resultados da URICA revelam que os 
pacientes usuários tanto de crack como de maconha encontram-se 
motivados para mudar seus comportamentos problemas, no entanto mesmo 
motivados sua ambivalência não está resolvida. Recomenda-se a 
elaboração um plano de ação e manutenção adequado  para que o 
paciente permaneça no tratamento e para que este não venha a recair. 
Palavras-chave: Drogas. URICA. IHS. 
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RESUMO 
 
O projeto intitulado “Prevalência e fatores associados ao excesso de peso 
em adolescentes da rede pública e particular de ensino da cidade de Porto 
Velho, RO”, é um estudo considerado relevante baseado em estudos 
nacionais e internacionais que apontam uma elevada prevalência de 
excesso de peso em crianças e adolescentes, com tendências de 
crescimento, a literatura indica que nos últimos trinta anos, essa prevalência 
praticamente quadruplicou. O objetivo foi investigar a prevalência de 
excesso de peso e fatores associados em escolares do ensino fundamental 
da rede pública de ensino de Porto Velho-RO. Tendo como método um 
estudo descritivo transversal de base escolar com 42010 alunos 
matriculados no ensino fundamental I e II, na faixa etária de 9 a 18 anos de 
idade em 2014. O tamanho final da amostra foi 820 escolares, considerando 
prevalência esperada de 22%, erro de amostragem em três pontos 
percentuais, nível de confiança de 95% e taxa de não resposta de 14%. 
Foram categorizadas e mensuradas as seguintes variáveis: sexo, idade, 
séries, aulas educação física, locomoção para escola, jogos, uso da 
internet, horas televisão e computador, refeições diárias, frutas, verduras, 
lanches, fast food, doces, carnes, arroz, feijão, leite e derivados. A 
prevalência geral de risco de excesso de peso foi de 27% (sobrepeso 19,2% 
e obesidade 7,8%), meninos 29,3% e meninas 24,5%, nas variáveis 
comportamentais aulas de educação física, uso da internet e frente ao 
computador (OR = 1,64, 1,25 e 1,10) apresentaram chance  de risco para 
desenvolver excesso de peso. As variáveis refeições e consumo alimentar  
(frutas, verduras, lanches, fast food, doces, arroz, feijão, leite e derivados) 
se mantiveram associadas positivamente ao excesso de peso e chance de 
risco de excesso de peso. Portanto, conclui-se que um processo de 
educação em saúde, visando prevenir um desenvolvimento do excesso de 
peso em escolas públicas do ensino fundamental I e II, deve ser 
implementado de acordo com o contexto demográfico, econômico e 
sociocultural. 
Palavras-chave: Sobrepeso. Obesidade. Escolares.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 
Introdução: A hepatite B é uma doença ainda bastante prevalente não 
apenas em Rondônia, mas em muitos lugares do mundo. Dessa forma, 
este trabalho, que é uma vertente do projeto de pesquisa Caracterização 
epidemiológica, clínica e laboratorial dos portadores crônicos de hepatite 
B matriculados no ambulatório especializado em hepatites virais do 
CEPEM no ano de 2014, têm por objetivo descrever os aspectos 
laboratoriais dessa infecção e relacioná-los com o estágio de cronicidade 
da doença. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo descritivo 
observacional analítico transversal. Os materiais utilizados foram os 
prontuários dos pacientes matriculados no ambulatório especializado em 
Hepatites Virais – CEPEM-RO. Para análise estatística fora utilizado o 
Software EpiInfo 7. Resultados: Em relação às fases de cronicidade da 
infecção pelo vírus B, verificaram-se cinco pacientes na fase 2 de imuno-
eliminação, 141 na fase 3 de inatividade viral e 11 na fase 4 de mutação 
pré-core. Nem todos os pacientes puderam ser classificados devido à falta 
de informações sobre o HBeAg e/ou dos níveis de ALT. Sobre os índices 
hematológicos foram observados 36 pacientes (17,5%) com anemia e 
25 (20%) apresentavam TAP prolongado. Discussão: As fases da história 
natural da infecção crônica pelo HBV são divididas em imuno-tolerância, 
imuno-eliminação, inatividade viral e mutação pré- core. A classificação 
dos pacientes em uma dessas fases permite avaliar a presença de 
replicação viral. Conclusão: Os resultados obtidos por meio da analise 
laboratorial conjuntamente com os aspectos clínicos mostram que há a 
necessidade de se realizar o acompanhamento de cada paciente de 
maneira particularizada. 
Palavras-chave: Hepatite B. Cronicidade. Rondônia.  
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RESUMO 
 

Introdução: A incidência da doença renal crônica (DRC) tem aumentado 

em todo mundo. A região Norte possui poucas equipes de transplante renal. 
Há poucas informações sobre o perfil desses pacientes na região e 
tampouco quanto ao montante daqueles que estariam aptos à se 
submeterem ao transplante renal. O objetivo da pesquisa é levantar o perfil 
clínico-demográfico de inscritos nas clínicas de diálise no Estado do 
Amazonas e estimar a demanda para transplante renal. Método: A 

Pesquisa possui caráter observacional, transversal e descritivo. As alunas 
responsáveis pelo projeto, e cinco voluntários do curso de medicina da 
Universidade Federal de Rondônia, visitaram todas as clínicas de diálise 
renal do Amazonas, afim de levantar dados de seus pacientes, formular um 
índice de prevalência e incidência de diálise e estimar a necessidade e a 
aptidão ao transplante do Estado. Resultados: Observou-se a prevalência 

de 713 pacientes (184,05 por milhão de população - pmp) em diálise no 
Amazonas e taxa de incidência anual de pacientes em diálise de 154 
pacientes (39,7pmp), baseado no ano de 2014. O número estimado de 
pacientes elegíveis para transplante renal no Amazonas foi de 383, 
enquanto que o número estimado de pacientes aptos à realização dessa 
cirurgia foi cerca de 306. A estimativa anual de pacientes elegíveis para 
transplante renal foi de 102, enquanto o número estimado de pacientes 
aptos anualmente foi aproximadamente 81. O perfil do paciente dialítico do 
Amazonas pode ser resumido dessa forma: são do sexo masculino 
(53,38%; N: 710), com idade média 50,06 anos, com baixa prevalência de 
tabagismo (4,23%; N: 614) e etilismo (5,22%; N:613), dialisa em média a 
2,71 anos, com sorologias negativas, tipo sanguíneo O (29,39%; N: 206), já 
recebeu transfusão sanguínea (42,31%, N: 657) e tem desejo de realizar 
transplante renal (64,97%; N: 511) Discussão: O número de pacientes em 

diálise no Estado do Amazonas, embora alto, é ainda inferior às estimativas 
anteriores. O perfil clínico-demográfico do dialítico do estado se assemelha 
ao restante da região da Amazônia ocidental. Atualmente, o número de 
transplantes renais realizados no Estado é insuficiente diante da elevada e 
crescente demanda pelo procedimento. 
Palavras-chave: Insuficiência renal crônica. Diálise. Transplante renal. 
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RESUMO 
 

Projeto: Consumo de álcool em jovens: observação em um grupo de 
mulheres em Porto Velho - Rondônia. O consumo de álcool é um problema 
de saúde pública mundial. Diversas pesquisas relacionam o consumo de 
risco com o surgimento de problemas crônicos de saúde e de danos sociais. 
Além disso, estudos demonstram um aumento progressivo do consumo pela 
população feminina. Assim, essa pesquisa objetivou traçar o perfil social 
das universitárias, caracterizar o padrão de consumo de álcool dessas, e 
conhecer os principais problemas ocasionados por esse consumo. Para 
isso, foram aplicados questionários anônimos de autopreenchimento em 
universitárias com idade entre 18 e 30 anos. O instrumento utilizado para 
caracterizar o padrão de consumo foi Alcohol Use Disorder Identification 
(AUDIT). O perfil social encontrado foi: faixa etária de 20 – 21 anos, natural 
de Porto Velho, solteira, católica, mora com a família e não trabalha. Sobre 
o consumo de álcool, majoritariamente, a primeira ingesta ocorreu entre 16 
e 18 anos, acontece uma vez por mês ou menos, uma ou duas doses por 
ocasião, e a bebida mais consumida é a cerveja, dados semelhantes a 
outras literaturas. Quanto ao padrão de consumo, 78,8% se enquadraram 
na Zona I do AUDIT, consumo de baixo risco. Os principais impactos à 
saúde foram alterações do apetite, perturbações do sono e perda de 
energia, que são relacionados ao efeito tóxico direto do  álcool no cérebro, 
com repercussão no equilíbrio hidroeletrolítico. O AUDIT classifica os 
pacientes em zonas de risco, bem como indica o tipo de intervenção ideal 
para cada nível. Assim, universitárias classificadas na zona de risco 1 
devem receber ações de educação em saúde, sendo orientadas sobre os 
benefícios da baixa ingesta ou abstinência. A aplicação desse método deve, 
portanto, ser incentivada como primeiro passo para diminuição dos 
problemas e riscos relacionados ao consumo de álcool. 
Palavras-chave: Álcool. AUDIT. Universitárias.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR. 
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RESUMO 

 
Acidentes ofídicos são um problema de saúde pública nos países tropicais 
devido a sua frequência e morbidade. No Brasil, os acidentes ofídicos ocorrem 
principalmente nas florestas, no campo e em áreas indígenas. Tratou-se de um 
estudo observacional dos aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais de 
natureza quali-quantitatva realizado no Centro de Medicina Tropical de 
Rondônia-RO CEMETRON com os pacientes referenciados que chegaram com 
a queixa de envenenamento por serpentes. Participaram da pesquisa pacientes 
maiores de 18 anos até 59 anos de idade independente do gênero. Resultados: 
foram estudados cinco casos de envenenamento por serpentes, todos homens. 
Destes, 100% eram alfabetizados e apresentavam idade média de 37,35 
(DP=15,3), dois (40%) eram solteiros, um (20%) casado, um (20%) divorciado e 
um (20%) com união estável. Sessenta por cento (n=3) dos pacientes eram 
católicos e 40% (n=2) protestantes. Todos os casos ocorreram na Zona Rural, 
quatro (80%) estavam desempenhando atividades relacionados ao seu trabalho 
e desprotegidos. Com relação à estação do ano, os cinco (100%) casos 
ocorreram no período chuvoso. Nas manifestações clínicas locais predominou o 
edema e a dor. Quanto às manifestações clínicas sistêmicas predominou 
cefaleia e sudorese. Todos os pacientes analisados foram internados e quatro 
deles, equivalente a 80% receberam a  soroterapia. Desses quatro, 75% 
receberam soro botrópico e o restante recebeu soro laquético-botrópico. Apenas 
um paciente (20%) utilizou medicamentos alternativos. A coleta de dados sobre 
análise bioquímica foi impossibilitada devido a inviabilidade logística, adesão 
parcial dos profissionais de saúde do CEMETRON, dificuldades de coleta, 
armazenamento e processamento laboratorial externo. O perfil epidemiológico 
do paciente foi: homem de idade média de 33, 3 anos, procedente da 
microrregião de Porto Velho, ensino médio incompleto, solteiro, católico, que 
estava na Zona Rural. Com relação ao tipo de acidente o predominante foi o do 
tipo botrópico com quatro casos (80%) e um caso diagnosticado como acidente 
ofídico mas não foi identificada a cobra causadora. Já o perfil clínico dor local, 
edema e equimose e com manifestações clínicas de palidez, cefaleia e 
sudorese, com frequência cardíaca média de 82,8 (BPM) frequência respiratória 
média de 20,6 IRPM, todos foram internados e receberam soro antibotrópico. 
Palavras-chave: Epidemiologia. Ofidismo. Rondônia.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
Introdução: o plano de trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa 
“Caracterização epidemiológica, clínica e laboratorial dos portadores 
crônicos de hepatite B matriculados no ambulatório especializado de 
hepatites virais do CEPEM no ano de 2012” e seu objetivo específico foi a 
descrição das características clínico-epidemiológicas dos pacientes 
selecionados, comparando os resultados obtidos com os dados presentes na 
literatura recente. Métodos: para o início da pesquisa, foi obtida autorização 
por parte do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIR e do CEPEM, 
sendo confeccionado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
que foram anexados a cada prontuário selecionado. Os dados foram 
analisados através dos programas de estatística Software Epiinfo 7.1.2® e 
Microsoft Excel® 2013. Resultados: entre 01/01/2012 a 31/12/2012 foram 
selecionados 340 prontuários, sendo que 269 deles cumpriram critérios de 
inclusão. Foram obtidos dados referentes a sexo, idade, altura, peso, 
procedência, grupo racial, profissão, fatores de risco e sintomatologia dos 
pacientes. Em seguida, pôde-se descrever as características clínico-
epidemiológicas da população estudada. Discussão: A partir de uma 
comparação com o trabalho de CRUZ et al., pudemos perceber uma 
concordância referente à razão de sexos, sendo uma maioria do sexo 
masculino, e à faixa etária predominante, que foi dos 30 aos 39 anos. Além 
disso, observou-se que mais de 96% dos pacientes tinham procedência de 
estados amazônicos (Rondônia, Acre e Amazonas) e, destes, mais de 50% 
vieram do interior do Estado de Rondônia. Quanto aos fatores de risco 
analisados, boa parte dos pacientes puderam relatá-los, contribuindo para a 
confirmação das informações trazidas pela literatura. Outro dado 
concordante foi o fato da maioria dos portadores do vírus da hepatite B ser 
assintomática, condizendo com a baixa quantidade de sintomas reportados, 
além de grande parte dos pacientes ser classificada como em bom estado 
geral. Com relação às outras variáveis analisadas, não foi possível associá-
las a algum perfil descrito por insuficiência de dados na literatura. 
Palavras-chave: Hepatite B. Epidemiologia. Rondônia.  
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RESUMO 

 
Os acidentes causados por serpentes peçonhentas representam um 
significativo problema de Saúde Pública no Brasil pela frequência com que 
ocorrem e pela mortalidade e morbidade que ocasionam, especialmente as 
do gênero Bothrops. O objetivo do trabalho é, principalmente, a melhor 
compreensão do processo fisiopatológico inflamatório local induzido por 
uma fosfolipase do veneno da serpente B. jararacussu, a BthTX-I, e auxiliar 

com suas publicações científicas a busca de possíveis alvos farmacológico. 
Durante a pesquisa, tínhamos reuniões nas quais participavam Giselle 
Martins Gonçalves, Juliana Pavan Zuliani, Natália Regina Terra Cruz, Sarah 
Amanda Kuster Schereder e Bruna Caroline Fontana. Nas reuniões, além 
da realização dos experimentos, discutíamos artigos científicos atualizados 
sobre o gênero Bothrops, fosfolipases, TLRs e citocinas pró-inflamatórias. O 
trabalho contou com as parcerias do CEBio- UNIR, no fornecimento das 
toxinas, da Fiocruz RO, que cede o local para realização da pesquisa, e 
baseando- se nas normas éticas fornecidas pelo CEUA para o 
manuseamento dos animais. Para realização deste trabalho foram utilizados 
camundongos da linhagem Swiss machos, com peso entre 18 e 22 gramas, 
nos quais inoculamos ou não BthTX-I. Após três horas de envenenamento 
amostras de sangue e de tecido foram coletados. A determinação dos níveis 
de Creatina Quinase sérica foi realizada e os cortes histológicos 
observados. Também analisamos os níveis de citocinas IL-1 beta e TNF 
presentes no músculo e no soro, utilizando o método de ELISA. A análise 
estatística dos resultados foi realizada pelo programa estatístico GraphPad 
Prism versão 6.0. A comparação múltipla (teste de Turkey) foi considerada 
significante quando o p resultante foi menor ou igual a 0,05. Informamos 
ainda que esse trabalho foi aceito e apresentado no Congresso Brasileiro 
de Medicina Tropical 2015, confirmando a sua importância e o seu bom 
desempenho. 
Palavras-chave: Inflamação. B. jararacussu. BthTX-I.  
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RESUMO 
 

Este trabalho faz parte do projeto Prevalência de Malformações Congênitas em 
Duas Maternidades Públicas de Porto Velho, RO, tendo como objetivo traçar o 
perfil epidemiológico de tais malformações, tentando identificar características 
que possam ser consideradas fatores de risco para tal. As malformações podem 
se apresentar como transtornos estruturais, funcionais ou metabólicos presentes 
ao nascimento, manifestando-se ou não nesse período, que podem variar desde 
pequenas alterações anatômicas até grandes defeitos incompatíveis com a vida, 
originando-se de alterações genéticas ou de fatores ambientais durante a 
morfogênese fetal. Sua participação na morbimortalidade infantil tem crescendo 
a medida que o controle pré-natal vem diminuindo as patologias fetais 
dependentes de comorbidades maternas, o que faz com que ganhe espaço cada 
vez maior no planejamento da saúde pública, a fim de atuar na prevenção de 
tais problemas. Os dados foram obtidos através da aplicação de questionários 
com genitoras internadas nas maternidades municipal e do Hospital de Base Ary 
Pinheiro, durante o período de fevereiro à junho de 2015, totalizando 352 
questionários. Encontrou-se a prevalência de 2,27% (8) malformações 
congênitas em nascidos vivos na amostra,  prevalecendo a agenesia de pavilhão 
auditivo e Síndrome de Down, com 25% dos casos, casa uma. Prevaleceu o 
sexo masculino , com 62,5% da amostra, via de parto vaginal (62,5%), todos os 
casos com peso ao nascer acima de 2,5kg e idade gestacional entre 37 e 40 
semanas. Dentre as variáveis maternas analisadas na amostra, somente a idade 
materna correlacionou-se com uma maior ocorrência de malformações 
congênitas, apesar de sabido que a história familiar e consanguinidade terem 
influência na chance de malformações. Os dados socioeconômicos não 
apresentaram uma relação significativa no estudo. Os dados obtidos são 
compatíveis com dados disponíveis na literatura nacional e internacional sobre 
malformações, apesar de dados disponíveis pelo Ministério da Saúde 
demonstrarem uma prevalência bem mais baixa, cerca de 0,8%, o que gera 
dúvidas sobre a subnotificação das malformações pelo registro através da 
Declaração de nascidos vivos. Todas as populações estão expostas ao risco de 
malformações congênitas, e o conhecimento do perfil epidemiológico orientam 
para um melhor planejamento e execução das ações de saúde voltadas para a 
prevenção da ocorrência das malformações, tanto no acompanhamento e 
orientação antes da gestação, até a detecção precoce e tratamento oportuno 
ainda intra-útero.  
Palavras-chave: Malformações congênitas. Prevalência. Fatores associados.  
Fonte de financiamento: UNIR e CNPq.  
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RESUMO 
 
A malária é uma doença parasitária que tem causado milhares de mortes 
no mundo, anualmente. Tem como agente etiológico cinco espécies do 
gênero Plasmodium que infectam o homem: P. vivax, P. ovale, P. malariae, 
P.falciparum e P knowlesi. Nos dias atuais o problema da malária é a 
resistência aos medicamentos utilizados na quimioterapia, por esta razão é 
relevante o desenvolvimento de novas pesquisas por compostos com 
atividades antimaláricos que possam ser utilizados como fármacos no 
futuro. O gênero Piper é amplamente conhecido pelo seu uso popular e 
surge neste cenário como uma planta cujo potencial pode ser investigado. 
O presente estudo teve por objetivo avaliar a atividade anti- Plasmodium 
falciparum, em cepa cloroquino- resistente (W2), do extrato bruto de Piper 
tuberculatum, bem como avaliar a citotoxicidade do mesmo. Após a 
obtenção do extrato bruto da Piper tuberculatum por percolação com etanol 
a temperatura ambiente, e, em seguida por rota evaporador sob pressão 
reduzida no Laboratório de Química de Produtos Naturais da Universidade 
Federal de Rondônia. O material identificado como EBPt (extrato bruto da 
P. tuberculatum) foi encaminhado a Plataforma de Bioensaios de Malária e 
Leishmaniose da Fundação Oswaldo Cruz de Rondônia. Inicialmente o 
EBPt foi solubilizado em DMSO a uma concentração de 0,005% e em 
seguida foram testados em concentrações variáveis entre 100 a 1,56 µg/ml 
quanto a sua atividade antiplasmodial, contra o P. falciparum, utilizando o 
clone W2, cloroquina resistente e mefloquina sensível. Para avaliação de 
sua atividade in vitro foi realizado um ensaio imunoenzimático com 
anticorpos monoclonais dirigidos contra a proteína rica em histidina e 
alanina (HRPII) específica do parasito, essencial à sua sobrevivência. Os 
valores de IC50 foram determinados em curvas de dose-resposta. Após a 

realização de três testes com referido extrato, foi observado que o IC50 do 
EBPt foi maior que 100µg/mL, tal resultado indica que o extrato em estudo 
não apresentou atividade contra o clone W2. Já à droga controle, foi 
reproduzida no mesmo modelo do EBPt, ou seja, foram realizados três 
testes sempre em triplicata, onde foi obtido uma média do IC50 de 6,7 
ng/mL com o desvio padrão de 0,89. 
Palavras-chave: Plasmodium falciparum. Resistência. Piper tuberculatum 
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RESUMO 

 
Introdução: o plano de trabalho é parte do projeto de pesquisa 
“Caracterização epidemiológica, clínica e laboratorial dos portadores 
crônicos de hepatite B matriculados no ambulatório especializado de 
hepatites virais do CEPEM no ano de 2012”. Objetivos: descrever os 
achados laboratoriais referentes aos pacientes matriculados no 
ambulatório especializado de hepatites virais de Rondônia no ano de 
2012 e comparar com estudos encontrados na literatura. Materiais e 
métodos: foram utilizados os prontuários de pacientes portadores de 
hepatite B matriculados no CEPEM no ano de 2012 e a análise estatística 
foi realizada por meio do software Epi Info® (3.5.2). O projeto passou 
pelas aprovações dos comitês de ética em pesquisa da UNIR e CEPEM, 
assim como autorizado pelos pacientes participantes. Resultados: foram 
obtidos dados referentes aos exames bioquímicos (Hematócrito, 
Hemoglobina, Tempo de Protrombina, Transaminases hepáticas, 
Albumina, Bilirrubinas totais, Fosfatase Alcalina, Gama-glutamil 
transferase, Glicemia, perfil lipídico [colesterol total, LDL, HDL, 
triglicerídeos], Ureia e Creatinina), sorológicos (HBsAg, anti-HBs, anti-
HBc total, HBeAg, anti-HBe, anti-HCV, anti-HDV e anti-HIV 1 e 2), 
ultrassonografia (inflamação e fibrose) e biologia molecular (HBV- DNA). 
Discussão: foi comparada a amostra pesquisada com outros estudos da 
literatura em relação a prevalência de co-infecções, obtendo 0,74% para 
HBV-HIV e 1,49% para HBV-HDV contra 2,5% e 2,6%, respectivamente. 
Os exames bioquímicos e de imagem não revelaram alterações 
significativas na maior parte dos casos, o que confirma o curso silencioso 
da doença. Em relação à fase da doença crônica, 75% dos pacientes 
estavam na fase de portador inativo, 18% na fase de mutação pré-core, 
4% na fase de imuno-eliminação e 3% na fase de imuno-tolerância. 
Palavras-Chave: Hepatite B; Laboratorial; Rondônia. 
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RESUMO 
 
O projeto intitulado “Prevalência e fatores associados ao excesso de peso 
em adolescentes da rede pública e particular de ensino da cidade de Porto 
Velho, RO”, é constatado que a obesidade tornou-se um problema de 
saúde pública considerada Doenças Crônico não Transmissível (DCNT) 
que, mais cresce no mundo, já que nas ultimas décadas, tem sido apontada 
como epidemia mundial, sendo responsável por sérias repercussões 
fisiológicas e metabólicas, interferindo na saúde de crianças e 
adolescentes. O objetivo foi verificar os fatores associados ao excesso de 
peso em escolares do ensino fundamental I e II da rede particular de ensino 
da cidade de Porto Velho, RO. O método sendo um estudo de base escolar 
com alunos do ensino fundamental I e II entre 2014 e 2015. A amostra 
baseou-se em uma prevalência de 50% de excesso de peso, erro de quatro 
pontos percentuais, Intervalo de confiança 95%, taxa de não resposta de 
15%, finalizada com 652 escolares. A classificação do estado nutricional foi 
utilizado o Índice de Massa Corporal (IMC). Nos resultados a prevalência de 
excesso de peso foi de 37,4% dos escolares da rede particular do ensino 
fundamental I e II, sendo a magreza 2,8%, eutróficos 59,8%, sobrepeso 
21,9 e obesos 15,5%. Apresentaram associação estatisticamente 
significativa com excesso de peso, o sexo masculino (44,8%), séries de 5º, 
6º e 7º ano (40,1%,39,8% e 42,7%), não frequenta as aulas  de educação 
física (52,7%), maior que três refeições diárias e a preferência por alimentos 
como lanche e fastfood (53,4%) e doces (52,4%). Conclui-se que os fatores 
associados parecem intervir no excesso de peso em escolares da rede 
particular de ensino de Porto velho, sendo necessário implementar 
programas voltados a saúde dos escolares com o intuito da prevenção e a 
redução do número de casos de crianças e adolescentes com excesso de 
peso e obesidade. 
Palavras-chave: Excesso de peso. Escolares. Hábitos alimentares.  
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RESUMO 
 
O envelhecimento populacional é uma realidade mundial e, segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), a proporção de pessoas com 60 
anos ou mais está crescendo mais rapidamente que a de qualquer outra 
faixa etária. Acrescenta ainda que até 2025, o Brasil será o sexto país do 
mundo em número de idosos. Diante disto, faz-se necessário conhecer o 
perfil de mortalidade na população acima de 60 anos para que se 
intensifiquem políticas públicas e serviços de saúde para o grupo estudado. 
Este  trabalho teve como objetivo a caracterização da mortalidade do idoso 
residente no município de Porto Velho-RO, no período de 2008 a 2013. 
Para isto, foi realizado um estudo epidemiológico descritivo, do tipo corte 
transversal que investigou a mortalidade em idosos residentes neste 
município, entre os anos de 2008 a 2013, através dos dados registrados de 
óbitos acima de 60 anos no Sistema de Informação de Mortalidade  (SIM). 
No período estudado, foram registrados 5408 óbitos de idosos, dos quais 
aproximadamente 57% ocorreram no sexo masculino e 42% no feminino. A 
maior parte dos óbitos ocorreu na faixa etária de 80 anos ou mais (33,46%), 
em indivíduos casados (36,74%) e pardos (53,79%). O local de ocorrência 
da maioria dos óbitos foi  em hospital (76,28%) e grande parte teve 
assistência médica (72,87%). As principais causas dos óbitos na população 
estudada estavam nos grupos de doenças do aparelho circulatório 
(29,36%), neoplasias (18,66%) e doenças do aparelho respiratório 
(14,57%). Entre as doenças do aparelho circulatório, as mais frequentes 
foram Infarto Agudo do Miocárdio e o Acidente Vascular Encefálico. Já nas 
neoplasias, as principais foram dos brônquios ou pulmões, da próstata e do 
estômago. No grupo de doenças do aparelho respiratório, destacaram-se as 
doenças pulmonares obstrutivas crônicas e as pneumonias. O estudo 
identificou que as causas mais frequentes de óbitos nesta população foram 
decorrentes de doenças crônicas preveníveis. Identificando a necessidade 
da introdução de políticas públicas voltadas a ações de promoção e 
prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. Visando com isto, a garantia 
de um envelhecimento ativo, saudável e com maior qualidade de vida. 
Palavras-chave: Mortalidade em idosos. Perfil Epidemiológico. Causa de 
morte.  
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RESUMO 

 
Projeto: Consumo de álcool em jovens: observação em um grupo de 
mulheres em Porto Velho, Rondônia. Na última década, o beber pesado 
episódico ou binge drinking entre estudantes de graduação tornou-se o 
maior problema de saúde pública em jovens residentes nos Estados 
Unidos. O binge drinking é definido como consumo de quatro ou mais doses 
de bebidas alcoólicas por mulheres, considerando uma dose igual a 355ml 
de cerveja, 150ml de vinho ou 45ml de destilados. O binge drinking é um 
padrão de uso de álcool fortemente associado a prejuízo físico e social em 
bebedores e naqueles ao seu redor. Essa pesquisa buscou caracterizar o 
perfil e verificar a incidência das usuárias do binge drinking, identificar as 
principais causas, avaliar aspectos sociais e verificar se há comportamento 
de risco após o binge drinking. Foram aplicados questionários fechados, 
anônimos de autopreenchimento a um grupo de universitárias de Porto 
Velho com idade entre 18 e 30 anos. A incidência do padrão de beber em 
binge foi de 49,4%. O perfil social e epidemiológico das usuárias do  binge 
drinking encontrado na pesquisa foi: faixa etária de 20 a 21 anos, solteira, 
natural de Porto Velho, católica, que mora com a família e não trabalha. 
São mulheres que beberam pela primeira vez com 16 a 18 anos, em festas 
ou eventos sociais. Costumam beber com amigas e amigos em 
festas/baladas numa frequência de uma a 3 vezes por mês, ingerindo de 3 
a 4 doses/copos por ocasião. O tipo de bebida alcoólica mais consumida 
pelas usuárias do binge drinking foi a cerveja. Essas universitárias estão se 
expondo a um comportamento de risco que pode trazer muitos problemas 
de saúde e jurídicos com consequências drásticas como o alcoolismo, 
doenças crônicas como a hipertensão e o diabetes mellitus, gerando custos 
e perdas para si mesmas e para a sociedade. Em todo o Brasil, pesquisas 
envolvendo mulheres universitárias e padrão de consumo de álcool são 
poucas, o que faz desses resultados uma importante fonte de dados para 
serem utilizados em campanhas e futuros projetos que visem abordar o 
tema. 
Palavras-chave: Binge drinking. Universitárias. Mulheres.  
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RESUMO 

 
Introdução: A caracterização do perfil clínico-epidemiológico dos pacientes 
portadores de Hepatite B crônica durante a primeira consulta no CEPEM-RO 
no ano de 2014 é uma parte do projeto de pesquisa “Caracterização 
epidemiológica, clínica e laboratorial dos portadores crônicos de hepatite B 
matriculados no ambulatório especializado em hepatites virais do CEPEM no 
ano de 2014” que visa acrescentar melhorias na base do sistema de 
informação em saúde com dados fidedignos que ajudem a correlacionar 
diferentes fatores na evolução desta doença crônica. A relevância do estudo 
pode ser vista na análise feita do perfil epidemiológico de cada um dos 
pacientes matriculados. Materiais e métodos: trata-se de um estudo 
observacional analítico transversal cujo universo amostral é formado por 287 
dos 326 pacientes que foram matriculados durante o ano da pesquisa no 
CEPEM-RO. 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® e como ferramenta o Visual 
Dashboard para cálculos estatísticos. Resultados: os resultados obtidos 
foram descritos referenciados aos dados do Ministério da Saúde e divididos 
em descrição epidemiológica, antecedentes importantes e descrição clínica. 
Utilizou-se de variáveis selecionadas dentre o vasto banco de dados, como 
pacientes portadores de hepatite B crônica em primeira consulta, pacientes 
portadores de hepatites virais, prevalência por sexo, idade, procedência, raça, 
grupos de fator de risco. Já a descrição clínica foi orientada pela ficha de 
primeira consulta correspondendo aos dados do exame físico realizado pelo 
profissional de saúde que foi convidado a contribuir com a pesquisa. 
Discussão: A prevalência da Hepatite B na região é uma somatória de fatores 
relacionados aos fatores de risco, as características de prevenção em saúde e 
o fornecimento de informação sobre Hepatites Virais à população assim 
como formas de atuação e atendimento em saúde nos serviços 
especializados e ainda se soma a escassa quantidade de estudos científicos 
com dados da região para embasamento de estratégias em saúde. Fatores 
estes que tornam a pesquisa de suma importância para a mudança do atual 
quadro em que as hepatites virais estão inseridas no cenário mundial e 
regional. 
Palavras-chave: Hepatites. Epidemiologia. Rondônia.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR. 

mailto:vanessa.bernardon@hotmail.com
mailto:juanitto2001@yahoo.com.br


56 
 

Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 
Anais do XXIV Seminário Final do 

PIBIC/UNIR/CNPq-2014/2015 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

AVALIAÇÃO DA TRIAGEM NEONATAL EM DUAS MATERNIDADES 

PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, RONDÔNIA 
 

Vanessa Mayumi Sumiyoshi 
 vanemayumis@gmail.com 
 Prof. Dr. Horácio Tamada 

 hhtamada@hotmail.com 
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 

 

RESUMO 
 

Conceitua-se malformação congênita como toda anomalia funcional ou 
estrutural do desenvolvimento do feto, devido a fatores originados antes do 
nascimento. As mortes nesses casos são extremamente difíceis de serem 
prevenidas, contudo, a maioria é passível de correção se diagnosticada 
precocemente e corretamente, e neste cenário a Triagem Neonatal (TN), 
popularmente conhecida como Teste do Pezinho, tem papel fundamental. O 
presente trabalho propôs analisar o programa de TN realizada em duas 
maternidades públicas no município de Porto Velho - RO, referências em 
alto risco - Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), e baixo risco - 
Maternidade Municipal Mãe Esperança (MMME), evidenciando a cobertura 
do exame realizada nesses serviços, bem como se a idade na coleta do 
teste foi adequada, além de identificar o conhecimento materno a respeito 
da importância da TN. Para tanto foram consultados o banco de dados do 
serviço de referência em TN do estado e serviço de estatística do HBAP, 
referentes à população de recém-nascidos (RN) cuja primeira amostra da 
TN mostrou-se alterada durante agosto de 2014 a abril de 2015. A 
avaliação do conhecimento materno foi realizada através da aplicação de 
questionários, em puérperas atendidas nas duas maternidades. A TN 
realizada na MMME não foi possível ser analisada em virtude da 
indisponibilidade do banco de dados do serviço de referência. A cobertura 
do teste no HBAP foi de apenas 8,7%, possivelmente em virtude da alta 
hospitalar precoce. Dos 75 RN cuja primeira amostra mostrou-se alterada, 
47,5% (n=38) coletaram entre o terceiro e quinto dia de vida, e apenas 
7,5% (n=6) coletaram tardiamente (maior que 30 dias de vida). A deficiência 
na cobertura e as coletas tardias sugerem problemas na disponibilidade e 
oportunidade da coleta de material, problema comum em diversos 
programas de TN pelo país. Avaliou-se que das 352 puérperas 
entrevistadas, 58% (n=204) negaram-se conhecer a importância do teste. 
Pode-se observar que das 148 puérperas, que conheciam o teste de 
triagem, 59% (n=88) encontravam-se na maternidade do HBAP 
possivelmente relacionado aos cuidados acentuados tanto no pré-natal 
quanto nos cuidados pós parto. 
Palavras-chave: Malformação Congênita. Triagem Neonatal. Teste do 
Pezinho.  
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RESUMO 

  
A taxa de alimentação diária tem grande importância econômica, ambiental e 
influencia tanto o crescimento quanto a eficiência alimentar de peixes cultivados, 
e o seu crescimento é diretamente proporcional à taxa de arraçoamento 
empregada. Este trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho produtivo de 
juvenis de tambaqui cultivados em tanque-rede, sob diferentes taxas de 
alimentação e classes de peso. Foram utilizados 225 juvenis distribuídos em 
duas classes de pesos, de 434 ±9,28 g e de 693 ±10,16 g. Cultivados em 
tanques-rede de 1m³, com telas de malha de 12 mm. O experimento foi 
distribuído em delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos 
para cada faixa de peso e três repetições, compostas por diferentes taxas de 
fornecimento diário de ração (2,5, 3,0, 3,5, 4,0 e 4,5 % do peso corporal). As 
avaliações limnológicas foram realizadas diretamente no viveiro e ocorriam 
quinzenalmente, onde mensuravam-se condutividade elétrica, temperatura, 
oxigênio dissolvido e pH. Os animais foram alimentados com ração comercial 
extrusada com péletes de 8 – 10 mm e 32 % de proteína bruta, em dois tratos 
diários. As variáveis limnológicas não apresentaram relação direta aos 
resultados encontrados referentes ao desempenho dos animais. O peso corporal 

final e o ganho médio diário apresentaram efeito linear (p        com o 
aumento das TA, na primeira classe de peso, os maiores valores foram 
observados nas TA de 4 e 4,5 % do peso corporal dia-1, entretanto a melhor 
eficiência na conversão do alimento foi observada no tratamento com menor 
taxa de alimentação, 2,5 % do peso corporal dia-1 , para as duas classes de 
peso. Conclui-se então, que juvenis de tambaqui produzidos com taxa de 
alimentação de 2,5 % do peso corporal possuem maior eficiência alimentar, ou 
seja, menor conversão alimentar, apresentando índices ótimos de desempenho 
biométrico.  
Palavras-chave: Colossoma macropomum. Nutrição. Produtividade. 
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RESUMO 
 

A pesquisa foi realizada no município de Rolim de Moura-RO, na linha 180 
km 8 lado sul, localizada sob coordenadas 11°47’29,97” S e 61°48’54.02” 
W e na fazenda experimental da Universidade Federal de Rondônia, 
localizada entre as coordenadas 11°34’56,92” S e 61°46’34,79” W. O 
objetivo do trabalho foi realizar o levantamento de espécies que ocorrem 
em áreas de mata ciliar, selecionando plantas matrizes para o 
acompanhamento fenológico e apontar o potencial madeireiro e não 
madeireiro de cada. Realizou-se a abertura de 3 parcelas de 50x30m em 
cada área e dividiu-as em 15 subparcelas de 10x10m, os indivíduos com 
CAP maior ou igual a 25cm, foram marcados, plaquetiados e identificados 
com auxilio bibliográfico e mateiro. A fenologia foi avaliada quanto a 
presença ou ausência de floração, frutificação ou renovação foliar, para 
cada planta matriz foi preenchido uma ficha de identificação dendrológica, 
assim como foi calculado o volume médio da espécie e o incremento 
periódico em 8 meses. O padrão fenológico para as espécies as 
amostaradas foram: Bellucia grossularioides (L.) floração ao longo de todo 
o ano e frutificação a partir do mês de junho; Copaifera langsdorffii Derf. 
floração nos meses de novembro a abril e a frutificação a partir do mês de 
junho; Euterpe precatoria Mart. floração nos meses de dezembro a maio e 
em agosto, a frutificação outubro a dezembro e no mês de junho; Guarea 
trichilioides L. observou-se apenas a frutificação no mês de junho; 
ymenolobium petraeum Ducke a floração de janeiro a maio e a frutificação 
a partir do mês de junho; Mauritia  flexuosa L observou-se apenas floração 
nos meses de abril a junho; Nectandra sp. floração de fevereiro a Junho no 
período de floração a espécie renova suas folhas, a frutificação não foi 
observada; Oenocarpus bataua Mart. floração de janeiro a junho e 
frutificação de agosto a dezembro; Protium heptaphyllum (Aubl.) March., 

observou-se apenas frutificação nos meses de outubro a dezembro e 
renovação foliar no mês de junho; Protium guacayanum Cuatric floração 
de janeiro á maio e frutificação de outubro a dezembro; Virola 
surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb observou-se apenas frutificação nos 

meses de dezembro a maio. 
Palavras-chave: Floração. Frutificação. Mata ciliar.  
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 
qual buscou avaliar a situação das áreas de preservação permanentes da Zona 
de Amortecimento e da Reserva Estadual Extrativista Rio Preto – Jacundá, 
localizada nos municípios de Machadinho D´Oeste e Cujubim– RO. Estas áreas 
territoriais visam garantir o equilíbrio e qualidade ao meio ambiente, e são 
legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção. Contudo, que se observa é que estas áreas 
estão cada vez mais ambientalmente degradadas e pouco efetivas, tornando-se 
de grande relevância estudos que envolvam essa temática. A pesquisa utilizou 
como recurso de apoio o Sensoriamento Remoto, através do uso de imagens de 
satélite SPOT e LANDSAT, resolução espacial de 2,5 e 30 metros, 
respectivamente, o Geoprocessamento, por meio dos Softwares SPRING, 
ArcGIS e Global Mapper, consulta a Legislação Ambiental vigente, e órgãos 
ambientais competentes. Considerando o seu ano de criação 1996, as áreas de 
preservação permanentes (APP) da Zona de Amortecimento, foi quantificado um 
desmatamento de 129,84 ha e não houve resultados expressivos para a Resex, 
ou seja, os canais localizados nesta área possuíam a vegetação em suas 
margens intactas, contribuindo assim com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, e a biodiversidade, 
além de assegurar o bem- estar das populações humanas. No ano de 2014, foi 
quantificado um desmatamento de 248,97 ha na Reserva, e 2178.36 ha na Zona 
de Amortecimento. Constatou-se, um aumento do desmatamento de 
aproximadamente 6% e 31% respectivamente, mostrando que a ‘’simples’’ 
criação de uma Unidade de Conservação, onde as restrições das atividades 
humanas foram fixadas, não é o suficiente para alcançar os objetivos e o real 
uso destas áreas. Podemos observar que no intervalo de 18 anos (1996, ano da 
criação e 2014) o desmatamento vem sendo incrementado a cada ano. Este 
avanço pode ser determinante para o comprometimento da integridade da 
Reserva principalmente nas porções sul-sudeste, no que se refere à biota. 
Palavras Chave: Zona de Amortecimento. Áreas de Preservação Permanentes 
(APP). Geoprocessamento. 
Fonte de Financiamento: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica – PIBIC/ PROPESQ/UNIR. 
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RESUMO 
 

O objetivo do presente trabalho é analisar resultados de ensaios de Difração 
de Raios X (DR-X) em lateritos, no intuito de estabelecer padrões, identificar 
características, os minerais que o compõe e verificar possibilidades de uso. 
Para tanto efetuou-se um estudo teórico do equipamento de Difração de 
Raios X, suas características e limitações; um estudo teórico dos Lateritos, 
que compreende sua gênese, evolução, mineralogia e ambiente atual; visita 
técnica de campo, especificamente no afloramento do Condomínio Orleans, 
para observação das características do material e do afloramento; análise 
dos dados de DR-X disponíveis, estabelecimento de padrões, análise dos 
picos e correlação com minerais presentes nas amostras, além de semi-
quantificação da mineralogia em laboratório, ataque ácido utilizando ácido 
clorídrico HCl e peróxido de hidrogênio H2O2 para verificação da 
composição química. Da análise dos gráficos de DR-X destaca-se a 
presença marcante de Fe nas amostras, além de Si, Al e Ca em menor 
quantidade. Em campo pode-se analisar o ambiente de formação do 
material e sua ocorrência. Em laboratório identificou-se a predominância de 
Fe e ausência de matéria orgânica nas amostras. Em suma, verifica-se que 
o material é rico em ferro nas várias formas desde metálico até óxidos 
(goetita, hematita e limonita) e iônica (complexos ferrosos). Da análise foi 
possível relacionar os picos de Fe nos gráficos de DR-X com as 
constatações de campo e os resultados de laboratório. Diante das 
constatações sobre a composição química e mineralógica do material, 
vislumbra-se aplicações no campo da cerâmica vermelha, além de aterro, 
base e sub-bse de vias, como utilizado no próprio Condomínio Orleans. 
Palavra chaves: Difração de Raios (DR-X), Lateritos, Porto Velho. 
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RESUMO 
 

No Brasil, são conhecidas 12 espécies de plantas causadoras de morte súbita, 
dentre elas destacam-se as Amorimias e as Palicoureas, característica destaque 
pela forma dramática e repentina da morte. O quadro clínico-patológico sugere 
que essa planta interfira no funcionamento do coração, causando insuficiência 
aguda. Com objetivo de verificar as alterações cardíacas em ovinos intoxicados 
experimentalmente com as sementes de A. sepium e folhas de P. macgravii 
foram intoxicados (02) ovinos com doses não letais de inflorescência de A. 
amazônica e dois (02) ovinos intoxicado com folhas de P. marcgravii. O 
monitoramento através do exame cardiográfico foi realizado a intervalos 
regulares de 48 horas. Utilizou-se um aparelho ECAFIX, modelo ECG6, 
registrando as derivações bipolares I, II e III; as unipolares aumentadas aVR, 
aVL e aVF em sensibilidade 1cm=1mV com velocidade de 25mm/s e em DII 
também serão registradas na velocidade de 50mm/s e sensibilidade 1cm=1mV. 
Os parâmetros eletrocardiográficos avaliados foram: eixo, duração (em 
segundos) da onda P, dos intervalos PR, QT e QRS, a amplitude (em milivolts) 
das ondas P e R e avaliação do segmento ST e da onda T na derivação DII. O 
Ovino 3, intoxicado experimentalmente por inflorescência de A. amazônica, em 
seis administrações de 0,3g/kg por dia, apresentou no 4º exame 
eletrocardiográfico, um aumento significativa no comprimento das P e TP e 
redução na S-T, bem como aumento da amplitude da onda GRS (0,2mv/s para 
0,9mv/s). Aos 15 dias da última administração da inflorescência, apresentou no 
exame cardiográfico valores normais, mantendo somente uma redução do 
intervalo TP. O Ovino 4, não apresentou alterações significativas quando 
comparado ao grupo controle. Podemos verificar que quando mais letal for a 
dose toxica menor são as alterações observadas no eletrocardiograma. O 
aumento do comprimento da onda P, esta relacionado com dificuldade de 
repolarização dos ventrículos e as reduções dos intervalos S-T é devido a 
taquicardia ou arritimias. Este trabalho, também demonstrou que após 15 da 
suspensão da planta o animal não apresenta mais alterações cardíacas. Em 
relação ao experimento com Palicourea macrgrvii, o ovino 1, apresentou um 
marcado aumento no comprimento das S-T,T-Q e do TP e inversão onda GRS (- 
0,9mv/s para 1,4mv/s). E quando observada derivação II, pode ser observado 
arritimia sinusal. 
Palavras-chave: Eletrocardiógrafos. Ovinos. Palicourea.  
Fonte de Financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta as atividades de pesquisa vinculadas ao Projeto 
“DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO 
OPERACIONAL EM UMA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PORTO 
VELHO-RO”, que tem como propósito principal o desenvolvimento e 
implementação de um software para a gestão operacional em uma empresa de 
médio porte do segmento da construção civil de Porto Velho-RO, sendo 
composto por quatro módulos a seguir: Módulo Operacional, Módulo 
Financeiro, Módulo Funcionários e o Módulo Administrador. Um Sistema de 
Informação (SI), automatizado ou manual, pode  envolver pessoas, máquinas 
e/ou métodos organizados para coletar, processar, transmitir e disseminar 
dados que representam informação cujo objetivo principal é a facilitação  do 
planejamento, do controle, da coordenação, da análise e do processo de 
tomada de decisão em uma empresa. O Módulo Financeiro é um módulo de 
uso mais restrito. Basicamente consiste na saída e entrada de recurso na 
empresa. Nele o usuário possui controle das contas usadas pela empresa, 
informação de fluxo de caixa, pagamentos, dentre outros. Não será de uso de 
contabilidade. A metodologia foi dividida em duas etapas: na primeira etapa foi 
realizada pesquisa bibliográfica, estudos exploratórios e pesquisa documental, 
que envolveu levantamento de informações de duas empresas de construção 
civil de médio porte em Porto Velho-RO através de entrevistas estruturadas 
com os representantes das empresas e posteriormente a análise das 
informações coletadas. A segunda etapa consistiu da modelagem do sistema, 
sendo realizada logo após os levantamentos e critérios estabelecidos sobre o 
funcionamento e principais características do sistema. A modelagem do 
sistema, feita através da metodologia orientada objeto, produziu material para 
a fase da implementação do mesmo. Nesta fase ocorreu todo o processo de 
desenvolvimento do sistema, envolvendo a parte de interação com o usuário 
(interface) e a parte de processamento onde se armazena todos os dados em 
um Banco de Dados. Para a projeção da interface foi utilizado um software free 
(software gratuito disponibilizado na Web) editor de texto chamado NotePad++ 
Je suis ChalierEditon. Por meio deste software foi desenvolvida a interface 
utilizando em conjunto as seguintes Linguagens de Programação: HTML; CSS 
e PHP. Após a implementação foram realizadas as avaliações e teste do 
sistema de informação. Em especial, foi descrito o módulo “Financeiro”, o qual 
integra o sistema. 
Palavras-chave: Construção Civil. Sistema de Informação. Software.  

mailto:darlene@unir.br


64 
 

Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 
Anais do XXIV Seminário Final do 

PIBIC/UNIR/CNPq-2014/2015 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DAS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS URBANAS EM JI-PARANÁ/RO 

 

Alan Junior Borges do Carmo  
borgesajbc@gmail.com  

Prof. Dr. Nara Luisa Reis de Andrade  
naraluisar@gmail.com  

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR  
 

RESUMO 
 

A caracterização morfométrica de uma bacia hidrográfica é de grande 
importância para o conhecimento da dinâmica da mesma, servindo como 
parâmetro norteador para a elaboração de projetos e a gestão dos recursos 
hídricos. Por esse motivo, o presente estudo objetivou realizar a delimitação 
e caracterização morfométrica das microbacias urbanas do município de Ji-
Paraná - RO. Por meio da imagem de radar MDE do SRTM com resolução 
espacial de 30 metros, usando o software ArqGis 9.3, delimitou-se quinze 
microbacias urbanas, e posteriormente foram realizadas as medidas dos 
parâmetros morfométricos (Densidade de Drenagem - Dd, Coeficiente de 
Compacidade - Kc, Fator de Forma - Ff, Índice de Sinuosidade - Si e Tempo 
de Concentração- Tc), bem como informações como área e declividade das 
microbacias. Por meio da imagem utilizada, foi gerada uma rede 
hidrográfica com maior detalhamento de cursos d’água do que o 
anteriormente existente para o município, sendo a metodologia adotada 
viável por apresentar baixo custo. Os resultados encontrados para Dd 
demonstram alta densidade de drenagem, variando de 2,03 a 2,78 Km/Km². 
Quatro microbacias obtiveram Kc menor que 1,4, apresentando formato 
transitório entre circular e alongado, ficando as demais com valores acima 
de 1,4, o que indica menor susceptibilidade a inundações. A velocidade 
d’água na rede de drenagem na maioria dos casos foi baixa, e os valores de 
Tc ficaram entre 36 a 86 minutos, com resultados discrepantes (entre 112 a 
289 minutos) para quatro das quinze microbacias, que são justamente as 
que possuem maiores áreas. A análise de uso e ocupação realizada para as 
microbacias dos Igarapés Riachuelo, Dois de Abril, Pintado e Água Doce 
possibilitou observar que, quando confrontadas as características 
morfométricas com locais de maior impermeabilização do solo, os 
resultados são condizentes com eventos de inundação que ocorrem no 
município. Outras microbacias com características morfométricas 
semelhantes a estas, porém menos urbanizadas não sofrem grandes 
problemas com inundações, apesar de alguns dos parâmetros encontrados 
indicarem propensão a eventos de cheias. Assim, sugere-se sempre uma 
análise conjunta dos índices fisiográficos e uso e ocupação do solo em 
estudos e projetos na área de recursos hídricos.  
Palavras-chave: Impermeabilização do Solo. Inundação. Ocupação Urbana.  
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RESUMO 

 
O plano de trabalho está vinculado ao projeto Hidrelétricas do Rio Madeira: 
análise sobre (re)organização do território no Alto Rio Madeira. O objetivo 
do trabalho foi identificar a tipologia dos crimes ambientais na área de 
influência das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio no Rio Madeira e 
espacializar os crimes ocorridos. A metodologia utilizada pautouse na 
análise dos crimes ambientais que foram coletados a partir das ocorrências 
registradas pelo Batalhão de Policia Militar Ambiental – BPA, a serie 
histórica estabelecida foi considerando o início da instalação das 
hidrelétricas sendo 2007 a 2014. A área de estudo abrange a área de 
influência das usinas de Santo Antônio e Jirau, onde conta com diversas 
atividades econômicas ligadas ao uso dos recursos naturais, onde a 
instalação das hidrelétricas intervém nestes usos de modo potencializado os 
que exigem a substituição da cobertura vegetal e restringe os ligados ao 
uso do Rio Madeira. Tomou-se como base de análise a Lei Federal contra 
Crimes Ambientais é a 9.605/98, que os classifica em 6 tipos: crimes contra 
a fauna, crimes contra a flora, poluição e outros crimes ambientais, crimes 
contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, crimes contra a 
administração ambiental e infrações administrativas. Foram identificadas 14 
tipologias de crimes ambientais na área de estudo, dentre elas, o dano e 
desmatamento a floresta nativa como sendo a mais ocorrida no período 
analisado 2007-2014. A espacialização dos dados indicou que o distrito de 
Mutum Paraná além de ter tido o deslocamento total de sua população do 
seu núcleo urbano é o foco dos crimes ambientais, especificamente na 
localidade de União Bandeirantes em relação aos registros de toda área de 
estudo a qual as usinas hidrelétricas do Rio Madeira tem dinamizado as 
atividades que exige a substituição da floresta.  
Palavras-chave: Hidrelétricas, Crimes Ambientais, Uso Normativo. 
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RESUMO 

 
A presente pesquisa avaliou a taxa de produção de gametas em matrizes 
de tambaqui Colossoma macropomum, cultivados com a finalidade de 
produzir alevinos, na região de Presidente Médici em Rondônia. A pesquisa 
foi realizada no período de setembro de 2014 a março de 2015. Foram 
observados 14 indivíduos com pesos médios de 14,4 ± 2,54 kg, para 
fêmeas e 10 ± 1,4 kg para machos, ambos com idades médias de 3,63 e 
3,30 anos, respectivamente. Os resultados mostraram que as matrizes 
fêmeas mais jovens apresentaram melhor desempenho reprodutivo com 
média de 12,7 ± 2,87% de ovócitos em relação ao peso de cada animal. Da 
mesma forma, os indivíduos machos mais jovens foram mais produtivos 
com média de 18 ml de esperma por indivíduo. Sendo assim, matrizes 
jovens com idades entre 3 e 4 anos são as mais indicadas para o processo 
de reprodução em cativeiro de tambaqui, uma vez que produzem mais 
gametas, gastam menos hipófise e contribuem para a diminuição dos 
custos de produção. 
Palavras-chave: Hipófise, Matriz. Ovócitos 
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RESUMO 

 
O cultivo em tanques-rede foi o sistema produtivo que mais se desenvolveu 
nos últimos anos  um importante multiplicador de produção piscícola e de 
distribuição de renda. A alimentação  em proteína bruta deve suprir todas 
as necessidades básicas dos peixes, sendo  um macronutriente essencial 
na dieta. Objetivou-se avaliar o desempenho produtivo de tambaqui 
(Colossoma macropomum) alimentado com diferentes níveis de proteína 
bruta em rações comerciais cultivados em tanques-rede. Os tanques-rede 
foram, confeccionados com telas de PVC com 15 mm de abertura e 
dimensões de 1,0 m³. Foram utilizados 300 juvenis de tambaqui, com peso 
corporal médio inicial (PCI) de 350 g, ate atingirem peso corporal médio 
final (PCF) de 500 g na primeira fase e na segunda fase com PCI de 500 g 
até atingirem o PCF de 750 g. Foram utilizadas quatro rações comerciais 
com níveis de 28, 32, 36 e 40 % de proteína bruta (PB). O experimento foi 
realizado em delineamento inteiramente casualizado, sendo dois 
tratamentos com oito repetições e outros dois com sete repetições. Os 
resultados indicam que o ganho médio diário (GMD) obtido pelos juvenis 
foram semelhantes para os diferentes níveis de PB com valor médio de 
4,99 g/dia, os animais que se alimentaram com ração contendo 36 % de PB 
apresentaram GMD de 5,47 g/dia, contudo sem efeito (P>0,05). Quanto 
maior a quantidade de ração utilizada no cultivo, pior será a conversão 
alimentar, pois estará sendo ofertado mais do que é exigido pelos peixes, 
causando o desperdício e prejudicando a qualidade da água,  tornando o 
cultivo de tambaqui em tanques-rede menos lucrativo, para animais acima 
de 500 g. Nas avalições obtidas na primeira fase com juvenis de tambaqui 
com 350 a 500 g as variáveis: peso corporal final, comprimento de cabeça, 
comprimento de corpo e altura foram observados  os maiores valores no 
tratamento contendo 36 % de PB. Conclui-se que desempenho produtivo 
dos juvenis de tambaqui entre 500 a 750 g, os maiores resultados obtidos 
também estão nos tratamentos onde os juvenis foram alimentados com 
ração contendo 36 % de PB. 
Palavra- chave: Engorda. Proteína. Tanque-rede.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

Neospora caninum é um protozoário intracelular obrigatório que causa 
infecções associadas a aborto e mortalidade neonatal em várias espécies 
animais. Os cães podem atuar como hospedeiros definitivos e 
intermediários. No Brasil foram realizados estudos em vários estados, 
apresentando variabilidade de dados de soroprevalência de origem de 
área urbana (de 0,7% a 45%) e rural (de 11,11% a 25,38%). Com vias de 
infecção vertical (ou congênita) e a horizontal, com a ingestão de oocitos 
esporulados ou de cistos teciduais por carnívoros, se contaminam ao 
ingerir líquido fetal, restos placentários e carne crua contendo o 
protozoário. Os oocistos do protozoário são eliminados nas fezes, onde 
estes podem esporular no ambiente, de 24 a 72 horas após eliminação. A 
alta prevalência sorológica de neosporose no município de Rolim de Moura 
demonstra a necessidade urgente de implantação de manejo profilático no 
avanço da enfermidade, visto o tratamento oneroso e a possível 
disseminação para outras espécies, especialmente a bovina. 
Palavras-chave: caninos. Neospora caninum.Soroprevalência.  
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RESUMO 
 

O peixe Pimelodus ornatus (mandi-prata ou mandipinima) por estar 

inserido na teia alimentar, pode servir de alimento para vários peixes, 
neste contexto, através do projeto “Desenvolvimento da piscicultura, 
avaliação parasitológica de peixes nativos e de interesse econômico”, este 
trabalho teve como objetivo pesquisar parasitos de brânquias em P. 
ornatus, foram capturados 60 espécimes no rio Urupá e igarapés no 
município de Mirante da Serra-RO no período entre novembro de 2011 a 
fevereiro de 2015. Os mesmos foram identificados e eviscerados, as 
brânquias foram retiradas e acondicionadas em frascos contendo solução 
de formalina a 4% e analisados ao microscópio estereoscópio. Os 
parasitos foram coletados e preparados lâminas em meio Hoyer e 
diferenciados conforme suas características morfológicas. Os parâmetros 
analisados foram: Prevalência, Intensidade Média de Infecção, 
Abundância e Frequência. Foram encontrados parasitos das classes 
Monogenea: Monogenea sp1, que foi encontrada em 37 dos 60 
hospedeiros analisados, com 2423 parasitos, a Intensidade Media baixa 
com 65,486 por peixe infectado a espécie foi considerada comum; 4029 
espécimes de Demidospermus sp, Intensidade Media alta com 106,02 por 
peixe infectado, a espécie foi considerada comum; 212 espécimes de 
Unibarra paranoplatensis foi encontrada em 32 dos 60 hospedeiros 
analisados Intensidade Media muito baixa com 6,625 por peixe infectado, 
a espécie foi considerada comum; Nematoda, 222 espécimes de Capilaria 
sp, encontrada em 46 dos 60 hospedeiros analisados, Intensidade Media 
de infecção muito baixa com 4,826 por peixe infectado a espécie foi 
considerada comum; Copepoda foram encontrados 20 espécimes da 
espécie Ergasilus sp, em 7 dos 60 hospedeiros analisados, a Intensidade 

Média muito baixa com 2,857 por peixe infectado, a espécie foi 
considerada intermediária; Digenea, Clinostomum sp. Com seis parasitos 
em três hospedeirros. As 60 brânquias analisadas estavam parasitadas. 
Este trabalho registra a primeira ocorrência do parasito Caplaria sp para o 
sítio de infecção “brânquias” para o peixe P. ornatus. 
Palavras-chave: Avaliação parasitológica. Nematoda. Prevalência.  
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RESUMO 

 
A análise polínica do mel produzido em uma certa região permite a identificação 
de sua origem botânica. Objetivando identificar os tipos polínicos presentes no 
mel de Apis mellifera coletado na Zona da Mata Rondoniense, foram realizadas 
coletas mensais entre Agosto de 2014 e Junho de 2015, no apiário experimental 
Moacir Ferreira Lima localizado na fazenda experimental da Universidade 
Federal de Rondônia, Rolim de Moura. Após coletadas, as amostras foram 
conduzidas ao Laboratório de Horticultura Tropical e Apicultura onde procedeu-
se a análise polínica pelo método direto. Com os resultados obtidos calculou-se 
a riqueza, equitabilidade de Pielou, diversidade de Shanon-Wiever e Correlação 
de Pearson entre as riquezas de tipos polínicos e da vegetação em floração no 
período de amostragem e as médias históricas de precipitação da região. Foram 
encontrados 20 tipos polínicos distribuídos em 13 famílias botânicas, com maior 
ocorrência de Fabaceae. O pólen dominante foi a Cecropia sp. (49,5%) com 
ocorrência em todas as amostras, sendo seguida pelos tipos polínicos isolados 
importantes Poaceae sp. 2 (15,3%), Citrus sp.1 (13,7%), Morus sp. (5,9%) e 
Desmodium adscendens (4,2%), e os tipos polínicos isolados ocasionais Mimosa 
scabrella (2,4%), Pavonea sp. (1,8%), Lacmellea pananensis (1,7%), Inga sp. 
(1,6%), Citrus sp. 2 (0,9%), Poaceae sp. 1 (0,8%), Sapindaceae sp. (0,5%), 
Rutaceae sp. (0,5%), Fabaceae sp. (0,5%), Croton sp. (0,3%), Baccharis sp. 
(0,1%), Hyptis sp. (0,1%), Miconia sp., Ludwigia octovalvis e Cupania vernalis 
com menos de 0,1%. O mês que apresentou maior riqueza e diversidade foi 
Setembro tendo também a maior equitabilidade após Agosto e os menores 
valores ocorreram entre Outubro para diversidade e equitabilidade e Fevereiro 
para riqueza. A quantidade de tipos polínicos se correlaciona positivamente com 
o número de espécies em período de floração, sendo que esses dois parâmetros 
se correlacionam negativamente com a precipitação pluviométrica, podendo 
observar influencia na produção de mel nos meses de maior precipitação. Com 
isso, pode ser considerado o período de Novembro a Janeiro como entre safra 
de mel na região, sendo proposto um aprofundamento do estudo para minimizar 
a falta de alimento, aumentar a produção e estabilizar a atividade apícola na 
região. 
Palavras-chave: Tipos polínicos. Apicultura. Análise polínica.  
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RESUMO  

 
A infiltração da água no solo é um processo dinâmico da água através da 
superfície do solo. O conhecimento da taxa de infiltração é de fundamental 
importância para definir técnicas de conservação e manejo do solo. Solos 
compactados caracterizam-se pelo aumento da  densidade e redução na 
porosidade, principalmente nos macroporos. A densidade do solo é afetada 
principalmente pela textura, teor de matéria orgânica do solo e práticas de 
manejo. Estre trabalho teve como objetivo estudar a dinâmica de uso do 
solo e água em uma região de nascente em Santa Luzia D´Oeste (RO). No 
presente estudo foi relacionando alguns dos principais atributos físicos do 
solo: densidade do solo e infiltração da água no solo. As análises para 
estudo foram realizadas na região de nascentes do Rio Bamburro, no qual 
foram pesquisados 10 pontos georeferenciadas para o teste de infiltração 
de água no solo utilizando o método do infiltrômetro de anel. Em 
complemento, foram coletadas 60 amostras indeformadas de solo (nas 
camadas de 0-10 cm e 10-20 cm) com o auxílio do anel volumétrico para 
estudo da densidade do solo. Conclui-se que para a velocidade de 
infiltração os pontos 1,5,6,8,9 foram considerados com a velocidade de 
infiltração básica (VIB) média, e para os pontos 2,3,4,7 e 10 com a 
velocidade de infiltração básica (VIB) alta. Já para a densidade do solo, 
conclui-se que a área 1 apresentou o maior valor de densidade 
ocasionando um solo altamente compactado, já as áreas 4 e 9 
apresentaram menor valor de densidade, caracterizando um solo menos 
denso. 
Palavras-chave: Compactação. Densidade. Solo.  
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RESUMO 
 

O óleo-resina de copaíba é extraído do tronco de árvores de diversas 
espécies do gênero Copaifera pertencente a família Leguminosae. Estas 

árvores são conhecidas como copaibeiras ou pau d’óleo e são encontradas 
facilmente nas Regiões Amazônica e Centro-oeste do Brasil. 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. A fitoquímica 
está constituída no aprimoramento de técnicas de extração, purificação e 
elucidação estrutural de substâncias, possibilitando a associação entre 
estrutura química e atividade biológica. Na Amazônia a copaíba é 
amplamente utilizada no combate a processos inflamatórios. Este projeto 
visou à realização de um estudo fitoquimico do óleo resina de Copaifera 
multijuga e avaliar sua atividade biológica. O estudo fitoquimico do óleo 
resina foi realizado através da extração acido-base seguido de métodos 
cromatográficos, utilizando-se sílica gel e os solventes hexano e acetona, 
puros ou em misturas de polaridades crescentes. As determinações 
estruturais foram realizadas utilizando-se dados de RMN 
   e     uni e bidimensional e espectros de massa. A fração acida do óleo 

resina foi submetida a coluna cromatográfica e eluida com hexano/acetona 
80/20, obtendo-se desta forma três sólidos brancos, denominados CMORA-
1, CMORA-2 e CMORA-3. Os dados espectrais deste isolados foram 
compatíveis com as estruturas dos sesquiterpenos acido denominados, 
acido copálico, acido 3-hidroxicopálico e acido agático, respectivamente. 
Analise preliminar deste sesquiterpenos ácidos está indicando atividade 
antiinflamatória. 
Palavras-chave: Amazônia. Plantas medicinais. Fitoquímica.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
 
 
  

mailto:arturleandro12@hotmail.com


73 
 

Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 
Anais do XXIV Seminário Final do 

PIBIC/UNIR/CNPq-2014/2015 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

FLUXOS DE CARBONO EM ÁREAS DE FLORESTA E PASTAGEM NA 
AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 
Bárbara Antonucci 

babiantoni9@gmail.com 
Profa. Dra. Renata Gonçalves Aguiar 

rgaguiar@gmail.com 
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 

 
RESUMO 

 
Devido à evolução tecnológica, ocorreram diversas mudanças que ocasionaram 
o aumento na liberação de CO2, provocando o aquecimento anormal da 
atmosfera. Uma consequência dessa evolução foi a remoção de florestas em 
todo o mundo, no Brasil não foi diferente, áreas de florestas foram convertidas 
em áreas de cultivos e de pastagens. Desta maneira, questiona-se, se as 
mudanças no uso da terra influenciam na absorção de CO2. Neste contexto, este 
estudo objetivou identificar como a conversão de florestas tropicais em sistemas 
pecuários na Amazônia Ocidental influencia o fluxo de carbono e quantificar as 
variações temporais desses fluxos em ecossistemas de floresta e pastagem. O 
presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado Conversão de 
Florestas Tropicais em Sistemas Pecuários na Amazônia Ocidental e suas 
Implicações Climáticas. As áreas de estudo são compostas por dois sítios 
experimentais do Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na 
Amazônia (Programa LBA) no estado de Rondônia, um encontra-se na Reserva 
Biológica do Jaru , que é uma área de floresta tropical, e o outro na Fazenda 
Nossa Senhora  situado em uma área de pastagem. Foram selecionados os 
períodos chuvosos e secos, dos anos que ocorreram eventos extremos na bacia 
Amazônica, 2005 e 2010 seca, e 2009 cheia, em seguida, foram analisados os 
fluxos de CO2 e a radiação fotossinteticamente ativa incidente. No período 
chuvoso na Rebio Jaru, os fluxos de CO2 apresentaram comportamento similar 
no decorrer do dia, mesmo em anos com eventos extremos de seca e cheia, 
revelando o papel de regulação do clima que a floresta possui. Contudo, no 
período seco houve diferenças na captação de carbono, no qual o ano de 2010 
apresentou fluxo de CO2 inferior a 2009, ocasionado possivelmente pelo evento 
de seca que ocorreu em 2010. Ao relacionar o fluxo de CO2 com a radiação 
fotossinteticamente ativa incidente, observou-se que mesmo a incidência da 
radiação fotossinteticamente ativa sendo maior na área de pastagem, a 
absorção de CO2 em ambas as áreas foi similar. Desta forma, inferiu-se que a 
radiação fotossinteticamente ativa incidente possivelmente não foi fator limitante 
para os padrões de variabilidade sazonal do fluxo de carbono.  
Palavras-chave: Mudanças no uso da terra. Eventos extremos. Bacia 
Amazônica.  
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RESUMO 

 
A Tricomonose genital bovina é uma doença venérea causada pelo 
protozoário  Tritrichomonas foetus (T. foetus), que acomete os bovinos, 

tanto os machos quanto às fêmeas. É transmitida na maioria das vezes 
através do ato sexual ou pela inseminação artificial com sêmen ou 
instrumentos contaminados. A Tricomonose pode causar vários danos as 
fêmeas e aos fetos, sendo o aborto a consequência mais severa. Baseado 
nisto, o objetivo deste trabalho foi pesquisar a ocorrência do protozoário T. 
foetus em fêmeas bovinas jovens e adultas na região da zona da mata 
rondoniense. Para isso, foram avaliados 202 animais distribuídos de acordo 
com a idade: novilhas com idade entre 12 a 24 meses (n=102) e; fêmeas 
adultas com idade acima de 24 meses (n=97). O muco vaginal foi coletado 
e colocado em tubo contendo meio de transporte Lactopep; este material foi 
remetido ao Laboratório de Parasitologia Animal do Instituto Biológico de 
São Paulo em temperatura ambiente. No laboratório o diagnóstico foi 
realizado por identificação direta do protozoário ao microscópio ótico e 
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). A partir dos laudos recebidos do 
Laboratório de Parasitologia Animal observou-se que todas as 202 fêmeas 
coletadas apresentaram resultado negativo para T. foetus. Diversos fatores 
podem ter influenciado este resultado. A necessidade de uma satisfatória 
contenção dos animais para coleta do muco cervical determinou a escolha 
de propriedades com adequada infraestrutura e na maioria das vezes, bom 
nível sanitário. Adicionalmente, merece destaque o fato que a maioria 
destas propriedades adotam a inseminação artificial, principal estratégia de 
controle da tricomonose genital bovina, visto  que isto bloqueará a mais 
importante via transmissão das doenças, o contato sexual. Os resultados 
deste trabalho sinalizam que fatores socioeconômicos, como o manejo, 
podem ter sido determinantes na ausência de animais positivos para T. 
foetus. 
Palavras-chave: Bovinos. Rondônia. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
  

mailto:caio_189@hotmail.com
mailto:evelyn.andrade@unir.br


75 
 

Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 
Anais do XXIV Seminário Final do 

PIBIC/UNIR/CNPq-2014/2015 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

ANÁLISE MORFOMÉTRICA DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO COMO 
SUPORTE DE DEFINIÇÃO E ELABORAÇÃO DE INDICADORES PARA A 
EFETIVIDADE DA GESTÃO AMBIENTAL A PARTIR DO USO DE GEO - 

TECNOLOGIAS 

 
Carla Dominique Brambilla 

 cdbunir@gmail.com 
Prof. Dr. Dorisvalder Dias Nunes 

 dorisval@unir.br 
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 

 
RESUMO 

 
O presente trabalho tem por objetivo principal analisar os parâmetros 
morfométricos da bacia do rio São Francisco, a fim de servir de suporte para 
o melhor gerenciamento e gestão ambiental da região. Como justificativa o 
critério levou em consideração os efeitos do empreendimento de Santo 
Antônio, que impactaram direta e indiretamente a área de estudo. Para 
tanto utilizou-se o Modelo Digital de Elevação – MDE, gerados a partir de 
ambiente  SIG, como informação inicial para estabelecimento dos 
parâmetros morfométricos a serem calculados, quantificados e 
especializados. Além dos fatores calculados realizou-se a caracterização 
física da área quanto aos aspectos geológicos, geomorfológicos, 
pedológicos, vegetacionais, climáticos e de uso e cobertura da terra. Para o 
uso e cobertura utilizou-se metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE que  apresenta definições reconhecidas das tipologias de 
uso e ocupação da terra. Como resultado temos o mapeamento das 
tipologias de uso e cobertura da terra, com predominância da pecuária 
extensiva, e aproximadamente 50% da área desmatada. Tais índices 
tendem a piorar em virtude de mudanças nas restrições de uso de boa parte 
da bacia, além da influência direta e indireta das usinas hidrelétricas. A 
análise morfométrica apresentou resultados satisfatórios podendo ser uma 
boa ferramenta para a gestão ambiental. O padrão de drenagem dendrítico, 
indica que a erosão ocasional é bem distribuída em toda a bacia, havendo 
poucas concentrações em áreas específicas, diminuindo a ocorrência de 
voçorocas. O fator de forma, o índice de circularidade, o coeficiente de 
compacidade e o índice de rugosidade apresentaram valores equilibrados, 
contribuindo para a retração no processo de escoamento e a baixa 
probabilidade à ocorrência de enchentes. 
Palavras-chave: Morfometria, bacia hidrográfica, MDE.  
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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o peso e os rendimentos, da carcaça e 
resíduos de tambaqui, alimentados com diferentes níveis de proteína em 
rações comerciais, cultivados em tanques-rede. Foram estocados 300 
juvenis de tambaqui em 30 tanques- rede de 1,0 m³ cada tanque. Avaliados 
em duas fases de estudo, na primeira com 300 juvenis o peso médio inicial 
dos peixes foi de 350 g e peso médio final de 425 g, cada tanque rede 
continha densidade de estocagem de dez peixes por m³, e esta fase teve 
duração de 32 dias e foram avaliados 150 exemplares, para a segunda fase 
o peso médio inicial foi de 425 g e peso médio final de 750 g, a densidade 
nesta fase foi de cinco  peixes por m³ com duração de 68 dias e foram 
avaliados 150 indivíduos. O delineamento foi inteiramente casualizado com 
diferentes níveis de proteína bruta (PB) 28, 32, 36 e 40% de PB, com 8 
repetições de ( 28 e 36% PB) e 7 repetições (32 e 40% PB). A dieta 
alimentar foi fornecida na proporção de 4 % do peso vivo, As biometrias 
foram  realizadas a cada 30 dias para ajuste da quantidade de ração a ser 
fornecida. . Não foi verificado efeito (P>0,05) dos níveis de PB para as 
variáveis respostas analisadas. Ocorreu efeito cúbico para as variáveis, 
percentual de carcaça, cabeça, e vísceras na primeira fase. A variável 
rendimento de carcaça apresentou efeito linear (P<0,05) com o aumento 
dos níveis de PB da ração, na segunda fase. O peso da gordura abdominal 
diminuiu e o peso da cabeça tendeu a efeito quadrático com ponto de 
mínimo entre 32 e 36 %. O aumento do nível de proteína reduz o percentual 
de gordura abdominal em  peixes desta espécie até 500g, o que pode 
aumentar a rentabilidade quando se trata de rendimentos corporais visando 
filetagem e compra pelos frigoríficos. 
Palavras - chave: Colossoma-macropomum. Ganho de peso. Piscicultura. 
Fonte financiadora: Fundação Universidade Federal de Rondônia 
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RESUMO 

 
A aplicação intensiva de agrotóxicos e fertilizantes químicos vem provocando 
grandes problemas como toxicidade no ambiente, que atinge diretamente a 
população humana. Efeitos incalculáveis nas populações de inimigos naturais, 
em diversas comunidades animais e vegetais, tornando o uso abusivo destes 
produtos insustentável econômica e ambientalmente. A partir de um 
determinado momento e com o objetivo de minimizar os danos e por pressão de 
parte da sociedade, a comunidade científica elaborou um novo conceito com a 
denominação de Manejo Integrado de Pragas (MIP), qu e permitiu uso outras 
táticas de controle, além do uso dos agrotóxicos, usadas de forma isolada ou 
integrada para controlar as populações dos insetos considerados pragas, com 
bas e em preceitos ecológicos, econômicos e sociais. O presente estudo tem 
como objetivo avaliar a eficiência do uso de fungos entomopatogênicos no 
combate deMusca domestica, inseto considerado praga urbana. Para esse 
trabalho foram coletados muscídeos da espécie M. domestica no estábulo do 
campo experimental da Embrapa Rondônia, com a finalidade de formar colônias 
destes insetos para posteriores testes. Os isolados fúngicos foram obtidos da 
Coleção de Fungos de Invertebrados da Embrapa/Cenargen para os testes de 
patogenicidade no Laboratório de Controle Biológico da Embrapa Rondônia. Foi 
efetuado bioensaios utiliz ando-se adultos M. domestica e delineamento 
inteiramente casualizado com quatro tratamentos, sendo três isolados de 
Beauveria bassiana (CG 155, CG 1061, CG 1066) e a testemunha, em cinco 
repetições com 8 insetos. Nenhum dos três isolados apresenta relatosde sua 
aplicação em M. domestica, sendo esse o primeiro trabalho de avaliação sobre 
essa espécie. As moscas foramimersas em 1 mL da suspensão fúngica na 

concentração e 1 x 10
7
 
 
conídios/mL e agitadas manualmente por um minuto. 

Os insetos foram mantidos em câmara B.O.D. (26 ± 2ºC, 12 horas de fotofase) 
e avaliados diariamente, durante sete dias. Observou- se uma taxa de 
mortalidade corrigida de 32% para CG 1066, 52% para CG 1061 e 75% para CG 
155 e as testemunhas com 50%. Indicando que apesar do valor considerável de 
mortalidade das testemunhas, as cepas CG155 e CG1061 obtiveram maior 
efeito patogênico, confirmando- se através de analise em lupa, que os insetos 
mortos do tratamento controle não apresentavam infecção por fungo, 
descartando-se a hipótese de contaminação durante montagem do experimento. 
Palavras-chave: Controle. Fungos. Pragas 
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 

 
O conhecimento das espécies vegetais de uma determinada região 
associado ao seu período de antese podem auxiliar no manejo mais 
adequado de áreas de produção agrícola, assim como em estudos de 
preservação e conservação de plantas e agentes polinizadores e 
dispersores. Este trabalho objetivou a coleta e identificação das espécies 
vegetais encontradas na Zona da Mata Rondoniense, tendo como área de 
amostragem, o entorno do apiário experimental Moacir Ferreira Lima, 
localizado em Rolim de Moura, RO. As coletas foram realizadas 
mensalmente, no período entre Agosto de 2014 e Junho de 2015, onde 
foram coletadas amostras vegetativas férteis e feitas exsicatas a partir 
desse material. Os resultados indicaram a presença de 130 espécies 
vegetais em floração no período de coleta, sendo distribuídas em 33 
famílias botânicas, com predominância de Fabaceae com 11 espécies, 
seguida por Rubiaceae e Asteraceae com seis espécies cada. As espécies 
mais ocorrentes ao longo do período foram Ruellia coerulea, Hippeastrum 
puniceum, Ipomoea quamoclit, Turnera ulmifolia, Coutoubea spicata, Ononis 
pubescens e Clitoria ternatea. O hábito vegetal mais encontrado na região 
foi herbáceo (35%), seguido por arbustivo (28%), lianas (19%) e arbóreo 
(18%). Houve correlação inversamente proporcional entre a precipitação 
média da região e a ocorrência de plantas em florescimento (r: -0,54; p-
valor: 0,09). A área de estudo apresenta características de ações antrópicas 
e potencial para a produção apícola por apresentar florescimento de 
espécies durante todo o ano, embora o período de intensa chuva seja 
desfavorável para o florescimento de plantas. 
Palavras-chave: Levantamento botânico. Plantas em antese. Fenologia 
vegetal.  
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RESUMO 
 
Nos dias atuais, um dos problemas ambientais que vem preocupando tanto a 
sociedade civil organizada, como as organizações ambientais e órgãos de 
controle ambiental, é o lançamento de esgoto doméstico e/ou industrial sem 
tratamento nos cursos d’água. O lançamento in natura de esgoto pode ocasionar 
a contaminação das águas superficiais e subterrâneas, sendo este um meio 
favorável para propagar contaminações por grandes regiões e gerar problemas 
de saúde pública. Desse modo, esta pesquisa justifica-se por debater a 
eficiência de dois sistemas simplificados de esgotamento sanitário: fossas 
sépticas biodigestoras e filtros anaeróbios, tendo como objetivo analisar as 
condições físico-químicas dos efluentes e verificar se os mesmos podem ser 
dispostos diretamente no ambiente. Os efluentes foram coletados em cinco 
pontos durante nove meses nos anos de 2014 e 2015, para análise das 
variáveis: pH, temperatura, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), fósforo 
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 430/11. Para os valores de 
fósforo total, mesmo havendo uma eficiência na remoção em alguns pontos 
quando comparados com os valores de esgoto bruto, somente o ponto 5 
apresentou valores abaixo dos valores máximos recomendados pela resolução, 
podendo assim, ser o único a ser disposto no meio de acordo com esse 
parâmetro. Os valores encontrados para DBO foram muito elevados e 
demonstram que a remoção desse parâmetro não é eficiente nos sistemas de 
tratamento analisados, pois não houve remoção da matéria orgânica 
biodegradável, sendo que, todos os pontos apresentaram características de 
esgoto bruto. Portanto, quanto as variáveis pH e temperatura o efluente poderá 
ser lançado no ambiente, no entanto, parâmetros  como fósforo total e DBO, 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: Efluente. Eficiência. Ambiente. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

Atualmente existem diversos métodos nacionais e internacionais de experiências 
bem sucedidas para a mitigação dos problemas provenientes da geração 
exagerada de resíduos gerados em canteiros de obras e a sua má deposição no 
meio ambiente. Um desses experimentos é a reutilização desses resíduos de 
forma à incorporá-los em materiais que serão remetidos à própria construção 
civil como, por exemplo, a produção de argamassa com adição de resíduos 
reciclados. As argamassas são obtidas através da mistura homogênea de um ou 
mais aglomerantes, agregado miúdo e água e têm diversas finalidades 
ressaltando-se aqui a finalidade de assentamento de alvenarias. O 
desenvolvimento do projeto em tela teve como objetivo a substituição de cimento 
e da cal pelo resíduo de gesso e da areia natural pelo resíduo classe A visando 
interferir diretamente na diminuição do impacto ambiental causado pela geração 
desses resíduos e na inovação em materiais de construção civil obtendo 
materiais com boas características e com menor custo. O presente projeto 
buscou estudar as propriedades dos resíduos gerados nos canteiros de obras do 
município de Porto Velho/RO, formular novos traços para argamassa de 
assentamento tanto para alvenaria de vedação quanto para alvenaria estrutural 
e estudar o comportamento delas a fim de estabelecer um comparativo com as 
argamassas de assentamento padrão. A metodologia foi dividida em 3 etapas: 
formulação das argamassas de assentamento padrão e das argamassas  com 
substituição; análise das propriedades das argamassas no estado fresco; 
moldagens dos corpos de prova para a análise das propriedades no estado 
endurecido. Em decorrência de problemas como falta de espaço físico e 
aquisição de equipamento, não foi possível a realização do projeto em sua 
totalidade. 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; os ensaios de massa unitária e massa 
específica do resíduo de gesso e do resíduo classe A mostraram que os 
resultados estão próximos da faixa estabelecida para a massa específica e 
massa unitária do gesso tradicional e do agregado miúdo (areia); a padronização 
do processo de produção do resíduo de gesso e resíduo classe A, 
provavelmente, os tornaram materiais com granulometria mais bem graduada 
que a do gesso tradicional e que a do agregado miúdo natural.  
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RESUMO 

 

A adoção de estratégias de alimentação adequadas, nas diferentes fases de 
vida dos peixes permite explorar o potencial genético, a sobrevivência e 
conversão alimentar, contribuindo para reduzir o desperdício de ração, o que 
prejudica a qualidade da água de cultivo e a produção, além de influenciar 
no rendimento final do processamento do pescado. Objetivou- se com este 
estudo avaliar o rendimento de carcaça e cooprodutos de tambaqui, 
Colossoma macropomum, sob diferentes taxas de alimentação. Foram 

utilizados 225 juvenis distribuídos em duas classes de pesos, de 434 ±9,28 g 
e de 693 ±10,16 g, cultivados em tanques-rede de 1,0 m³ e tela de 12 mm. 
Os peixes foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado com 
cinco tratamentos e três repetições, compostos por diferentes taxas de 
alimentação (2,5, 3,0, 3,5, 4,0 e 4,5 % do peso corporal). Os animais foram 
alimentados com ração comercial extrusada com péletes de 8 – 10 mm e 32 
% de proteína bruta, em dois tratos diários. Os parâmetros limnológicos de 
condutividade elétrica, temperatura, oxigênio dissolvido e pH foram 
avaliados quinzenalmente. As taxas de alimentação (TA) não apresentaram 
diferenças significativas (P>0,05) no rendimento de carcaça para as duas 
faixas de peso avaliadas, mostrando que a TA de 2,5 % já seria suficiente 
para estabilizar o rendimento de carcaça para tambaquis nessas faixas de 
peso. Os parâmetros limnológicos não apresentaram relação direta aos 
resultados encontrados referentes ao rendimento de carcaça dos animais. 
Não houve (P>0,05) efeito da TA sobre os pesos: do peixe resfriado, da 
carcaça, da cabeça para ambas as faixas de pesos e para vísceras na 
primeiras faixa de peso. Entretanto foi observado efeito linear crescente 
(P<0,05) com o aumento das TA para percentual de gordura e efeito linear 
decrescente (P<0,05) com aumento das TA para vísceras, isto ocorreu 
devido a maior ingestão de ração e, consequentemente, de energia pelos 
peixes nas maiores TA. Assim conclui-se que a menor taxa de alimentação 
do peso corporal apresenta menor deposição de gordura na carcaça, sendo 
a recomendada para tambaquis nas classes de peso avaliadas. 
Palavras-chave: Beneficiamento. Colossoma macropomum. Resíduos.  
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RESUMO 
 
Em Rondônia a cafeicultura é a cultura perene mais difundida do Estado, 
compondo uma das principais fontes de renda de inúmeras famílias da zona 
rural. O Estado se destaca como segundo maior produtor de café canéfora, 
ficando atrás apenas do Estado do Espírito Santo, entretanto possui baixa 
produtividade (18,11 Sacas ha-1) se comparada a outros estados produtores. 
Entre os fatores que contribui para a baixa produtividade na cafeicultura 
rondoniense, destacam-se: sistema de cultivo pouco racional, práticas culturais 
inadequadas, baixa fertilidade natural dos solos e, principalmente cafezais 
decadentes. Contudo, a região passa atualmente por um processo de renovação 
do parque cafeeiro onde a principal característica desta renovação tem sido a 
utilização de mudas clonais (propagação via estacas), em substituição às 
tradicionais mudas propagadas por sementes. Apesar, desta constante 
preocupação em relação à renovação do parque cafeeiro rondoniense, 
informações sobre o manejo nutricional dessas novas lavouras clonais, ainda 
são escassas. Dessa forma, objetivou-se avaliar o estado nutricional de lavouras 
cafeeiras clonais cultivadas no município de Alto Alegre dos Parecis – RO. Entre 
agosto de 2014 e julho de 2015 realizou-se o monitoramento nutricional de 20 
lavouras de cafeeiros cultivadas no município de Alto Alegre dos Parecis – RO 
utilizando-se padrões de referência nutricionais estabelecidos para cafeeiros 
cultivados no estado do Espírito Santo e na região amazônica. Nitrogênio, 
magnésio e manganês são os elementos que se encontram em maior situação 
de deficiência nutricional na maioria das lavouras cafeeiras avaliadas. E, isso 
indica que os cafeicultores do município de Alto alegre dos parecis – RO devem 
se atentar a estes nutrientes no momento do manejo da adubação. Sugere-se 
padrões nutricionais específicos para a diagnose nutricional de lavouras 
cafeeiras cultivadas no município de Alto Alegre dos Parecis – RO. 
Palavras-chave: Coffea canephora. Diagnose nutricional. 
Faixa de suficiência.  
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RESUMO 
 
A cultura do cafeeiro ocupa papel de elevada importância na agricultura e na 
economia brasileira, sendo o País maior produtor e exportador deste produto. Há 
um grande número de espécies de café, porém apenas os cafeeiros arábica e 
conilon e/ou robusta têm importância econômica no mercado mundial. A 
produção total do País de café é dividida em 71 % providas de cultivares de 
arábica e cerca de 29% de café robusta e/ou conilon. Em Rondônia ocorre 
predomínio no cultivo de cafeeiros robusta e/ ou conilon, sendo o segundo maior 
produtor desta espécie no Brasil. Apesar do sucesso da cafeicultura 
rondoniense, as informações sobre o manejo nutricional dos cafeeiros são 
escassas. Neste sentido, objetivou-se avaliar o estado nutricional de lavouras 
cafeeiras no município de Alta Floresta d’Oeste – RO. Entre agosto de 2014 e 
julho de 2015 realizou-se o monitoramento nutricional de 20 lavouras de 
cafeeiros cultivadas no município de Alto Alegre dos Parecis – RO utilizando-se 
padrões de referência nutricionais estabelecidos para cafeeiros cultivados no 
estado do Espírito Santo e na região amazônica. Nitrogênio e zinco os 
elementos que se encontram em maior situação de deficiência nutricional na 
maioria das lavouras cafeeiras avaliadas. E, Fe destaca-se em situação de 
excesso nutricional na maioria dos cafezais. As faixas de suficiência para 
cafeeiros cultivados no Espírito Santo proporcionam diagnoses nutricionais 
distintas daquela indicada para a região amazônica. 
Palavras-chave: Coffea canephora. Diagnose nutricional. Faixa de suficiência. 
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RESUMO  
 

No projeto de implantação de uma rede de controle geodésico no campus 
José Ribeiro Filho, utilizando observações GNSS e o programa de 
tratamento de dados Leica Geo-Office, a operacionalização e definição da 
configuração do equipamento foram definidas para posterior utilização nas 
demais etapas do projeto. Nessa etapa, foram estabelecidas as 
configurações de tempo de coleta de dados para cada método de 
levantamento, seja relativo estático, utilizando as duas antenas receptoras 
ou RTK. Além disso, foram estabelecidas, também, as configurações 
básicas para o cálculo das coordenadas de ponto de apoio, todas as 
configurações, bem como a confecção de guias de levantamento, poderão 
ser utilizadas nos trabalhos posteriores a serem realizados pelo laboratório 
de geomática do curso de engenharia civil. Não foi possível realizar 
comparações entre coordenadas determinadas por métodos estáticos e em 
tempo real.  
Palavras-chave: GNSS, rede geodésica, método de levantamento GNSS.  
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
  



85 
 

Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 
Anais do XXIV Seminário Final do 

PIBIC/UNIR/CNPq-2014/2015 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO 
OPERACIONAL EM UMA EMPRESA DE MÉDIO PORTE DO SEGMENTO 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM PORTO VELHO-RO 
 

Danilo Giolo Soares  
danillogiolo@hotmail.com  

Profa. Dra. Darlene Figueiredo Borges Coelho  
darlene@unir.br  

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
  

RESUMO 
 

Este trabalho apresenta as atividades de pesquisa vinculadas ao Projeto 
“DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA 
GESTÃO OPERACIONAL EM UMA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - 
PORTO VELHO-RO”, que tem como propósito principal o desenvolvimento 
e implementação de um software para a gestão operacional em uma 
empresa de médio porte do segmento da construção civil de Porto Velho-
RO, sendo composto por quatro módulos a seguir: Módulo Operacional, 
Módulo Financeiro, Módulo Funcionários e o Módulo Administrador. Um 
Sistema de informação (SI) envolve um aglomerado de elementos que 
podem ser pessoas, dados atividades ou recursos em geral e esses 
elementos interagem entre si para processar informação e divulgá-la com o 
objetivo de apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de 
uma empresa. O Módulo Operacional tende a otimizar resultados dentro das 
operações de obra que nele estiverem contidas as informações. Esse 
módulo consiste em gerenciar os dados das operações de compras, 
operações de planilha de obra e locação. De uma maneira geral, o módulo 
operacional dita o fluxo de saída de verba da empresa, ou seja, após a 
manutenção do sistema através de lançamento de dados, o módulo 
operacional vai nos apresentar resultados consistentes para um 
planejamento de compras e planilha de obras, através de comparativos. A 
metodologia foi dividida em duas etapas: na primeira etapa foi realizada 
pesquisa bibliográfica, estudos exploratórios e pesquisa documental, que 
envolveu levantamento de informações de duas empresas de construção 
civil de médio porte em Porto Velho-RO através de entrevistas estruturadas 
com os representantes das empresas e posteriormente a análise das 
informações coletadas. A segunda etapa consistiu da modelagem do 
sistema, sendo realizada através do uso da metodologia orientada objeto 
(diagrama de classe e diagrama caso de uso); do desenvolvimento e 
implementação do sistema e da avaliação e teste do sistema de informação. 
Em especial, foi descrito o módulo “Operacional”, o qual integra o sistema.  
Palavras-chave: Construção Civil. Sistema de Informação. Banco de Dados.  
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 
 
O Bacillus thuringiensis é uma bactéria Gram-positiva da família Bacillaceae 
formadora de endósporos, habita naturalmente o solo e são promotoras de 
cristais protéicos com atividade inseticida. A formação de proteínas Cry é 
determinada por genes denominados Cry cuja função é combater agentes 
entomopatogênicos. Sua toxina resulta na paralisia do aparelho digestório 
causando a morte por inanição e paralisia geral dos músculos. A pesquisa está 
vinculada ao projeto Bioprospecção de Microbiotas em Solo de Sítio 
Arqueológico da Via de Santo Antônio e da Bacia do rio São Francisco. O 
objetivo foi identificar a presença e/ou ausência do Bacillus thuringiensis em solo 
da bacia do rio São Francisco com vista no potencial bioindicador em ambiente 
de floresta ombrófila. Foram coletadas 50 subamostras em cada ponto de coleta 
para formar amostras compostas, numa área delimitada       

em diferentes 
tipos de solo (LVAD, AVAD e NLDD), nas áreas de floresta e pasto, porção 
noroeste da Bacia. Foi analisado teor de umidade do solo; extração de DNA 
dependente e independente de cultivo pelo QIAamp® DNA Stool Mini Kit e 
fenol/clorofórmio/Álcool isoamílico-IAA; realizado PCR com HotStarTaq Master 
Mix no termociclador Thermal Cyclereste utilizando os primers Cry 1AA(1) e 
Cry1AA(2), para região do gene (426 pb) que codifica protoxina, e finalmente, 
gel de poliacrilamida 8%. A partir da cultura de células das variantes 4D4, 4CG1 
e 4A11T do Bacillus thuringiensis encaminhadas pelo Bacillus Genetic Stock 
Center da Universidade do Estado de Ohio/USA, obtivemos os padrões 
positivos. A maior umidade do solo foi: BSF 09= 22,30g e a menor foi BSF 02 e 
BSF 07, igualmente, a 3,10g. Este resultado condiz com o tipo de solo (LVAD) 
que possui boa drenagem. As extrações de DNA em amostras de pasto 
apresentaram-se maior concentração quando comparadas com floresta. Das dez 
amostras compostas analisadas, 60% foram de fragmentos da região que 
codifica a proteína Cry do Bacillus thuringiensis, e 40% não apresentam o 
fragmento ou não amplificaram. O ambiente é propício para a presença do 
microorganismo em questão. A metodologia foi aceitável para a presença do 
Bacillu thuringiensis. Esta investigação visou levantar perspectivas para 
realização de bioensaios na produção de bioinseticidas. 
Palavras-chave: Bacillus thuringiensis. Microbiota. Solo. 
Fonte de Financiamento: CNPq. LABOGEOPA. Bacillus Genetic Stock Center – 
USA. 
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RESUMO 
 

O Estado de Rondônia passa por grandes e aceleradas mudanças em seu 
território como: obras de infraestrutura, colonização, abertura de estradas, 
construção de UHE, a expansão da pecuária e da monocultura agrocapitalista 
que ocupam áreas cada vez maiores de nossas florestas, ocasionando assim a 
perda da biodiversidade local tornando necessário o registro e a identificação 
dos organismos que habitam essa área. Nesse contexto surgem as coleções e 
acervos que são importantes centros de produção e propagação do 
conhecimento básico sobre a diversidade e biogeografia. Tendo em vista a 
importância de preservar material testemunho de uma região trata-se aqui da 
organização e qualificação dos dados da Coleção de Referência do Estado de 
Rondônia (CRARO) alocada no Laboratório de Mastozoologia e Vertebrados 
Terrestres da UNIR, essas atividades são realizadas no âmbito do projeto: 
Disponibilização dos dados das Coleções Biológicas de Rondônia no Sistema de 
Informação sobre Biodiversidade Brasileira - SiBBr. O projeto teve início com a 
qualificação dos dados biométricos através da aferição das medidas dos 
exemplares taxidermizados e a colocação de etiquetas padronizadas nos 
mesmos, em seguida os dados geográficos e de coleta também foram 
qualificados através da tentativa de resgatar a origem de cada espécime por 
meio de termos de doações e por conseguinte gerando mapas para validar as 
localidades, etapa essa que ocorreu também com indivíduos dispostos em via 
líquida, todo o material gênico também foi organizado, rotulado e tiveram seus 
álcool repostos. Os indivíduos foram organizados nas prateleiras conforme 
ordem taxonômica do CBRO (2014). Todos os exemplares também passaram 
por conferência das suas identificações com o auxilio de Guias de campo de 
aves brasileiras e sites de ornitologia. Prosseguiu com a migração do banco de 
dados já reformulado na planilha Excel para o Specify, um programa 
propriamente criado para desenvolver trabalhos com coleções. Para que os 
dados sejam migrados para a plataforma do SiBBr é necessário a criação do IPT 
da universidade por parte do setor de tecnologia da mesma (DTI), assim que 
isso ocorrer a migração para a plataforma logo será efetuada. Além de propiciar 
uma padronização ao trabalho de curadoria da CRARO este trabalho também 
teve como resultado 105 exemplares qualificados distribuídos por 58 espécies, 
37 famílias e 23 ordens, e o material que não teve seus dados geográficos e de 
coleta qualificados foram removidos para a coleção de cunho didático a qual 
esta em fase de organização. 
Palavras-chave: Coleção. Avifauna. Qualificação.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 

O estado de Rondônia se destaca como segundo maior produtor de café 
canéfora, ficando atrás apenas do Espírito Santo, entretanto possui baixa 
produtividade se comparada a outros estados produtores. Entre os fatores 
que contribui para a baixa produtividade na cafeicultura rondoniense, 
destacam-se: sistema de cultivo pouco racional, práticas culturais 
inadequadas, baixa fertilidade natural dos solos e, principalmente cafezais 
decadentes. Contudo, a região passa atualmente por um processo de 
renovação do parque cafeeiro onde a principal característica desta 
renovação tem sido a utilização de mudas clonais (propagação via estacas), 
em substituição às tradicionais mudas propagadas por sementes. Apesar, 
desta constante preocupação em relação à renovação do parque cafeeiro 
rondoniense, informações sobre o manejo nutricional dessas novas 
lavouras clonais, ainda são escassas na região. Dessa forma, objetivou-se 
avaliar o estado nutricional de lavouras cafeeiras clonais cultivadas no 
município de Nova Brasilândia d’Oeste – RO. Entre agosto de 2014 e julho 
de 2015 realizou- se o monitoramento nutricional de 20 lavouras de 
cafeeiros cultivadas no município de Alto Alegre dos Parecis – RO 
utilizando-se padrões de referência nutricionais estabelecidos para 
cafeeiros cultivados no estado do Espírito Santo e na região amazônica. 
Fósforo, nitrogênio e ferro são os elementos que mais limitam a produção 
de cafeeiros no município de Nova Brasilândia d’Oeste – RO. E, Mn é o 
elemento em maior situação de excesso nutricional na maioria das 
lavouras. Faixas de suficiência propostas para cafeeiros cultivados no 
Espírito Santo e na região amazônica proporcionam diagnósticos 
nutricionais distintos. Sugere-se especificidade no estabelecimento de 
padrões nutricionais para cafeeiros canéfora. 
Palavras-chave: Coffea canephora. Diagnose nutricional. Faixa de 
suficiência.  
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RESUMO 
 

A toxoplasmose é uma zoonose de distribuição cosmopolita que apresenta 
índices elevados de infecção em determinadas regiões, variando de 0 a 
99% em mamíferos e por isso importante em saúde pública. A 
contaminação ambiental por oocistos de T. gondii é a principal responsável 
pela ocorrência de surtos da doença em humanos. O objetivo desta 
pesquisa foi analisar a areia de áreas de lazer de escolas e praças públicas 
e privadas do município de Rolim de Moura, para verificar a 
transmissibilidade que estes ambientes apresentam frente ao ciclo do T. 
gondii. A colheita de areias foi realizada em cinco escolas públicas de 
ensino infantil e fundamento, assim como em duas particulares e em três 
praças. Como estes centros de ensino e as próprias praças apresentavam 
mais de um espaço contendo areia, resultou-se em um total de 20 
amostras. Durante o questionário com coordenadores e diretores foi 
identificado que quanto maior a idade das crianças que faziam uso dos 
locais com areia, menores os cuidados com os espaços de lazer com areia. 
Desse modo, creches e escolas com educação exclusivamente infantil 
(maternal à 2ª série), apresentaram maior periodicidade de desinfecção 
(água sanitária, sulfato de Cálcio) e troca de areia ou adição de nova areia 
limpa e tratada, que as escolas que também apresentavam ensino 
fundamental (da 3ª série em diante), sendo também o domínio do 
conhecimento sobre a potencialidade de infecção dos alunos que fazem 
uso destes ambientes, reduzido. Porém, isso não foi observado nas escolas 
particulares, que atendem crianças do maternal ao ensino médio, em que o 
controle dos ambientes com areias por estes estabelecimentos de ensino é 
equivalente aos públicos com exclusiva educação infantil. Este trabalho 
ainda não foi concluído, em face das dificuldades elencadas no texto deste 
relatório, entretanto, assim que os exames sorológicos forem realizados 
encaminharemos os resultados para a Pró-Reitoria de Pesquisa 
(PROPESQ), bem como para todas as Escolas avaliadas e Prefeitura 
Municipal de Rolim de Moura. 
Palavras-chave: Areias. Rondônia. Toxoplasma gondii.  
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RESUMO 
 

Este trabalho está vinculado ao Grupo de Pesquisa de Modelagem em 
Sistemas Elétricos NT/UNIR. O trabalho atribuiu estudos de Processamento 
Digital de Imagens com ênfase em Segmentação de Imagens com a 
finalidade de auxiliar os biólogos do Laboratório de Ictiologia e Pesca da 
UNIR em seus trabalhos de contagem de anéis de otólitos, onde torna 
possível a estimação da idade, crescimento populacional, entre outras 
características, de importantes espécies socioeconômicas da região, no que 
ressalta a importância do trabalho para tomada de medidas de manejo na 
Bacia do Rio Madeira. A estimação da idade e crescimento dos peixes 
através dos otólitos é um processo lento, e subjetivo, pois necessita de uma 
consenso entre os pesquisadores para determinar se as macas de 
crescimento são verdadeiras ou falsas, por isso a necessidade de aplicação 
de técnicas computacionais. Como não há pesquisas de processamento de 
imagens de otólitos de peixes amazônicos, o trabalho foi baseado em 
técnicas usadas para otólitos de peixes marítimos. Mas dentre as 
dificuldades encontradas, está o fato de que os otólitos de espécies 
amazônicas não possuem os anéis tão bem definidos quanto os dos 
marítimos. Os métodos foram implementados na ferramenta Matlab, em 
computadores com processador Intel i5, 4GB de RAM. Foi criada uma 
biblioteca de funções dos métodos testados, assim fazendo com o que o 
trabalho possa ter continuidade. Dentre os vários resultados obtidos não foi 
possível detectar as marcas de maneira completamente automaticamente 
devido a não-padronização na captura das imagens, entretanto, métodos de 
realce de imagens que foram utilizados como um pré-processamento, já 
auxiliaram na visualização humana da imagem contribuindo com sua parte 
para o processo. 
Palavras-chave: Segmentação. Otólitos. Processamento de Imagens. 
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RESUMO 
 

A intensificação na modernização da agricultura vem elevando o tráfego de 
máquinas pesadas, porém, transformando-se em um obstáculo para os solos 
agrícolas nos últimos anos, devido à compactação que é causada pelo mesmo, 
onde se torna um fator limitante ao crescimento e desenvolvimento das plantas. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar os atributos físicos de um Latossolo 
Vermelho-Amarelo com diferentes estados de compactação e espécies de 
cobertura do solo, determinar espécies de leguminosas (estilosante e crotalária) 
e gramíneas (baquiária e milheto) que sejam tolerantes a compactação do solo e 
recuperem sua qualidade física por meio do desenvolvimento de seu sistema 
radicular e por fim, verificar a influência do tráfego de máquinas nos atributos 
físicos, em quatro estados induzidos de compactação do solo: (C1) 0, (C2) 1, 
(C3) 4, (C4) 7 passadas de um trator agrícola. O experimento foi realizado na 
Fazenda Experimental do Campus de Rolim de Moura (RO) da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Constatou-se que a densidade 
inferior e macroporosidade e porosidade total superiores, do menor para o maior 
nível de compactação, amicroporosidade do solo não foi alterada pela 
compactação adicional, ocorreram diferenças entre os tratamentos apenas até 
10 cm de profundidade. A macroporosidade, porosidade total e densidade do 
solo foram influenciadas tanto pelas passadas do trator quanto pelas culturas de 
cobertura nas camadas de 0-5 e 5-10 cm, apresentando interações significativas 
entre culturas e números de passadas. Nas camadas de 0 a 5 cm e de 5 a 10 
cm, na compactação C1 (sem passadas com o trator), apresentou a menor para 
todos os tratamentos, retratando uma densidade inferior e uma macroporosidade 
e porosidade total superior se comparado aos demais estados de compactação, 
sendo que na camada de 0-5, as gramíneas, Braquiária e Milheto foram às 
espécies que proporcionaram maior descompactação. Nos estados de C3 (4 
passadas do trator) e C4 (7 passadas com o trator), para todas as culturas a 
densidade, a macroporosidade e a porosidade total do solo não teve diferença 
entre si. No estado de C2 (1 passada do trator), na camada de 5 a 10 cm, a 
Braquiária e Estilosantes não diferenciaram entre si, apresentando menores 
densidades e maiores macroporosidade e porosidade total do solo. No estado de 
C3 (4 passadas do trator), a Braquiária e Crotalária não apresentaram variação 
entre si, apresentando menores densidades e maiores macroporosidade e 
porosidade total do solo. No estado de C4 (7 passadas do trator) para todas as 
culturas a densidade, a macroporosidade e a porosidade total do solo não teve 
diferença entre si. Na camada de 10-20 cm não ocorreram diferenças entre os 
atributos físicos avaliados. 
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RESUMO 
 

Ao realizar um consórcio com gramíneas no sistema integração lavoura-
pecuária, a forrageira fornece alimento ao gado e forma palhada para o 
cultivo de cultura produtora de grãos. Dessa forma o objetivo deste trabalho 
foi avaliar o desempenho agronômico do milho e cultivares de Urochloa 
submetidos a manejos de aplicação de calcário e fontes de adubação. O 
experimento foi conduzido na linha 94 lado sul km 13 pertencente ao 
município de São Miguel do Guaporé/RO. A temperatura média é de 26ºC, 
e a pluviosidade média anual é 1.703 mm. O delineamento experimental 
adotado foi em esquema de blocos casualizados em arranjo de parcelas 
subsubdivididas com três repetições. A parcela principal consistiu de três 
manejos de aplicação de calcário: aplicação de calcário incorporado com 
uma gradagem intermediária e uma gradagem niveladora (CG1), aplicação 
de calcário incorporado com metade da dose na gradagem e metade da 
dose na gradagem niveladora (CG2) e aplicação de calcário 
superficialmente sobre a palhada de Urochloa (CS). As subparcelas foram 
constituídas pelas cultivares Urochloa brizantha cv. Marandú (F1), Urochloa 
brizantha cv.MG 5 (F2), e U. brizantha  cv.  Piatã  (F3).  Nas subparcelas 

dois tipos de adubação: adubação orgânica (aplicação de 19 t há
-1 

de cama 

de galinha “esterco + maravalha”) e adubação mineral com as seguintes 

doses 80 kg há
-1 

de P2O5 na forma de superfosfato triplo, 45 kg há
-1 

de N 

na forma de uréia e 60 kg há
-1

 de K2O na forma de cloreto de potássio. Os 

dados obtidos foram submetidos à análise de variância e, quando os efeitos 
de tratamentos foram significativos (p< 0,05), realizou-se a comparação de 
suas médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os Manejos de 
solo os cultivares de Urochloa e as fontes de adubação apresentaram 
comportamentos diferenciado para as variáveis avaliadas, com tendência 
de maiores produtividades para os manejos de calagem com uso de 
gradagem e uso de adubação mineral. A produtividade do milho foi maior 
quando se utilizou adubação mineral combinado com a semeadura direta. A 
cultivar MG-5 apresentou maiores rendimentos de massa seca. 
Palavras-chave: Adubação orgânica. Forrageira. Integração lavoura-
pecuária.  
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RESUMO 

 
Dentre as espécies de Amorimia a mais importante é A. rígida por ter uma larga 
distribuição no Brasil. São responsáveis por surtos de morte súbita em bovinos. 
O princípio tóxico da Amorimia é desconhecido; entretanto os achados clínicos e 
patológicos de bovinos  intoxicados são similares aos observados em animais 
afetados por plantas como Palicourea e Arrabidae, bem como, nas intoxicações 
experimentais por monofluoracetato de sódio por via oral, sugerindo que o 
principio ativo seja MF aguda. Na histologia, o coração apresentava focos de 
fibrose com presença de colágeno jovem evidenciado principalmente na 
coloração de tricrômico (TM), bem como extensas áreas multifocais a 
coalescentes de necrose de fibras cardíacas com fibrose, neovascularização e 
presença de algumas células inflamatórias mononucleares. Lesões de fibrose 
cardíaca, semelhantes às descritas em ovinos intoxicados pela A. sepium, 
também foram relatados em casos naturais de intoxicação, em bovinos, por A. 
exotropica, e experimentalmente comprovadas com administração de doses 
fracionadas em coelhos. Embora o quadro clínico-patológico observado nos 
animais que apresentaram fibrose cardíaca seja semelhante aos casos de 
intoxicação por MF. Essas lesões cárdicas observadas nas intoxicações 
prolongadas pela A. sepium e A. exotropica poderiam ser causada pelas 
grandes concentrações de MF presente nas sementes e nas flores. O MF 
estaria associado a intoxicação mas não seria a causa da fibrose cárdica? 
Outras substâncias poderiam estar associadas às alterações patológicas e 
fibrose cardíaca, contribuindo para a toxicidade. As doses de MF quantificadas 
seriam suficientes para causar os sinais clínicos da intoxicação? Com objetivo 
de estabelecer a quantidade de acetamida necessária para antagonizar 0,3 g/kg 
de inflorescência de A. amazônica foram utilizados nove (09) coelhos, sem raça 
definida (SRD), de ambos os sexos e com idade de 6 a 8 meses. Todos os 
coelhos que foram intoxicados por 0,3g/kg de inflorescência de A. amazônica, 
com efeito antagônico da acetamida morreram após 6 a 12 horas da 
administração da planta. Os sinais clínicos observados nos coelhos intoxicados 
se caracterizaram por letargia, respiração profunda, dificuldade de locomoção e 
morte. Este experimento demonstrou que os coelhos não podem ser utilizados 
como modelos experimentais para o estudo antagônico da acetamida, com 
plantas que contém AMF. 
Palavras-chave: Palicourea. Coelhos.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 
 

Conhecer os visitantes florais pode contribuir com estudos de polinização e 
origem de produtos apícolas. Sendo assim, o presente estudo objetivou 
conhecer os visitantes florais das espécies vegetais encontradas na Zona 
da Mata Rondoniense. O estudo foi conduzido no apiário experimental 
Moacir Ferreira Lima, situado no campus experimental da Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR), no período de Agosto de 2014 à Junho de 
2015. A partir do apiário experimental percorreu-se mensalmente o raio de 
1500 metros observando, no período matutino, os visitantes encontrados 
nas plantas em antese. Os visitantes florais foram estudados por 
observações diretas, através de registros por fotografias e anotações em 
fichas de campo, e quando possível, foi coletado um espécime de cada 
visitante por planta, com o auxílio de um puçá para captura ativa. Os 
espécimes foram acondicionados em potes plásticos para posterior 
identificação no Laboratório de Horticultura Tropical e Apicultura (LaHorTA). 
Foram encontradas 130 espécies vegetais em antese, onde 68% das 
plantas foram encontradas com visitações. O Levantamento de visitantes 
somou se um total de 295 indivíduos, pertencentes a oito Ordens, 
observando se predominância da Ordem Hymenopeta, dentro dela a família 
Apidae foi a mais representativa (41,3%), sendo 21% representado por Apis 
mellifera. No decorrer do estudo os resultados obtidos referentes aos 
recursos coletados pelos visitantes atingiram uma porcentagem de 29% 
para coleta de néctar, 46% de pólen e 38% resina. As abelhas são insetos 
importantes como visitantes florais, podendo indicar o potencial da região 
para a produção apícola. Palavras-chave: Recursos vegetais. Plantas em 
antese. Abelhas.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
Os recursos florestais exercem papeis relevantes às sociedades 
contemporâneas nas dimensões ambientais, sociais, econômicos, dentre 
outras funções essenciais à manutenção da vida na terra. É no âmbito da 
gestão dos recursos florestais que este estudo se insere, dado ao processo 
de descentralização da União para os estados, como já previsto nos artigos 
23 e 24 da Constituição Federal de 1988, que somente viera a se consolidar 
entre os anos de 2006 e 2011. Como parte do projeto “Gestão florestal na 
Amazônia brasileira”, este trabalho tem como objetivo analisar as políticas 
públicas destinadas ao uso e proteção dos recursos florestais na Amazônia 
Legal, sob a égide dos instrumentos legais que permeiam a temática 
florestal. Os referenciais teórico-metodológicos que orienta o estudo são as 
funções de Estado na área florestal e os fundamentos de política florestal, 
propostos por Silva (2001), Rocha (2007) e Rocha e Silva (2009), e as 
funções das florestais evidenciadas pela FAO (2005; 2010). Os dados e 
informações sobre conteúdo de política florestal (planos, programa, leis, 
decretos etc.) foram levantados juntos aos órgãos oficiais da União, dos 
estados pertencentes a Amazônia Legal, responsáveis pela gestão florestal. 
Ao longo da pesquisa foi possível perceber que todos os estados tratam do 
tema florestal, no entanto, também é perceptível inúmeras discrepâncias 
entre os estados quanto ao conteúdo de política florestal, o que será 
sistematicamente identificado nas análises a serem empreendidas na 
pesquisa em curso, o que permitirá evidenciar as convergências e 
divergências da gestão florestal entre os estados da região amazônica. A 
falta consonância entre os arcabouços legais dos estados certamente 
enfraquecerá a gestão dos recursos florestais no bioma como um todo, o 
que pode contribuir para o avanço do desmatamento e degradação das 
florestas, além de inviabilizar as oportunidades de promoção das atividades 
florestais sustentáveis. 
Palavras-chave: Amazônia. Governança florestal. Política florestal. 
Fonte de financiamento: CNPq; PROPESQ/UNIR. 
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RESUMO 
 

O pirarucu é uma espécie carnívora demanda elevados níveis de proteína 
bruta na dieta tornando o custo com a alimentação mais elevado. Objetivou-
se avaliar o desempenho produtivo de pirarucu em diferentes sistemas de 
alimentação, cultivados em viveiro escavado. Foi desenvolvido na base de 
piscicultura Carlos Eduardo Matiaze da Universidade Federal de Rondônia, 
no período de agosto de 2014 a julho de 2015, utilizando viveiro escavado 

com profundidade média de 1,5m e de      . Foram utilizadas 15 hapas 
de 48m² e 60 juvenis de Arapaima gigas de aproximadamente 500 gramas, 
distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em cinco 
tratamentos com três repetições, contendo 4 animais por hapa. Foram 
realizadas avaliações biométricas e analises limnológicas. Aos 110 dias 
foram fornecidos os níveis de proteína bruta 36, 38, 40, 42 e 45 %, com 
posterior redução nos teores de proteína bruta formando-se os sistemas de 
alimentação: S36-32, S34-38; S36-40; S38-42; S45-40. Os sistemas de 
alimentação proteicos influenciaram (P<0,05) o desempenho produtivo do 
pirarucu. O peso médio em 110 dias mostrou-se melhor desempenho para o 
sistema de alimentação, com nível de 40% PB, onde obteve peso máximo 
de 4.441 gramas. Já o ganho  de peso em 110 dias, a ração com teor de 
proteína bruta de 40%, demonstrou o melhor ganho de peso (P<0,05), de 
3.934 g. Aos 310 dias de cultivo o sistema de alimentação S40-36% de PB 
apresentou valor de 9,076 g ficando com 13,63 % a mais em ganho de 
peso, mesmo assim sendo estatisticamente semelhantes (P<0,05) aos 
sistemas S36-32, S38-34 e S42-38 que apresentaram média de 7,987 g e 
foi superior ao sistema S45-40, com 6,714 g. Os parâmetros limnológicos 
apresentaram valores dentro da faixa ideal para o cultivo, exceto no período 
de 30 dias em que a água passou por eutrofização. Aos 110 dias de cultivo 
que antecedem a eutrofização da água, o sistema S40-36, apresentou o 
melhor desempenho produtivo. Já aos 310 dias nenhum dos sistemas 
diferiram entre si. 
Palavras-chave: biometria, ganho de peso, taxa de crescimento. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR/CNPq, Nutrizon Alimentos, Mar & 
Terra. 
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RESUMO 

 
Os compostos nitrogenados são identificados como os maiores produtos 
metabólicos na piscicultura, a amônia total é o principal produto final, ao 
tentar se adaptar ao ambiente estressante os organismos aquáticos gastam 
muita energia, o que, em consequência, reduz o seu desenvolvimento e 
consequentemente a produção piscícola. O tambaqui (Colossama 
macropomum) tem se destacado na piscicultura nacional pela sua grande 

rusticidade e características propicias para criação em cativeiro. Objetivou-
se com este trabalho determinar a concentração letal para 50 % da 
população testada (CL50) e identificar os efeitos subletais da amônia não 
ionizada (NH3) frente a juvenis de tambaqui. Os testes foram realizados no 
Laboratório de Pesca e Aquicultura do Campus de Presidente Médici - 
UNIR, tendo duração de 96 h, no qual foram testadas as seguintes 
concentrações de NH3 (em mg.L

-1
): 1,2; 2,4; 4,8; 9,6 ; 19,2; 38,4; 76,6 e 

153,2, cada uma com três repetições. Foram utilizadas 24 unidades 
experimentais sendo cada uma composta por uma caixa de PVC com 30 
litros de água, com sistema de aeração constante e dez juvenis. Verificou-
se que os juvenis submetidos ao tratamento de 153,2 mg.L

-1
 morreram nas 

primeiras quatro horas, e no tratamento de 76,6 mg.L
-1

 apresentaram taxa 
de mortalidade de 100% em sete horas. Nos demais tratamentos os peixes 
não morreram, o que sugere que o tempo de exposição não exerceu grande 
influência na mortalidade e sim a concentração. O valor da CL50 obtido foi 
de 29,78 mg.L

-1
, as análises fico-químicas como (pH, temperatura, e 

oxigênio dissolvido) estiveram dentro da legislação (CONAMA357/05) para 
o cultivo de peixes, já o parâmetro de condutividade esteve acima do 
permitido pela referida legislação, consequência da adição de cloreto de 
amônio (NH4Cl) para realização do experimento. Concluí-se então que os 
juvenis de tambaqui, são resistente a altas concentrações de amônia não 
ionizada (NH3), uma vez que a CL50 determinada foi 5,3 vezes maior do que 
preconiza a Resolução CONAMA357/05 de 5,6 mg.L

-1
 de NH3 em águas 

doces onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de consumo 
intensivo para a faixa de pH de realização deste experimento. 
Palavras–chave: Tambaqui. Amônia. Concentração Letal. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
A proteína é o nutriente de maior custo nas rações formuladas para peixes, 
uma vez que seu nível nas dietas é relativamente alto quando comparados 
aos níveis proteicos de rações para outros animais. Para os juvenis de 
pirarucu, o teor de proteína bruta na ração pode ser de até 55 % 
influenciando os custos finais de produção desta espécie. Esta pesquisa 
teve por objetivo obter os indicadores econômicos de custo de produção 
na atividade produtiva da espécie Arapaima gigas. Foi desenvolvido no 
período de agosto de 2014 a julho de 2015.  Foi utilizado viveiro escavado 

com profundidade média de 1,5 m e de 931   , sendo construídas 15 

hapas de 48 m². Foram utilizados 60 juvenis de Pirarucu com peso corporal 
médio inicial de 500 gramas, distribuídos em delineamento inteiramente 
casualizado em cinco tratamentos com três repetições, contendo quatro 
animais por hapa. Até 110 dias os peixes receberam rações contendo 
diferentes níveis de proteína bruta (PB): 36, 38, 40, 42 e 45 %, com 
posterior redução nos teores de PB formando-se os sistemas de 
alimentação: S36-32, S34-38; S36-40; S38-42; S45-40. Os indicadores 
econômicos foram mensurados com base nas avaliações biométricas de 
110, 225 e 310 dias. Os custos foram levantados tomando como base o 
preço da ração e dos animais. De forma geral o animal corresponde, no 
início da atividade, a mais de 80 % do custo de produção e na medida em 
que evolui o período de cultivo reduz-se a participação do animal na 
composição do custo. Aos 310 dias o dispêndio como o animal foi de 19 % 
para os sistemas S40:36, S42:38 e S45:40, coincidindo com o término do 
cultivo. O ponto de nivelamento revelou que o peso, economicamente 
viável, para finalizar o cultivo foi de 6 e 7 kg, nos sistemas S40:36 e S36:32, 
respectivamente. O sistema com os menores teores de PB, S36:32 
apresentou maior retorno econômico aos 165 dias de cultivo (R$ 1, 38 por  
quilo de peixe produzido) o que pode resultar para sistemas comerciais de 
cultivo em um montante de R$ 13.800,00 por hectare. 
Palavras-chave: lucro, ganho de peso, proteína bruta, viabilidade econômica 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR/CNPq, Nutrizon Alimentos, Mar & 
Terra. 
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RESUMO 

 
É necessário compreender melhor a dinâmica dos processos ecológicos 
relativos às particularidades da região quanto à produção de biomassa com a 
biodiversidade da fauna edáfica nos solos florestais. O objetivo deste trabalho 
será o de determinar potenciais invertebrados bioindicadores do solo em 
ecossistema de floresta natural e antrópico. Determinar o gradiente de 
biodiversidade da fauna edáfica na Floresta do Campus da UNIR no município 
de Guajará Mirim - RO. Determinar correlações entre os dados resultantes dos 
parâmetros químicos com os biológicos nos solos em 2  setores constituídos  de  
10 amostras de solo e 10 de Serrapilheira cada de. Verificar a distribuição de 
uma área florestal abundância proporcional dos potenciais bioindicadores do 
solo, ao longo do gradiente da  biodiversidade obtida das amostras da mesma 
floresta. Determinar o grau de estabilidade ecológica da floresta do Campus de 
Guajará Mirim-RO, representada pelos parâmetros constituídos nesta pesquisa. 
Serão definidas 2 áreas amostrais constituidas, na Floresta Natural do Campus 
de Guajará Mirim-RO. Serão alocadas aleatoriamente 12 áreas amostrais 
(quadracts) de 9 m² cada, sendo nove localizados no interior da Floresta de 
característica de regeneração natural situado no campus da UNIR de Guajará- 
Mirim, e três entre a área florestal e a sede deste campus da UNIR de Guajará 
Mrim. Os quadracts terão as dimensões       sendo então 12 áreas amostrais 
x 9m2, o que corresponderá a 108 m2. Em cada área amostral (quadract) será 
realizado a coleta de 9 amostras de solo por local , num total de 12 áreas por 
estação climática do município de Guajará-Mirim /RO. Assim no intervalo de um 
ano será quantificada a população da fauna edáfica e sua posterior identificação 
dos espécimes à nível de ordem taxonômica e também para alguns espécimes 
de fácil identificação à nível de  família  taxonômica. Neste trabalho somente 
será considerado para avaliação o grupo dos invertebrados do solo. Será 
efetuada a coleta de amostras de solo considerados para um volume de 2 kg de 
solo por amostra abrangendo uma única profundidade até 15 cms de 
profundidade considerada para avaliação. Será considerada também amostras 
obtidas da camada de resíduos vegetais existentes na superfície      do solo e 
conhecida como serrapilheira. O procedimento metodológico de análise será o 
referente ao método da Fertilidade e Biologia dos Solos Tropicais TSBF o qual 
consiste em identificar os espécimes em uma bandeja de 1m de comprimento 
por 1m de largura por 10 cm de profundidade  com 4  lupas estereoscópicas  
com ocular de 10 vezes de aumento.  
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RESUMO 

 
Campina na região amazônica ainda é muito discutido, desde a observação 
feita por Martius em 1818 na Serra do Espinhaço (MG), de uma vegetação 
que crescia sobre areia branca. Muito embora exista dúvidas sobre a 
empregação do termo, na Amazônia, o termo campina se refere a 
paisagens caracterizadas por possuir vegetação de porte baixo e aberta. 
Ocorre sempre em áreas de areia branca e pode ser considerado um 
ambiente de pouca biomassa. Grande número de espécies exclusivas 
(Clusia, Cladonia e outras). O conhecimento da flora das Campinas em 
Rondônia está reduzido aos estudos de Impactos Ambientais realizados no 
Estado de Rondônia através do Planafloro ou mais recente com a 
caracterização de duas campinas do estado de Rondônia, sendo assim este 
trabalho teve como objetivo estudar a flora da campina de Tabajara-RO. O 
estudo foi realizado no distrito de Tabajara á 60km do Munícipio de 
Machadinho d’Oeste, sendo realizadas duas expedições para as coletas. A 
identificação em família, em alguns casos em gênero e outros em espécie, 
foram realizados de acordo com a APG III. Para esse fim foi utilizada as 
amostras já secas e a literatura disponível. Nas 214 coletas realizadas 
durante o levantamento florístico, obteve-se um total de 127 espécies, 
distribuídas em 41 famílias e 39 gêneros. Foram identificadas até o nível 
específico 25 amostras. As campinas de Tabajara – RO apresentam uma 
vegetação rica em Eriocaulaceae, Poaceae, Malpighiaceae, Rubiaceae e 
Clusiaceae. E alguns gêneros pertencentes a essas famílias encontrados 
nessa região se desenvolvem também em outras vegetações, sugerindo 
que esses gêneros são derivados predominantemente de outra região. Um 
indicador relevante e caracterizador de identificação do habitat de campina 
é a presença do líquen do gênero Cladonia. As campinas amazônicas são 
habitats que apresentam grande carência de informações florísticas e 
ecológicas. Neste sentido, os estudos sobre campina devem serem 
intensificados, relacionando a vegetação a diversos fatores ecológicos. 
Palavras chaves: Biodiversidade. Amazônia. Florística. Vegetação. Areia 
Branca. 
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RESUMO 
 

Intoxicações experimentais realizados com P. marcgravii, em ovinos, 
demonstraram que esta espécie possui a mesma sensibilidade dos bovinos à 
intoxicação. Os achados patológicos nos ovinos são semelhantes aos 
observados nos bovinos, tanto nos casos naturais como experimentalmente. 
Entretanto, quando administradas em doses não letais de P. marcgravii, por 
períodos prolongados, os ovinos, apresentam alterações caracterizadas por 
fibrose cardíaca. Para alcançar os objetivos propostos no projeto foram 
utilizados 12 ovinos, de ambos os sexos, com idade entre 9 a 18 meses. Os 
ovinos foram divididos em três grupos. O grupo 1, formado por seis (06) ovinos, 
receberam a P. marcgravii nas doses de  6,2;7,2;3,8;3,2; 1,8 e 1,3, dividas em 5, 
13, 17, 19 e 21 administrações dia. O grupo 2, composto por três (03) animais 
foram intoxicados com folhas de P. marcgravii, dessecada, com a ação inibitória 
da acetamida. O grupo 3, composto por três ovinos foi o grupo controle. Todos 
os ovinos intoxicados apresentaram inicialmente anorexia, recusa a ingerir a 
ração com a planta, tremores musculares, queda repentina após a 
movimentação, letargia, taquicardia e taquipneia. Doses acima 0,6g/kg de p.c de 
P. marcgravii, causaram os sinais clínicos da intoxicação após 4 administrações 
de 0,2g/kg, porém, a morte ocorreu com doses superiores a 1g/kg. Quando 
administrada dose inferiores 0,1g/kg de p.c. por dia não foram observados sinais 
da intoxicação. Quando administrada doses não letais de 0,2g/kg de P. 
marcgravii, em sete (07) administrações/dia, com efeito protetor da acetamida, 
na dose 0,4g/kg, os sinais clínicos foram leves e se caracterizaram por anorexia, 
letargia e leve tremores musculares. Porém, quando a relação de P. marcgravii 
e acetamida foi de 0,3g/kg de planta para 0,4g/kg de acetamida ocorreu os 
sinais clínicos e a morte. Os ovinos 1 ,3 e 4 intoxicados com doses não letais de 
P. marcgravii, sem o efeito antagônico da acetamida apresentaram áreas de 
necrose de miocítos cardíacos, com áreas de proliferação fibroblastos e os rins 
degeneração hidrópico-vacuolar dos túbulos uriníferos contorcidos distais. 
Administrações de doses não letais de P. marcgravii por um período superior a 
cinco dias podem causar lesões de necrose e fibrose cardíacas em ovinos e a 
causa destas lesões são as altas concentrações de ácido monofluoracetico 
presentes na planta. 
Palavras-chave: acetamida. Ovinos. Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 
A ovinocultura é uma atividade importante, principalmente para as 
pequenas propriedades.  No entanto, um entrave para esta atividade é o 
período de secas, em que os animais sofrem com a deficiência forrageira 
em quantidade e qualidade. Nestes períodos, a utilização de subprodutos 
pode ser uma opção viável para manter a qualidade nutricional fornecida 
aos animais. Como alternativa tem-se, na região, resíduo das indústrias 
frutíferas, como acerola, maracujá, abacaxi, cupuaçu e laranja, que 
apresentam rendimento bastante considerável de resíduo e que podem ser 
utilizados na alimentação animal. Neste sentido, objetivou-se avaliar a 
utilização de diferentes resíduos da indústria frutífera na alimentação de 
ovinos sobre o desempenho e comportamento ingestivo. Foram utilizados 
15 ovinos recebendo diferentes resíduos (abacaxi, acerola e cupuaçu) na 
proporção de 75% da dieta e 25% de grão de milho moído. No desempenho 
avaliou-se o ganho de peso e consumo, através das pesagens. O 
comportamento ingestivo foi realizado em 2 períodos de 48 horas 
consecutivas, com observações visuais a cada 5 minutos. O delineamento 
utilizado foi inteiramente casualizado. Os dados foram submetidos à análise 
de variância e a comparação das médias pelo teste “t”, ao nível de 5% de 
significância. Os animais que receberam o resíduo abacaxi tiveram 
consumo de matéria seca superior (588,1 g) em relação aos animais que 
receberam o resíduo da acerola (352,9 g) e cupuaçu (372,3 g), ambos com 
semelhante consumo. Os animais que receberam abacaxi apresentaram 
maior peso final em comparação aos alimentados com acerola e cupuaçu, 
obtendo ganhos de peso médio diário de 55,8 g/dia. No entanto, os animais 
que receberam a dieta com resíduos de acerola e cupuaçu apresentaram 
perda de peso corporal, na ordem de 31,9 e 71,6 g/dia, respectivamente, 
possivelmente pelo baixo consumo  e pela deficiência em alguns nutrientes. 
O resíduo de acerola promoveu maior tempo de ruminação, já o resíduo de 
cupuaçu gerou maior tempo de ócio e o tempo de alimentação foi 
semelhante para os resíduos de abacaxi, acerola e cupuaçu. 
Palavras-chave: Abacaxi. Acerola. Cupuaçu.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR/CNPq. 
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RESUMO 

 
A pesquisa foi realizada nos municípios que compõem o Território da Zona 
da Mata de Rondônia, com o objetivo de contribuir para a melhoria do 
sistema de condução e dos aspectos fitossanitários de pomares de citros. 
Foi empregado como instrumento de coleta de dados, um questionário do 
tipo semiestruturado contemplando as seguintes variáveis: escolaridade; 
idade; religião; número de membros da família; tipo e conforto das 
moradias; renda familiar e saneamento básico. Quanto aos aspectos 
agronômicos foram pesquisados a área de plantio; área cultivada; a 
produtividade; as práticas culturais; os métodos de propagação; as 
fitodoenças mais frequentes; os métodos de controle fitossanitário 
empregados; as boas práticas de aplicação de agrotóxicos e a 
comercialização das frutas. Os resultados encontrados demonstraram, no 
universo da pesquisa, que nenhum citricultor possui ensino superior e cuja 
idade encontra-se na faixa superior a 50 anos, e em média, há 4 pessoas 
por residência. Constatou-se residências em alvenaria e dotadas de rede 
elétrica, e os efluentes domésticos, destinados às fossas sépticas. Não há 
recolhimento de resíduos domésticos em nenhuma propriedade pesquisada 
e a água utilizada provém de poços amazônicos. Como na primeira 
pesquisa realizada em 2013/14, a maioria dos citricultores são proprietários 
e exploram uma área entre 21 a 30 ha. As frutas são comercializadas 
informalmente.  
Palavras-chave: Doenças. Fitossanidade. Diagnóstico Socioeconômico. 
Métodos culturais.  
Fonte de financiamento: PIBIC/UNIR/CNPq. 
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RESUMO 

 
Muitos aspectos da interação entre átomos e lasers podem ser descritos 
pelas equações de Bloch baseadas em teoria semi-clássica, onde os 
átomos são tratados pelo formalismo quântico enquanto que os campos são 
tratados pelo formalismo clássico. A excitação de átomos por um trem de 
pulsos de laser ultracurtos é um caso interessante, que combina aspectos 
do domínio do tempo e da frequência, onde o trem é visto como uma 
grande quantidade de modo, separados em frequência por um valor fixo, 
conhecido como pente de frequências ópticas. Em um pulso com chirp, a 
frequência de oscilação do campo elétrico varia com o tempo, o que leva a 
diferentes grupos de frequências dentro do pulso a viajarem em velocidades 
diferentes, deformando o pulso conforme ele se propaga no meio. Pulsos 
com chirp tem tido uma enorme variedade de aplicações, como no controle 
coerente em átomos de rubídio ultrafrios. Neste trabalho, investigamos 
teoricamente a excitação coerente de átomos de rubídio por um trem de 
pulsos de femtossegundos a uma taxa de 100 MHz, com ênfase na 
transição 5S – 5P. Para isso, usamos o formalismo da matriz densidade 
aplicado a um sistema de dois níveis, onde a evolução temporal das 
populações atômicas foi calculada através da solução das equações de 
Bloch. Essas equações foram resolvidas numericamente, com o algoritmo 
de Runge-Kutta de quarta ordem, através de um programa que 
desenvolvemos nas linguagens Maple e Javascript. Analisamos a 
dependência da excitação atômica quanto à frequência de Rabi dos pulsos 
e quanto à ressonância atômica, para pulsos inicialmente sem chirp. Por 
fim, investigamos o efeito do chirp linear na excitação, onde usamos pulsos 
com as seguintes varreduras em frequência: 25 MHz/us e 100 MHz/us. 
Observamos que o chirp interfere drasticamente na evolução temporal das 
transições atômicas, provavelmente devido à mudança na configuração do 
pente de frequências, fazendo com que a amplitude do modo do pente em 
ressonância com o sistema atômico diminua com o tempo, reduzindo a 
eficiência da transição. Para um chirp de 100 MHz/us, observamos um 
comportamento cíclico na excitação, com periodicidade de 
aproximadamente 3,3 us. 
Palavras-chave: Bloch. Chirp. Pulsos.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR. 
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RESUMO 

 
O pirarucu é uma espécie carnívora com exigências nutricionais de até 52 % de 
proteína bruta na dieta de alevinos com impacto direto no custo da alimentação. 
Altas taxas de arraçoamento no cultivo de alevinos de Pirarucu, além de 
inviabilizar economicamente pelo custo da ração, podem alterar a qualidade da 
água pelo excesso de resíduos aportados ao meio aquático ricos principalmente 
em nitrogênio, cálcio e fósforo. Desta forma, o objetivo com este trabalho foi 
avaliar o desempenho produtivo e econômico de juvenis de pirarucus (Arapaima 
gigas) cultivado sob diferentes taxas de alimentação. Utilizou-se 180 alevinos 
distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em cinco diferentes 
taxas de alimentação (4 %, 5 %, 6 %, 7 % e 8 % do peso corporal) e 3 
repetições ou hapas, totalizando 12 peixes em cada hapa, avaliados de 500 g a 
1000 g de peso corporal. As hapas foram alocadas em viveiro escavado de 1000 
m 3 dotadas de comedouros individuais. Os animais foram alimentados com 
ração comercial extrusada com 40 % de proteína bruta fornecida 3 vezes ao dia. 
Realizou-se o monitoramento limnológico quinzenal de condutividade elétrica, 
temperatura, oxigênio dissolvido e pH da água do viveiro que mantiveram-se 
dentro dos valores médios recomendados ao cultivo do pirarucu. Em todos os 
tratamentos os juvenis apresentaram um bom desempenho e boa conversão 
alimentar. As médias finais para comprimento da cabeça e comprimento total 
foram 12,6 cm e 53,5 cm respectivamente. Não houve diferença no desempenho 
produtivo de alevinos de pirarucu em relação às diferentes taxas de alimentação 
(P>0,05). Aos 60 dias de cultivo os alevinos apresentaram peso final médio de 
1259,0 g e ganho de peso com média de 778,1 g, ganho de peso médio diário 
de 12,8 g/dia e 1,5 de conversão alimentar. Independente da taxa de 
alimentação a receita liquida foi negativa com valores que vaiaram de R$ 11,10 
a R$ 13,70, mostrando o grande impacto do valor de mercado do alevino sobre 
o custo operacional total, sendo inviável a comercialização do Pirarucu nesta 
fase por peso corporal. Sugere-se que estes animais permaneçam por mais 
tempo no sistema de cultivo, sob um manejo alimentar com taxas de 
arraçoamento igual ou abaixo de 4% de peso corporal, a fim de diluir o custo 
inicial do alevino. Seria importante o maior conhecimento e eficiência na 
reprodução do pirarucu a fim de viabilizar economicamente a produção de 
alevinos.  
Palavras-chave: Nutrição, Peixes carnívoros, viabilidade econômica.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR/CNPq, NUTRIZON Ltda. 
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RESUMO 

 
O plano de trabalho está vinculado ao projeto Hidrelétricas do Rio Madeira: 
análise sobre (re)organização do território no Alto Rio Madeira. O objetivo é 
identificar as tensões sobre as unidades de conservação (UC’s) localizadas na 
área de influência da hidrelétrica de Jirau, instalada no município de Porto 
Velho/Rondônia. Sendo elas: Floresta Nacional (FLONA) do Bom Futuro, 
Estação Ecológica (ESEC) Antônio Mujica Nava e Serra Três Irmãos, Floresta 
Estadual de Rendimento Sustentável (FERS) Rio Vermelho A e B. Para 
identificar as tensões, sobre as UC’s, a metodologia foi desenvolvida sobre a 
incompatibilidade entre o uso planejado e o uso efetivo. Neste sentido a análise 
pautou-se nos decretos de criação e alterações nas UC’s; comparação de 
imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em 
uma escala temporal de dez em dez anos (1990 até 2011). Os resultados 
apontam que, as UC’s, perderam cerca de 641,84 hectares de sua cobertura 
vegetal no interior dos seus limites, e cerca de 1.231,19 hectares nas de zonas 
amortecimento. A ocupação nestas UC’s e a instalação das usinas no Rio 
Madeira, resultaram num processo de reorganização destas unidades com a 
incorporação total das ESEC Antônio Mujica Nava e FERS Rio Vermelho B e 
parcialmente a ESEC Antônio Mujica Nava e FERS Rio Vermelho B ao Parque 
Nacional Mapinguari. Já a parte da FLONA do Bom Futuro foi cedida ao Estado 
de Rondônia, o que já era de interesse do Governo de Rondônia para efetivar a 
ocupação de cerca de 5.000 habitantes que havia invadido a FLONA, o que deu 
origem ao povoado de Rio Pardo, conforme a lei complementar n° 12.249, de 
11/07/2010. Conclui-se que embora as UC’s sejam uma das estratégias para a 
proteção dos recursos naturais na Amazônia, nas UC´s em análise tem sido 
registrados tensões, relacionadas as redefinição de seus limites, potencializado 
pelo desmatamento devido às ocupações irregulares e as “maleabilidade” 
institucional, para atender interesses na acomodação do reservatório formado 
pela hidrelétrica de Jirau, evidenciando o desacordo com legislação n° 9.985-
Sistema Nacional de Unidades de Conservação-SNUC e Zoneamento 
Socioeconômico e Ecológico-ZSEE, o que compromete a proteção dessas áreas 
e descaracterizando-as.  
Palavras-chave: Hidrelétricas. Unidades de Conservação. Tensão.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR. 
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RESUMO 

 
A pesquisa foi realizada em municípios do Território Zona da Mata de 
Rondônia. Com o auxílio de um questionário buscando compreender a 
economia do produtor, e também foi feito registros fotográficos dos 
principais sintomas de pragas e doenças encontrados nos pomares, para 
posterior verificação na literatura de possíveis doenças. Foram abordadas 
questões econômicas como renda mensal do produtor, outras fontes de 
renda além das frutas. Locais onde são comercializadas as frutas. Como os 
produtores reagem na apresentação de doenças, pragas e plantas 
daninhas, levando em consideração o uso de agrotóxicos nas plantações e 
o seu devido manuseio como também o destino das embalagens. Principais 
sintomas de doenças e pragas nas lavouras de cupuaçu, em lavouras de 
mamão, plantações de melancia, de banana, de maracujá, de goiaba, 
lavouras de acerola e de laranja. Foram relatadas informações sobre as 
áreas de plantio das frutas sobre a área total de terras do produtor. 
Questões como análise de solos, o sistema que é usado na irrigação das 
lavouras, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), etc. foram 
apresentadas ao produtor. Além de questões básicas como escolaridade, 
tipos de moradia, rede elétrica, etc. Foram abordados assuntos inerentes ao 
tempo de moradia que o produtor possui na propriedade, a quantidade de 
membros e quantos destes trabalham diretamente na propriedade, o 
sistema de cultivo que o produtor utiliza em sua lavoura, onde são 
adquiridas as sementes/mudas, o que levou o produtor a trabalhar com 
determinada fruta e problemas que o produtor enfrenta na comercialização.  
Palavras-chave: fitossanidade. Contaminação. Citros.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

A piscicultura vem crescendo de forma significativa no estado de Rondônia, 
o município de Ariquemes-RO se destaca por ter um grande número de 
produtores e pela intensa produção do Tambaqui (Colossoma 
macropomum). Com esse crescimento e a interferência antrópica, diversos 
problemas de cultivo foram surgindo, dentre eles o crescimento 
desordenado de macrófitas aquáticas que ocasiona um ambiente de 
competição por oxigênio e espaço entre plantas e organismos cultivados, 
podendo assim, ocasionar grandes prejuízos ao piscicultor. Este trabalho 
objetivou investigar o uso de agrotóxicos no controle de macrófitas 
aquáticas pelos piscicultores da região de Ariquemes-RO através de 
questionário semi-estruruado aplicado aos piscicultores associados à 
Cooperativa dos Produtores de Peixe da Região de Ariquemes LTDA. Estes 
foram abordados com relação aos agrotóxicos utilizados, tempo de 
utilização, indicação e local de uso em suas pisciculturas. Os resultados 
obtidos demonstram que 47% dos produtores entrevistados utilizam 
agrotóxicos em suas pisciculturas, sendo essa utilização mais comum nos 
taludes (85,7%), havendo também a utilização na lâmina de água (14,3%); 
com relação a indicação do uso esta foi realizada por técnicos (14,28%), 
amigos (28,57%), lojas ou vendedores (28,57%) ou pela auto indicação 
(28,57%); com relação aos agrotóxicos relatados como mais utilizados, 
estes foram o Glifosato (Roundup) (100%) e o Dicloreto de Paraquate 
(Tocha) (14,28%); 53% relataram que a frequência de aplicação é anual e 
47% semestral; sobre o histórico de uso nas pisciculturas 28,57% utilizam a 
um ano, 28,57% a três anos, 14,28% a cinco anos, assim como 14,28% 
fazem uso a dez anos. O uso de agrotóxicos nas pisciculturas na região de 
Ariquemes-RO existe, seja o uso direto nos tanques de piscicultura ou nas 
atividades do entorno, a variedade dos produtos utilizados e a falta de 
informação e a busca por informações dos produtores quanto à utilização e 
as possíveis consequências desse uso indiscriminado também foi 
identificado. 
Palavras chaves: Agrotóxicos. Piscicultura. Macrófitas aquáticas.  
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RESUMO 

 
A tricomonose é uma doença venérea de bovinos causada por um 
protozoário flagelado denominado Tritrichomonas foetus (T.foetus). A 
transmissão de T. foetus se dá por via sexual e as fêmeas se infectam após 
a cópula com touro infectado ou vice-versa, quando ocorre infecção em 
quase 100% dos casos. O touro, por ser hospedeiro assintomático, é 
considerado o principal disseminador e por isso é mais importante na 
difusão e manutenção da doença em um rebanho. Baseado nisto, o objetivo 
deste trabalho foi pesquisar a existência do protozoário T. foetus em 
machos bovinos de diferentes idades na região da zona da mata 
rondoniense.  Para isso, foram avaliados 187 animais, distribuídos de 
acordo com a idade: garrotes com idade entre 12 a 24 meses (n=87) e; 
touros com idade acima de 24 meses (n=100). O lavado prepucial dos 
animais foi coletado e colocado em tubo contendo meio de transporte 
Lactopep; este material foi remetido ao Laboratório de Parasitologia Animal 
do Instituto Biológico de São Paulo em temperatura ambiente. No 
laboratório o diagnóstico foi realizado por identificação direta do protozoário 
ao microscópio ótico e Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). A partir 
dos laudos recebidos do Laboratório de Parasitologia Animal observou-se 

que todos os 187 machos coletados apresentaram resultado negativo para 
T. foetus. Diversos fatores podem ter influenciado este resultado, 
merecendo destaque o fato que os machos coletados pertencem a 
propriedades com um excelente manejo sanitário; a dificuldade na 
realização do lavado prepucial, que exige uma perfeita contenção dos 
animais, determinou a escolha de propriedades rurais diferenciadas. A 
escolha das propriedades pode, portanto, ter mascarado a real situação dos 
rebanhos regionais em relação à presença da tricomose genital. Os 
resultados deste trabalho sinalizam que fatores socioeconômicos, como o 
manejo, podem ser determinantes na ocorrência desta patologia em 
machos bovinos criados extensivamente. Palavras-chave: Bovinos. 
Rondônia. 
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RESUMO 
 

A exposição humana aos campos eletromagnéticos com o avanço da tecnologia 
passou a ser considerada pelas organizações internacionais, um ponto de 
preocupação. Existem as fontes naturais, como os campos resultantes de 
descargas atmosféricas, de descargas eletrostáticas, de magnetismo da crosta 
terrestre e de fenômenos espaciais que induzem correntes elétricas na 
atmosfera e no solo causando o surgimento deles. Mas as fontes não naturais, 
que são os campos gerados por equipamentos do sistema elétrico de potência 
presentes em usinas, subestações e linhas de transmissão de alta tensão, 
podendo neste último caso exceder os níveis de sua intensidade aos limiares 
considerados seguros para a saúde humana, de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde que tem por referência os estudos da Comissão Internacional 
de Proteção Contra Radiação Não Ionizante - ICNIRP. Considerando este 
problema, estudos envolvendo o desenvolvimento de novas tecnologias para 
monitoramento desses campos são cada vez mais visados por estudantes e 
pesquisadores. Nesse contexto, idealizou-se o desenvolvimento do protótipo 
para monitoramento contínuo de Campo Elétrico gerado pela linhas de 
transmissão de alta tensão. Uma das primeiras atividades realizadas foi  o 
dimensionamento dos sensores. Propuseram-se um arranjo capacitivo, este 
arranjo estava composto por capacitores de placas paralelas, distribuídos para 
captar o campo elétrico em três dimensões. Num primeiro momento, o arranjo 
construído foi submetido a uma simulação laboratorial de um campo elétrico 
gerado por alta tensão, que indicaram a relação entre o sinal (tensão) captado 
pelos sensores e a intensidade do campo elétrico existente. Os níveis de tensão 
obtidos nos sensores de campo elétrico, na ordem dos µV até mV fizeram 
necessária a utilização de um estágio de amplificação. O estágio é constituído 
de um amplificador de instrumentação INA122. O amplificador de 
instrumentação foi configurado para operar com um ganho de aproximadamente 
52 dB. A saída do sinal após este estágio, agora na grandeza dos décimos de V, 
passou por mais dois amplificadores comuns LM741, para filtragem e apropriado 
condicionamento do sinal. Para dar continuidade ao projeto é preciso realizar as 
simulações do campo elétrico gerado por fontes de alta tensão, buscando deixá-
lo mais próximo do encontrado no sistema de energia brasileiro, para estreitar a 
relação entre o campo gerado e o campo captado pelo protótipo, diminuindo o 
erro e passando à fase de implementação com um sistema embarcado e 
transmissores que permitam a comunicação com dispositivos móveis remotos. 
Palavras-chave: Campo Elétrico. Monitoramento Contínuo.  
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RESUMO 
 

Este plano de trabalho intitulado “UTILIZAÇÃO DA ESTATÍSTICA 
ESPACIAL NA CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA CASTANHA 
(Bertholletia excelsa)” está inserido no Subprojeto “ESTATÍSTICA 
ESPACIAL DOS IMPACTOS SOCIAMBIENTAIS NO ENTORNO DA TERRA 
INDÍGENA IGARAPÉ LOURDES” que faz parte da linha 1 do Projeto " 
Cartografia indígena, mapeamento participativo, uso e ensino de 
Geotecnologias" . Com efeito, busca-se contribuir para a reflexão da 
produção da castanha (Bertholletia excelsa), por meio da Estatística 
Espacial, a partir da análise dos dados e informações sobre a Terra 
Indígena Igarapé Lourdes (T.I.I.L). Nessa T.I. vivem duas etnias Gavião e 
Arara. A etnia Gavião é composta por onze aldeias, Ikóleóéhj, Bananeira, 
Cacoal, Cascalho, Igarapé Lourdes, Ingazeira, José Antônio, Nova 
Esperança, Teleron, Tucumã e Castanheira, e a etnia Arara e composta por 
duas aldeias, Iterap e Paygap, nesse trabalho utilizou-se apenas dados da 
etnia Gavião.  As análises de dados foram realizadas no Laboratório de 
Geomática e Estatística – LABGET, por meio do software R e do software 
ArcGIS. Para a análise de dados inicialmente realizou-se a estatística 
descritiva dos dados, e aplicou-se o teste de Shapiro-Wilk para verificar a 
normalidade dos dados e posteriormente a Estatística Espacial básica. Os 
dados não seguiram uma distribuição normal, apresentando média  geral de 
produção de 410,29 kg, desvio padrão de 251,77 kg e Coeficiente de 
variação de 61,37%, foi observado maior produção de castanha para aldeia 
Ikóleóéhj da etnia Gavião, com produção anual de 21.271,00 toneladas. 
Verificou-se que o mapa temático com as produções totais em toneladas e a 
média anual em toneladas, possibilita representação da produção das 
castanhas nas aldeias. Pode-se observar que a Estatística Espacial em SIG 
pode auxiliar na representação da localização da produção da castanha 
(Bertholletia excelsa) na T.I.I.L, porém necessita-se de trabalhos futuros 
para georreferenciar as árvores de castanhas e realizar uma análise da 
Estatística Espacial mais aprofundada. 
Palavras-chave: Análise Estatística. Bertholletia excelsa. Indígenas. 
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 
 

Os Sistemas Agroflorestais (SAF’s) surgem, como solução para a 
recuperação de áreas degradadas e redução do desmatamento, mantendo 
a heterogeneidade biológica e o estoque de carbono. Os objetivos deste 
trabalho foi estudo do acumulo de biomassa nos estratos em três SAF’s e 
analise da receita financeira da implantação de sistemas agroflorestais na 
região, considerando a geração e comercialização dos créditos de carbono. 
A área em estudo está localizada no Município de Rolim de Moura/RO. 
Para estimar o estoque de biomassa foi realizado um levantamento por 
censo em área de um hectare, obtendo o diâmetro a altura do peito (DAP) 
(cm) e a altura das plantas (m) que apresentaram DAP≥5 cm. Para o 
cálculo da biomassa foi utilizado o método indireto. Foram inventariados 
2.324 indivíduos dentre elas 20 são palmeiras. As espécies que mais se 
destacaram em quantidade de indivíduos dentre os SAF’s foram Cupuaçu 
(Theobroma grandiflorum) devido ao fruto ser muito valorizado no mercado 
da região, Seringueira (Hevea brasiliensis) pelo látex e a madeira, Só Brasil 
(Rustia sp.) e Garapa (Apuleia leiocarpa) também pela madeira. 
Posteriormente os indivíduos foram classificados por famílias botânicas 
foram quantificado sua biomassa e convertidos em carbono e por fim 
transformados em carbono equivalente. Onde para a obtenção dos valores 
monetários foi encontrado a cotação de carbono em euros e posteriormente 
convertidos em dólares norte-americanos. Os SAF’s em estudo 
sequestraram 578,82 t de CO2 equivalente, obtendo uma receita anual de 

US$ 394,46, apresentando um acumulo de 90,13, 14,70 e 53,02 Mg C por 
ha. A distribuição da biomassa nos estratos não foi homogênea entre os 
sistemas.  Os sistemas agroflorestais apresentaram capacidade de estocar 
carbono e aumento da capacidade de acumular o carbono na área, 
permitindo a elaboração de projetos e um aumento na renda das famílias. 
Palavra-chave: Biomasssa florestal. Créditos de Carbono. REDD+.  
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RESUMO 
 

O estudo em análise teve como objetivo continuar o monitoramento da 
dinâmica da vegetação e estudar a chuva de sementes em parcelas 
permanentes de trecho de floresta ombrófila aberta submontana, localizada 
no município de Pimenta Bueno/RO (coordenadas geográficas: 
11º44’00,84” S – 61º29’13,24” O), totalizando aproximadamente 95 hectares 
de floresta conservada, sendo amostradas em sete parcelas de 50x50m, as 
quais foram distribuídas de forma sistemática na área e subdivididas em 
175 unidades de 10x10m. Foi realizado o inventário florestal na área, a fim 
de avaliar as mudanças na composição florística o incremento e as taxas de 
ingresso e de mortalidade dos indivíduos com DAP ≥ 10cm. Para a chuva 
de sementes foram instalados 35 coletores de 1m² cada, confeccionados 
com malha fina de nylon e distribuídos de forma aleatória nas parcelas 
acima mencionadas. A coleta e a triagem das sementes foram realizadas 
mensalmente no decorrer de um ano. A análise dos dados da chuva de 
sementes foi feita a partir da densidade de sementes por unidade de área. 
Observou-se na vegetação a presença de 65 espécies, 60 gêneros e 28 
famílias, sendo as espécies que apresentaram os maiores valores de 
importância na composição florística da área de estudo foram Protium sp., 
Dialium guianense, Tachigali glauca, Mezilaurus itaúba e Geissospermum 
laeve. As taxas de mortalidade obtidas entre os anos de 2013/2014 e 
2014/2015 mostraram-se similares sendo, 2,18 % e 2,64 %, 
respectivamente, enquanto que, para as taxas de ingresso, observou-se no 
primeiro período 4,51 % e no segundo 8,21 %, Na chuva de sementes 
observou-se a presença de 61 espécies, sendo 22 classificadas a nível de 
espécie, 10 a nível de gênero, 6 a nível de família e 23 sementes 
classificadas como morfoespécies (devido a não identificação), a maior 
produção de sementes foi constada no período seco. 
Palavras-chave: Dinâmica. Produção de sementes. Sazonalidade.  
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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 rondonieneses. O presente projeto teve por objetivo realizar estudos 
sobre assembleias de epífitas e hemiepífitas no interflúvio purusmadeira. 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. Neste estudo foram registrados 2043 indivíduos distribuídos em 06 
famílias, 13 gêneros e 39 espécies. A família Araceae é a mais representativa, 
tanto em riqueza (31 espécies) quanto em abundância (1956 indivíduos). As 
famílias Orchidaceae e Gesneriaceae se destacaram com três(3) e duas(2) 
espécies respectivamente. A ordenação simples direta realizada para verificar 
os efeitos das variáveis ambientais (edáficos e hidrológicos) indicam uma 
tendência das epífitas por solos com maiores somas de bases, além de revelar 
que as assembleias estão fortemente estruturadas por condições ecológicas 
muito especializadas, representadas por microhabitats (espessura da 
serapilheira), distância dos corpos d’água (hidrológicos) e gradientes edáficos 
determinados pelo teor de micronutrientes principalmente P, K, Mg e Ca. Por 
outro lado, argila, pH e areia grossa são variáveis que influenciam pouco ou 
moderadamente a estrutura interna destas assembleias o que permitiu entender 
os padrões distributivos das espécies e sua abundancia. Estes estudos iniciais 
visam adentrar e aprofundar na predição do componente epífito e hemiepifítico e 
seu potencial econômico, contribuindo assim, para o conhecimento mais 
acurado na disponibilidade de diferentes recursos florestais na região do 
Interflúvio entre os Rios Madeira e Purus.  
Palavras-chave: Assembleias de epífitas e hemiepífitas, Interfluvio Purus-
Madeira, PPBio.  
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RESUMO 
  
O Presente Trabalho visa a aplicação do método de Monte Carlo a uma 
teoria quântica de campo, tomando como exemplo a Teoria de Campo 
Escalar Real. O objetivo aqui é mostrar como as idéias do método de Monte 
Carlo, de aplicação razoavelmente fácil a um modelo com variáveis 
discretas como no modelo de Ising, são generalizadas a um modelo de 
variáveis contínuas de um modelo de teoria quântica de campos, o qual é 
de uma complexidade muito maior. Logo, aplicaremos o método de Monte 
Carlo para a constante de acoplamento renormalizada quártica e sêxtupla 
em duas dimensões. Objetivando verificar como o método computacional 
pode ser usado nesse contexto e melhorar os cálculos dessas constantes 
renormalizadas da teoria nas regiões intermediária e forte encontrados na 
literatura.  
Palavras Chaves: Método de Monte Carlo, Algoritmo de Metropolis, Teoria 
de Campo Escalar Real e Simulação Computacional. 
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RESUMO 

 
O leite é um dos produtos mais importantes na agropecuária nacional, rico 
em uma grande quantidade de nutriente essenciais ao crescimento, sendo 
Rondônia responsável por 63% da região norte. A maior doença na 
pecuária de leite é a mastite, podendo  afetar a qualidade do leite e redução 
na produção, sendo apresentada de forma clinica responsável por 
anormalidades no úbere, destacando o aumento de temperatura e  edema, 
e a forma subclínica que não tem alterações visuais, somente queda de até 
40% da produção sendo a mais comum e seu diagnóstico depende do 
CMT, não detectada pode evoluir para uma mastite clinica que se faz o uso 
da caneca de fundo preto. Foi realizada analises em 15 propriedades rurais 
de Rolim de Moura/RO, em 326 animais, sendo, 7 animais com mastite 
clínica, onde era retirava os três primeiros jatos de cada teto na caneca de 
fundo preto, caso fosse negativo prosseguia para o teste do CMT que 
estima a contagem de células somáticas no leite, sendo um detergente que 
indica o pH, dissolvendo e rompendo membrana das células de defesa 
(leucócitos) e o material genético é liberado formando uma massa de gel, 
variando de acordo com a quantidade de leucócitos encontrado resultando 
em 204 negativos, 107 positivas e 8 animais suspeitos. Observou-se uma 
grande diferença na ocorrência das propriedades da mastite subclínica 
variando de 0 a 36,7%, a clínica de 0 a 3,73%. Analisou a incidência de 
vacas que foram acometidas apenas nos tetos anteriores sendo 29 animais, 
17 nos posteriores e 2 vacas apenas em um teto. Com isso podemos 
concluir que tem a falta de boas práticas agropecuárias e um apoio técnico 
para que o produtor possa controlar tal enfermidade em seu rebanho, assim 
obter uma maior qualidade e aumentar a seguridade do leite no estado. 
Palavra-chave: Clinica. Mastite. Subclínica.  
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RESUMO 

 
A família Annonceae constitui a principal família do clado Magnoliídeas (APG III, 
2009), possui cerca de 112 gêneros e 2.400 espécies (COUVREUR et al., 2011), 
apresenta distribuição pantropical. No Brasil ocorrem 29 gêneros e cerca de 392 
espécies (MAAS et al., 2015). Ocorre em praticamente todas as formações 
naturais brasileiras (OLIVEIRA, 2007), é distribuída predominantemente na 
Amazônia, e secundariamente na Floresta Atlântica (LOBÃO et al., 2005). 
Dentro da família, o gênero Xylopia L. é considerado um dos maiores, com cerca 
de 160 espécies (CRONQUIST, 1981; VAN HEUSDEN, 1992; VAN SETTEN & 
KOEK-NOORMAN, 1992). O gênero segue a mesma distribuição da família 
(DIAS, 1988), além de ser o único com distribuição natural para os trópicos de 
ambos os hemisférios (HUTCHINSON, 1964). No Brasil estão registradas 33 
espécies, 15 dessas são endêmicas, e tem a Amazônia como seu domínio 
fitogeográfico (MAAS et al., 2015). Na região Norte ocorrem 26 espécies de 
Xylopia. No estado de Rondônia há o registro de 9 espécies, já os estados 
vizinhos de Rondônia, Acre e Amazonas, apresentam o registro de 12 e 23 
espécies, respectivamente (MAAS et al., 2015). Este trabalho teve como objetivo 
conhecer a flora de Rondônia e enriquecer o conhecimento taxonômico do 
gênero Xylopia no estado. Foram analisadas e descritas 27 amostras 
depositadas no Herbário RON, as folhas foram medidas e as 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 12 espécies, dentre elas 7 
espécies já registradas para Rondônia, Xylopia aromatica (Lam.) Mart., Xylopia 
benthamii R.E. Fr., Xylopia calophylla R.E. Fr., Xylopia emarginata Mart., Xylopia 
frutescens Aubl., Xylopia cf. polyantha R.E. Fr. e Xylopia serícea A. St.-Hil, 4 
novos registros, Xylopia amazonica R.E. Fr., Xylopia cf. crinita R.E. Fr., Xylopia 
cuspidata Diels e Xylopia nitida Dunal, e apenas uma espécie não foi 
identificada. As espécies Xylopia barbata Hoffmanns. ex Mart. e Xylopia 
multiflora R.E.Fr., já listadas para o estado, não foram encontradas no material 
analisado. Das espécies encontradas, 11 são restritas ao bioma Amazônico e 1 
espécie ocorre tanto no bioma Amazônico quanto na fitofisionomia de Cerrado 
(X. aromatica). A maior parte das espécies foram coletadas em Porto Velho (8 
ssp), provavelmente por ser a região mais amostrada no estado. 
Palavras-chave: Flora. Taxonomia. Rondônia. 
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RESUMO 

 
Este plano de trabalho está incluído no projeto “Diversidade de esporos de 
Fungos Micorrízicos Arbusculares em lavouras de cafeeiros (Coffea canephora) 
na Amazônia”. Este trabalho se relaciona com a estabilidade de ecossistemas 
em cultivo do cafeeiro e a colonização dos Fungos Micorrízicos Arbusculares 
(FMAs). O objetivo deste trabalho foi analisar a colonização dos FMAs em raízes 
de plantas de café sob cultivo convencional e em Sistemas Agroflorestais, como 
indicadores de estabilidade de ecossistemas agrícolas. Foram realizadas 
amostragens de raízes de café nos Municípios de Ouro Preto D´Oeste e 
Machadinho D´Oeste/RO. Em cada sistema de cultivo foram coletadas três 
amostras de raízes finas das plantas de café, para a avaliação das colonizações 
radiculares, em abril/2015. Amostras das raízes finas foram coradas para avaliar 
a presença de micorrizas arbusculares. Cinco lâminas para cada repetição de 
raízes, cada uma com pelo menos 10 segmentos de raízes coradas e 
selecionadas foram preparadas, para sistema de cultivo de café, em lâminas. As 
raízes foram consideradas colonizadas quando observados arbúsculos, 
vesículas, hifas enroladas, hifas intra e extraradicular, células auxiliares e 
esporos intra e extracelular. A colonização foi estimada visualmente e 
caracterizada em 5 classes: classe 1, com até 5% de raízes colonizadas; classe 
2, 6-25%; classe 3, 26-50%; e classe 5, 76-100%. As raízes foram consideradas 
colonizadas, quando observados: arbúsculos, vesículas, hifas enroladas, hifas 
intra e extraradicular, células auxiliares e esporos intra e extracelular. Os valores 
da colonizaçao radicular das plantas encontrados nos sistemas de cultivos de 
café, no período chuvoso, ficaram dentro da classe 1, ou seja com até 5% de 
raízes colonizadas. A falta de observação de colonização no sistema radicular 
em todos os sistemas de cultivo de café pode estar relacionado ao tratamento 
das raízes para a coloração dos propágulos que colonizam as raízes. Este teste 
deverá ser repetido. No entanto, devido ao atraso na coleta das amostras das 
raízes do cafeeiro e falta de reagentes para repetição do método, esta etapa 
ficou inconclusiva.  
Palavras-chave: Colonização radicular. Sistemas Agroflorestais. Sistemas de 
cultivo.  
Fonte de financiamento: EMBRAPA/RO. 
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RESUMO 

 
Adoção do sistema integração lavoura-pecuária na recuperação de 
pastagem degradada na Amazônia Ocidental com uso de adubação 
orgânica. A exploração intensiva e a escassez de práticas de manejo estão 
acelerando o processo de degradação das pastagens principalmente na 
região da Amazônia ocidental. O sistema de integração lavoura-pecuária 
(ILP) pode ser alternativa promissora para recuperação de pastagens por 
apresentar várias vantagens quando comparados aos sistemas 
convencionais de produção, como melhoria na qualidade física, química e 
biológica do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do 
manejo do solo, das fontes de adubação e de cultivares de forrageiras nos 
atributos químicos do solo. O trabalho foi desenvolvido no município de São 
Miguel do Guaporé, na linha 94 lado sul. O clima da região é caracterizado 
como tropical AW com duas estações bem definidas. A temperatura média 
é de 26ºC, e a pluviosidade média anual é 1.703 mm. O solo da região é 
classificado como Cambissolo eutrófico. A área apresentava estádio 
avançado de degradação decorrente da idade da área (20 anos) e da falta 
de manejo na pastagem. O delineamento experimental adotado foi em 
esquema de blocos casualizados em arranjo de parcelas subsubdivididas 
com três repetições. Os tratamentos eram constituídos de: quatro manejos; 
aplicação de calcário incorporado em uma única aplicação, calcário 
parcelado em duas aplicações, calcário superficial e sem calcário, três 
espécies de forragem; Urochloa brizantha cv. Marandu, Urochloa brizantha 
cv. MG 5, e Urochloa. brizantha cv. Piatã e duas fontes de adubação; 
mineral e orgânica. Foram realizadas análises de acidez potencial, pH e 
teor de alumínio trocável no solo. Constatou-se que no primeiro ano de 
cultivo o manejo do solo e as forragens não alteraram os atributos químicos 
do solo na área. A adubação mineral apresentou poder acidificante do solo, 
proporcionando aumento significativo nos valores de H+Al. 
Palavras-chave: Manejo do solo. Recuperação de pastagem. Acidificação. 
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120 
 

Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 
Anais do XXIV Seminário Final do 

PIBIC/UNIR/CNPq-2014/2015 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS EM ÁREAS DE FLORESTA E 
PASTAGEM NA AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 
Jayne Soares Martins do Nascimento  

nascimento.jsm@gmail.com 
Profa. Dra. Renata Gonçalves Aguiar  

rgaguiar@gmail.com 
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 

 
RESUMO 

 
A Amazônia possui papel fundamental no equilíbrio climático e, por isso, o 
aumento das áreas de pastagens, e consequentemente a redução da floresta, 
pode implicar em alterações no microclima da região. O presente estudo faz 
parte do projeto de pesquisa intitulado Conversão de Florestas Tropicais em 
Sistemas Pecuários na Amazônia Ocidental e suas Implicações Climáticas, e 
tem a finalidade de identificar como a conversão de florestas tropicais em 
sistemas pecuários na Amazônia Ocidental influencia no microclima, 
quantificando as variações temporais de precipitação, umidade relativa do ar, 
temperatura do ar e radiação. Ao buscar respostas para o objetivo proposto, foi 
utilizada a estratégia de analisar os anos que ocorreram eventos extremos, visto 
que esses fenômenos têm se intensificado nos últimos anos na Amazônia. A 
região experimentou uma drástica seca em 2005, uma cheia em 2009 e outra 
seca em 2010. Desta forma, este estudo foi realizado nos anos de 2005, 2009 e 
2010 em dois sítios experimentais no estado de Rondônia, uma área de floresta 
tropical úmida (Floresta Amazônica) e uma área de pastagem, onde estão 
instaladas duas torres pertencentes ao Experimento de Grande Escala da 
Biosfera-Atmosfera na Amazônia - Programa LBA. Nesses sítios foram 
realizadas medições contínuas de precipitação, umidade relativa do ar, 
temperatura do ar e do saldo de radiação, em intervalos de 30 segundos e 
armazenadas médias a cada 10 minutos. Ao comparar os resultados entre os 
sítios experimentais, a área de floresta apresentou maior umidade relativa do ar 
tanto no período úmido quanto no seco. Os valores permaneceram inferiores na 
área de pastagem durante todo o período de estudo, fato explicado pela maior 
disponibilidade hídrica da floresta, que possui um índice médio de chuvas 20% 
superior ao da pastagem. A área de pastagem apresentou saldo de radiação 
inferior ao da floresta, tanto no período úmido quanto no período seco, para 
todos os anos. Esses resultados corroboram o quanto a mudança no uso da 
terra, ao converter áreas de floresta para pastagem, aliado aos eventos 
extremos que vêm ocorrendo na Região Amazônia, pode interferir nas variáveis 
meteorológicas. 
Palavras-chave: Eventos extremos. Mudança no uso da terra. Microclima. 
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RESUMO 
 

A ovinocultura é uma atividade importante, principalmente para as pequenas 
propriedades.  No entanto, um entrave para esta atividade, nas condições de 
Rondônia, é o período de secas, em que os animais sofrem com a deficiência 
forrageira em quantidade e qualidade. Nestes períodos, a utilização de 
subprodutos pode ser uma opção viável para manter a qualidade nutricional 
fornecida aos animais. Como alternativa tem-se, na região, resíduo das 
indústrias frutíferas, como acerola, maracujá, abacaxi, cupuaçu e laranja, que 
apresentam rendimento bastante considerável de resíduo e que podem ser 
utilizados na alimentação animal. No entanto, são poucos os trabalhos que 
avaliaram o aproveitamento e a viabilidade da utilização destes resíduos na 
alimentação de ovinos. Neste sentido, objetivou-se avaliar a utilização de 
diferentes resíduos da indústria frutífera na alimentação de ovinos sobre a 
eficiência alimentar e a digestibilidade aparente. Foram utilizados 15 ovinos 
recebendo diferentes resíduos (abacaxi, acerola e cupuaçu) na proporção de 
75% da dieta e 25% de grão de milho moído. A eficiência alimentar foi 
determinada pela razão do ganho de peso e consumo de matéria seca. A 
digestibilidade aparente foi determinada em 2 períodos de 72 horas 
consecutivas, pela colheita total de fezes. O delineamento utilizado foi 
inteiramente casualizado, com 3 tratamentos e 5 repetições. Os dados foram 
submetidos à análise de variância e a comparação das médias pelo teste “t”, 
usando o pacote estatístico SAS, ao nível de 5% de significância. Os animais 
que receberam como dieta o resíduo abacaxi tiveram consumo de matéria seca, 
ganho de peso e eficiência alimentar superiores (P<0,05) em relação aos 
animais que receberam o resíduo da acerola e cupuaçu. A digestibilidade 
aparente da matéria seca foi semelhante entre para os resíduos de abacaxi, 
acerola e cupuaçu, com valores, respectivamente, de 47,9; 56,1 e 54,7%, o que 
possivelmente se deve a variação na composição bromatológica. O resíduo do 
abacaxi apresenta satisfatório resultado nutricional, podendo ser uma fonte 
alternativa e de baixo custo na alimentação de pequenos ruminantes, no estado 
de Rondônia. Apresentam limitações na utilização os resíduos de acerola e 
cupuaçu (semente mais casca) na alimentação de pequenos ruminantes. 
Palavras-chave: Abacaxi. Acerola. Cupuaçu.  
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RESUMO 

 
A implantação de uma rodovia pode acarretar impactos sociais, ambientais 
e econômicos, tanto negativos como positivos. Ao longo do seu curso 
intensifica-se a retirada da vegetação, exposição de comunidades 
tradicionais, contudo, facilita a integração entre localidades, escoamento da 
produção agrícola, dentre outros. Portanto, estudos relacionados aos 
impactos da implantação de rodovias são pertinentes, especialmente na 
Amazônia, a última fronteira agrícola do país. Assim, esse trabalho teve 
como objetivo mapear o uso e a cobertura da terra ao longo da BR-421 e as 
influências sobre as terras indígenas Karipuna, Uru Eu Wau, Igarapé 
Ribeirão e Igarapé Lage, em Rondônia, a partir de sua implantação até o 
ano de 2014. Para alcançar os objetivos empregou-se a análise da 
paisagem por métodos indiretos, nomeadamente imagens de 
sensoriamento remoto orbital manipuladas num Sistema de Informação 
Geográfica. Os resultados revelaram que a ocupação não indígena se 
intensificou nos últimos 30 anos. Com isso as florestas, que ocupavam 
78,23% da área estudada passaram a ocupar 64,63% e as áreas de 
agropecuária, que ocupavam 6,96% passaram a ocupar 28,15% em 2014, 
um crescimento de 21,19%. A área urbana, no mesmo período, 
praticamente dobrou e identificou-se o surgimento do Garimpo do Bom 
Futuro a partir das imagens do ano de 2000. Para as áreas de APP dos 
principais rios observou-se que a retirada da vegetação ocupou 11,37%, 
sendo identificadas florestas em 74,69% da área dessa classe de uso. 
Observou-se ainda que as mudanças no uso da terra ocorreram em maior 
proporção, presença de 65,77% de áreas de florestas, nas áreas 
diretamente afetadas pela rodovia BR-421. Por fim, a partir das análises 
visuais dos mapas temáticos foi possível constatar que a TI Igarapé Lage é, 
dentre as analisadas, a que sofre maior pressão pela presença da rodovia 
BR-421.  
Palavras-chave: Rodovias na Amazônia, Comunidades indígenas, Alteração 
do uso da terra.  
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RESUMO 
 

Piscicultura uma atividade que usa recursos hídricos para a criação, 
engorda e comércio de peixes em cativeiro. Com as mudanças ocorridas no 
mundo dos negócios, geradas pela competição e evolução tecnológica é 
necessário conhecer as informações financeiras ou não financeiras, 
relevantes em relação a custos. O trabalho teve como objetivo investigar a 
gestão de custos de produção, descrevendo 9 (nove) propriedades 
piscícolas no município de Presidente Médici - RO. Descrevemos cada 
propriedade, após realizamos o diagnóstico da realidade do cenário 
comercial dos produtores. Com propósito de investigar o sistema de 
produção e implantação das pisciculturas. A área de lâmina d’água é de 
105.400 m

2
 (metros quadrados) distribuídos em 42 tanques; estimativa de 

produção de aproximadamente 43,66 toneladas de peixe. O preço médio de 
venda pago ao quilo de peixe foi R$ 3,10.  O custo de implantação das 
pisciculturas no total R$ 239.500,00. Custo médio de R$2,27 por m

2 
de 

tanques construídos. A maioria dos produtores cultiva apenas tambaqui 
(Colossoma macropomum, Curvier, 1818). O valor por alevino foi de R$ 
0,19; investido na aquisição de alevinos 2,1% do custo total. Já os gastos 
com arraçoamento representa 18% do total do custo de produção. Os 
custos maiores foram nos investimentos em equipamentos e/ou apetrechos 
de pesca, como bombas d’água, aeradores e redes de captura. Custo de 
Produção total ao ano R$ 155.736,30. A ração alternativa, é uma opção de 
redução de custos, com também à sustentabilidade. As pisciculturas deverá 
aumentar, a cada dia, a preocupação com a sustentabilidade, como forma 
de garantir a qualidade no pescado produzido, evitando doenças e 
parasitas, que diminui a lucratividade, bem como ter o resíduos sendo 
devolvido a natureza sem prejuízo para o meio ambiente, neste sentido as 
boas práticas por meio da assistência técnica são imprescindível. Conclui-se 
quem teve mais investimentos, apesar de ter aumentando os custos, teve 
melhor resultados. Manter o controle da gestão de custos do processo 
produtivo é garantia de manter-se no mercado competitivo de produção de 
pescado que se encontra em expansão. 
Palavras-chave: Piscicultura Familiar. Gestão de Custo. Sustentável. 
Fonte de financiamento: EMATER-RO. 
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RESUMO 
 
A floresta amazônica contém um território quase infindável que suporta a 
maior biodiversidade da biosfera, além de desenvolver uma das maiores 
partes econômicas do Brasil. As palmeiras fazem parte dos vegetais mais 
interessantes presentes nessa região, e sendo a terceira maior família de 
importância para os humanos deve ser estudada com mais vigor. Seus 
frutos possuem um enorme valor econômico para o país assim como 
também outras partes da sua estrutura, além de ser essencial para a 
manutenção da grande biodiversidade presente na floresta amazônica. São 
ainda incipientes os estudos genéticos com essa família, sendo que os 
estudos citogenéticos vem a ser um dos mais importantes para a 
caracterização das espécies dessa família. O presente trabalho, que está 
vinculado ao projeto “Diversidade genética de Lepidocaryum tênue na 
ESEC Cuniã”, tem por um dos objetivos a montagem do cariograma dessa 
espécie, e a verificação da ocorrência de morfotipos distintos na região. Na 
literatura há um único relato do número diploide da espécie, sendo este 
obtido a partir de um espécime de L. tênue cultivado em jardim botânico. 
Este será o primeiro estudo citogenético realizado com espécimes de 
população natural para essa espécie. Para tanto, esforços estão sendo 
realizados para obtenção de meristemas primários da espécie e montagem 
de lâmina contendo cromossomos metafásicos corados com Giemsa, para 
se proceder a caracterização cariotípica da espécie. Até o momento 
padronizou-se a montagem e coloração de lâminas de Allium cepa, como 
treinamento do bolsista, coletou-se frutos e as sementes estão sendo 
cultivadas em câmara de germinação para obtenção de meristemas 
primários da radícula. 
Palavras-chave: Cariograma. Caranaí. Amazônia.  
Fonte de financiamento: UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

O Estado de Rondônia apresenta varais áreas que ainda sofrem com 
carência de estudos sobre a biodiversidade local de anuros, e esse tipo de 
estudo é primordial para a compreensão sobre ocorrência e conservação 
das espécies do estado. O presente trabalho está vinculado ao projeto de 
“Implantação do Banco de Venenos Animais como mecanismo de 
preservação do potencial biotecnológico e farmacológico da Amazônia 
Ocidental 3”. Esse trabalho tem como objetivo realizar o levantamento 
qualitativo e quantitativo das espécies de anuros do Campus José Ribeiro 
Filho da Universidade Federal de Rondônia- UNIR, que possui uma 
vegetação ombrófila aberta e apresenta com clima do tipo AW- tropical 
chuvoso com pluviosidade entre 1.500mm/ano e 20 mm/ano. Para a 
realização do trabalho foram utilizadas as metodologias de busca ativa 
sendo realizadas no período diurno (06h00min e 10h00min) e noturnas 
(16h00min e 22h00min), sendo realizadas tanto nas trilhas da mata e nas 
mediações do campus em media três vezes por semana, totalizando 434 
horas/homem. Armadilhas de interceptação e queda (Pitfall traps), sendo 
quatro estações com cinco baldes de 100 litros cada, permanecendo 
abertas pelo período de 23/02/2015 a 05/06/2015 totalizando 1.728 
horas/balde, também esta sendo computados dados de coletas ocasionais e 
por terceiros. Foram amostrados 161 indivíduos divididos entre sete famílias 
e 21 espécies no período entre 25/11/2014 a 10/06/2015. A família que 
apresentou maior número de espécimes amostrados foi Leptodactylidae 
com 64 espécimes (41%), seguido por Hylidae com 45 espécimes (29%), 
Bufonidae com 33 espécimes (21%), Craugastoridae com 10 espécimes 
(3%), Aromobatidae com cinco espécimes (3%) e Centrolenidae com um 
espécime (1%). A localidade apresentou um numero amostral de espécies 
razoavelmente parecida com outras localidades do estado de Rondônia.  
Palavras chaves: Diversidade. Anuro. Amphibia.  
Fonte de financiamento: CNPq 
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RESUMO 
 

A compactação do solo tem sido causada pelo tráfego de máquinas, que se 
acentua com a intensidade das passadas das mesmas, sendo essa a 
principal causa da degradação física dos solos pela redução de seu espaço 
poroso e aumento da resistência do solo à penetração. No entanto, 
processos que envolvem o manejo de plantas de cobertura submetidas às 
variações ambientais, especificamente a compactação do solo, devem ser 
mais abordados, principalmente seus efeitos e suas relações com o sistema 
radicular das mesmas. Assim, o objetivo com este trabalho foi avaliar o 
crescimento radicular de plantas de cobertura em solo com diferentes 
estados induzidos de compactação. O experimento foi instalado em um 
Latossolo Vermelho-Amarelo na Fazenda Experimental do Campus de 
Rolim de Moura (RO) da Fundação Universidade Federal de Rondônia – 
UNIR. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, 
em esquema fatorial 4 x 4, com três repetições, totalizando 48 parcelas. 
Foram avaliadas quatro culturas de cobertura do solo, sendo duas 
leguminosas: (E1) Crotalária (Crotalaria juncea, L.), (E2) Estilosantes-
campo-grande (Stylosanthes capitata x Stylosanthes macrocephala) e duas 
de gramíneas: (E3) Millheto (Pennisetum Glaucum) e (E4) Braquiária 
(Brachiaria brizantha cv. Marandu), em quatro estados induzidos de 
compactação do solo: 0, 1, 4 e 7 passadas de um trator agrícola, resultando 
em 16 tratamentos. As determinações do sistema radicular foram quando as 
plantas de cobertura apresentaram pleno florescimento. Em cada parcela foi 
aberta uma trincheira transversal a uma linha de cultivo. Então foram 
efetuadas, as fotografias do perfil. Essa imagem foi segmentada com a 
técnica de limiarização (thresholding). Quanto ao comprimento radicular das 
culturas de cobertura estudadas, a braquiária se torna uma boa alternativa 
para recuperação de solos compactados na profundidade entre 0-10 cm e 
para profundidades de 10-20 cm, a braquiária e estilosante se equivalem 
nos melhores resultados para o comprimento radicular. O estilosante obteve 
o maior diâmetro radicular em todas as profundidades estudadas, se 
tornando uma boa alternativa para promover a descompactação biológica 
através dos poros produzidos pela ação mecânica do sistema radicular.  
Palavras-chave: diâmetro radicular, comprimento radicular, descompactação 
biológica.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
As matas ciliares são definidas como qualquer formação vegetal localizada às 
margens de córregos, rios, nascentes, lagos e represas (MANTOVANI, 1989; 
OLIVEIRA, 2006; RÊGO, 2007). A supressão das matas ciliares e, 
consequentemente, do habitat que essa vegetação proporciona, é um dos 
fatores que levam à perda de biodiversidade terrestre e aquática (BARBOSA, 
2006). A recomposição desse ecossistema demanda o emprego de técnicas 
adequadas, definidas em função de avaliações detalhadas das peculiaridades 
locais e principalmente das espécies a serem utilizadas (DENSLOW, 1980; 
WHITMORE, 1982; SALIS et al., 1995; SILVA et al., 1998). Daí a importância de 
se conhecer a composição florística desses ambientes, pois é pré-requisito 
essencial para trabalhos de recomposição vegetal de áreas marginais a cursos 
d'água (SILVA et al., 1992). O presente trabalho teve por objetivo o 
levantamento florístico das espécies ocorrentes em matas ciliares na Zona da 
Mata Rondoniense. Foram estudadas duas áreas de mata ciliar, localizadas no 
município de Rolim de Moura, Rondônia, denominadas Sítio de Barbara Vitória 
e Fazenda Experimental UNIR. Foram instaladas três parcelas de 50 m x 30 m, 
totalizando 0,45 ha de área amostrada em cada  uma das localidades de 
estudo. Todos os indivíduos vivos com diâmetro à altura do peito ≥ 8 cm foram 
amostrados. Realizou-se coleta de material botânico e registro fotográfico do 
maior número possível de árvores. A identificação das espécies ocorrentes foi 
realizada com auxílio de identificador botânico e consulta a literatura 
especializada. Na área da Fazenda Experimental UNIR foram amostrados 307 
indivíduos distribuídos em 25 famílias e 81 espécies, sendo que Lauraceae (5) 
apontou maior número de espécies e Arecaceae (97) o maior número de 
indivíduos e, 15% dos indivíduos não foram identificados. No Sítio Barbara 
Vitória foram amostrados 291 indivíduos pertencentes a 21 famílias e 91 
espécies, sendo que Fabaceae (5) apresentou maior número de espécies e 
Arecaceae (60) maior número de indivíduos e, 16% dos indivíduos não puderam 
ser identificados. Foram herborizados exemplares de 18% dos indivíduos da 
Fazenda Experimental UNIR, enquanto que para o Sítio Barbara Vitória foram 
39%. A família Arecaceae mostrou-se predominante, apresentando maior 
número de indivíduos em ambas as áreas de estudo. 
Palavras-chave: Espécies. Mata ciliar. Recomposição.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
A monitoração do paciente é necessária desde uma simples sedação até 
uma anestesia em que sejam requeridos planos anestésicos mais profundos 
e prolongados, entre os diversos métodos de monitoração o BIS destaca-se 
pela fidedignidade. Esta monitoração já está presente na rotina anestésica 
em hospitais humanos, entretanto um número limitado de trabalhos 
envolvendo o BIS encontra-se disponível na literatura veterinária. Em cães, 
a dexmedetomidina possui meia-vida de distribuição de 6 min. de 
eliminação 2 horas e índice de depuração de 0,529 L.kg-1.h-1, a 
medetomidina apresenta índice de depuração de 1,26 L.kg- 1.h-1, volume 
de distribuição de 1,28L.kg-1 e a meia-vida de eliminação é de 0,96 h, a 
xilazina, possui volume de distribuição de 2,5 L.kg-1 , meia vida de 30 min. 
e índice de depuração de 81 mL.kg-1 .min-1 . Verificou-se o comportamento 
do BIS e Eletromiografia de cadelas anestesiadas com cetamina e 
midazolam associados à xilazina, medetomidina ou dexmedetomidina. 
Foram utilizadas 30 cadelas, adultas, com peso entre 15 e 25 Kg. g.kg-

1Distribuídos em 3 grupos de 10 animais: dexmedetomidina (20  .h-1 ), 

medetomidina (30 g.kg-1 .h-1 g.kg-1), xilazina (1000.h-1 ). Houve redução 
significativa do BIS após a realização da MPA apenas no grupo 
dexmedetomidina (p        Após a indução anestésica e início da infusão 

contínua, observou-se redução acentuada e progressiva do BIS nos três 
grupos. O grupo DEX apresentou valores significativamente mais baixos 
que os grupos MED e XIL em M1 e M2 (p       . Essa redução do BIS foi 

observada anteriormente em pesquisa semelhante. A administração da 
dexmedetomidina por infusão contínua, ou pela via peridural, promove 
redução do índice bispectral. A dexmedetomidina apresenta sedação 
compatível com o midazolam, sem o mesmo grau de amnésia deste 
benzodiazepínico. Semelhante ao verificado em estudos realizados em 
ratos, a eletromiografia reduziu de forma acentuada e progressiva após o 
início da infusão dos fármacos, porém, os resultados observados sugerem 
haver desproporção entre a redução do BIS e EMG, fato este já relatado 
anteriormente.  
Palavras-chave: Dexmedetomidina. Medetomidina. Xilazina.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq.  
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RESUMO 
 
Parasito do filo Apicomplexa, da Ordem Coccidia, o Toxoplasma gondii, é 

um protozoário intracelular obrigatório que acomete humanos e diversos 
hospedeiros vertebrados. O objetivo da presente pesquisa foi avaliar 
soroprevalência de T. gondii em cães capturados pelo Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) do município de Rolim de Moura/RO, microrregião de 
Cacoal, Rondônia. Foram utilizados 95 cães, no período de agosto a junho 
de 2015. A colheita de sangue total para realização das provas sorológicas 
foi realizada por venocentese da veia cefálica. Em seguida, o sangue total 
foi centrifugado, para obtenção do soro, e então congelados a - 20C. A 
análise destas amostras de cães capturados pelo Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) revelou uma prevalência de anticorpos anti-T. gondii, da 
ordem de 81,05% (n=77). Conclui-se que o T. gondii está amplamente 
distribuído na no município de Rolim de Moura. Esta pesquisa elucidou a 
situação epidemiológica da toxoplasmose canina no município estudado e 
recomenda medidas profiláticas para diminuir a transmissão para os 
humanos, haja vista que cães são considerados sentinelas para a 
contaminação ambiental por T. gondii. 
Palavras-chave: cães. Rondônia. Toxoplasma gondii. 
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RESUMO 

 
O monitoramento da vida silvestre é essencial para compreendermos os 
padrões de composição das comunidades biológicas, as mudanças 
causadas pelo impacto humano nestas comunidades e para o planejamento 
do uso e manejo de áreas florestadas e Unidades de Conservação. A 
Floresta Nacional do Jamari é a primeira Unidade de Conservação (UC). Os 
mamíferos de médio e grande porte desempenham um importante papel na 
composição de uma comunidade, pois qualquer alteração na abundância 
relativa pode gerar uma relação desarmônica no ecossistema. O objetivo é 
monitorar a mastofauna terrestre de médio e grande porte na Floresta 
Nacional do Jamari, Itapuã do Oeste/RO, em três áreas amostrais: duas 
áreas impactadas por exploração mineral e uma área controle. O método 
utilizado foi transecção linear nos módulos de Potosí (área controle), Santa 
Maria (estágio intermediário de recomposição) e 14 de Abril (também 
conhecida como Novo Mundo) (em avançado estágio de recomposição). Na 
área de Santa Maria destacou-se a grande riqueza de espécies de primatas 
com elevada taxa de avistamentos/10 km. As espécies com maiores taxas 
de avistamentos foram Ateles chamek (macaco-aranha), Callicebus 
brunneus (zogue-zogue), Dasyprocta fuliginosa (cutia), Dasyprocta sp 
(cutia) e Saimiri ustus (mão-de-ouro), e com maior tamanho médio de bando 
também nesta área foram Ateles chamek, Nasua nasua (quati) e Saguinus 
weddelli. Podemos notar que, Ateles chamek e Nasua nasua, apresentaram 
um tamanho de bando maior em Santa Maria. Com isso, podemos supor 
que tenha no módulo uma grande quantidade de alimento para essas 
espécies. Os dados indicam – ainda de forma preliminar - que a área de 
Santa Maria é o módulo com melhores condições de sobrevivência para os 
primatas, mesmo tendo seu estágio de recomposição florestal em nível 
intermediário. 
Palavras-chave: Monitoramento. Mamíferos. Transecção linear. Avaliação 
de Impacto. Mineração.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 

Pulsos de luz têm sido muito importantes na área de óptica, física atômica e 
física molecular. Em particular, a estabilização da fase do trem de pulsos de 
laser ultracurtos permitiu a produção de pentes de frequências ópticas, que 
se comportam como uma régua no espaço das frequências. Isso tornou 
possível a determinação precisa da energia de transição de uma grande 
quantidade de níveis de sistemas atômicos em um único experimento, 
dando origem a uma técnica conhecida por direct frequency-comb 
spectroscopy. Além disso, a duração extremamente curta dos pulsos de 
laser atuais tem tornado possível o controle de reações químicas em tempo 
real, incluindo o controle de reações em amostras biológicas. Neste 
trabalho, investigamos teoricamente a excitação de dipolos elétricos por 
uma série de pulsos idênticos, que chamamos de trem de pulsos. Para isso, 
usamos o formalismo newtoniano da física clássica, onde resolvemos 
analiticamente a segunda lei de Newton para a interação entre o laser e o 
meio, onde assumimos um acoplamento do tipo dipolo elétrico. 
Trabalhamos no domínio da frequência, onde escrevemos o campo elétrico 
do trem de pulsos como uma superposição de vários modos de frequência. 
Estudamos a propagação dos pulsos por uma amostra de átomos quente, 
onde consideremos que as velocidades dos átomos obedecem à 
distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann. Isso foi feito através da 
solução analítica da equação de onda de Maxwell, onde obtivemos a lei de 
Beer para cada modo do pente de frequências. A partir da equação obtida, 
fizemos os gráficos da amplitude dos pulsos em função do tempo, para 
vários valores da densidade de átomos da amostra. Observamos as 
“caudas oscilatórias” nos pulsos, e também regiões onde a envoltória 
apresentou valores negativos, como é normalmente obtido para uma teoria 
semi-clássica entre radiação e matéria em altas densidades. Como essa 
equação envolve a soma de uma grande quantidade de modos de 
frequência, os gráficos foram obtidos a partir de um código que escrevemos 
em C++, devido à alta velocidade dessa linguagem de programação. 
Palavras-chave: Dipolo. Pulsos. Propagação.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR. 
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RESUMO 

 
É necessário compreender melhor a dinâmica dos processos ecológicos 
relativos às particularidades da região quanto à produção de biomassa com a 
biodiversidade da fauna edáfica nos solos florestais. O objetivo deste trabalho 
será o de determinar potenciais invertebrados bioindicadores do solo em 
ecossistema de floresta natural e antrópico. Determinar o gradiente de 
biodiversidade da fauna edáfica na Floresta do Campus da UNIR no município 
de Guajará Mirim-RO. Determinar correlações entre os dados resultantes dos 
parâmetros químicos com os biológicos nos solos em 2  setores constituídos  de  
10 amostras de solo e 10 de Serrapilheira cada de . Verificar a distribuição de 
uma área florestal abundância proporcional dos potenciais bioindicadores do 
solo, ao longo do gradiente da biodiversidade obtida das amostras da mesma 
floresta. Determinar o grau de estabilidade ecológica da floresta do Campus de 
Guajará Mirim-RO, representada pelos parâmetros constituídos nesta pesquisa. 
Serão definidas 2 áreas amostrais constituidas, na Floresta Natural do Campus 
de Guajará Mirim-RO. Serão alocadas aleatoriamente 12 áreas amostrais 
(quadracts) de 9 m² cada, sendo nove localizados no interior da Floresta de 
característica de regeneração natural situado no campus da UNIR de Guajará- 
Mirim, e três entre a área florestal e a sede deste campus da UNIR de Guajará 
Mrim. Os quadracts terão as dimensões           , sendo então 12 áreas 
amostrais x 9m2, o que corresponderá a 108 m2. Em cada área amostral 
(quadract) será realizado a coleta de 9 amostras de solo por local , num total 
de 12 áreas por estação climática do município de Guajará-Mirim /RO. Assim no 
intervalo de um ano será quantificada a população da fauna edáfica e sua 
posterior identificação dos espécimes à nível de ordem taxonômica e também 
para alguns espécimes de fácil identificação à nível de  família  taxonômica. 
Neste trabalho somente será considerado para avaliação o grupo dos 
invertebrados do solo. Será efetuada a coleta de amostras de solo considerados 
para um volume de 2 kg de solo por amostra abrangendo uma única 
profundidade até 15 cms de profundidade considerada para avaliação. Será 
considerada também amostras obtidas da camada de resíduos vegetais 
existentes na superfície do solo e conhecida como serrapilheira. O procedimento 
metodológico de análise será o referente ao método da Fertilidade e Biologia 
dos Solos Tropicais TSBF o qual consiste em identificar os espécimes em uma 
bandeja de 1m de comprimento por 1m de largura por 10 cm de profundidade 
com 4  lupas estereoscópicas  com ocular de 10 vezes de aumento. 
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RESUMO 
 

O Brasil apresenta uma grande diversidade de ecossistemas florestais 
devido a fatores como os diversos tipos de climas e solos existentes em seu 
território e a sua grande área física, no qual se destaca a floresta 
Amazônica. A cobertura vegetal do Estado de Rondônia é diversificada, 
apresentando vários tipos de vegetação, entre elas a Floresta Ombrófila 
Aberta que representa a maior parte de cobertura vegetal existente. Este 
trabalho tem com o objetivo a classificação e ordenação de três fragmentos 
de floresta ombrófila aberta nos municípios de Novo Horizonte, Rolim de 
Moura e Parecis no estado de Rondônia. Foram avaliados fatores 
ecológicos a partir da Analise de Correspondência Canônica (CCA), na 
composição da matriz de dados para análise de ordenação foram utilizados 
os seguintes fatores ambientais: Profundidade e Cor do Solo, onde a 
profundidade não apresentou variação. Constatou-se que as espécies 
apresentaram correlação com as três variáveis Cor do Solo.  
Palavras-Chave: Ecossistemas florestais. Floresta amazônica. Fatores 
ambientais. 
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RESUMO 
 
A presente pesquisa analisou o efeito de diferentes densidades de 
estocagem no desempenho zootécnico do tambaqui da fase inicial até a 
pré-engorda, no período de março a setembro de 2014. Foram observados 
1800 alevinos de tambaqui, com peso médio inicial de 11,07g ± 1,70 e 
comprimento médio de 5,45 cm ± 0,66, sendo estes distribuídos 
aleatoriamente em vinte tanques de 10m

2
, com diferentes densidades de 

estocagem. Dados biométricos dos indivíduos (peso e comprimento) foram 
mensurados de cada grupo amostral, e posteriormente utilizados nos 
cálculos de produção. Concomitante, foram coletados dados fisioquímicos 
da água durante todo o experimento. Os resultados mostraram que os 
peixes apresentaram maior ganho em comprimento do que em peso, 
podendo ser um indicativo da superlotação dos viveiros. A menor densidade 
(6 indivíduos/m

2
 ) foi a mais indicada para o cultivo do tambaqui por ter 

apresentado a biomassa final próxima aos limites da capacidade de suporte 
(CS) que é entre 0,4 a 0,8 kg/m

2
. No entanto, as demais densidades, 

mesmo ultrapassando a CS, proporcionaram maior biomassa, o que é bom 
para a produção piscícola. Por outro lado, as diferentes densidades não 
influenciaram significativamente os parâmetros fisioquímicos da água na 
maioria dos tanques de cultivo, permanecendo dentro dos limites desejáveis 
para o cultivo do tambaqui. Pelo exposto, é aconselhável quando do uso 
das densidades testadas nesta fase de criação, que seja feito uma 
redistribuição dos peixes em tanques maiores, a partir da décima semana 
de cultivo, favorecendo assim um ambiente adequado para os indivíduos 
durante o processo de produção.  
Palavras–chave: Capacidade de suporte. Peixamento. Peso e comprimento. 
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RESUMO 

 
A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo protozoário Toxoplasma 
gondii apresenta uma distribuição mundial, tem como hospedeiro definitivo 
os felídeos, e hospedeiros intermediários animais de sangue quente e o 
homem. Os ovinos, dentre os animais de produção, são uma das espécies 
mais suscetíveis a este parasito, sendo um dos principais agentes 
envolvidos nos distúrbios reprodutivos. O objetivo da presente pesquisa foi 
avaliar soroprevalência de T. gondii em ovinos de toda microrregião de 
Cacoal, Rondônia. Foram utilizados 616 ovinos, 8 caprinos e 14 cães no 
período de março de 2014 a junho de 2015 distribuído em nove cidades. A 
colheita de sangue total para realização das provas sorológicas foi realizada 
por venocentese da veia jugular. Em seguida, o sangue total foi 
centrifugado, para obtenção do soro, e então congelados a -20ºC. Este 
trabalho ainda não foi concluído, em face das dificuldades elencadas no 
texto deste relatório, entretanto, assim que os exames sorológicos forem 
realizados encaminharemos os resultados para a Pro-Reitoria de Pesquisa 
(PROPESQ), bem como para todos os produtores rurais envolvidos.  
Palavras-chave: Toxoplasma gondii. Ovinos. Prevalência. Rondônia.  
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 

 

Este trabalho visou estudar a relação da estabilidade de ecossistema de uso 
com a cultura do cafeeiro com os Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMAs). O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a influência dos sistemas de cultivo do cafeeiro 
na estação úmida na esporulação dos FMAs, em cafeeiros em sistemas 
agroflorestais e convencionais, nos municípios de Machadinho D´Oeste e Ouro 
Preto D´Oeste/RO, a fim de verificar a estabilidade dos ecossistemas./RO. 
Coletaram-se aleatoriamente, em Machadinho D´Oeste e Ouro Preto D´Oeste 
amostras de solo na profundidade de 0 a 20 cm, em abril de 2015. Extraíram-se 
os esporos dos FMAs, e as espécies foram contadas e identificadas. Estimou-se 
a densidade (D) dos FMAs, a densidade (Di) e a frequência de ocorrência de 
cada espécie (Fi). Estimaram-se também os índices de ShannonWiener (H’) e de 
dominância de Simpson (S) para as comunidades de cada sistema de cultivo de 
café. No sistema de consórcio de café com cultivo de Bandarra foi encontrado 
densidade de esporos significativamente superior aos demais sistemas de 
cultivo de café. O sistema de cultivo de café orgânico apresentou densidade de 
esporos signficativamente superior aos demais sistema de cultivo, porém não 
diferiu do sistema de cultivo convencional do café apoatã. Nos solos cultivados 
com café em Machadinho D´Oeste, foram identificadas 21 espécies de FMAs. A 
A. mellea e o G. macrocarpum foram as espécies de maior freqüência de 
ocorrência. Nos solos cultivados com café em Ouro Preto D´Oeste, foram 
identificadas 30 espécies de FMAs. A A. mellea, S. scrobiculata, espécies não 
identificadas e o G. macrocarpum foram as espécies que se apresentaram com 
mais de 50% de ocorrência. Em Machadinho D´Oeste/RO, o índice de 
diversidade de Shannon ficou acima de 50% nos cultivos de café com Ipê 
(Tabebuia sp.) e com Bandarra (Schizolobium amazonicum), e o índice de 
dominância de Simpson foi o mais baixo em relação aos demais tratamentos. No 
município de Ouro Preto D´Oeste/RO, o índice de diversidade de Shannon foi 
baixo apenas no sistema de cultivo convencional (apoatã) indicando baixa 
diversidade de espécies e o índice de dominância de Simpson foi alto indicando 
uma população dominante de poucas espécies. Concluiu-se que o consórcio do 
cultivo de café com Bandarra favorece maior esporulação de FMAs do que com 
Ipê, seringueira, cedro ou em sistema agroflorestal (café coquetel) e ainda 
favorece a maior diversidade de espécies indicada pelo índice de Shanon-
Wiener.  
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RESUMO 
 

A floresta amazônica é a maior reserva natural de diversidade vegetal do 
planeta, sob pressão da crescente demanda por seus recursos naturais. A 
proposta do plano de trabalho atrelado ao projeto “Diversidade de 
Lepidocaryum tênue na ESEC-Cuniã” foi empreender esforço amostral para 
coleta de frutos e meristemas apicais seguindo o método RAPELD na 
ESEC-Cuniã, bem como realizar tratamentos para verificar as condições 
ideais para superação de dormência e germinação monitoradas em 
câmaras incubadoras tipo B.O.D. Adicionalmente, previu também a extração 
de DNA genômico de meristemas apicais pelo método CTAB, visando 
subsidiar estudos taxonômicos e citogenéticos para determinar a 
variabilidade genética e identificação de polimorfismos da Lepidocaryum 
tênue por meio de marcadores multilocus AFLP (amplified fragment length 
polymorphism). O processo de obtenção de dados biométricos dos 900 
frutos de L. tênue analisadas resultou numa média de peso, diâmetro e 
comprimento de, respectivamente, 2,61 g; 1,16 cm; e 1,96 cm. Para as 
sementes oriundas dos mesmos frutos as médias obtidas de peso, diâmetro 
e comprimento foram de, respectivamente, 1,05 g, 0,89 cm e 1,48 cm. Até o 
presente momento somente 4 sementes geraram protrusões sugestivas de 
indícios germinativos, todas mantidas em câmara B.O.D. a 30º C. 
Entretanto, ainda não houve protrusão da raiz primária nem o aparecimento 
de necrose no ápice do suposto botão germinativo. Faz-se necessário o 
seguimento dos experimentos, considerando que a germinação do L.tênue 

na natureza demora, em média, 18 meses. 
Palavras-chave: Arecaceae. Caranaí. Biometria. 
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RESUMO 
 
O presente estudo avaliou o efeito das barragens construídas em igarapés 
na bacia do rio Machado em Presidente Médici, Rondônia (Brasil), para 
verificar a influência destas sobre a composição das assembleias de peixes. 
Foram coletados 6,432 peixes no período de junho de 2014 a março de 
2015, estes distribuídos em 4 ordens, 18 famílias e 58 espécies. Os 
resultados mostraram que os empreendimentos aquícolas separam os 
grupos de peixes, de forma que aqueles com acesso as regiões mais 
abertas (jusante das represas) foram mais abundantes do que os que 
residem às áreas à montante. No entanto, quando a área represada à 
montante dos empreendimentos proporcionaram as condições necessárias 
para a sobrevivência da espécie (áreas de alimentação) estas 
permaneceram no local, porém em menor quantidade. Sendo assim, as 
barragens construídas ao longo dos canais de igarapés na região do estudo 
interferem no fluxo migratório das assembleias de peixes. Neste sentido, 
para a manutenção das populações de peixes, as construções futuras de 
barramentos em igarapés devem ser avaliadas com mais cautela. 
Palavras-chave: Assembleias de peixes. Barramentos de rios. Microbacias.  
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 

 
Neste trabalho revisamos o uso da PBCS em outros isótopos de C, assim 
como para alguns isótopos de Fe. O processo de projeção já mostrou-se 
ser importante para  C

12 
e também  em  núcleos de massas leves e médias 

como o Fe
56

.  Logo, fizemos uma aplicação para F
16 

e N
16

 e calculamos as 
energias de quasiparticulas destes elementos utilizando a aproximação 
PBCS para modelos nucleares. 
Palavras-chave: Código QRPA. Aproximações BCS e PBCS. Modelos 
Nucleares e quasiparticulas. 
Fonte de financiamento: Não houve apoio de financiamento. 
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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta as atividades de pesquisa vinculadas ao Projeto 
“DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA 
GESTÃO OPERACIONAL EM UMA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - 
PORTO VELHO-RO”, que tem como propósito principal o desenvolvimento 
e implementação de um software para a gestão operacional em uma 
empresa de médio porte do segmento da construção civil de Porto Velho-
RO, sendo composto por quatro módulos a seguir: Módulo Operacional, 
Módulo Financeiro, Módulo Funcionários e o Módulo Administrador. Um 
Sistema de Informação (SI) tem como principal objetivo armazenar, tratar e 
fornecer informações de tal forma a apoiar as funções ou processos de uma 
empresa. O Módulo Administrador é um módulo de controle geral e é 
considerado a base do sistema contendo as informações de todos os outros 
módulos. É também um modulo de segurança, onde o administrador possui 
um acesso restrito sobre todos os módulos do sistema, sendo assim o 
administrador pode ver quem e onde houve movimentação de informações 
lançada no banco de dados do sistema. Este módulo protege também 
informações sigilosas da empresa e fornecer aos usuários do sistema 
informações gerais da empresa (como certidões, banco de dados de 
fornecedores, históricos e informações que o administrador julgar como 
necessária para o trabalho dos colaboradores). A metodologia foi dividida 
em duas etapas: na primeira etapa foi realizada pesquisa bibliográfica, 
estudos exploratórios e pesquisa documental, que envolveu levantamento 
de informações de duas empresas de construção civil de médio porte em 
Porto Velho-RO através de entrevistas estruturadas com os representantes 
das empresas e posteriormente a análise das informações coletadas. A 
segunda etapa consistiu da modelagem do sistema, sendo realizada através 
do uso da metodologia orientada objeto, do desenvolvimento e 
implementação do sistema de informação e da avaliação e teste do sistema 
de informação. A implementação do banco de dados foi realizada utilizando 
o SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) PostgreSQL versão 
9.4, através do software PgAdmin III que proporciona a criação de banco de 
dados em ambiente SQL.  
Palavras-chave: Construção Civil. Sistema de Informação. Banco de Dados.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR. 
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RESUMO 
 

A otite externa corresponde a todo processo inflamatório, agudo ou crônico, 
que atinge o epitélio do conduto auditivo externo, podendo também 
acometer o pavilhão auricular. Acomete cerca de 15 a 20% dos animais, em 
qualquer faixa etária. O diagnóstico da otite externa deve ser feito baseado 
na anamnese, exame físico, otoscopia, citologia, cultura microbiana e 
antibiograma da secreção auricular. O objetivo deste trabalho foi determinar 
a atividade in vitro de agentes antimicrobianos contra cepas de 
Staphylococcus isoladas de otite externa canina. Na pesquisa realizada 
colheu-se amostras do ouvido de 20 cães com sinais clínicos de otites. As 
amostras foram coletadas em animais atendidos na rotina de clinicas 
veterinárias da cidade de Rolim de Moura. Após contenção física, a coleta de 
amostras foi realizada com auxílio de swab estéril no ouvido direito e no 
ouvido esquerdo. Todas as amostras foram identificadas por número e 
semeadas em placa contendo o meio Agar manitol salgado (Agar  Chapman 
– HIMEDIA, MUMBAI, INDIA) e incubados a 37ºC em aerobiose, em estufa 
bacteriológica por 24h. Foram utilizadas suspensões bacterianas em solução 
salina estéril, ajustadas em turvação equivalente ao grau 0,5 da escala de 
McFarland e obtidas a partir de colônias isoladas após o crescimento em 
Agar Chapman (HIMEDIA – MUMBAI, INDIA) e repicadas em meio ATS 
(HIMEDIA – MUMBAI, INDIA) para então serem semeadas em placa 
contendo o meio Agar Muller Hinton (HIMEDIA – MUMBAI, INDIA) para a 
realização do TSA pelo método de difusão de discos, de acordo com as 
recomendações do Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI. Para o 
presente estudo foram testados os antimicrobianos de acordo com uma 
escolha realizada pelas recomendações do CLSI veterinário, totalizando 10 
drogas: gentamicina, ciprofloxacino, cefoxitina, oxacilina, moxifloxacino, 
penicilina, cloranfenicol, cefalexina, doxiciclina e clindamicina. Do total de 20 
cães avaliados 10 eram fêmeas e 10 machos. Foi coletada duas amostras 
para cada animal (ouvido direito e esquerdo) totalizando 40 amostras, com 
31 amostras (77,5%) positivas ao crescimento de estafilococos, enquanto 
que 9 (22,5%) resultaram em ausência de crescimento. Os antimicrobianos 
mais sensíveis a esse agente foram a Moxifloxacina, Ciprofloxacina, 
Gentamicina e Cefoxitina. Os cães da raça Shih-Tzu foram os mais 
prevalentes. 
Palavras-chave: Cães. Otite externa. Staphylococcus spp.  
Fonte de Financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 
 
A cobertura vegetal do Estado de Rondônia é diversificada, apresentando 
vários tipos de vegetação, entre eles a Floresta Ombrófila Aberta á qual 
teve três parcelas permanentes demarcadas, sendo estas de 0,5ha cada. O 
presente trabalho tem como objetivo avaliar a dinâmica da floresta dentro 
do seu grupo florístico. Foram avaliados fatores ecológicos a partir da 
Analise de Correspondência Canônica (CCA), a qual avaliou os fatores 
declividade, avaliação da cobertura de copa, e pedregosidade. Sendo estes 
fatores avaliados em cidades diferentes dentro da zona da mata. Os 
referentes dados foram gerados pelo programa Fitopac2, correlacionando 
duas matrizes, sendo uma de espécies incidentes nas parcelas e outra dos 
fatores a serem observados. Os fatores de maior importância e correlação 
encontrados dentre as variáveis foram, a declividade e a pedregosidade, 
estes apresentando espécies como a Trattinickia rhoifolia Willd., 
Calycophyllum spruceanum e Inga thibaudiana DC. Consideras pioneiras, 
de alto potencial para recuperação de áreas degradas, manejo sustentável 
e silvicultura. 
Palavras-chave: Grupo Florístico. Fatores ecológicos. Correlação. 
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RESUMO 
 

O ambiente aquático atualmente sofre impactos ambientais causados pela 
ação humana, dentre esses impactos a contaminação por agrotóxicos. O 
teste de micronúcleo em peixes é um bioindicador de ambientes aquáticos 
e possibilita a detecção de efeitos genotóxicos provocados por vários 
agentes químicos e físicos, podendo ser utilizado para avaliação das 
condições ambientais e bem estar animal. Esta pesquisa objetivou 
identificar anomalias celulares em eritrócitos periféricos de tambaqui 
(Colossoma macropomum) em cultivo semi- intensivo por meio do teste de 
micronúcleo. Para tal foi aplicado um questionário semi-estruturado aos 
proprietários das quatro pisciculturas analisadas para caracterização de 
seus perfis, em cada piscicultura foram utilizados indivíduos (peixes) de 
dois tanques e em cada tanque foram amostrados 20 indivíduos. Foram 
coletadas amostras de sangue periférico destes, assim como a realização 
de suas biometrias. O número de células analisadas por peixe foram 3.000 
eritrócitos periféricos. Os dados foram analisados estatisticamente pelo 
teste Tukey (α = 0,05) e análise de variância com um critério (ANOVA-ONE 
WAY). Todas as pisciculturas utilizam o herbicida glifosato na concentração 
de 7,5 mL de herbicida glifosato/L de água com o propósito de eliminar 
gramíneas e macrófitas aquáticas, mudando somente a frequência de uso 
entre estas. Com relação a incidência média de micronúcleos a piscicultura 
que apresentou a frequência foi a P3 com média de 25,58 ± 3,59 e a 
piscicultura P1 a menor frequência com média 4,87 ± 4,77. A relação peso-
comprimento mostrou que os peixes não estavam em estado de bem-estar 
animal, pois as pisciculturas P2, P3 e P4 apresentaram b < 3. Verificou-se 
que a frequência média de micronúcleos em eritrócitos periféricos foi 
significativamente maior nos peixes das pisciculturas P2 (12,87 ± 3,59), P3 
(25,58 ±12,63) e P4 (11,63 ± 8,52). A partir destes resultados, pode-se 
concluir que a alta frequência de micronúcleos nos peixes das pisciculturas 
P2, P3 e P4 deve-se, provavelmente, à exposição destes as substâncias 
e/ou a condições ambientais de potencial genotóxico e os testes de 
micronúcleo e a relação peso-comprimento apresentaram correlação que 
pode ser útil para o biomonitoramento de ambientes contaminados. 
Palavras-chave: Genotóxico. Peixe. Teste do Micronúcleo.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR. 
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RESUMO 
 
A presente pesquisa avaliou o uso do aerador sobre o desenvolvimento do 
tambaqui cultivado em tanques escavados. Para tal, foram selecionados 
500 no período de setembro de 2014 à de março de 2015. Estes foram 
submetidos a biometrias semanais em 10% do plantel semanalmente. 
Simultaneamente foram mensurados também os parâmetros fisioquímicos 
da água em cada tanque. Os peixes apresentaram no final do experimento 
peso e comprimento médios de 1233,80 ± 286,24g e 34,64 cm no tanque 
sem aerador (T1) e 1339,40 ± 246,44g e 34,93cm no tanque com aerador 
(T2). No entanto, não apresentaram diferenças significativas entre os 
grupos pelo teste t de Student, exibindo valores de t = -1,40 e p = 0,17. A 
biomassa média de cada tanque em kg foi de 339,30 ± 78,71e 368,34 ± 
67,77 respectivamente, com uma diferença de 29,04 ± 10,94 kg a favor do 
tanque T2. No entanto, essa diferença não viabiliza o uso do aerador para o 
cultivo do tambaqui na região, uma vez que eleva o custo na produção. 
Palavras-chave: Aerador. Parâmetros físico-químico. Tambaqui.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
Na Amazônia Ocidental, os sistemas agroflorestais (SAFs) são tidos como 
solução para reduzir o desmatamento, quebrando o ciclo de migração da 
agricultura e pecuária extensiva praticada. Considerando o incentivo na 
utilização de sistemas agroflorestais na recuperação de áreas degradadas e na 
geração de renda, destaca-se a importância da condução de pesquisas no 
estudo do comportamento e adequação destes sistemas. Esta pesquisa teve por 
objetivo caracterizar a composição florística e fitossociológica da vegetação 
arbórea em três SAFs na Amazônia Ocidental, Zona da Mata rondoniense. O 
estudo foi realizado entre o período de Agosto de 2014 a Julho de 2015 em 
sistemas com área aproximada de um ha. Os sistemas foram nomeados em 
SAF_1: implantado há aproximadamente 25 anos, sem espaçamento 
padronizado; SAF_2 com dez anos, composto de forma desordenada; e SAF_3: 
com 20 anos, com espaçamento padronizado. Foi avaliado a florística e os 
parâmetros usuais da fitossociologia, permitindo caracterizar os níveis e a 
eficiência de manejo em cada SAF. Nos três sistemas foi amostrado um total de 
2.319 indivíduos, compreendendo 121 espécies, destas, 108 estão distribuídas 
em 36 famílias botânicas e as demais não tiveram identificação confirmada. As 
famílias mais representativas, em números de indivíduos, em ordem 
decrescente, foram: Euphorbiaceae, Malvaceae, Fabaceae, Bignoniaceae e 
Rubiaceae. As espécies que apresentaram maior Índice de Valor de Cobertura 
foram: seringueira (Hevea brasiliensis), cupuaçu (Theobrama grandiflorum), 
garapa (Apuleia leiocarpa), caroba (Jacaranda copaia) e castanha-do-Brasil 
(Bertholletia excelsa). A maior diversidade florística (H’) foi para o SAF_1, o 
índice de diversidade de Shannon obtido foi superior para SAF_2 comparado a 
outros SAFs da Amazônia. No SAF_1 as espécies que apresentaram melhor 
distribuição entre os estratos foram a seringueira, a garapa, a caroba e o 
cupuaçu, sendo este último representado nos estratos 1 e 2 (E1 e E2) da 
floresta, no sistema dois o cupuaçu apresentou melhor distribuição, estando 
presente no E1 e E2 e no SAF_3 a seringueira e o cupuaçu tiveram boa 
distribuição em todos os extratos. Quanto ao nível de manejo o SAF_1 foi 
classificado como Rústico, o SAF_2 foi classificado como Policultura Tradicional, 
e SAF_3 classificado como Policultura Comercial. 
Palavras-chave: Biodiversidade. Estrutura Horizontal. Estrutura Vertical. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
Este trabalho visa o estudo do Método de Monte Carlo (MC). Um método 
estatístico que se baseia em amostras aleatórias para obter resultados 
Numéricos, para problemas complexos, repetindo sucessivamente 
simulações, um elevado numero de vezes. Logo utilizamos a simulação 
computacional no estudo do modelo de Ising em 2D em uma rede de spins, 
através do algoritmo de metrópolis, observando assim a mudança de fase 
existentes em matérias com propriedades magnéticas quando esta atinge á 
temperatura critica. A finalidade deste trabalho foi estudar fenômenos físicos 
em sistemas magnéticos analisando comportamento magnético e 
susceptibilidade magnética na transição de fase de um material 
ferromagnético para paramagnético.  
Palavras Chaves: Método de Monte Carlo. Algoritmo de Metropolis. Modelo 
Ising. Simulação Computacional.  
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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 danos ao meio ambiente e a saúde pública, e consequentemente 
diminuir a qualidade de vida da população. A eficiência dos serviços de 
saneamento básico no país ainda é caracterizada por desigualdades 
regionais. Assim, diante da situação de coleta de esgotos que atende uma 
parcela pequena da população, 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 e avaliar o tratamento de esgotos com uso de indicadores 
biológicos. Para realização do estudo foram selecionados seis pontos para 
coleta das amostras, o ponto 1 é uma propriedade rural no município de 
Ouro Preto do O’este, e os demais pontos são residências localizadas no 
segundo distrito do município de Ji-Paraná. Tais amostras foram destinadas 
às análises microbiológicas de Escherichia coli e coliformes 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, 2005). Assim, conforme os resultados 
obtidos dos filtros anaeróbios verificou-se que apenas dois pontos 
apresentaram uma média de eficiência de 90% na remoção dos coliformes 
totais e Escherichia coli. A fossa séptica biodigestora obteve média de 97% 
de remoção de indicadores biológicos. Contudo, o sistema de tratamento de 
esgoto analisado 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. Todavia, 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. 
Indicadores Biológicos. 
Fonte de financiamento: CNPq. 



148 
 

Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 
Anais do XXIV Seminário Final do 

PIBIC/UNIR/CNPq-2014/2015 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DAS NASCENTES 
URBANAS DE JI-PARANÁ/RO 

 
Naara Ferreira Carvalho de Souza  

naaraferreira94@gmail.com  
Profa. Dra. Nara Luísa Reis de Andrade  

naraluisar@gmail.com  
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR  

 
RESUMO 

 
O crescimento urbano acelerado no Brasil nas últimas décadas veio 
acompanhado da desorganização e falta de planejamento. Com isso, a 
ocupação territorial de forma desordenada tem causado diversos problemas 
ambientais, sobretudo aos recursos hídricos. Diante disto, o presente 
estudo objetivou avaliar os impactos ambientais ocasionados a nascentes 
urbanas de Ji-Paraná/RO, e identificar as principais fontes causadoras de 
degradação ambiental, além de determinar o Índice de Qualidade de Água 
(IQA) das mesmas. Para tal, foram estabelecidos três pontos de 
amostragem por meio de sorteio. As nascentes selecionadas (Igarapés 
Água Pura -P1, Águas Claras - P2 e Água doce -P3) foram classificadas 
quando ao Índice de Impacto Ambiental, de acordo com observações 
realizadas in loco. E também, foram classificadas quanto ao Índice de 
Qualidade de Água (IQA), a partir de análises físico-químicas e 
microbiológicas realizadas com amostras coletadas ao longo de três 
campanhas. Os valores de Índice de Impacto Ambiental encontrados 
permitiram enquadrar tais nascentes como apresentando péssimo grau de 
preservação, evidenciando o alto grau de degradação no entorno das 
nascentes. Do mesmo modo, os valores médios de IQA encontrados para 
os pontos 1 e 2 foram baixos, caracterizando sua qualidade como ruim, e o 
ponto 3 foi classificado como de razoável qualidade. Com isso, há indícios 
de que as nascentes em estudo vêm sofrendo impactos advindos do uso e 
ocupação que tem sido feito em suas imediações, uma vez que os valores 
obtidos de Índice de Impacto Ambiental e IQA indicam uma situação de 
vulnerabilidade no meio. Ademais, foi possível observar que existe uma 
estreita relação entre a qualidade da água e os aspectos macroscópicos 
observados. Palavras-chave: IQA (Índice de Qualidade de Água). Uso e 
ocupação do solo. IIA (Índice de Impacto Ambiental). Fonte de 
financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

O processo de urbanização no país tem passado por inúmeras transformações e 
é perceptível o grande volume de materiais que são utilizados e 
consequentemente a grande quantidade de resíduos gerados. Dentre os 
resíduos gerados na construção civil que apresentam maior volume de 
desperdício destacam-se os resíduos de gesso e os resíduos classe A. O 
desenvolvimento do projeto em epígrafe vem contribuir para o beneficiamento e 
utilização desses resíduos como matéria prima na produção de novos materiais 
de baixo custo, em específico de argamassa. O presente trabalho buscou 
caracterizar as argamassas de revestimento interno produzidas com resíduo de 
gesso e resíduo classe A gerados nos canteiros de obras do município de Porto 
Velho/RO. A metodologia foi dividida em três etapas: formulação do traço padrão 
das argamassas de revestimento e com diferentes substituições; análise das 
propriedades das argamassas de revestimento no estado fresco; análise das 
propriedades no estado endurecido. 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 
da determinação da massa unitária e específica dos resíduos ora mencionados 
demonstrou que as mesmas estão próximas da faixa estabelecida para o gesso 
tradicional e para o agregado miúdo (areia), o que provavelmente significa que 
os resíduos possuem granulometria mais bem graduada, o que garante melhor 
compacidade, desempenho e durabilidade das argamassas de revestimento. 
Devido a problemas relacionados com falta de espaço físico e aquisição de 
equipamento, não foi possível a realização do projeto de pesquisa em sua 
totalidade. Em decorrência da falta de equipamento (argamassadeira). Na busca 
por conhecimento sobre o comportamento os resíduos ora estudados, foram 
realizadas misturas manuais, de maneira empírica, onde se pode observar que o 
resíduo de gesso possui desempenho e características semelhantes ao gesso 
tradicional, demonstrando assim a possível viabilidade da utilização do resíduo 
de gesso e resíduo classe A na produção de argamassa de revestimento de 
paredes e tetos, largamente consumida nos canteiros de obras da indústria da 
construção civil. Em relação ao aprendizado adquirido, apesar da 
impossibilidade de cumprimento integral do plano de trabalho, em decorrência 
dos motivos expostos, é notório que a pesquisa figurou importante passo para 
formação acadêmica da discente envolvida, onde a mesma pode observar a 
complexidade dos impactos ambientais gerados pela construção civil, assim 
como a importância e o potencial da reciclagem dos resíduos gerados pela 
mesma.  
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RESUMO 

 
Os produtos naturais oferecem grande diversidade estrutural de compostos, 
desta forma, constituem uma importante fonte para descoberta e o 
desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos. Para isso, a abordagem 
fitoquímico tem contribuído de forma fundamental, com o isolamento e a 
identificação estrutural de compostos farmacologicamente ativos. Facilitados 
pelo contínuo aperfeiçoamento de métodos cromatográficos e espectroscópicos. 
Assim, as modernas técnicas de triagem, separação e elucidação estrutural têm 
renovado o interesse das indústrias farmacêuticas por produtos naturais. 
Entretanto, apesar desse crescente interesse, poucas plantas foram estudadas 
A família Piperaceae compreende cerca de 10 gêneros amplamente distribuídos 
por todas as regiões tropicais e subtropicais do mundo, inclusive no Brasil, onde 
está representada por cinco gêneros e aproximadamente 2.000 espécies. O uso 
de espécies do gênero Piper para fins curativos é prática comum em diversas 
culturas. A espécie Piper aleyreanum é conhecida popularmente como Pimenta-
longa, Pimenta-longa-da-Mata, Pimenta-decobra e “pani-nixpu” e é utilizada na 
região Amazônia no combate a problemas estomacais. Este projeto teve como 
objetivo o estudo fitoquimico da parte aérea de Piper aleyreanum e avaliar sua 
atividade biológica. O estudo fitoquimico do extrato etanólico da parte aérea de 
Piper aleyreanum foi realizado através de métodos cromatográficos, utilizando-
se sílica gel e os solventes hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol puros 
ou em misturas de polaridades crescentes. As determinações estruturais foram 
realizadas utilizando-se dados de RMN 1H e 13C, uni e bidimensional e 
espectros de massa. O extrato bruto após ter sido submetido a uma coluna 
filtrante rendeu quatro frações, hexano, clorofórmio, acetato de etila e 
metanólico. A fração clorofórmio foi submetida a uma coluna cromatográfica de 
sílica gel e eluida com hexamo/clorofórmio em mistura crescente, desta forma 
foram isolados três sólidos amarelo, denominados PAAE-1, PAAE-2 e PAAE-3. 
Os dados espectrais deste isolados foram compatíveis com as estruturas dos 
flavonóides, galangina, izalpinina e um flavonóide inédito, denominado, 3,5,6-
trihidroxi-7-metoxiflavona, respectivamente. Analise preliminar destes 
flavonóides está indicando atividade antiinflamatória.  
Palavras-chave: Piper aleyreanum. Plantas medicinais. Fitoquímica.  
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RESUMO 

 
O projeto teve como objetivo estudar alguns classificadores aplicados a 
dados médicos e a partir da análise realizada pelo classificador sobre estes 
dados, obter uma segunda opinião quanto ao diagnóstico médico. Essa 
pesquisa tem relevância principalmente quando observamos a imensa 
quantidade de dados médicos que são produzidos diariamente e que muitas 
das vezes esses dados não passam por uma segunda opinião por questão 
de custos e viabilidade. O uso de programas computacionais para realizar 
essa tarefa de auxílio é um avanço medicinal, visto que dá mais segurança 
ao médico no momento de definir seu diagnóstico. Este projeto foi 
elaborado com os dados disponibilizados pela UCI Machine Learning e 
foram classificados através dos algoritmos de classificação implementados 
na linguagem de programação C++, usando Qt Creator e a biblioteca de 
visão computacional OpenCV®, todos softwares gratuitos. As 
implementações e testes foram realizados em um computador com o 
sistema operacional Windows 7 – 64 Bits, com processador Intel Core i5 de 
2,5 GHz. O projeto possibilitou um aprendizado aprofundado dos principais 
algoritmos de classificação do estado da arte; entre os algoritmos estudados 
estão: Árvores de Decisão, knearest neighbors, Support Vector Machine e 
Redes Bayesianas. O resultado obtido com a classificação foi satisfatório 
para a classificação de tumores benignos e malignos de mama, em especial 
quando a etapa de treinamento dos algoritmos de classificação é realizada 
com uma grande base de dados. O nível médio de confiança nos resultados 
apresentados varia de acordo com a qualidade do treinamento realizado 
pelo algoritmo; com um treinamento satisfatório a confiança do diagnóstico 
dado pelo algoritmo gira em torno de 92%, o que se pode ter como uma 
ótima segunda opinião ao diagnóstico médico, reduzindo, 
consequentemente, diagnósticos errôneos e aumentando a chance de 
recuperação do paciente. 
Palavras-chave: CAD. Diagnóstico. Classificadores.  
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RESUMO 
 

As águas doces do Brasil são um bem de suma importância para 
sobrevivência dos seres vivos, proteger os rios e todos os tipos de curso 
de água é de nossa responsabilidade e também de políticas públicas 
tanto para um controle ambiental quanto sanitário. Este estudo tem por 
objetivo avaliar o impacto antrópico na qualidade da água do rio Anta 
Atirada no município de Rolim de Moura. Escolheram-se seis pontos 
aleatórios no trecho urbano do município de Rolim de Moura e 
demarcou-se com o auxilio de um GPS. As amostras foram coletadas 
em vidros de 500 mL, levadas ao laboratório de águas da Universidade 
Federal de Rolim de Moura para análises físico-químicas, químicas e 
microbiológicas segundo o Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. A classificação da qualidade da água foi 
comparada as normas estabelecidas pela resolução 357 do Conselho 
Nacional do Ambiente de março de 2005. O nitrato encontrado no ponto 
5 da análise 3 atingiu 14,2 mg L-¹, valor este maior do que o 
estabelecido pelo CONAMA, que estabelece 10 mg L-¹. O pH 
apresentou 5,50 em um dos pontos, indicando acidez, o que pode ser 
devido a entrada de dejetos naquele local. A cor do rio também 
apresentou valores superiores ao estabelecido pelo CONAMA 357, onde 
o maior foi de 229,4 u.C. podendo estar relacionado a quantidade de 
sólidos, matéria orgânica dissolvidas na água e também devido e 
dejetos. A análise microbiológica demonstrou dados agravantes, onde 
100% apresentou contaminação por coliformes totais e E. coli, 
confirmando a entrada de dejetos humanos e animais no rio e 
aumentando a probabilidade de veiculação de doenças, uma vez que 
esta água também é utilizada para o consumo na região. 
Palavras-chave: Água. Rio. Qualidade. Resíduos.  
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RESUMO 
 

O presente estudo é resultado do monitoramento de seis meses de 50 km 
correspondente ao Rio Branco, principal rio da Bacia do Rio Branco e 
Colorado – Rondônia/Brasil. Foram analisados trezes pontos amostrais 
utilizando 11 parâmetros: Temperatura, pH, Cor, Nitrito, Nitrato, Oxigênio 
Dissolvido, Dureza, Turbidez, Condutividade, Termotolerantes e E. Coli. A 
metodologia de coleta seguiu as normas do Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater, a amostragem realizada foi do tipo 
simples, em frasco único de polietileno de 500 mL com tampa de pressão e 
encaminhadas ao laboratório de águas da UNIR para as referidas análises. 
Os resultados mostram que estas águas não podem ser consumidas in 
natura, pois se encontram fora dos padrões de potabilidade estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde. Após o monitoramento averiguou-se que alguns 
pontos devem ser supridos e ampliar para áreas que não estão sobre 
influência direta das usinas para análise comparativa de outros tipos de uso 
e influência dessa variação nos parâmetros analisados neste estudo.  
Palavras-chave: Monitoramento hídrico. Parâmetros. Água.  
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RESUMO 

 
As coleções de referência do estado de Rondônia têm um grande papel na 
descoberta da biodiversidade do nosso estado sendo que o mesmo é de 
grande importância cientifica devido a heterogeneidade ambiental abrangida 
por Rondônia, região ecotonal, e pela variação de espécies sendo 
separadas por barreiras biogeográficas, como os grandes rios - 
principalmente os rios Madeira, Ji-Paraná (ou Machado) e Guaporé -. 
Também se destaca a importância das mesmas como material testemunho 
das áreas antropizadas por empreendimentos tais como UHE entre outros. 
As únicas coleções de vertebrados terrestres científicas do nosso estado 
estão situadas no Prédio das Coleções Zoológicas no Campus José Ribeiro 
Filho na cidade Porto Velho/RO BR-364, Km 9,5, sentido Rio Branco/AC. O 
Laboratório de Mastozoologia e Vertebrados Terrestres que é responsável 
pela gerência, curadoria e conservação de três coleções zoológicas sendo 
estas herpetofauna (Repteis, anfíbios e gimnofionos), avifauna e 
mastofauna. Estão disponíveis no acervo cerca de 4317 espécimes 
distribuídos da seguinte forma 760 espécimes na coleção de mastofauna, 
3290 na coleção de herpetofauna e 267 na coleção de avifauna. O acervo 
teve seu início no ano de 2008 e é gerida pela curadora Dr. Mariluce 
Rezende Messias. A disponibilização de tais dados a nível global com o 
auxílio da plataforma do SiBBr (Sistema de informação sobre a 
Biodiversidade Brasileira disponível em: http://www.sibbr.gov.br/) que 
permitirá análises de dados biogeográficos de diversos táxons e escalas 
regionais, nacional e global, permitindo a tomada de decisões 
conservacionistas e elaboração de políticas públicas voltadas a gestão e 
conservação deste patrimônio nacional, este sistema foi elaborado pelo 
governo brasileiro em parceria com a SEPED e o MCTI. A disponibilização 
dos dados das coleções de referência de vertebrados terrestres de 
Rondônia irá também incentivar e viabilizar novas pesquisas voltadas a 
fauna do estado de RO, além de fomentar novos recursos para pesquisa e 
abranger nosso conhecimento sobre a fauna local. Além de aumentar o 
volume de dados sobre a biodiversidade nacional.  
Palavras-chave: Coleções zoológicas. Mastozoologia. Herpetofauna. 
Avifauna. Rondônia. UNIR. SiBBr. 
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RESUMO 

 
As águas subterrâneas se tornaram uma alternativa importante para o 
abastecimento público no Brasil, especialmente no estado de Rondônia, 
pois os serviços de saneamento básico ainda são oferecidos com baixa 
qualidade. Este estudo apresenta a determinação da qualidade da água e o 
mapeamento do nível estático da água com o possível direcionamento do 
fluxo hídrico em poços amazônicos, no município de Rolim de Moura – RO. 
Os pontos de captação da água subterrânea foram identificados em campo 
com uso de um GPS, onde foi obtida a superfície piezométrica de cada 
fonte, a partir da relação entre a cota altimétrica do terreno no local da fonte 
hídrica e o nível estático da água em cada poço. A amostragem realizada foi 
do tipo simples, em frasco único de polietileno de 500 mL com tampa de 
pressão. As análises químicas, físico-química e microbiológica da água nos 
20 poços avaliados foram determinadas em laboratório na Universidade 
Federal de Rondônia Campus de Rolim de Mouras, seguindo as normas do 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Os 
resultados mostram que o problema da contaminação microbiológica 
(termotolerantes e Escherichia coli) ainda continua presente nas águas 
subterrâneas de Rolim de Moura e estão fora dos Padrões de Potabilidade 
da água para consumo humano de acordo com as estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde, através da Portaria n° 2.914 de 12 de Dezembro de 
2011. Os valores de nitrato variaram de 3,50 e 12,69 mg L-1 indicando uma 
possível contaminação em 35% dos poços analisados na primeira coleta. 
Existe uma tendência da direção do fluxo concentrado na região do poço 
número 1, onde se observa que há uma menor altimetria.  
Palavras-chave: Água subterrânea. Análise de água. Fluxo hídrico.  
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RESUMO 

 
O presente estudo trata de uma análise regional da dinâmica climática 
e hidrológica que atingiu o rio Madeira entre os anos de 1997 e 2014. 
Este período foi caracterizado por expressivas anomalias climáticas que 
produziram amplas repercussões sobre o espaço geográfico do sul da 
Amazônia. Com base nos dados pluviométricos e no monitoramento do 
nível do rio Madeira, pode – se concluir que houve chuvas abaixo da 
média para o ano de 2005, chuvas acima da média para o ano de 2009 e 
que as anomalias de precipitação ocorridas próximas de Porto Velho – 
RO em 2014, não são responsáveis pela enchente histórica ocorrida no 
município. Portanto, atribui-se em maior parte as chuvas ocorridas nas 
cabeceiras de drenagem do rio Madeira em território boliviano, nas 
bacias dos rios Beni, Mamoré e Guaporé. 
Palavras-chave: Eventos extremos, precipitação, nível do Rio Madeira.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR. 
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RESUMO 
 

Os diferentes sistemas de manejo de solo têm a finalidade de criar 
condições favoráveis ao desenvolvimento das culturas. Porém se realizados 
de forma descontrolada, podem causar compactação, sendo fundamental a 
seleção de coberturas vegetais com elevada capacidade de produção de 
massa seca e tolerância a solos compactados. Assim, o objetivo com este 
trabalho foi avaliar os efeitos da compactação do solo sobre o a produção 
de massa seca de leguminosas e gramíneas cultivadas como cobertura em 
um Latossolo Vermelho-Amarelo na região da Zona da Mata de Rondônia. 
O experimento foi instalado em um Latossolo Vermelho-Amarelo na 
Fazenda Experimental do Campus de Rolim de Moura (RO) da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia – UNIR. O delineamento experimental 
foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 4 x 4, com três repetições, 
totalizando 48 parcelas. Foram avaliadas quatro culturas de cobertura do 
solo, sendo duas leguminosas: (E1) Crotalária (Crotalaria juncea, L.), (E2) 
Estilosantes-campo-grande (Stylosanthes capitata x Stylosanthes 
macrocephala) e duas de gramíneas: (E3) Millheto (Pennisetum Glaucum) e 
(E4) Braquiária (Brachiaria brizantha cv. Marandu), em quatro estados 
induzidos de compactação do solo: (C1) 0, (C2) 1, (C3) 4 e (C4) 7 passadas 
de um trator agrícola, resultando em 16 tratamentos. As leguminosas e 

gramíneas foram cultivadas em parcelas de            , sendo semeadas 

manualmente no dia 04 de fevereiro de 2015, na densidade indicada para 
cada espécie. Para determinação da produção de fitomassa pelas plantas 
de cobertura foram coletadas de forma aleatória toda a parte aérea das 

plantas no início do florescimento em uma área de                   . Após 
a coleta, o material foi colocado em estufa a 65ºC até peso constante para 
determinação da massa seca da parte aérea. Foi observada interação 
significativa para os fatores culturas e a quantidade de passadas do rodado do 
trator, para massa seca. A produção de massa seca para as passadas do 
rodado do trator 0, 1 e 4 seguem a ordem decrescente de produção de massa 
seca da seguinte maneira: braquiária > crotalária > milheto = estilosante. Já para 
o tratamento de 7 passadas do rodado do trator a produção de massa seca se 
deu decrescente de modo que: braquiária = crotalária > milheto = Estilosante. 
Palavras-chave: Sistema de Manejo. Cobertura. Massa Seca.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

A Amazônia é um dos mais ricos biomas para a biodiversidade 
herpetofaunística do planeta. Devido a isto, existe a necessidade de efetuar 
mais pesquisas sobre a diversidade faunística amazônica, porém devido ao 
crescente processo de desflorestamento e antropotização de áreas 
florestais,se dá um sentido de urgência à questão. O presente trabalho está 
vinculado ao projeto de “Implantação do Banco de Venenos Animais como 
mecanismo de preservação do potencial biotecnológico e farmacológico da 
Amazônia Ocidental 3”.O estudo tem por finalidade inventariar a diversidade 
e a abundância das serpentes da região de floresta do Campus José 
Ribeiro Filho (Universidade Federal de Rondônia) e em seus arredores. A 
floresta pertencente ao campus apresenta vegetação ombrófila aberta, com 
clima de predominância no estado tipo AW – Clima Tropical Chuvoso com 
média da precipitação pluvial entre 1.400 e 1.600 mm/ano, podendo chegar 
até 20 mm/ano.Foram utilizadas para a realização do trabalho as 
metodologias de busca ativa, sendo realizadas no período diurno (07h00min 
e 17h00min) e noturno (16h00min e 22h00min), sendo realizadas tanto nas 
trilhas da floresta quantoarredores do campus em media três vezes por 
semana, totalizando 434 horas/homem. Armadilhas de interceptação e 
queda (Pitfalltraps), sendo quatro estações com cinco baldes de 100 litros 
cada, permanecendo abertas pelo período de 23/02/2015 a 05/06/2015 
totalizando 1.728 horas/balde, também esta sendo computados dados de 
coletas ocasionais e por registro fotográfico. Foi coletado um total de 20 
espécimes de serpentes pertencentes a 12 gêneros e 6 famílias, Ocorreu a 
prevalência da família Colubridae com 7 espécimes (35%), Dipsadidae com 
6 espécimes (30%), Viperidae com 3 espécimes (15%), e Boidae e Elapidae 
apresentando mesmas ocorrências, sendo 2 espéciemes por famílias 
representando 10% cada. A metodologia de busca ativa foi o mais eficiente, 
totalizando 13 indíviduos, seguido de armadilha de interceptação e queda 
com 3 indivíduos, registro fotográfico também com 3 indivíduos amostrados, 
e encontro ocasional amostrando 1 indivíduo.Pode-se observar uma ampla 
diferença na diversidade de serpentes da floresta do campus em 
comparação com outras áreas amazônicas amostradas, sendo necessários 
mais tempo de estudo para uma amostragem precisa e confiável.  
Palavras chaves: Biodiversidade. Serpente. Herpetologia.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 
  
O objetivo deste projeto foi a pesquisa de ectoparasitos branquiais de 
espécimes de Arapaima gigas (Pirarucu) criados em tanques circulares de 
superfície para melhoria do pescado para consumo humano, por meio da 
identificação, descrição e quantificação das espécies componentes da 
fauna branquial parasitaria desta espécie de peixe, desenvolvido no 
município de Porto Velho, no Reassentamento Santa Rita, localizado BR 
364 a 54 km de Porto Velho – RO, sentido Jaci Paraná, no final de 2014 e 
início de 2015. A metodologia utilizada foi de acordo com EIRAS et 
al.(2006). Os peixes foram identificados (P1 a P10), pesados e medidos no 
local da coleta, e as brânquias retiradas e conservadas em gelo e levadas 
ao laboratório, onde foram analisadas em microscópio estereoscópico e 
microscópio óptico. Os parasitos foram coletados e diferenciados conforme 
suas características morfológicas e identificados de acordo com a literatura 
especializada. Os parâmetros estatisticamente analisados foram: 
Prevalência, Intensidade Média de Infecção e Abundância. Dos peixes 
examinados (n=10), foram encontrados 51 parasitos do gênero 
Dawestrema sp., da classe Monogenoidea, com prevalência comum (60%), 
intensidade de infecção média muito baixa (8,5) e abundância de 5,1. 
Dentre os peixes listados, observou-se que os peixes P9, P6 e P5 
apresentaram mais de 80% dos parasitos. Com base no número de peixes 
acometidos pelo o ectoparasita em questão, bem como as condições que 
os peixes foram coletados, percebe-se que, apesar da prevalência comum, 
a intensidade de infecção média muito baixa é relacionada às excelentes 
condições sanitárias dos tanques circulares, que possuíam uma troca 
contínua de água de boa qualidade. 
Palavras-chave: Tanques circulares. Fauna parasitária. Prevalência.  
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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, e tem por objetivo principal realizar uma análise do grau de 
degradação da Zona de Amortecimento das Reservas Extrativistas Mogno, 
Maracatiara, Sucupira, Angelim, Massaranduba, Garrote e Ipê. As reservas 
estão localizadas no município de Machadinho d’Oeste, cerca de 400 km da 
capital Porto Velho, Estado de Rondônia. A devastação do meio ambiente é 
o principal fator que contribui para alteração dos ecossistemas, sendo o 
homem o principal causador deste desequilíbrio. A maior causa disso tem 
sido o desmatamento, e como consequência, surge à ameaça de espécies 
de animais e vegetais. Um dos principais motivos do Desmatamento tem 
sido a urbanização, a pecuária, e a agricultura, um processo que, na maioria 
das vezes, ocorre sem nenhum planejamento. Essa ação vem exacerbando 
o processo de degradação do meio ambiente. A pesquisa teve como 
recurso para elaboração dos dados o Sensoriamento Remoto, e o Sistema 
de Informação Geográfica – SIG, através do uso do Software SPRING, 
disponibilizado gratuitamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
- INPE. Salienta-se, ainda, o uso dos dados cartográficos preexistentes da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO, o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, legislação que 
norteia o uso das Unidades de Conservação, e o banco de Dados do 
PLANAFORO, disponível na Universidade Federal de Rondônia. Nesta 
pesquisa constatou-se que dentre as Resex’s analisadas, apenas, a 
Maracatiara apresenta índices de desmatamento da zona de amortecimento 
inferior a 50%. As demais se encontram com mais de 50% de áreas 
antropizadas, destaque para a Resex Sucupira com índice de 80,8% de 
desmatamento.  
Palavras-chave: Reservas Extrativistas. Zona de Amortecimento. 
Sensoriamento Remotos.  
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RESUMO 

 
Neospora caninum é um protozoário intracelular obrigatório que causa 
infecções associadas a aborto e mortalidade neonatal em várias espécies 
animais, mas os bovinos são considerados  os hospedeiros intermediários 
de maior importância, principalmente pelas perdas em  reposição dos 
animais considerados positivos, abortos provocado pela neosporose e 
gastos com diagnósticos. Doença que está presente nos cinco continentes, 
o Brasil apresenta variabilidade de soroprevalência entre 7,67% e 91,2%, 
envolvendo vários estados, mas com escassez de informações sobre 
Rondônia. Rolim de Moura possui significativa representação econômica 
em termos de produção com mais de 64 mil litros diários e, apresentou 
47,34% de prevalência do patógeno no rebanho. Isso implica na 
necessidade da realização de mais estudos sobre a doença no estado, 
assim como o desenvolvimento e difusão de técnicas profiláticas, visto que 
a doença não possui tratamento, diminuindo as perdas econômicas 
provocadas por esta enfermidade. 
Palavras-chave: bovinos. Neospora caninum. soroprevalência.  
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RESUMO 
 
Parasito do filo Apicomplexa, da Ordem Coccidia, o Toxoplasma gondii, é 
um protozoário intracelular obrigatório que acomete humanos e diversos 
hospedeiros vertebrados. O objetivo da presente pesquisa foi avaliar 
soroprevalência de T. gondii em bovinos leiteiros do município de Rolim de 
Moura/RO, microrregião de Cacoal, Rondônia. Foram utilizados 180 
bovinos leiteiros de 30 propriedades rurais, no período de agosto de 2014 a 
junho de 2015. A colheita de sangue total para realização das provas 
sorológicas foi realizada por venocentese da veia coccídea. Em seguida, o 
sangue total foi centrifugado, para obtenção do soro, e então congelados a -
20C. A análise das amostras de bovinos leiteiros colhidas no Municipio de 
Rolim de Moura/RO, microrregião de Cacoal, Rondônia, revelou uma 
prevalência de anticorpos anti-T. gondii, da ordem de 68,89% (n=124). A 
prevalência encontrada nesta pesquisa, em bovinos leiteiros foi da ordem 
de 68,89. Portanto, conclui-se que o Toxoplasma gondii está amplamente 

distribuído na no município de Rolim de Moura. Esta pesquisa elucidou a 
situação epidemiológica da toxoplasmose no município estudado e 
recomenda medidas profiláticas para diminuir a transmissão para os 
humanos. 
Palavras-chave: bovinos. Rondônia. Toxoplasma gondii. 
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 

  
Esse trabalho é parte do projeto de implantação de uma rede de controle 
geodésico no campus José Ribeiro Filho, utilizando observações GNSS-
RTK. As coordenadas do ponto de apoio base foram determinadas 
utilizando método de levantamento relativo estático a partir de estações 
RBMC - SGB. Os pontos de adensamento da rede, um total de 17, foram 
implantados utilizando método de levantamento GNSS-RTK, o equipamento 
utilizado foi um receptor Leica GS15, disponível no laboratório de geomática 
do curso de Engenharia Civil. No processo de levantamento o tempo 
máximo para a obtenção da coordenada de cada ponto foi de 15 segundos 
e as precisões obtidas foram compatíveis com as exigidas para 
levantamentos de pontos de segunda ordem. As coordenadas do 
levantamento, inicialmente apresentadas no formato geográfico foram, 
posteriormente, transformadas em UTM, meridiano central -63 e, por ultimo, 
considerando a altitude média do lugar como sendo 110,00 metros, foram 
calculadas as coordenadas topográficas locais.  
Palavras-chave: GNSS. Rede geodésica. Coordenadas locais.  
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RESUMO 

 
O pirarucu possui grande potencial de comercialização em função do 
tamanho dos cortes comerciais e do sabor suave e pouco característico da 
carne que possibilita maior diversificação em pratos e temperos. Utilizar um 
sistema nutricional adequado ao Pirarucu além de reduzir os custos de 
produção podem resultar em cortes comerciais com melhores 
características físicas e nutricionais ao consumidor. O objetivo com o estudo 
foi avaliar a composição físico-química dos cortes comerciais de Pirarucu 
cultivado em diferentes sistemas de alimentação protéico-energéticos. 60 
pirarucus (Arapaima gigas) foram cultivados nos sistemas de alimentação 

proteicos: S36-32%, S34-38%; S36-40%; S38- 42%; S45-40%, obtidos da 
redução do teor de proteína bruta conforme a idade do animal. Porções das 
mantas e postas foram liofilizadas e submetidas a avaliação da composição 
centesimal. O peso corporal final dos animais não variaram entre os 
sistemas de alimentação apresentando média de 8,4 kg A composição 
química da porção referente a manta do Pirarucu não foi influenciada pelos 
sistemas de alimentação, contudo, as postas apresentaram maior teor de 
minerais no sistema de alimentação mais protéico S45-40% apresentando 
34% superior a média dos demais sistemas de alimentação com 5,61% de 
cinzas. A composição química variou entre os cortes comerciais 
apresentando teores médios de matéria seca, cinzas e proteínas e gorduras 
superiores para as postas. Sistemas nutricionais que reduzam à deposição 
da gordura nos cortes comerciais, em favor a deposição de tecido muscular 
e mineral, são importantes para a conservação e integridade dos cortes. 
Palavras-chave: Bromatológica. Gordura. Lipídios. Pescado. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR/CNPq, NUTRIZON Alimentos. 
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RESUMO 

 
Nesse trabalho propomos a implantação de uma rede de controle geodésico 
no campus José Ribeiro Filho, utilizando observações GNSS e o programa 
de tratamento de dados Leica GeoOffice. Inicialmente foi feito um estudo de 
operação do equipamento Leica GS15 e do programa de processamento de 
dados Leica Geo-Office, o equipamento receptor do sistema GNSS, bem 
como o programa de tratamento de dados fazem parte do acervo de 
materiais técnicos do laboratório de geomática do curso de Engenharia 
Civil. Na etapa posterior foram feitos medições em campo com vistas ao 
transporte de um ponto de apoio, para a área do campus, denominado 
neste trabalho de P-0, para relacioná-lo ao sistema geodésico brasileiro 
(SGB) utilizou-se duas estações de observação continua, são elas: POVE 
93780 e ROGM 93980, pertencentes a Rede Brasileira de Monitoramento 
Continuo - RBMC, localizadas em Porto Velho e Guajará-Mirim, 
respectivamente. O ponto de apoio foi determinado considerando as 
precisões exigidas para implantação de pontos de primeira ordem segundo 
a NBR13133-ABNT. A partir desse ponto foram determinados os demais 
pontos da rede, denominada Rede Campus.  
Palavras-chave: GNSS. Rede geodésica. Controle.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 
Um dos principais problemas que se apresenta nestas últimas décadas, de 
fato, é a questão ambiental. Provavelmente o grande centro desta 
problemática está na relação entre o homem e o meio ambiente, que desde 
o começo da exploração dos recursos naturais, devido ao enorme 
crescimento populacional no mundo, vem sendo um grande entrave no que 
se refere a desenvolvimento e sustentabilidade. Esta pesquisa está 
vinculada ao projeto de pesquisa Análise da Zona de Amortecimento das 
Reservas Extrativista do Estado de Rondônia. Neste contexto, este estudo 
surge com o objetivo de fazer uma avaliação da Zona de Amortecimento da 
Reserva Estadual Extrativista (RESEX) Jaci – Paraná. A pesquisa em tela 
tem o propósito de divulgar a degradação que vem sendo feita na RESEX, 
evidenciando que sem gestão e fiscalização o objetivo de conservar 
dificilmente será atingido, pois foi constatado que um fato que contribui 
para a degradação dessas áreas é a falta de estrutura física e de 
profissionais qualificados para agir e fiscalizar a unidade. Para o 
desenvolvimento da pesquisa utilizou-se ferramentas de sensoriamento 
remoto e geoprocessamento aliado a sistemas de informação geográfica. O 
uso de tais ferramentas permitiu chegar a uma análise da área de estudo, 
confirmando as grandes pressões a qual está sujeita a RESEX Jaci – 
Paraná. Para este estudo, utilizou-se imagens de satélite LANDSAT 7 dos 
anos de 1996, ano em que a RESEX Jaci – Paraná foi criada, 2004, ano 
em que o Estado de Rondônia registrou uma queda nas taxas de 
desmatamento, e 2014. Foi constatado já no ano de sua criação, em 1996, 
que a Zona de Amortecimento da RESEX já contava com 11.048,99 ha 
desmatados. Em 2004, constatou-se um desmatamento superior a 52.000 
ha na Zona de Amortecimento, e cerca de 8.200,72 ha no interior da 
RESEX. No último ano analisado, em 2014, constatou-se um número 
superior a 60.000 ha de área desmatada no interior da RESEX, assim 
como, a Zona de Amortecimento apresentou, aproximadamente, 
110.503,74 ha desmatados, o que equivale a 37,65% de sua área total. 
Palavras-Chave: Unidade de Conservação. Resex Jaci-Paraná. Zona de 
Amortecimento.  
Fonte de Financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 

 
A piscicultura vem sendo o novo agronegócio em Rondônia devido ao 
grande crescimento da atividade nos últimos anos. Este estudo apresenta o 
impacto ambiental de um sistema semi-intensivo de produção do peixe 
pirarucu (Arapaima gigas, Curvier,1829) na qualidade da água. Foram 
realizadas coletas de amostras da água presente no abastecimento, 
sistema de produção e ponto de descarga dos efluentes, abrangendo 4 
pontos amostrais. Essas amostras foram obtidas nos meses de março de 
2015 e abril de 2015 no início das atividades do empreendimento. A 
amostragem foi do tipo simples, em frasco único de polipropileno de 500 ml 
com tampa rosqueável à prova de vazamento. As análises químicas, físico-
química e microbiológica da água nos 4 pontos amostrais avaliados foram 
determinadas em laboratório na Universidade Federal de Rondônia Campus 
de Rolim de Mouras, seguindo as normas do Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater. Os resultados obtidos foram 
comparados com a legislação ambiental brasileira CONAMA 357/2005 que 
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Os 
resultados encontrados mostram que o descarte do efluente está de acordo 
com os padrões estabelecidos pelo CONAMA 357 e que não diferenças 
significativas entre a água de abastecimento e os efluentes dos viveiros.  
Palavras Chaves: Piscicultura. Qualidade de água. Impacto ambiental. 
Legislação.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 
Este plano de trabalho está inserido no Subprojeto “ESTATÍSTICA 
ESPACIAL DOS IMPACTOS SOCIAMBIENTAIS NO ENTORNO DA TERRA 
INDÍGENA IGARAPÉ LOURDES” que faz parte do Projeto " Cartografia 
indígena, mapeamento participativo, uso e ensino de Geotecnologias". O 
presente trabalho teve como objetivo realizar o tratamento de dados 
utilizando a Estatística Espacial em SIG, para compreender a retirada da 
vegetação, sua forma, direção, tendências e seus impactos no entorno da 
Terra Indígena Igarapé Lourdes (T.I.I.L) à partir de sua demarcação. Para 
análise da área adotou-se o método da análise multitemporal, onde se 
delimitou o período de tempo referente aos anos de 1984, 1994, 2004 e 
2014, utilizando 12 cenas do LANDSAT, sendo 3 para cada ano, para então 
se fazer o mosaico. Foram realizadas análises exploratória, visualização dos 
dados por meio de mapas e interpretação de padrões. Para analisar o uso e 
ocupação da T.I.I.L e seu entorno foi aplicado o método de classificação 
supervisionada de Bhattacharya definidos em 7 classes temáticas com 
índice de confiança de 99%, sendo elas, Vegetação de altitude: serra da 
providência; Vegetação; Transformação; Sombra; Nuvem; Água; Rochoso; 
Antropizado e Urbano. Observou-se que no ano de 1984 a floresta cobria 
91,07% da área de estudo reduzindo para 61,01%, no ano de 2014,  com 
tendência de consolidação na por sul, onde identificou-se o maior número 
de estradas. A partir dos resultados foi possível inferir que a retirada de 
vegetação é expressiva no entorno da TI e preservada no seu interior, 
colocando em risco a qualidade do ambiente. Essa retirada da vegetação 
elimina os habitats naturais da fauna, expõem os recursos hídricos a partir 
da remoção da área de vegetação permanente, tornando-se necessários 
mais trabalhos de pesquisas que possibilite a preservação e a fiscalização 
dessa vegetação.  
Palavras-chave: Estatística Espacial. Terra Indígena. Classes Temáticas. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq.  
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RESUMO 

 
Este trabalho apresenta as atividades de pesquisa vinculadas ao Projeto 
“DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO 
OPERACIONAL EM UMA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PORTO 
VELHO-RO”, que tem como propósito principal o desenvolvimento e 
implementação de um software para a gestão operacional em uma empresa de 
médio porte do segmento da construção civil de Porto Velho-RO, sendo 
composto por quatro módulos a seguir: Módulo Operacional, Módulo Financeiro, 
Módulo Funcionários e o Módulo Administrador. Um Sistema de Informação (SI) 
pode envolver pessoas, máquinas e/ou métodos organizados para coletar, 
processar, transmitir e disseminar dados que representam informação que tem 
como principal finalidade a facilitação do planejamento, do controle, da 
coordenação, da análise e do processo decisório em uma empresa. O Módulo 
Funcionários aqui é um módulo para controle de funcionários admitido pela 
empresa. O modulo está direcionado ao usuário da aplicação à fazer tanto o 
processo admissional como o processo demissional. Neste trabalho o Módulo 
Funcionários passa a ser chamado de Módulo Colaborador, pois nos dias de 
hoje o  termo Colaborador diz respeito a aquela pessoa que se dispõe a ajudar, 
a amparar, a contribuir para se atingir determinado objetivo. O funcionário 
possui apenas uma  função permanente, já o colaborador sempre desempenha 
tudo para o qual foi contratado, indo inclusive mais além, ou seja, ele se envolve 
com os problemas da empresa no sentido mais amplo. Assim, atualmente as 
empresas buscam se estruturar numa base de colaboradores, que cooperam 
entre si, potencializando os resultados. A metodologia foi dividida em duas 
etapas: na primeira etapa foi realizada pesquisa bibliográfica, estudos 
exploratórios e pesquisa documental, que envolveu levantamento de 
informações de duas empresas de construção civil de médio porte em Porto 
Velho- RO através de entrevistas estruturadas com os representantes das 
empresas e posteriormente a análise das informações coletadas. A segunda 
etapa consistiu da modelagem do sistema, sendo realizada através do uso da 
metodologia orientada objeto (diagrama de classe e diagrama caso de uso); do 
desenvolvimento e implementação; do sistema e da avaliação e teste do 
sistema de informação. Em especial, foi descrito o módulo “Funcionários”, 
também chamado de “Colaborador”, o qual integra o sistema. 
Palavras-chave: Construção Civil. Sistema de Informação. Banco de Dados. 
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 

 
O tambaqui (Colossoma macropomum) é a principal espécie dulcícola de peixe 
cultivada em Rondônia e muito procurada nos centros consumidores da Região 
Norte sendo desta forma de grande importância socioeconômica nesta região. 
Considera-se que a ração fornecida na sua fase de desenvolvimento como a 
principal fonte de compostos nitrogenados na água, tornando-se um fator de 
risco para a produção aquícola devido a toxicidade da amônia. O presente 
trabalho teve como objetivo a determinação da toxicidade aguda da amônia não 
ionizada (NH3) frente a alevinos de tambaqui com intuito de gerar dados que 
auxiliem os piscicultores com relação ao transporte e cultivo dos mesmos. Os 
testes foram realizados no Laboratório de Pesca e Aquicultura do Campus de 
Presidente Médici – UNIR. As concentrações de NH3 testada para a 
determinação da concentração letal de 50% dos indivíduos foram: B = água de 
poço semi artesiano; 0,075 mg/L; 0,15 mg/L; 0,3 mg/L; 0,6 mg/L; 1,2 mg/L; 2,4 
mg/L; 4,8 mg/L; 9,6 mg/L; 19,2 mg/L e 38,4 mg/L. Observou-se que todos os 
peixes submetidos as concentrações de 9,6 mg/L; 19,2 mg/L e 38,4 mg/L 
morreram nas primeiras 34 h do experimento, sendo a CL50,96 horas de 7,76 mg/L. 
Os tempos de letalidade de 50 % (TL50,96 horas) dos indivíduos foram de 1h 34 min 
para a concentração de 38,4 mg/L; de 20 h para a concentração de 19,2 mg/L e 
33 h para a concentração de 9,6 mg/L. O valor determinado para a CL50,96 horas, 
determinada no presente estudo sugere que os alevinos desta espécie de peixe 
possuem grande resistência a elevadas concentrações de amônia na água 
comparado a outras espécies tropicais, provando ser uma espécie de grande 
potencial para produção aquícola por sua rusticidade quanto às variações 
limnológicas, bem como, sua excelente adaptação às condições do meio. 
Verificou-se também que está espécie é mais suscetível a altas concentrações 
de NH3 do que ao tempo de exposição, pois nas concentrações de 0,075 a 4,8 
mg/L não foi registrada mortalidade. 
Palavras–chave: Concentração letal 50. Tambaqui. Produção piscícola. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR. 
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RESUMO 

 
A análise polínica permite agrupar os tipos polínicos conforme suas 
características morfológicas e possibilitam a realização de outros estudos 
interdisciplinares, dessa forma, o presente trabalho objetivou caracterizar os 
tipos polínicos de espécies vegetais coletadas na Zona da Mata 
Rondoniense, permitindo a consolidação da Palinoteca regional. O estudo 
foi realizado no período de Agosto de 2014 a Junho de 2015, procedendo 
coletas mensais de plantas em floração no entorno do apiário experimental 
da Universidade Federal de Rondônia, onde a partir dos botões florais foram 
extraídos grãos de pólen para montagem de lâminas microscópicas pelo 
método direto, caracterização quanto a tipagem polínica de cada grão com 
uso de referenciais específicos, processamento e análise descritiva dos 
dados em planilha eletrônica. A partir das coletas foram obtidas 128 
espécies com a identificação de 120 tipos polínicos, sendo as famílias mais 
representativas e melhor distribuídas entre o período avaliado: Rubiaceae 
(12,6%), Fabaceae (10,1%), Malvaceae (6,2%), Annonaceae (5,7%), 
Euphorbiaceae (5,0%), Solanaceae (5,0%), Arecaceae (4,3%), Asteraceae 
(4,3%) e Tiliaceae (3,9%), onde cada uma apresenta grãos de pólen com 
caracteres morfológicos específicos e distintos, como a forma, o tamanho, a 
presença de aberturas e a ornamentação da parede do grão. Observou-se 
uma grande riqueza de espécies botânicas na Zona da Mata Rondoniense, 
refletido também em seus tipos polínicos, de forma a otimizar o uso dos 
dados em outros estudos, como nas diversas áreas que usam a palinologia 
para reconstituição ambiental, evolução de ambientes naturais, além de 
contribuir na diagnose de produtos apícolas, visto o potencial de expansão 
da apicultura na região.  
Palavras-chave: Pólen. Palinologia. Morfologia polínica.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
A bacia do rio Machado drena a área mais populosa do estado de 
Rondônia. O presente estudo teve como objetivos: avaliar o comportamento 
anual (período de seca e cheia) de parâmetros físico-químicos como 
temperatura, pH, transparência, condutividade, oxigênio dissolvido e 
amônia no rio Machado, na região de Presidente Médici. Foram escolhidos 
quatro pontos, a saber, Cachoeira dos Patos, CAERD, águas próximas à 
fabrica de heparina e curtume, e três afluentes (Igarapé Primavera, Igarapé 
Taboca e Igarapé Leitão). O trabalho foi feito no período de agosto de 2014 
a julho de 2015. Os resultados demonstraram que os valores médios de 
todos os parâmetros estavam dentro do limite estipulado pela Resolução 
CONAMA n° 357 /2005. Para o parâmetro temperatura os maiores valores 
prevaleceram nos pontos 4, 5 e 7, localizados em áreas com pouca mata 
ciliar e envoltas por atividade agropecuária. Ao comparar o oxigênio 
dissolvido nos períodos de seca e cheia foi constatado diferença 
significativa, indicando maior incidência no período chuvoso para os pontos 
5, 1 e 2. Ao comparar o período chuvoso e seco, constatou-se que no 
período de cheia o pH apresentou valores mais altos. O aumento no volume 
da água pode causar uma redução na acidez. Ao se comparar os valores 
de condutividade entre os pontos foram encontradas diferenças 
significativas, sendo que os igarapés que apresentaram médias de 
condutividade maiores que da calha principal durante praticamente todo 
ano. Correlacionando o período de seca e cheia para transparência, os 
menores valores foram encontrados na cheia, provavelmente devido ao 
aumento de sólidos em suspensão no ambiente, decorrente do transporte 
de material alóctone. No que se refere à amônia foi constatado diferença no 
ponto 7 no período da seca, decorrente de despejo de efluente no local. 
Palavra-chave: Bacia Hidrográfica. Conama. Limnologia.  
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RESUMO 

 
Os campos eletromagnéticos são fenômenos físicos que estão presentes na 
natureza e entre a humanidade desde os seus primeiros dias na Terra. Esses 
campos são resultantes de descargas atmosféricas, de descargas eletrostáticas, 
do magnetismo da crosta terrestre conhecido como geomagnetismo e de 
fenômenos espaciais que induzem correntes elétricas na atmosfera e no solo 
causando o surgimento deles. Os níveis de irradiação de campo elétrico e 
magnético, que são gerados pelos equipamentos do sistema elétrico de potência 
podem exceder os limiares permitidos de exposição, é o caso das usinas e 
subestações, que em alguns casos estão transgredindo as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde quem utiliza como referência os estudos da 
Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não Ionizante – ICNIRP. 
Tendo em vista esse problema, é de grande valia as tecnologias desenvolvidas 
para o monitoramento dos campos gerados, com este intuito idealizou-se a 
construção de um protótipo para monitoramento de campo magnético. No 
primeiro momento houve a construção de uma antena e a simulação e projeção 
do circuito responsável pela amplificação do sinal recebido pela antena, que foi 
utilizado para a medição do campo magnético. A lógica presente no circuito do 
amplificador é dada pelo tratamento do sinal recebido pela antena, e como esse 
valor é muito pequeno e precisa de um componente que trate bem desse sinal, é 
utilizado um amplificador de instrumentação INA122, que depois dele há mais 
dois amplificadores comuns (LM741) que têm o objetivo de filtrar o sinal recebido 
pelo INA122. Para a comparação de resultados foi utilizado o sensor MAG3110 
de campo magnético. Ele foi colocado na bobina de Helmholtz para aferição de 
dados sobre o campo magnético gerado e as informações coletadas foram 
satisfatórias. Conclui-se, então, que para a medição de campos os protótipos 
estão funcionando como o esperado de acordo com os testes realizados 
próximos a linhas de transmissão, mas que ainda são necessários testes nas 
subestações. Nesse sentido, os objetivos do projeto foi em parte alcançado, 
pretende-se a continuação do projeto, não somente para a realização de mais 
testes, como também para a modelagem do campo encontrado e a comunicação 
do sensor com dispositivos móveis.  
Palavras-chave: Campo Magnético. Linhas de Transmissão. Monitoramento.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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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 fornecer conhecimentos básicos a respeito do comportamento das 
espécies na Floresta Ombrófila Aberta, para que possa contribuir para o seu 
estudo dentro da Ciência Florestal, mais precisamente nas áreas de Manejo 
Florestal, Silvicultura e Ecologia na Região da Zona da Mata, Estado de 
Rondônia-RO. O levantamento consistiu na demarcação de duas parcelas 

permanentes de 0,5 há           cada, uma na linha 204, e outra na 
Fazenda experimental da Universidade Federal de Rondônia, Km 15, em 
Rolim de Moura - RO. Em campo foi analisado a declividade do terreno, 
com o auxílio de um hipsômetro eletrônico-Vertéx, a avaliação de cobertura 
de copas, com o auxílio de dois Luxímetros e a pedregosidade, através da 
análise visual dentro da subunidade amostral. 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 FITOPAC. A Análise de correspondência Canônica (CCA) da 
parcela do Km 15, indicou que os fatores estudados não interferem na 
ocorrência das espécies, já na parcela da linha 204 as variáveis ambientais 
mais importantes foram a declividade do terreno e a pedregosidade. 
Observou-se na parcela do Km 15, durante o período avaliado, a ocorrência 
de 49 espécies distribuídas em 28 famílias botânicas totalizando 424 
indivíduos e na parcela da linha 204 a ocorrência de 49 espécies 
distribuídas em 33 famílias botânicas totalizando 402 indivíduos 
amostrados.  
Palavras-chaves: Fitossociologia. Fatores ambientais. Correlação Canônica. 
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RESUMO 

 
O estudo da coerência atômica em sistemas multiníveis excitados por lasers 
é uma importante área de pesquisa. Em particular, sistemas de três níveis 
comportam diversos fenômenos que não aparecem em sistemas de dois 
níveis, como o bombeamento óptico, a transparência eletromagneticamente 
induzida e o aprisionamento coerente de população. Neste trabalho, 
estudamos a excitação de átomos em sistemas de três níveis em cascata 
devido à interação com um trem de pulsos de laser, com ênfase na transição 
5S – 5P – 5D do rubídio. A evolução temporal de um sistema atômico de 
três níveis em cascata que interage com um trem de pulsos ultracurtos é 
descrita pelas equações de Bloch, um sistema de equações diferenciais 
ordinárias. O trem de pulsos é uma sequência de pulsos eletromagnéticos a 
intervalos constantes e envoltórias idênticas. Com base nessas definições, 
solucionamos as equações de Bloch numericamente por meio do método 
Runge-Kutta de quarta ordem, através de um programa computacional que 
desenvolvemos em linguagem C. Utilizamos uma curva secante hiperbólica 
para a envoltória dos pulsos, e fornecemos ao programa parâmetros 
compatíveis com um laser comercial de Ti:safira pulsado típico. A partir dos 
resultados, obtivemos a população fracionária dos estados atômicos 2 (nível 
intermediário) e 3 (nível mais energético) em função do tempo. Mesmo que o 
pulso isolado tenha efeito pequeno sobre o sistema, o trem de pulsos gera 
efeitos significativos. Ao longo do tempo, o efeito é cumulativo quando o 
intervalo temporal entre os pulsos é menor que o tempo de decaimento 
atômico, até que o sistema atômico atinge um estado de equilíbrio. Notamos 
que tal estado normalmente ocorre após 200 ns para as transições do rubídio 
em questão. Para considerar o movimento dos átomos no vapor, incluímos a 
distribuição de Maxwell-Boltzmann das velocidades do isótopo Rb 85. Na 
distribuição da população do estado 3 em função da velocidade dos átomos, 
observamos picos duplos, separados por um pequeno período em que a 
população decaía, seguida de uma retomada no crescimento, em rápidas 
passagens de uma situação em que a interferência é construtiva para outra 
em que a interferência é destrutiva. 
Palavras-chave: Bloch. Pulsos. Transições. 
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 
 

O pirarucu (Arapaima gigas), espécie nativa da Bacia Amazônica, é 
considerada a mais promissora para o desenvolvimento da criação de 
peixes em regime intensivo nesta região. No presente trabalho foi analisado 
o grau de variabilidade genética intra-populacional do pirarucu em 
pisciculturas localizadas na região central do Estado de Rondônia, na 
Amazônia Ocidental Brasileira. As 30 amostras de nadadeira caudal de 
indivíduos vivos foram coletadas em cinco propriedades rurais nos 
municípios de Ji-Paraná, Pimenta Bueno e Presidente Médici. Alguns lotes 
amostrais foram selecionados e coletados materiais biológicos de dois 
indivíduos, para análise de relação de parentesco. O DNA foi extraído 
seguindo o protocolo do kit extração e purificação Pure Link Genomic DNA 
(Invitrogen®), quantificado utilizando o aparelho Qubit

®
 2.0 (Invitrogen

™
), e 

após a PCR foram realizadas amplificações do DNA genômico flanqueado 
pelos primers locus-específico, sistema monoplex. Para visualização dos 
segmentos de DNA, foram submetidos a condições eletroforéticas e 
posteriormente, a análises estatísticas (P>0,05). Foram observados valores 
significativos ao nível de 5% no equilíbrio de Hardy-Weinberg para os loci 
AgCAm13 e AgCAm15, quando aplicado um teste exato para sua 
verificação quanto ao excesso (HE) e/ou deficiência de heterozigotos (HD).  
Somente o locus AgCAm15 apresentou uma HD. Em AgCAm13, o desvio 

previamente observado não se confirmou. O desequilíbrio de ligação entre 
loci geneticamente independentes identifica a sub-estrutura de uma 
população. Assim, foram encontradas duas associações significativas nos 
pares de loci  AgCTm3/AgCAm13 e AgCTm5/AgCAm13. A reduzida 

variabilidade genética   encontrada pode ser conseqüência do limitado 
número de amostras analisado, asociado a falta de produtores e a baixa 
disponibilidade de matrizes reprodutoras na região central do Estado de 
Rondônia.  
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RESUMO 
 

O incremento dos gases de efeito estufa na atmosfera tem despertado 
grande preocupação pelo seu possível efeito no clima global. A Amazônia, 
como a maior floresta tropical do mundo, tem recebido grande atenção pela 
sua importância no balanço de carbono da atmosfera e, portanto, pesquisas 
acerca da dinâmica entre os ambientes terrestres, aquáticos e atmosférico 
têm se intensificado. Os rios tropicais tem sido apontados como importantes 
emissores de carbono para a atmosfera e, dentro desse contexto, a 
presente pesquisa, vinculada ao projeto “Estudo da contribuição das 
interações entre os ambientes terrestres e aquáticos no ciclo do carbono”, 
teve por objetivo quantificar o fluxo de CO2 na interface ar-água do rio 
Machado, no perímetro urbano de Ji-Paraná, verificar sua variação sazonal 
e sua relação com as condições atmosféricas e parâmetros físico-químicos 
da água. O trabalho foi desenvolvido em um trecho de 500m do rio e a 
quantificação do fluxo foi feita através da metodologia da câmara flutuante 
acoplada a um analisador de CO2 por infravermelho. Os parâmetros físico-
químicos analisados foram temperatura, pH, condutividade elétrica, oxigênio 
dissolvido, transparência, alcalinidade e turbidez; os parâmetros 
atmosféricos estudados foram velocidade média e máxima do vento e 
temperatura do ar. O rio machado apresentou um fluxo positivo de CO2, ou 
seja, comportou-se como uma fonte de carbono para a atmosfera, 
apresentando maiores picos de emissão no período de cheia (4869,20 + 
779,95mgC.m2 dia-1 ) e menores valores na seca (846,33mgC.m2 dia-1 ), 
sendo que a diferença entre os períodos chegou a 5,8 vezes. Não foi 
encontrada correlação entre os parâmetros atmosférico e o fluxo, com 
relação aos parâmetros físico-químicos apenas o oxigênio dissolvido 
apresentou correlação indicando que a atividade biológica pode ter forte 
influência na dinâmica de carbono dentro do ecossistema estudado. O fluxo 
apresentou relação com a série histórica de vazão apontando a importância 
das variações do regime fluviométrico, caracterizada pelos pulsos de 
inundação e esvaziamento, nas dinâmicas do rio. Em comparação com 
outros estudos realizados notou-se que o rio apresentou uma intensificação 
na emissão gasosa indicando que as mudanças no uso e ocupação do solo 
da bacia têm importante influência na dinâmica de carbono do rio. 
Palavras-chave: gás de efeito estufa; ambiente aquático, emissão de CO2. 
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

  
A presente proposta de trabalho teve por objetivo monitorar a produção de 
serapilheira e testar métodos de coleta do material em diferentes períodos 
do ano em um trecho de Floresta Ombrófila Aberta. 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). A avaliação da 
serapilheira foi conduzida em coletores suspensos de 1m² instalados em 
sete parcelas permanentes de 50 x 50m marcadas na área, sendo que em 
cada parcela foram instalados de forma aleatória cinco coletores, 
totalizando 35 unidades de amostra. Além dos coletores suspensos, utilizou-
se amostras de serapilheira coletadas diretamente do solo com o auxílio de 
um gabarito de ferro com dimensões de 0,25 m². Essas amostras foram 
coletadas nas mesmas parcelas onde localizavam-se os coletores 
suspensos e em pontos fixos. As coletas foram feitas entre o es de agosto 
de 2014 a maio de 2015, totalizando 10 meses de coleta. A serapilheira 
coletada em campo foi separada em frações de folhas, galhos, miscelânea 
e na sequencia seca em estufa a temperatura de 65ºC até a obtenção de 
peso constante, e posteriormente foi feita a pesagem em balança de 
precisão. Foi avaliado o somatório e a média do material depositado de 
cada fração em cada mês. A média total de produção mensal de 
serapilheira utilizando-se coletores de 1 m² foi de 596,54 Kg.ha-1 e com o 
coletor de 0,25 m² de 1117,67 Kg.ha-1 . A fração folha foi a que apresentou 
maior contribuição para o aporte de material (3636,45 Kg.ha-1 - coletor e 
3110,93 Kg.ha-1 - gabarito). O período seco apresentou maior tendência de 
produção de serapilheira e os valores de produção média e total observados 
com o uso do gabarito de 0,25 m² (1117,67 Kg.ha-1 e 11176,71 Kg.ha-1 , 
respectivamente) ficaram bem acima dos observados com os coletores de 1 
m² (596,54 Kg.ha-1 e 5965,41 Kg.ha- 1 , respectivamente). Nesse sentido, 
no momento de se comparar a produção de serapilheira entre os diferentes 
estudos deve-se levar em consideração o método utilizado para a coleta 
dos dados.  
Palavras- chave: Aporte de serapilheira. Sazonalidade. Métodos de 
amostragem.  
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RESUMO 
 
O cultivo de peixes tropicais em Rondônia, entre eles Arapaima gigas 

(pirarucu), é uma atividade em expansão, o que em médio prazo pode gerar 
um valor agregado importante, especialmente para a região central do 
Estado. Esta apresenta todas as condições ambientais para o 
desenvolvimento da atividade piscícola. Entretanto, faltam estudos sobre a 
espécie, que fundamentem um programa de melhoramento genético 
eficiente. Portanto, o objetivo deste estudo foi determinar a variabilidade 
genética do pirarucu, por meio de marcadores moleculares do tipo 
microssatélites. As 54 amostras de material biológico avaliadas, consistindo 
de uma porção mínima de tecido de nadadeira caudal de A. gigas foram 
coletadas no sistema de cultivo da Base de Piscicultura da UNIR de 
Presidente Médici. O material biológico foi acondicionado em microtubos 
contendo álcool a 70%, e posteriormente armazenado a -4ºC. A extração de 
DNA seguiu o protocolo do kit de extração e purificação Pure Link Genomic 
DNA (Invitrogen®). Os STR foram analisados em sistema monoplex 
(AgCTm7, AgCAm2, AgCAm13, AgCAm16), amplificados em tubos 
individuais de reação de PCR, e o produto final analisado em eletroforese. 
As análises estatísticas para verificação das frequências alélicas e 
genotípicas e teste de aderência utilizaram o programa GENEPOP versão 
3.4. Foram identificados 20 alelos, sendo que o polimorfismo variou de três 
alelos em um locus (AgCAm2) a 7 em um locus (AgCAm16), o que 

representa uma baixa variabilidade genética. Essa limitada variabilidade 
genética pode estar influenciada pela utilização de baixo número de 
matrizes nas pisciculturas fornecedoras de alevinos, pela origem restrita 
dessas matrizes (efeito fundador) e por possíveis eventos de endogamia. 
Palavras-chave: Microssatélites. Arapaima gigas. Polimorfismo. 
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RESUMO 

  
Na Amazônia brasileira, o estado de Rondônia foi exposto aos efeitos 
decorrentes do desmatamento. Entre 2004 e 2013, o desmatamento nesse 
estado somou 76% do território. O nível mais alto do desmatamento ocorre na 
bacia do rio Machado, que drena a área mais populosa do Estado, devido sua 
proximidade com a rodovia BR-364. Através do presente estudo pretendeu-se 
analisar a qualidade microbiológica da água do rio Machado e três de seus 
igarapés no percurso por ele feito no município de Presidente Médici-RO, 
através da análise de coliformes totais e termotolerantes. Um dos pontos, a 
Cachoeira dos Patos-P1, está mais afastado da área urbana de Presidente 
Médici. Na estação de captação para tratamento (CAERD-P3), as águas já 
estão dentro da área urbana. Nas regiões de duas pequenas  indústrias 
recentemente implantadas, fábrica de heparina-P6 e curtume-P7, intencionou-se 
verificar a influência da presença desses empreendimentos na qualidade 
microbiológica da água. Avaliou-se também as águas dos igarapés Taboca, 
Primavera e Leitão, pois sabe-se de atividade antrópica realizada às margens 
dos mesmos, como a criação de gado. As amostras de água foram coletadas 
seguindo-se recomendações da FUNASA. Os resultados demonstraram que ao 
comparar os pontos entre si, não houve diferença significativa para ambos 
grupos de coliformes. Frente à resolução CONAMA 357/05 para águas de 
Classe 2, 60 das 70 amostras para coliformes totais estavam em desacordo. Os 
resultados obtidos para coliformes termotolerantes mostraram que 40 das 70 
amostras estavam em desacordo com a resolução 357 e que 36 estavam acima 
dos valores permissíveis para condição de recreação de contato primário, 
segundo a resolução n°274 do CONAMA. No que se refere aos períodos de 
seca e cheia, ambos apresentaram maior incidência no período chuvoso, 
indicando que o número de coliformes está diretamente relacionado com o nível 
hidrométrico provocado pela incidência de contaminantes de origem difusa. Os 
impactos ambientais causados pela ocupação desordenada no entorno dos 
pontos ao longo da calha principal do rio Machado, foram comprovados através 
da análise de coliformes O presente estudo demonstra a necessidade de um 
monitoramento contínuo da qualidade da bacia do rio Machado, e reforça a 
necessidade de recuperação da área. 
Palavras–chave: Bacia do rio Machado. Coliformes. Conama.  
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RESUMO 
  
As agroflorestas na Amazônia são manejadas tradicionalmente pelos 
agricultores e normalmente apresentam-se muito diversificados, mesmo 
quando apresentam uma espécie de cultivo comercial. Deste modo, 
objetivou-se neste trabalho compreender o etnoconhecimento de 
agricultores sobre sistemas agroflorestais (SAF) da Zona da Mata 
Rondoniense. Para o estudo foram utilizadas abordagens participativas, 
como caminhada transversal e entrevistas semi-estruturadas. A análise foi 
realizada pela interpretação das informações apresentadas na entrevista e 
na caminhada transversal. Os sistemas são compostos por espécies 
frutíferas e essências florestais, sendo o cupuaçuzeiro (Theobroma 
grandiflorum), o bandarra (Schizolobium amazonicum), seringueira (Hevea 
brasiliensis) e a castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa) as espécies mais 
utilizadas na composição dos agroecossistemas. Os SAF’s são constituídos 
e manejados de forma tradicional e as atividades executadas manualmente, 
normalmente com a mão de obra familiar. O aumento da produção e 
processamento dos produtos é indicado como fonte de aspirações pelo 
agricultor. Foram apresentados como indicadores para implantação do SAF 
a garantia da segurança alimentar e conservação do meio ambiente. Visto 
enfim, que os sistemas agroflorestais também foram implantados com a 
visão do retorno financeiro junto aos principais motivadores, passando a 
representar não somente uma fonte de renda, mas como recursos naturais 
de usos múltiplos agregando valores medicinais, alimentares, conforto 
ambiental e lazer, atividades estas associadas a sentimentos de comunhão, 
prazer, cuidado e proteção familiar. 
Palavras-chave: Agrobiodiversidade. Etnoecologia. Quintais agroflorestais.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
  
A exploração de espécies de peixes para fins ornamentais é uma das atividades 
mais expressivas para a região amazônica. Este trabalho teve como objetivo 
caracterizar e comparar a ictiofauna de igarapés que apresentam significativo 
potencial para a aquariofilia na bacia do rio Machado – RO. As coletas foram 
desenvolvidas no período de julho de 2014 a junho de 2015 no período da seca. 
Durante uma hora em um trecho de 50 metros, coletores empregarão técnicas 
de coletas manuais (ativo) como redes de arrasto e puçás. Para as espécies 
ornamentais presentes na lista da Instrução Normativa (IN 203/2008) do IBAMA, 
foram coletados um total de 5023 indivíduos, pertencentes a 46 espécies, 16 
famílias e 5 ordens. Para as espécies presentes na IN, o trecho alto apresentou 
menor abundância (F = 14,8; p = 0,00) e riqueza de espécies (F = 16,1; p = 0,00) 
quando comparado aos demais trechos da bacia, sendo a abundância e riqueza 
de espécies predominantemente composta por Characiformes, Siluriformes, 
Perciformes, Gymnotiformes e Beloniformes. A estrutura das comunidades de 
peixes ao longo do gradiente longitudinal pode estar relacionada principalmente 
a geomorfologia, esse fator influencia a biocenose a medida que os fatores 
ambientais se alteram ao longo do canal, implicando em mudanças nas 
características liminológicas, desde a região de cabeceira a foz. Tais fatores 
podem ter contribuído para que a espécie, Aequidens tetramerus (FO = 60%) ser 
classificada como constante no trecho alto, Bryconops caudomaculatus (FO = 
80%) no médio, Farlowella cf. oxyrryncha (FO = 60%) no baixo e 
Hyphessobrycon agulha (FO = 70%) no trecho Rebio. Através dos nossos 
resultados podemos observar que os trechos médio, baixo e Rebio, são as áreas 
mais indicadas para a extração de espécies destinadas a aquariofília, porém, 
existem grandes lacunas sobre o conhecimento desta ictiofauna, para que essas 
sejam preenchidas, o desenvolvimento de trabalhos nesta área se torna uma 
ferramenta indispensável, pois contribui para subsidiar estudos da biologia e 
avaliação dos estoques de espécies nas referidas áreas, contribuindo para o 
desenvolvimento de atividades estratégicas de exploração desta atividade, 
visando assegurar a sustentabilidade desses recursos pesqueiros que é de 
grande importância social e econômica.  
Palavras-chave: Amazônia. Ictiocenose. Igarapés Amazônicos.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 
O projeto teve como objetivo estudar e implementar extratores de 
características baseados em redes complexas aplicados a identificação de 
espécies de plantas, através de suas folhas. Essa pesquisa vem a auxiliar 
na área de reconhecimento de espécies de plantas, buscando, desta forma, 
aprimorar o serviço da identificação para diversos fins, que muitas vezes é 
realizada manualmente. O processo de análise e identificação é sem 
dúvidas trabalhoso e requer, muitas vezes, um nível de conhecimento 
elevado, desta forma, este projeto, visa proporcionar facilidade aos 
profissionais desta área. Este projeto foi elaborado com imagens 
disponibilizadas pelo Herbário Rondoniense – RON Geraldo Kulhmann da 
Fundação Universidade Federal de Rondônia. Utilizou-se o software Matlab 
versão R2013B para a implementação do extrator de características e, para 
a classificação, o software WEKA versão 3.6.11. As implementações e 

testes foram realizados em um computador com o sistema operacional 
Windows 8.1 – 64 Bits, com processador Intel Core i5 de 2,6 GHz. Através 
do projeto foi possível o estudo aprofundado do conceito de redes 
complexas, tais quais: as redes de pequeno mundo e as redes livres de 
escala e, suas respectivas propriedades. Além destas, foi realizado, 
também, um estudo na área de processamento de imagens para que fosse 
possível trabalhar com imagens digitais e com o software MATLAB. Os 
extratores de características implementados trouxeram resultados otimistas, 
analisando principalmente o objeto trabalhado e sua forma, gerando uma 
margem de acerto de aproximadamente 64% na base de folhas do gênero 
Pera. Leva-se em consideração também a similaridade das espécies e, por 
este quesito, outras características devem ser avaliadas para melhor 
desempenho do extrator. 
Palavras-chave: Extração de características. Redes complexas. 
Reconhecimento de plantas. 
Fonte de financiamento: Aluno voluntário de iniciação científica. 
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RESUMO 
 

Essa pesquisa foi desenvolvida a partir do plano de trabalho “Estudos sobre 
a alfabetização de crianças da classe popular de Porto Velho – RO”, que 
teve como objetivo realizar uma investigação que colaborasse para 
compreender como ocorre o processo de alfabetização em uma escola da 
rede municipal da periferia de Porto Velho. A pesquisa encontra-se 
fundamentada nos seguintes teóricos: Ferreiro & Teberosky (1979), Freire 
(1996) e (2001), Garcia (2001), Soares (2003), Zaccur (2011), Vygostky 
(1988), (1994) e (1998) e o Programa de Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC-2013).  A metodologia empreendida foi a pesquisa qualitativa, na 
qual realizou-se um levantamento bibliográfico e posteriormente a pesquisa 
de campo, utilizando se como recurso a avaliação das hipóteses de leitura 
e escrita das crianças do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. A 
partir da análise dos resultados, apesar das dificuldades em obter os 
resultados da Avalição Nacional da Alfabetização – ANA, foi possível 
concluir que o processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita 
acontece quando a criança tem a oportunidade de experimentar escrever, 
em que o(a) alfabetizador(a) lhe proporciona condições de ousar escrever, 
errar e acertar, experimentar e registrar os saberes que já construiu dentro 
e fora da escola sobre a leitura e a escrita. Nessa perspectiva, a criança vai 
realizando a correspondência entre o oral e o escrito para comunicar-se e 
expressar-se. 
Palavras-chave: Alfabetização. Leitura. Escrita. 
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RESUMO 
 

O subprojeto “Entre mazelas e virtudes: o lugar da biblioteca escolar nos 
textos acadêmicos” apresenta os estudos referentes ao projeto “Biblioteca 
escolar e sala de aula: articulação possível?”, aprovado e financiado pelo 
CNPq, que teve como objetivo investigar como tem se efetivado a 
articulação entre biblioteca e a sala de aula. Nessa vertente, optou-se pela 
realização de pesquisa bibliográfica desenvolvida com o intuito de mapear a 
produção acadêmica da área de Educação produzida nas últimas décadas, 
que trata da biblioteca escolar. O cotejamento dessa produção deveria ser 
suficiente para elucidar que questões tem norteado os estudos no que se 
refere ao lugar das bibliotecas nos espaços escolares. Procurou-se observar 
até que ponto os trabalhos selecionados avançaram do nível da denúncia 
(virtudes e mazelas) para o anúncio (LÉLIS, 1996), no sentido de 
estabelecerem uma nova práxis pedagógica que leve em consideração a 
partilha das competências e saberes; a inclusão da biblioteca nos Projetos 
Políticos-Pedagógicos como espaço de desenvolvimento de ações que 
visam o desenvolvimento do currículo; a articulação do espaço ao dia a dia 
da sala de aula, do trabalho dos professores e dos alunos. Dessa forma, foi 
selecionada e estudada a produção referente à conclusão de curso nos 
níveis de graduação e pós-graduação em Educação da Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP), por encontrar no repositório online 
dessa universidade o maior número de trabalhos sobre a temática 
pesquisada. O trabalho foi alicerçado nos estudos de Campello et al (2007 e 
2013), Carneiro da Silva (1991 e 1993), Leal (2002), Kuhlthau (2009) e 
Pimenta (2011) dentre outros, que esclareceram e auxiliaram na 
fundamentação do tema. Os resultados apontam que as propostas de 
melhoria da articulação sugerida entre biblioteca escolar e sala de aula, tão 
propagandeada pela literatura pedagógica tem possibilitado a 
implementação de propostas condizentes e coerentes mas ainda não tem 
conseguido atingir os objetivos esperados em grande escala. O texto não 
tem a pretensão de constituir-se em um “estado da arte” sobre o tema, mas 
os trabalhos estudados possibilitam conhecer o que vem sendo produzido 
sobre temática tão importante para a Educação. 
Palavras-chave: Biblioteca escolar. Educação. Trabalhos de Conclusão de 
Curso. 
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RESUMO 
 

As novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são 
responsáveis por transformações sociais, econômicas, organizacionais que 
modificaram o cenário mundial de tal forma que foram capazes de interferir 
no modo de pensar, de agir e de viver das pessoas. Por este motivo, a 
universidade também foi, e ainda é, transformada por estas tecnologias, 
gerando a necessidade de se entender qual a influência delas no espaço 
escolar. Com isso, este trabalho, vinculado ao Projeto “Letramento e cultura 
digital na formação de professores na Amazônia: um estudo longitudinal 
com estudantes de pedagogia presencial e a distância do Campus de Porto 
Velho da Universidade Federal de Rondônia”, teve como objetivo investigar 
em que medida a participação da tecnocultura pode contribuir para o 
processo ensino- aprendizagem e para o letramento digital dos estudantes 
do curso presencial de pedagogia da Universidade Federal de Rondônia - 
Campus Porto Velho. Para isso, foram realizados estudos bibliográficos, 
uma análise documental das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 
Pedagogia, do Projeto Pedagógico Curricular do curso de pedagogia desta 
universidade e de dois planos de ensino; e por fim, foi realizada a aplicação 
de um questionário e de uma entrevista com perguntas semiestruturadas 
com acadêmicos do terceiro período de Pedagogia da Universidade Federal 
de Rondônia. Diante disso, constatou-se que a tecnocultura está presente 
em todos os espaços urbanos: hospitais, universidades, supermercados, 
ruas. Ela é uma grande influenciadora da maioria das relações vivenciadas 
pelos acadêmicos, principalmente as de ensino-aprendizagem. Os 
acadêmicos do curso de Pedagogia necessitam em todo momento conviver 
com as TIC a fim de economizar material, dinheiro, tempo e, principalmente, 
para se relacionar com os colegas e professores virtualmente para 
estabelecer momentos de aprendizagem e avaliativos a partir de aplicativos 
de informática. 
Palavras-chave: Tecnocultura. Ensino Superior. Ensino-aprendizagem.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

A democratização e a participação social da comunidade nas unidades de 
ensino pode ser considerado tema de discussão recente no país. Ainda que 
contabilize algo em torno de três décadas de legitimação, muito ainda há que se 
caminhar para sua compreensão e efetividade num país de dimensões 
continentais. Diante destas questões, esta pesquisa teve como objetivo realizar 
um levantamento dos espaços e das ações construídas pelas escolas públicas 
municipais de Porto Velho-RO para a participação das populações locais no 
cotidiano escolar. O estudo foi realizado em uma amostra de 20 escolas 
urbanas, as quais foram selecionadas por meio de sorteio aleatório. Na primeira 
etapa da pesquisa, como procedimentos metodológicos, realizaram-se 
entrevistas semiestruturadas com os gestores escolares, gravadas em 
microgravador digital e integralmente transcritas. A análise dos resultados 
indicou que grande parte dos Projetos Político Pedagógicos existentes nas 
escolas encontra-se em processo de reformulação e que é elaborado por uma 
comissão formada exclusivamente por agentes escolares, o que limita a 
participação da comunidade como um todo. Quanto aos Conselhos Escolares, a 
maioria dos entrevistados indicou haver paridade na configuração desta 
instância colegiada, ou seja, equidade entre os representantes da comunidade 
local e da escola, sendo a periodicidade das reuniões predominantemente 
bimestral. No entanto, alguns gestores apontaram dificuldades de representação 
de pais e membros da comunidade local junto ao Conselho e outros indicaram a 
passividade dos mesmos diante das informações e direcionamentos da equipe 
escolar. Os entrevistados majoritariamente consideraram a comunidade muito 
participativa, principalmente em reuniões bimestrais de entrega de boletins, 
festas e eventos e até mesmo no auxílio a reformas no espaço físico das 
instituições. Pôde-se verificar que o quesito estrutura física foi o principal alvo de 
queixas nos discursos, refletindo como engessador das ações escolares, que 
limita inclusive a aplicação de programas federais promovidos pelo MEC e a 
realização de eventos coletivos comunitários. Estes dados permitem observar a 
complexidade envolvida na articulação escola-comunidade e na democratização 
das unidades de ensino. Indicam ainda a necessidade de continuidade do 
estudo junto a outros segmentos escolares, bem como, da análise detida sobre 
dos processos de participação em seu acontecimento real. 
Palavras-chave: Participação social. Gestão escolar democrática. Relação 
escola comunidade.  
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RESUMO 
 

Estudiosos (Finco 2010, Gomes 2006, Louro 2008) têm evidenciado a 
necessidade de se abordar reflexiva e criticamente as relações de gênero 
nas escolas e em particular desde a Educação Infantil, onde a construção 
das identidades e a descoberta de si estão em seu processo inicial. Além 
disso, o questionamento dos padrões culturais e normas sociais impostos de 
modo provocativo deve embasar a educação das crianças, de modo que 
preconceitos e estereótipos possam ser superados e outras possibilidades e 
alternativas atinentes às relações e identidades de gênero possam ser 
estabelecidas. Intrinsecamente ligadas à essas questões, a formação de 
professores(as) para a Educação Básica deve contemplar a discussão o 
estudo e a pesquisa destes assuntos de modo que o(a) futuro(a) profissional 
exerça a docência atendendo as prerrogativas de uma educação voltada 
para a diversidade sócio-cultural, de forma humanizada. Nesta direção, esta 
pesquisa é um subprojeto vinculado ao projeto “O Gênero na Educação 
Infantil: a construção das diferenças” teve como objetivo investigar entre 
acadêmicos(as) do curso de Pedagogia, suas concepções, construídas ao 
longo do curso, em torno das identidades de gênero e as práticas 
pedagógicas na Educação Infantil. Para isso, foi aplicado um questionário 
com acadêmicos(as) do curso de Pedagogia de uma universidade pública 
da cidade de Vilhena/RO, de vários períodos e de turnos diferentes, 
contendo perguntas abertas e fechadas. As questões versaram sobre as 
concepções de gênero, a importância de se trabalhar com esta temática na 
Educação Infantil, as formas como esse trabalho poderia ser feito, entre 
outras. A partir das respostas foram criadas categorias de análise, a partir 
das quais pôde-se comparar as respostas de acordo com  o período e o 
turno estudado. Como principais resultados encontrou-se que as 
representações sobre o gênero estão mais bem fundamentadas por 
acadêmicos(as) do último período; as discussões sobre relações de gênero 
devem acontecer de modo lúdico, com atividades planejadas. 
Palavras-chave: Educação Infantil. Formação de Professores(as). Relações 
de Gênero. Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
Este trabalho é parte integrante do projeto “O grotesco na prosa de Valter 
Hugo Mãe”, desenvolvido pelo Grupo de pesquisa em Poética Brasileira 
Contemporânea GŒPEC, cujo objetivo geral consiste em empreender o 
estudo crítico-analítico acerca do grotesco em O remorso de Baltazar 
Serapião, de Valter Hugo Mãe. Para tanto, este subprojeto vale-se da 
caracterização das personagens femininas do aludido romance uma vez 
que o universo das mulheres é sabotado pela misoginia medieval. Em meio 
a um cenário caótico, as personagens são varridas para o submundo 
repleto de blasfêmias. Neste espaço carregado de impostura, os episódios 
da narrativa tomam direções descomunais, as cenas ganham contornos 
escatológicos e o narrador-personagem incide sobre o universo feminino 
uma algazarra de expressões maledicentes. Em suma, fizemos um 
levantamento das personagens femininas que integram o romance e em 
seguida buscamos os discursos críticos com a intenção de analisar os 
modos como os dados estão dispostos no romance. Para dar cabo deste 
vocabulário transgressor, utilizamos como aporte teórico o livro A cultura 
popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 
Rabelais, de Mikhail Bakhtin. O conceito de grotesco mediante a 
contribuição bakhtiniana torna-se pertinente para esta pesquisa, pois, parte 
de uma noção biológica, arraigada a matéria corporal. Buscou-se refletir 
sobre o modo como as personagens são caracterizadas, tendo em vista o 
grotesco como procedimento estético. Em tom parodístico, o romance 
contemporâneo simula uma Idade Média fictícia, permeada por figuras 
caricatas e por situações-limites. 
Palavras-chave: Grotesco. Personagens femininas. O remorso de Baltazar 
Serapião.  
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RESUMO 
 

Este trabalho é parte da pesquisa realizada no âmbito do Programa de 
Iniciação Científica – PIBIC que buscou analisar o desenvolvimento das 
aulas de língua Portuguesa para imigrantes haitianos que frequentaram o 
projeto de extensão e pesquisa pela Universidade Federal de Rondônia 
durante o período de julho de 2014 a junho de 2015. As aulas foram 
ministradas nas dependências da Escola Estadual 21 de Abril, em Porto 
Velho. Como objetivo principal da nossa pesquisa, buscamos analisar o 
modo que as aulas ministradas no referido projeto estão contribuindo para 
esses imigrantes no processo de inserção social através da aquisição da 
língua portuguesa, sobretudo nas produções escritas. Tivemos como 
embasamento, teorias da antropologia e da linguística aplicada, 
principalmente as que propõem reflexão sobre o ensino e aprendizagem da 
língua portuguesa como língua estrangeira ou como língua não materna de 
Almeida Filho (1993) e também sobre os métodos de ensino, que discutem 
sobre o método comunicativo. Não poderíamos deixar de fora da nossa 
pesquisa a célebre teoria dos gêneros do discurso e o sóciointeracionismo 
de Bakhtin (1992). A pesquisa que Cotinguiba & Pimentel (2012) vem 
fazendo sobre vários aspectos do processo migratório dos haitianos para o 
Brasil, principalmente para Porto Velho, nos possibilitou entender um pouco 
mais sobre essa onda migratória. Adotamos a metodologia do método 
etnográfico, ou seja, fizemos uma observação participante das aulas dos 
haitianos e com a equipe pedagógica do projeto, além de acompanharmos o 
desenvolvimento da escrita dos alunos através de análise das produções de 
textos propostos em sala de aula. Por meio das informações obtidas nas 
fichas de inscrição preenchidas pelos alunos do projeto, pudemos constatar 
dados importantes para nossa pesquisa. Concluímos que os imigrantes 
estão conseguindo se inserir na sociedade local com mais facilidade através 
das aulas de português oferecida pelo projeto de extensão que tem buscado 
aperfeiçoar o método de ensino apesar de ter se mostrado eficaz. 
Palavras-chave: Ensino. Língua Portuguesa. Haitianos. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

O sistema de ensino público traz falhas e deixa em aberto uma lacuna a ser 
preenchida: a leitura. Este problema já se estende há anos e o índice do 
rendimento educacional do brasileiro é muito baixo. Reconhece-se, deste 
modo, a necessidade de melhorias no sistema de educação do país. 
Apenas apontar que o brasileiro não lê é insignificante se não vier 
acompanhado do anseio de mudança – e o trabalho na prática em prol 
dessa questão. Para isto, é essencial que se conheça com base científica o 
que acontece no país, para que, posteriormente, seja possível desenvolver 
novos métodos para elaboração de atividades voltadas à educação. Esse 
projeto de pesquisa - APONTAMENTOS PARA UMA HISTÓRIA DA 
LEITURA DE PORTO VELHO A PARTIR DO CONTEXTO ESCOLA – 
visava, em seu primeiro ciclo, o conhecimento dos fatos, a análise dos 
dados obtidos com pesquisa, e a comprovação de que, mesmo em 
pequenas proporções, há leitores no país e o que havia era uma política 
educacional desestruturada, que precisava nitidamente de ajustes. Após o 
primeiro ciclo (2013/2014), o projeto continuou com o desenvolvimento de 
oficinas literárias na comunidade escolar e tratava da importância das 
bibliotecas, espaços de leitura e livrarias na formação não somente de um 
leitor, mas de um cidadão que pensa além do senso comum. Para isso, o 
projeto voltou às escolas onde começou as pesquisas, e trabalhou ao longo 
do primeiro semestre com atividades voltadas à leitura. Mesmo com alguns 
entraves, o projeto teve início e fim e alcançou seu objetivo: o aumento do 
índice de leitura e frequência às salas de leitura espalhadas pelo município. 
Para tanto, as atividades contavam, em sua maioria, com debates e 
discussões semanais em sala de aula, com diversos tipos e gêneros 
literários que, ao longo das semanas, eram, inclusive, trazidos pelos 
próprios estudantes depois de despertado o interesse pela busca da 
literatura que lhes apetecia. 
Palavras-chave: Leitura. Formação. Leitores. 
Fonte de Financiamento: PIBIC/CNPq 
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RESUMO 
 

O plano de trabalho “Terra em trânsito: Mia Couto, o sonho e o mito” 
vinculado ao projeto “Estéticas da terra: política, literatura, mito e ciência” 
desenvolvido durante o ciclo 2014/2015 do Programa de Iniciação 
Científica-UNIR teve como objetivo identificar e analisar os modos pelos 
quais a terra move-se como protagonista e autora da narrativa de Terra 
Sonâmbula, romance de Mia Couto, explicitando as relações telúricas dos 
personagens humanos e animais e a força engendradora de tais relações, 
provenientes dos sonhos e dos mitos. Para a realização da pesquisa 
utilizamos a sala do grupo de pesquisa de nossa orientadora, no campus da 
universidade, para fazermos reuniões de discussão acerca das leituras e 
atividades efetuadas. Como recursos e materiais utilizamos computadores 
com acesso a rede, o acervo da biblioteca local e consultas em períodicos 
virtuais para fazermos o levantamento de referenciais teóricos que 
embasaram nossa pesquisa. Durante o trabalho obtivemos como resultados 
duas comunicações em eventos de estudos literários, a produção de dois 
artigos, a publicação de dois resumos e um artigo enviado para publicação 
em E-book do I Congresso: métodos fronteiriços: objetos míticos, insólitos e 
imaginários. A relação telúrica proveniente da tradição oral que tráz consigo 
uma carga mítica e ideológica sustentadas nas sabedorias dos 
antepassados é formada, na obra, por meio das memórias contidas em 
cadernos escritos por um personagem que são narradas pelo protagonista. 
E que estão fundidas com a terra. É desta forma que o sentimento mítico-
telúrico é apresentado pelos personagens humanos na obra e resultam no 
caminhar da terra. Quanto aos personagens animais essa relação, assim 
como nos humanos, também é sustentada na mítica em que é estabelecida 
a ligação de todos os seres vivos com a terra- mãe, que promove a vida. 
São estas ligações que fazem com que seja possível o caminhar da terra 
como protagonista e autora da narrativa. 
Palavras chaves: Literatura africana. Mito. Estética da terra. Mia Couto. 
Romance. 
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RESUMO 
 

Este estudo tem a finalidade de apresentar resultados e reflexões referentes 
a um ano de pesquisa desenvolvida através do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC 2014/2015, inerentes ao ensino de 
matemática, mais especificamente problemas matemáticos, intitulada “Os 
paradoxos entre o discurso e a prática quanto ao uso de variados tipos de 
problemas matemáticos no interior da sala de aula do ensino fundamental 
(1º segmento)”, através do desdobramento do plano de trabalho- “Os 
desafios enfrentados pela escola para trabalhar os diversos tipos de 
problemas matemáticos com crianças de 06 a 10 anos no ensino 
fundamental (1º segmento)”. Seus objetivos são verificar e analisar se ainda 
persistem os modelos de problemas padrões  ou se ampliou os tipos de 
problemas com o objetivo de desenvolvimento do raciocínio lógico na escola 
e investigar se os professores e alunos percebem as “situações problemas” 
ou “problemas com excesso de dados” como mecanismos de 
contextualização do processo de ensino e aprendizagem de matemática. As 
bases teóricas adotadas para darem os fundamentos necessários para 
nossa investigação encontram-se em, Dante (1994), Pozo (1998), Polya 
(2006), Vergnaud (1991) e Smole e Diniz (2001), que tratam os problemas 
matemáticos, realizando classificações dos convencionais e dos não 
convencionais, conceituando e ressaltando a importância das quatro fases 
do processo de resolução de problemas, assim como a relevância da 
comunicação de ideias. Para tanto, os instrumentos de coleta de dados 
adotados neste momento foram dois, sendo a análise documental do 
Referencial Curricular do Estado de Rondônia e da Coleção de livros 
didáticos utilizados por duas escolas colaboradoras do município de Rolim 
de Moura. O que se pode aventar é que, durante esse ano de pesquisa os 
dados obtidos revelam uma prevalência dos problemas convencionais em 
detrimento aos não convencionais. 
Palavras-chave: Problemas matemáticos. Referencial Curricular do Estado 
de Rondônia. Livros Didáticos 
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 
 

Este estudo trata da gestão administrativa e financeira de recursos na 
escola e vincula-se ao projeto O Impacto da Gestão Financeira na 
Qualidade da Educação: estudos de casos múltiplos em escolas públicas 
estaduais da mesorregião do leste rondoniense. A pesquisa teve como 
objetivo identificar o modelo de gestão dos recursos das escolas públicas 
estaduais que apresentaram o menor e o maior score no IDEB 2013 no 

ensino fundamental, séries finais, em Cacoal, a partir de dados 
documentais e do processo de tomada de decisão nas escolas. De 
abordagem qualitativa, para a coleta de dados foram utilizadas as pesquisa 
bibliográfica, documental (planilhas de prestações de contas e atas das 
escolas, legislação vigente sobre o tema) e de campo nas EEEFM 
Clodoaldo Nunes de Almeida e Cora Coralina. A ferramenta usada na 
coleta de dados foi o questionário (questões abertas/fechadas), entregue 
aos gestores escolares e também enviado por e- mail. Os dados coletados 
nos documentos apontaram que o custo-aluno da escola com menor IDEB, 
conforme os recursos recebidos e as planilhas disponibilizadas aos 
pesquisadores, vem se apresentado maior para a de menor score. Foram 
percebidas poucas aquisições de bens com os recursos, pois predominou 
despesas com custeio tanto com o PDDE como com o PROAFI (política 
estadual), sendo este último programa direcionado quase que totalmente 
para despesa de custeio nas duas escolas nos últimos dois anos, e não 
foram identificadas receitas de fontes próprias. A quantidade de alunos 
atendidos na Clodoaldo é maior e possui quatro salas de aula a mais que a 
Cora Coralina. Todos os professores das escolas eram especialistas e os 
principais problemas na gestão dos recursos foram pertinentes aos 
processos licitatórios, devido à falta de fornecedores habilitados segundo as 
formalidades exigidas, e prestações de contas. Divulgam os dados dos 
recursos em reuniões e murais internos e a participação social nas decisões 
foi vista como não satisfatória. A formação dos pais de alunos da Cora 
Coralina é proporcionalmente mais elevada. Conclui-se e recomendam- se 
planos de longo prazo com metas de qualidade previstas conforme a 
realidade de cada escola. 
Palavras-chave: PDDE. PROAFI. IDEB. 
Fonte de financiamento: não contou com financiamento 
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RESUMO 
 

O que tem nos permitido pensar sobre os processos de leitura e na 
preferência dos leitores por determinado gêneros de leitura é a constante 
afirmação por parte dos professores e da sociedade em geral de que os 
alunos não praticam a leitura. A afirmativa, sempre feita de forma muito 
categórica, nos incomoda em função de estarmos sempre em contato com 
as escolas e termos sidos alunos dessas mesmas escolas. A pergunta que 
nos motiva, baseada na nossa vivência é: não seria essa afirmativa 
pecaminosa, uma maneira de encobrir as verdades sobre a leitura em sala 
de aula e culpabilizar tão somente os alunos pelo insucesso da leitura nos 
meandros da sala de aula? Para a pesquisa, selecionamos as seguintes 
escolas: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marechal Castelo 
Branco (centro), Major Guapindáia (zona norte), Brasília (zona norte), 
Eduardo Lima e Silva (zona sul) e Flora Calheiros (zona leste) - todas da 
Rede Estadual de Ensino. O método consiste em disseminar os vários 
gêneros, em uma interação com os alunos de forma com que os tais 
trouxessem livros de sua preferência, para a sala de aula, na sua maioria 
empréstimos, da biblioteca ou das salas de leituras. Em outros momentos 
foram levados sinopses dos livros que constavam nas livrarias, a fim de ver 
o interesse dos alunos sobre os diversos gêneros e se esses gêneros se 
encontravam na biblioteca ou ambiente de leitura da escola. Levando 
diversos tipos de textos e temas para a sala de aula, foi possível notar com 
o que os alunos se identificavam. Todo esse processo resultou numa 
significante satisfação. 
Palavras-chave: Leitura. Gêneros. Leitores. 
Fonte de Financiamento: PIBIC/UNIR 
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RESUMO 
 

Essa pesquisa foi desenvolvida a partir do plano de trabalho “O Processo 
de Alfabetização de Crianças da Classe Popular de Porto Velho”, que teve 
como objetivo realizar uma investigação que colaborasse para 
compreender como ocorre o processo de alfabetização em uma escola da 
rede municipal da periferia de Porto Velho. A pesquisa encontra-se 
fundamentada nos seguintes teóricos: Ferreiro & Teberosky (1979), Freire 
(1996) e (2001), Garcia (2001), Soares (2003), Zaccur (2011), Vygostky 
(1988), (1994)  e (1998) e o Programa de Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC-2013). A metodologia empreendida foi a pesquisa qualitativa, na 
qual realizou-se um levantamento bibliográfico e posteriormente a pesquisa 
de campo, utilizando se como recurso a avaliação das hipóteses de leitura 
e escrita das crianças do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. A 
partir da análise dos resultados, apesar das dificuldades em obter os 
resultados da Avalição Nacional da Alfabetização – ANA, foi possível 
concluir que o processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita 
acontece quando a criança tem a oportunidade de experimentar escrever, 
em que o(a) alfabetizador(a) lhe proporciona condições de ousar escrever, 
errar e acertar, experimentar e registrar os saberes que já construiu dentro 
e fora da escola sobre a leitura e a escrita. Nessa perspectiva, a criança vai 
realizando a correspondência entre o oral e o escrito para comunicar-se e 
expressar- se. 
Palavras-Chave: Alfabetização. Leitura. Escrita. 
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RESUMO 

 
Estudiosos da área de Educação Matemática têm apresentado em suas 
pesquisas que o estudo dos conceitos de área e perímetro vem sendo 
negligenciado no ensino de Geometria nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, com predominância do ensino da aritmética. Essa situação é 
consequência da formação inicial de professores deste segmento de ensino que, 
muitas vezes, não trata das questões relacionadas ao conhecimento geométrico. 
Em termos de formação continuada, há vários artigos e materiais específicos 
que tratam da questão do ensino de geometria nos primeiros anos de 
escolaridade e especificamente dos conceitos em estudo, porém muitas vezes 
os docentes pouco exploram estes materiais. Esta pesquisa é um subprojeto 
vinculado ao projeto “O ensino de Geometria nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental: percepção de professores dos Anos Iniciais de Vilhena - RO sobre 
área e perímetro de figuras planas”. Estes dois conceitos, perímetro e área, 
podem ser considerados como integradores de três blocos de conteúdos 
apresentados no volume de Matemática dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN), nos quais são: espaço e forma, grandezas e medidas, números e 
operações. O objetivo do subprojeto foi investigar o que esses docentes 
conhecem sobre geometria, ensino de geometria, especificamente, os conceitos 
de área e perímetro e a forma como trabalham esses conceitos em sala de aula. 
Foi aplicado um questionário com dezesseis questões que procuraram identificar 
a formação dos sujeitos pesquisados, além de seu conhecimento sobre as áreas 
já apresentadas. Responderam ao questionário um total de onze professores 
que atuam no 4° e 5° ano do Ensino Fundamental, o que permitiu a obtenção de 
indícios sobre como a Geometria é trabalhada nas aulas de Matemática da rede 
municipal de ensino nesta etapa de escolarização. Com a análise feita pode-se 
concluir que o ensino de Geometria está aquém do que seria adequado para 
que as crianças possam construir sentido e significado dos conceitos 
geométricos. Com relação ao desenvolvimento das atividades pedagógicas 
relativas ao estudo dos conceitos de área e perímetro, observa-se que os 
entrevistados demonstram um conhecimento superficial sobre os mesmos e os 
tratam como uma aplicação de fórmula sem sentido e significado. 
Palavras-chave: Ensino de Geometria. Área e perímetro. Anos Iniciais. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
A presente pesquisa está vinculada ao projeto Subjetividade e formação 
inicial de professores da área de Letras da Universidade Federal de 
Rondônia, e teve como objetivo investigar as expectativas dos ingressantes 
do curso de Letras Espanhol com vista à elaboração de um banco de 
dados focando tais expectativas. Com base nos conceitos de formação, 
crenças, identidade e discurso desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa, 
cujos dados foram coletados junto aos ingressantes do curso de Letras 
Espanhol no segundo semestre de 2014. Os instrumentos de coleta 
constituíram-se de dois questionários, sendo um de onze perguntas e o 
outro de cinco. Mediante uma análise interpretativa, as respostas foram 
analisadas a partir de quatro aspectos: curso, profissão, instituição, língua e 
identidade. Os resultados obtidos nos dão uma descrição panorâmica. Com 
relação ao curso, as expectativas dos alunos reforçam aspectos 
profissionais, cognitivos e pessoais. Quanto à Instituição, as impressões 
foram, na maioria, positivas nos quesitos profissionais e na relação afetiva 
entre professor-aluno- coordenação. Os pontos negativos estão 
relacionados à falta de estrutura física. Sobre a profissão, a maioria das 
expectativas dos alunos reside no interesse em seguir a carreira docente. 
Os que não pretendem serem professores justificam sua escolha pelo 
curso de Letras Espanhol para subsidiar o ingresso em outra área do 
conhecimento. Com relação a língua, existe um grande interesse, por parte 
dos alunos, em adicionar o idioma estrangeiro para ampliar seu vocabulário 
e implementar seu desempenho profissional. A análise dessas 
expectativas, ainda, dão contornos de uma identidade que valoriza a 
aquisição linguística-comunicativa ligada a uma prática de habilidades 
cognitivas e a formação profissional calcada na competência técnica e 
afetiva. Desta forma, a contribuição dessa pesquisa reside nas informações 
que as expectativas e as crenças podem oferecer para que sejam feitas 
reflexões sobre as necessidades formativas do aluno em formação inicial 
no momento de ingresso na Universidade. 
Palavras-chave: Expectativas. Formação Inicial. Letras-Espanhol. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/ UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

O trabalho “Traços da História da Educação de Vilhena-RO: a criança/aluno 
sob o olhar dos professores migrantes (1960-1980)” está vinculada ao 
projeto de pesquisa, “De repente, Professor! Histórias de vida de 
Professores-Migrantes de Vilhena-RO: um olhar para a constituição dos 
saberes e fazeres docentes”, sob a coordenação da Profa. Ms. Josiane 
Brolo Rohden. Teve como objetivo compreender o cotidiano das crianças e 
professores migrantes no período de 1960-1980. Buscamos perceber a 
história a partir dos fenômenos significativos para os sujeitos que dela 
participaram. Para compreender este espaço histórico social, tomamos 
como início diversos momentos históricos que nos permitiu compreender, 
as relações políticas, sociais, nômades e econômicas do período. 
Influências essas que foram refletidas na educação, na formação dos 
alunos e em suas culturas. A fase final desta pesquisa foi realizada, com a 
participação de membros da sociedade, que no período migratório 
participaram da colonização do município, servindo como testemunhas da 
história do passado e trazendo a voz do passado sobre muitas crianças, 
hoje adultos, que pelos campos da cidade tiveram sua infância marcada por 
representações e pelos manifestos de diferentes grupos sociais. Alguns 
relatos de professores também reforçaram a pesquisa, para compreender 
como era a relação entre professores-alunos em um período marcado por 
grandes fenômenos sociais. A pesquisa delimita-se num estudo, 
bibliográfico e de campo, com a utilização entrevistas semiestruturadas, 
mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 
para contribuir com a pesquisa, usamos como recurso um gravador, para 
arquivos das entrevistas, tendo como aporte teórico metodológico os 
estudos sobre memória e história oral. Portanto, este trabalho buscou 
compreender e registrar um momento histórico marcante para a educação 
de Vilhena, assim como para com a história da educação nacional. Os 
resultados alcançados foram diversos, reforçaram a pesquisa, para 
compreender como era a relação entre professores-alunos em um período 
marcado por grandes fenômenos sociais. 
Palavras-chave: História da Educação. Infância. Professores. Alunos. 
Vilhena - RO. 
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RESUMO 
 

A presente pesquisa tem como objetivo aprofundar as análises referentes 
às expectativas e impressões dos ingressantes do curso de Letras Inglês 
da Universidade Federal de Rondônia. Na oportunidade buscamos 
centralizar a subjetividade do universo acadêmico no que diz respeito às 
imagens projetadas pelos alunos do curso. Com base nos conceitos de 
formação, crenças, identidade e discurso, procuramos analisar respostas 
das impressões e expectativas dos discentes em relação à Universidade, 
ao curso, à profissão professor e ao objeto de estudo: a língua. Essa 
pesquisa, de caráter qualitativo, apresenta dados coletados a partir de 
questionários aplicados aos alunos ingressantes nos cursos de Letras 
Inglês da Universidade Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, no 
processo seletivo do ano de 2014. As respostas analisadas, mediante uma 
perspectiva discursiva, apontam para o fato de que as expectativas dos 
alunos se baseiam em imagens que se refletem nas crenças trazidas 
consigo como resultado de suas experiências anteriores. Com relação ao 
curso, as expectativas dos alunos reforçam novamente aspectos 
profissionais, cognitivos e pessoais. Quanto à Universidade, as 
expectativas são, na maioria, positivas e revelam uma impressão favorável 
da instituição ser uma universidade pública federal e, portanto, um órgão de 
alto reconhecimento nacional. Com relação à profissão professor, as 
expectativas insinuam uma identidade construída a partir da vontade do 
ingressante de ser tornar um professor competente para ensinar o idioma 
estrangeiro e proporcionar o acesso a um bem cultural: a língua 
estrangeira. No que diz respeito ao objeto de estudo, a língua inglesa, as 
expectativas, em sua maioria, revelam uma relação favorável de ordem 
cognitiva, pessoal e profissional que marcam a identidade do ingressante. É 
importante ressaltar que proporcionar espaço para o acadêmico expor seus 
anseios, impressões, expectativas e crenças é dar oportunidade para que 
sejam feitas reflexões sobre o aluno em formação inicial. Essa pesquisa 
poderá contribuir, de forma positiva, para identificar e minimizar possíveis 
conflitos acadêmicos encontrados no primeiro semestre do curso e para 
promover a avaliação do curso de Letras Inglês. 
Palavras-chave: Expectativas. Formação Inicial. Letras Inglês.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 

mailto:bela.brunette@gmail.com
mailto:Lcarla22@gmail.com


202 
 

Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 
Anais do XXIV Seminário Final do 

PIBIC/UNIR/CNPq-2014/2015 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

A INCLUSÃO DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL NA REDE REGULAR DE ENSINO EM ROLIM DE MOURA/RO 

 

Jeieli Lindiene da Silva Oliveira  
jeiliunir@gmail.com  

Profa. Dra. Flavine Assis de Miranda 
flavine.miranda@unir.br 

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
 

RESUMO 
 

Este estudo é fruto da pesquisa vinculada ao projeto intitulado “Política de 
Educação Inclusiva na Amazônia: um olhar para as escolas do município de 
Rolim de Moura/RO” Programa. Nesse Sentido, o estudo buscou responder 
às seguintes questões: como se deu a implementação da política que 
fundamenta a Educação Inclusiva para alunos com deficiência no 
município? Como essa Política repercute na escola, no âmbito da gestão e 
da efetivação do ensino na classe comum? Para tanto o objetivo geral do 
estudo visou analisar como se efetiva a inclusão da criança com Síndrome 
de Down - SD na rede regular de Educação Infantil de Rolim de Moura/RO. 
Para alcançar o objetivo proposto o procedimento metodológico 
fundamentou-se na pesquisa qualitativa, sendo os instrumentos de coleta 
de dados a observação e a entrevista. Os sujeitos investigados compõem a 
amostra de uma aluna com SD, a responsável pela mesma (mãe), três 
professores da classe comum de ensino e uma professora da classe 
especial de ensino (Sala de Recursos Multifuncionais) em uma escola 
pública de Educação Infantil de Rolim de Moura/RO. Para análise e 
compreensão teórica dos dados, utilizou-se como base de fundamentação 
os autores: Mantoan (1997,2006), Mazzota (2005), Kozma (2007), 
González (2007), Ross & Bianchetti (2012). Além destes autores, foram 
utilizados fontes documentais que tratam: legislação, tratados e 
declarações. A partir das análises realizadas chegou-se à identificação de 
quatro categorias analíticas: 1) A formação profissional; 2) Política de 
Inclusão e a sala de Recursos Multifuncionais; 3) Ações e estratégias 
metodológicas da classe comum e da sala de Recursos Multifuncionais; 4) 
Relacionamento: família, alunos e demais profissionais. Diante do estudo 
realizado pode-se considerar que a efetivação da inclusão da criança com 
SD na Educação Infantil é permeada de desafios que precisam ser 
superados, dentre esses: ampliar metas constitucionais no âmbito municipal 
das Políticas Públicas dando mais sustentação às Políticas de inclusão que 
tratam da interdisciplinaridade e intersetorial favorável para que a ação 
inclusiva aconteça. 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Políticas Públicas. Síndrome de Down.  
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mailto:jeiliunir@gmail.com
mailto:flavine.miranda@unir.br


203 
 

Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 
Anais do XXIV Seminário Final do 

PIBIC/UNIR/CNPq-2014/2015 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

OLHARES SOBRE A ARTICULAÇÃO ENTRE ESCOLA E POPULAÇÃO 
DE SEU ENTORNO GEOGRÁFICO E SOCIAL 

 

Jéssica Fabrícia Silva Lima 
 jhessy-raaam@hotmail.com  

Profa. Dra. Lílian Caroline Urnau  
lilian.urnau@unir.br 

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
 

RESUMO 
 

A participação social nas escolas acontece nos encontros e diálogos 
produzidos por todos os segmentos escolares (pais, alunos, funcionários e 
outros) para encontrar soluções criativas que atendam a demanda local 
com suas peculiaridades. Nesse sentido, esta pesquisa qualitativa teve 
como objetivo compreender os sentidos produzidos por sujeitos de 
diferentes segmentos escolares sobre as interações tecidas na 
interconexão entre o espaço escolar e de seu entorno, numa escola pública 
municipal de Porto Velho- RO. Os recursos metodológicos utilizados foram 
observações participantes, registradas em diário de campo; entrevistas 
semiestruturadas gravadas por microgravadores digitais; registros 
fotográficos efetuados pelos entrevistados. Participaram do estudo dois 
representantes de cada segmento escolar, totalizando doze sujeitos. Os 
resultados apontaram que o principal mote dos enunciados dos 
entrevistados, bem como, de seus registros fotográficos, foram as 
condições estruturais da escola. Majoritariamente denunciativos das 
precariedades e problemas. Falas que também evidenciaram importantes 
indícios sobre os processos de participação social da comunidade na 
escola, como o esforço da escola para realizar diversos eventos como a 
festa junina, feira de ciências, entre outros, e a preocupação em organizar 
reuniões em horários compatíveis com a disponibilidade das famílias. Mas 
algumas contradições também foram observadas, como a completa 
exclusão dos alunos nos processos decisórios da instituição. Publico que, 
opostamente nas entrevistas, revelou que muito tem a dizer e contribuir nas 
discussões sobre as condições e necessidades de melhorias na instituição, 
uma vez que são aqueles que a vivenciam cotidianamente na condição de 
efetivos usuários dos serviços. Se estes se apresentam os aspectos mais 
vulneráveis, por outro lado, para os entrevistados indicaram a escola tem se 
democratizado cada vez mais, tanto pelo processo eleitoral de escolha de 
gestores, quanto do acesso a informações sobre decisões administrativas e 
pedagógicas. 
Palavras-chave: Participação social. Gestão escolar democrática. Relação 
escola- comunidade. 
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RESUMO 
 

Vinculado à pesquisa Habilidades sociais de acadêmicos de pedagogia: a 
percepção de si mesmos e do curso, verifica-se na literatura que a propriedade e 
aprendizagem do professor são importantes para o conhecimento do aluno, 
principalmente se associadas às habilidades sociais (HS). Essas devem ser 
utilizadas para estimular as relações interpessoais, a formação e o 
desenvolvimento dessas nos acadêmicos, principalmente os de licenciatura, no 
seu processo de profissionalização. Este trabalho busca traçar e comparar o 
perfil de HS e formação dos professores universitários pertencentes aos cursos 
de Pedagogia e Letras, da Universidade Federal de Rondônia, Campus de 
Vilhena. Registrada sob CAAE nº 32209914.8.0000.5300, segue delineamento 
quanti-qualitativo, descritivo, comparativo, bibliográfico e de campo. A revisão de 
literatura foi realizada no site do grupo de pesquisa sobre Relações 
Interpessoais e HS e Portal de Periódicos da CAPES com os seguintes 
descritores associados ao de HS: ensino superior, professor universitário e 
universidade. O Termo de Consentimento de Livre e Esclarecido foi apresentado 
a todos os professores atuantes nos cursos supramencionados, compondo-se 
uma amostra com 06 professores de Letras e 07 de Pedagogia. Constatou-se a 
partir de pesquisa documental no currículo Lattes dos sujeitos que, embora os 
professores de Letras tenham titulação mais elevada e maior tempo de serviço 
institucional comparados aos professores de Pedagogia, não participam de linha 
de pesquisa e têm menos participações e publicações em eventos. O perfil de 
HS e desempenho sociais obteve-se com observação sistemática não 
participante de uma aula gravada em áudio e vídeo durante cinquenta  minutos. 
Utilizou-se ainda um roteiro de observação pré-estabelecido e análise do 
conteúdo para verificar a caracterização da atividade e desempenho do 
professor em classes molares (verbais) e moleculares (não verbais e 
paralinguística). Na caracterização da atividade preocupam-se em explicitar os 
objetivos da aula e orientar acadêmicos que apresentam trabalho. Nas classes 
molares, revelam desempenho sociais favorecedores da aprendizagem do 
aluno, todavia, comparativamente, com distinções em alguns critérios. Nas 
classes moleculares o desempenho social se equivale. Conclui-se que em 
ambos os cursos os professores apresentam HS tanto verbais quanto não 
verbais e existem poucas pesquisas sobre o tema junto a professores 
universitários. 
Palavras-chave: Professores Universitários. Habilidades Sociais. Formação de 
Professores.  
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RESUMO 
 

O subprojeto “Biblioteca escolar e sala de aula: trabalho colaborativo para a 
formação do leitor numa escola pública de Porto Velho (RO)” está vinculado 
ao projeto matriz – “Biblioteca escolar e sala de aula: articulação possível?”, 
aprovado e financiado pelo CNPq.  A pesquisa teve como objetivo observar 
como se efetiva o processo de articulação da biblioteca ao espaço da sala 
de aula em duas escolas da rede pública municipal de Porto  Velho (RO). 
Além de averiguar a utilização da biblioteca escolar com sendo um espaço 
de múltiplas aprendizagens, também procurou investigar como acontece a 
articulação entre a biblioteca escolar e a sala de aula nessas escolas; o tipo 
de formação que os profissionais possuem, em termos de bibliografias, 
cursos de aperfeiçoamento, além de verificar a estrutura física, a 
constituição do acervo, o lugar da biblioteca no projeto político-pedagógico, 
a freqüência e a interação dos usuários com a biblioteca escolar. A 
pesquisa teve como fundamentação teórica os estudos de Carneiro da Silva 
(1991 e 1993), Leal (2002), Oliveira (2008), Damiani (2008), Kuhlthau 
(2009), Côrtes (2011) e Pimenta (2011) dentre outros. A coleta dos dados 
foi realizada observação direta nas escolas, por entrevistas e questionários 
respondidos por professores, gestores e estudantes do 4º ano do Ensino 
Fundamental nas idades entre 8 e 16 anos, de ambas as escolas, para 
avaliar a frequência na utilização da biblioteca, a capacidade de entender 
que ações eram desenvolvidas pelos professores para articular esse 
espaço ao seu trabalho em sala de aula. As escolas pesquisadas foram 
selecionadas pelo desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB), sendo escolhida uma escola com um índice elevado e outra 
com baixo desempenho. Os resultados apontaram que o trabalho 
colaborativo bem como as propostas de melhoria da articulação entre 
biblioteca escolar e sala de aula contribuem para um ensino e aprendizado 
de qualidade e índice elevado no IDEB, como no caso de uma das escolas 
pesquisadas. 
Palavras-chave: Bibliotecas escolares. Sala de aula. Trabalho colaborativo. 
Fonte de financiamento: CNPq 
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RESUMO 
 

Este estudo trata da gestão administrativa e financeira de recursos na 
escola e vincula-se ao projeto O Impacto da Gestão Financeira na 
Qualidade da Educação: estudos de casos múltiplos em escolas públicas 
estaduais da mesorregião do leste rondoniense. Visou identificar o modelo 
de gestão dos recursos das escolas públicas estaduais que apresentaram o 
menor e o maior score no IDEB 2013 no ensino fundamental, séries finais, 

Pimenta Bueno, a partir de dados documentais e do processo de tomada de 
decisão nas escolas. De abordagem qualitativa, para a coleta de dados 
foram utilizadas as pesquisa bibliográfica, documental (planilhas de 
prestações de contas e atas das escolas, legislação vigente sobre o tema) e 
de campo nas EEEFM Raimundo Euclides Barbosa e EEEF Anísio Serrão. 
Para a coleta de dados usou-se o questionário (questões 
abertas/fechadas), entregue aos gestores escolares e ainda enviado por e-
mail. Os dados documentais apontaram que o custo-aluno da escola com 
menor IDEB, segundo os recursos auferidos e as planilhas disponibilizadas 
aos pesquisadores, vem se mostrando maior para a de menor score. Houve 
poucas aquisições de bens e preponderaram as despesas com custeio, 
tanto com o PDDE como com o PROAFI (política estadual), nos últimos 
dois anos, e não foram identificados recursos próprios. A quantidade de 
alunos atendidos na Raimundo Euclides é maior e possui dezoito salas de 
aula a mais que a Anísio Serrão. Todos os professores das escolas eram 
especialistas e o principal problema mencionado na gestão a falta de 
recursos para atender a demanda e o atrás nos recebimentos, causando 
transtornos junto aos fornecedores e às aquisições. Propalam os dados dos 
recursos em reuniões e murais internos e a participação social em uma das 
escolas foi considerada satisfatória. A formação dos pais de alunos da 
Anísio Serrão e aspectos socioeconômicos foram proporcionalmente mais 
elevados e conclui-se que são variáveis importantes para subsidiar na 
formação do aluno e aconselha-se a elaboração de planos de longo prazo 
com metas de qualidade antevistas segundo a realidade de cada escola. 
Palavras-Chave: PDDE. PROAFI, IDEB.  
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RESUMO 

 
A proposta do projeto PIBIC 2014/2015 baseava-se na investigação acerca das 
relações/representações das personagens do reino vegetal da poetisa e 
ficcionista brasileira Astrid Cabral, em Alameda (1998). Nessa obra, o reino 
vegetal, antes julgado como pertencente a seres inanimados e dotados de 
inércia e insensibilidade, é apresentado de forma outra: são vinte contos que 
narram liricamente os desabafos, confissões, angústias, memórias e 
“recadinhos” de personagens do reino não humano, mais especificamente o 
reino vegetal. Astrid Cabral adivinha as vidas secretas de árvores de praça, 
plantas de vasinho, orquídeas de exposição, grão de feijão, flores, sementes de 
laranja, dois insetos: Folha-Seca e Folha-Verde e a própria terra. A proposta 
consistiu em promover uma reflexão sobre a alteridade vegetal e a questão de 
como a escrita literária da poetisa coloca em cena o problema da aventura 
humana não sobre a Terra-terra, mas com a Terra-terra e com os seres vivos 
que com o homem compartilham a existência terrestre. Logo, a pesquisa 
promoveria um diálogo interdisciplinar; a saber, com a crítica literária, tendo 
como base os estudos de Antonio Paulo Graça (1998) e Fausto Cunha (1998) 
que ajudariam na compreensão da escrita telúrica e lírica de Cabral; os estudos 
zoopoéticos e filosóficos, tratando das representações/relações entre a 
humanidade e a animalidade, pertencentes aos Estudos Animais - aqui, com o 
objetivo de compreender as representações/perspectivas/relações das 
personagens-vegetais-protagonistas; trabalhados por Maria Esther Maciel 
(2011), Benedito Nunes (2011), Dominique Lestel (2011), e por fim, os Estudos 
ambientais abordados por Greg Garrard  (2006),  Peter  Tompkins e Christopher 
Bird (1976), de forma a elencar hipóteses interpretativas e levantar questões do 
domínio teórico-crítico acerca do ser vegetal e da polêmica concernente as 
relações de exploração/subjugação/ que o humano impõe a própria Terra e aos 
seus coabitantes. Ressalta-se que o texto literário de Cabral dirige a crítica, a 
teoria, a interpretação e fornece as pistas estéticas. Dessa forma, além de 
fornecer material para a reflexão acerca da alteridade vegetal e das relações 
entre o humano e a outridade, os resultados contribuem significativamente para 
a compreensão dessa incrível obra, assim como promovem a complementação, 
especialização e o aprofundamento científico na formação do discente. 
Palavras-chave: Astrid Cabral. Alameda. Conto. Personagens vegetais. 
Ecocrítica. Estudos animais. 
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mailto:maiissaramoos@gmail.com
mailto:heloisahelenah2@hotmail.com


208 
 

Número Especial da Revista Pesquisa & Criação: 
Anais do XXIV Seminário Final do 

PIBIC/UNIR/CNPq-2014/2015 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: UM 

ESTUDO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA EM RONDÔNIA 

 

Natasha Souza Matos 
natashamatos5@hotmail.com 

Profa. Dra. Juracy Machado Pacífico 
juracypacifico@unir.br 

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
 

RESUMO 
 

O conceito de criança vem sofrendo modificações e nos dias atuais a 
criança é entendida como sendo sujeito de direitos e produtora de 
conhecimentos que ao mesmo tempo em que incorpora também produz 
cultura. Este relatório apresenta os resultados decorrentes dos estudos 
realizados no período de Março/2015 a Julho/2015, tendo como base o 
Plano de Trabalho intitulado “Infraestrutura das escolas de Educação 
Infantil: um estudo sobre a implantação do Proinfância em Rondônia”, que 
teve como objetivo desenvolver estudos sobre o atendimento à creche e 
implantação do Programa Proinfância em Rondônia. Buscou-se saber se 
realmente houve impactos positivos com a implantação do Proinfância no 
estado de Rondônia. Com o princípio da melhoria no campo da 
infraestrutura educacional, o Proinfância, criado pelo Governo federal e 
instituído pela resolução de n° 6 de 24 de abril de 2007, tem como objetivo 
prestar assistência técnica e financeira para municípios e o Distrito Federal, 
investindo na construção de creches e equipando-as na tentativa de 
contribuir com os municípios na garantia do acesso à Educação Infantil. O 
estudo foi realizado utilizando-se da pesquisa documental realizada em 
sites do FNDE e a partir de dados disponibilizados pela SEMED, e pesquisa 
bibliográfica realizada no Portal de Periódicos da Capes e na Plataforma 
Scielo. Os dados abrangem o período de 2008 a 2015. Os estudos 
realizados e os documentos analisados apontam para a necessidade de 
que as crianças necessitam de espaços bem planejados e equipados para 
que possam desenvolver adequadamente todas as suas potencialidades. 
Os resultados evidenciam que dos 52 municípios de Rondônia, somente 
oito fizeram adesão ao Programa Proinfância e que, mesmo assim, não há 
como afirmar que até o ano de 2015 o Proinfância tenha representado 
algum impacto no número de matrículas.  Quatro municípios permanecem 
com o número de matrículas inalterado, um município ampliou e três 
municípios diminuíram o número de matrícula na creche. Conclui que será 
necessário continuar a investigação de forma mais específico para 
responder a diversas dúvidas que surgiram a partir do contexto atual. 
Palavras-chave: Educação Infantil. Infraestrutura. Proinfância. 
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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/2012-2015. Neste terceiro ano dedicado ao tema, a pesquisa 
voltou-se para a análise das contextualizações presentes nos livros didáticos de 
Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental, utilizada por escolas 
do campo do município de Ji-Paraná, no período de 2014 a 2016. Tal análise 
teve como base o referencial teórico da Educação do Campo, da 
Etnomatemática e da Educação Matemática Crítica. Tendo em vista que o 
PNLD lançou a categoria Campo somente para séries iniciais, o nosso foco foi 
os livros do 4º e 5º ano, pois os três primeiros anos do Ensino Fundamental são 
destinados à alfabetização. A pesquisa não delimitou um conteúdo específico, 
visto que lançou-se um olhar especificamente para a forma como este material 
didático aborda os aspectos referentes ao campo. Para melhor compreensão, a 
análise foi desenvolvida em três categorias. A primeira busca compreender 
como a criança é representada no Livro Didático; a segunda reflete sobre  a 
percepção que se tem do campo e das pessoas que vivem nele; e a terceira 
evidencia de que forma o contexto do campo é trabalhado em conteúdos 
matemáticos. Ao analisar o livro se verificou poucas contextualizações 
condizentes com a realidade dos sujeitos que vivem no campo. A princípio 
pensava-se que havia mais imagens, textos e atividades a respeito do campo e 
após a observação do material, vimos que há mais atividades e demonstrações 
que remetem, quase que exclusivamente, a vida na cidade. Assim, questiona-se 
onde está a especificidade do campo? Percebeu-se ainda que ao se falar sobre 
a identidade das pessoas que vivem no campo, não pode estabelecer uma 
única característica e atribui-la a todos, pois há uma diversidade enorme de 
culturas. Deste modo, o Livro Didático, especialmente o destinado a Educação 
do Campo, deve buscar o diálogo com os sujeitos a que está destinado, só 
assim será possível estabelecer uma educação significativa. 
Palavras-chave: Educação do Campo. Contextualização. Livro Didático. 
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RESUMO 
 

O presente plano de trabalho, vinculado ao Projeto “Estéticas da Terra: 
política, literatura, mito e ciência”, se propõe a selecionar e realizar analises 
de narrativas míticas da obra de autoria Cinta-Larga “Mantare ma kwé 
tinhin: histórias da maloca antigamente”, publicada em 1988. Essas 
reflexões investigam as relações de proximidade entre o homem e o animal, 
em ações que resultam na descoberta de dimensões nas estruturas do texto 
escrito e revelam um novo processo de interação entre vozes e forças dos 
indivíduos da maloca e floresta. Assim, as narrativas criativas indígenas 
contribuem para o surgimento de uma estética na qual os processos de 
intercâmbio entre os sujeitos resultam no reconhecimento de uma alteridade 
completamente outra nas comunidades indígenas, radicais até aos olhos do 
colonizador. Esse emaranhado de vozes que se apresenta em constante 
intercâmbio promove a existência radical de um sujeito criado a partir de 
características comuns e individuais a um e outro, entretanto uma voz nova 
emerge desse corpo. Na busca de refinar o olhar dos Estudos Animais 
associados à Literatura Indígena, as buscas por referências cientificas que 
auxiliassem os métodos de analise e compreensão dos saberes de matriz 
indígena concentrou-se em torno dos pesquisadores que impulsionaram 
esta pesquisa. Os processos sociocomunicativos que se revelam nos mitos 
Cinta- Larga colocam em foco a inquietação vivida pelo homem cartesiano 
ao deparar com o olhar do animal a ponto de despir do homem sua 
racionalidade que aparentemente o separa da condição de animal. Todavia, 
nota-se que esses distanciamentos não ocorrem em narrativas tradicionais, 
pois forma, nome e comportamento misturam inextricavelmente atributos 
humanos e não humanos, em um contexto comum de intercomunicabilidade 
idêntico ao que define o mundo intra-humano atual (2006, p. 354), como 
prediz a perspectiva ameríndia de Viveiros de Castro. Por fim, espera-se 
que as reflexões desenvolvidas colaborem para o surgimento de novas 
possibilidades de leituras das narrativas Cinta-Larga. 
Palavras-chave: Literatura Indígena. Estudos Animais. Histórias da Maloca 
Antigamente. Cinta-Larga. Narrativa. 
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RESUMO 
 

O subprojeto Com os seres de Rubião: o animal humanizado e o outro 
animal pertence ao projeto Estéticas da Terra: Política, Literatura, Mito e 
Ciência. E vincula-se aos Estudos Animais, campo de investigação surgido 
da ampliação das pesquisas atuais em torno da questão animal. Dois contos 
de Murilo Rubião foram analisados, Alfredo e Petúnia. Os objetivos foram: 

realizar investigação em torno das relações entre os personagens animais e 
humanos nos contos de Murilo Rubião refletindo sobre a silenciada e 
controlada alteridade animal e a partilha da Terra-terra por todos os seres 
vivos, elencando hipóteses interpretativas e levantando questões; 
desenvolver a prática da escrita cientifica e autoria em pesquisa, e a prática 
da escritura reflexiva e analítica no âmbito da literatura e da teoria literária; 
investigar referencial teórico no interior do campo dos Estudos Animais, 
estudos literários, filosóficos, biológicos, antropológicos; investigar como os 
contos redimensionam as relações entre os seres e quais seriam suas 
correspondências; e produzir dois artigos científicos acerca de contos de 
Murilo Rubião. Os métodos utilizados para compreensão e abordagem do 
tema foram leituras e discussões em grupo. Foram realizadas leituras 
individuais e reuniões com a orientadora e as três demais orientandas para 
discussões sobre temas que envolvem todos os subprojetos vinculados ao 
Projeto Estéticas da Terra: Política, Literatura, Mito e Ciência. O material 
utilizado durante os procedimentos foram livros, artigos, teses e ensaios. 
Como resultados temos: a produção de dois artigos científicos e os 
benefícios de tal produção, tais como o domínio teórico-crítico acerca do ser 
animal, incluindo a polêmica a respeito das perspectivas animal e humana e 
a desconstrução do humanismo; o desenvolvimento de habilidades de 
análise literária por meio da prática constante e orientações; a percepção da 
importância das colaborações da literatura, filosofia, antropologia e biologia; 
o exercício de uma postura dialógica e de exposição pública, contemplando 
o exercício do diálogo com toda a comunidade acadêmica, habilitação 
metodológica e formação na prática da pesquisa científica, de modo a 
adquirir melhores condições de participar de processos de seleções futuras 
e a possibilidade de dar continuidade às pesquisas. 
Palavras-chave: Estudos animais. Estudos literários. Murilo Rubião. Contos. 
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RESUMO 
 

Este estudo trata da gestão administrativa e financeira de recursos na escola 
e vincula-se ao projeto O Impacto da Gestão Financeira na Qualidade da 
Educação: estudos de casos múltiplos em escolas públicas estaduais da 
mesorregião do leste rondoniense. Teve como objetivo identificar o modelo 
de gestão dos recursos das escolas públicas estaduais que apresentaram o 
menor e o maior score no IDEB 2013 no ensino fundamental, séries finais, 

em Presidente Médici, a partir de dados documentais e do processo de 
tomada de decisão nas escolas. De abordagem qualitativa, na coleta de 
dados foram usadas as pesquisa bibliográfica, documental (planilhas de 
prestações de contas e atas) e de campo nas EEEFM Presidente Emílio 
Garrastazu Médici e Carlos Drummond de Andrade. O instrumento de coleta 
de dados foi o questionário, contendo questões abertas e fechadas, tanto 
entregue aos gestores escolares como enviados por correio eletrônico. Os 
dados coletados em documentos revelaram que o custo-aluno da escola 
com menor IDEB, considerando os recursos recebidos e de acordo com o 
que foi fornecido aos pesquisadores, vem se apresentado menor que a de 
maior score. Os gastos do que chegou às escolas ocorreram mais em 
custeio tanto para o PDDE como para o PROAFI (política estadual), sendo 
este último programa direcionado 100% para  despesa de custeio nas duas 
escolas, e não foram identificadas receitas de fontes próprias. O quantitativo 
de alunos atendidos foi semelhante, mas a relação aluno-técnico foi menor 
na Presidente Médici. Todos os professores das escolas possuíam 
especialização e as principais dificuldades na gestão dos recursos foram 
sobre o processo licitatório, pela falta de fornecedores habilitados conforme 
as formalidades exigidas. A participação social nas decisões sobre os 
recursos ainda não é satisfatória e  a formação dos pais de alunos da 
Drummond é mais elevada. Conclui-se que a gestão requer planos mais 
elaborados e de longo prazo e vinculados à metas de qualidade requeridas e 
que a escola de maior IDEB obteve pontos mais favoráveis em relação à 
formação dos pais e à quantidade de recursos que chega na escola. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como finalidade apresentar o desenvolvimento do 
projeto “O corporativismo sindical como elemento de sustentação das relações 
semicoloniais e semifeudais na educação brasileira”, tendo como referência as 
investigações do 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. Utilizaremos o método do 
materialismo histórico-dialético. Fizemos entrevista semiestruturada com os 
dirigentes dos sindicatos e aplicamos questionários para a coleta de dados. A 
aplicação do questionário atingiu 305 trabalhadores em educação, que fazem 
parte da base dos sindicatos citados nos municípios da Zona da Mata 
rondoniense. As questões principais desenvolvidas teoricamente neste estudo 
são: o Brasil é um país de capitalismo burocrático, que é o tipo de capitalismo 
engendrado pelo imperialismo nos países atrasados; as políticas educacionais 
são formuladas, dirigidas e financiadas pelo imperialismo, por meio de uma de 
suas principais agências, o Banco Mundial, e se efetivam nos programas 
implantados na educação por meio do coronelismo existente no âmbito do poder 
local; a história do sindicalismo brasileiro é uma história de corporativismo. A 
análise dos dados coletados revelou que: o trabalho dos professores é precário 
e a desvalorização profissional ocorre em vários aspectos, especialmente em 
relação aos salários, as condições de trabalho; 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-chaves: Corporativismo. Imperialismo. Capitalismo Burocrático.  
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RESUMO 
 

A presente pesquisa está vinculada ao projeto Subjetividade e formação 
inicial de professores da área de Letras da Universidade Federal de 
Rondônia e busca problematizar exclusivamente as expectativas de alunos 
do curso de Letras Português aprofundando questões referentes às suas 
impressões e expectativas sobre o curso, a profissão, a Universidade e a 
Língua Portuguesa. Este trabalho constitui-se de pesquisa qualitativa na 
área de formação de professores e foi desenvolvido junto a 24 alunos do 
primeiro período do curso de Letras Português do processo seletivo de 2014 
na Universidade Federal de Rondônia. Os dados foram coletados a partir de 
um questionário de onze perguntas aplicado no primeiro semestre de 2014 
junto a esses alunos do curso de Letras Português. Obteve-se como 
resultado uma visão panorâmica do curso que pode ser apreciada a partir 
de quatro vertentes. A primeira delas relaciona-se à Universidade em que 
as expectativas dos discentes apresentaram certa insatisfação tanto com a 
estrutura quanto à administração. Com relação ao curso, as expectativas 
apontam para uma grande afinidade com a língua e até mesmo o gosto pela 
literatura. Quanto ao objeto de estudo, a língua, as expectativas deixam 
resvalar a busca pelo domínio da língua materna para ampliar a 
competência lingüística e normativa e auxiliar no aprimoramento para 
concursos. Finalmente, com relação à profissão, muitos alegam interesse 
pela carreira docente e têm a intenção de qualificar-se em nível de 
mestrado e doutorado. Assim com esta pesquisa esperamos proporcionar 
aos professores formadores e às instituições formadoras informações 
relevantes que possibilitem a identificação de conflitos dos acadêmicos durante o primeiro semestre de curso.  
Palavras-chave: Expectativas. Formação Inicial. Letras Português.  
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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como finalidade apresentar o desenvolvimento do 
projeto “Coronelismo na educação: uma análise da ditadura das políticas 
educacionais e das pedagogias pós-modernas na escola pública rondoniense”, 
tendo como referência as investigações do Plano de Trabalho “O coronelismo 
na implantação das políticas educacionais e a reprodução de relações de 
semisservidão na educação: o caso de Rolim de Moura-RO.” O objetivo é 
analisar as práticas coronelícias presentes no processo de implantação e 
execução das atuais políticas educacionais e na difusão das pedagogias liberais 
pós-modernas nas escolas públicas da Zona da Mata do Estado de Rondônia e 
sua vinculação aos processos mais amplos de dominação imperialista na 
educação brasileira. O método da investigação é o materialismo histórico-
dialético e a análise dos dados se estrutura na teoria marxista e nos estudos 
críticos de pesquisadores brasileiros. Dentre as políticas educacionais se 
destacam as políticas de formação de professores, contendo explicitamente as 
diretrizes, teorias e práticas das pedagogias liberais pós-modernas 
materializadas nas “pedagogias do aprender a aprender”. O resultado da 
pesquisa ainda é preliminar, embora os dados já nos revelem que: os 
professores são obrigados a participar dos programas de formação continuada 
existentes no município de Rolim de Moura; o coronelismo é uma prática 
utilizada na implantação das políticas de formação de professores, exercido 
como coação e a bonificação; os programas reproduzem as pedagogias pós-
modernas, com ênfase na pedagogia das competências, na pedagogia do 
professor reflexivo, na pedagogia de projetos e no construtivismo; os programas 
de formação são centrados na prática em sala de aula, não trazem subsídios 
para a formação geral e crítica, mas uma educação voltada ao desenvolvimento 
de competências e habilidades para atuar no precário mercado de trabalho; os 
professores têm dificuldades em reconhecer os aspectos políticos e sociais da 
educação brasileira, como, por exemplo, quem financia os programas de 
formação continuada, as correntes pedagógicas que orientam a formação de 
professores, etc.; a formação de professores faz parte das políticas 
educacionais ditadas pelos órgãos do imperialismo para os países semicoloniais 
como o Brasil e reproduzem nos sujeitos da educação a ideologia necessária à 
manutenção dos processos de dominação. 
Palavras-chaves: Imperialismo. Pedagogias Pós-Modernas. Coronelismo  
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RESUMO 
 

O presente estudo integra os resultados e reflexões referentes aos dados 
obtidos em um ano de pesquisa desenvolvida por meio do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC 2014/2015, referente ao 
processo de ensino-aprendizagem em matemática, relacionado a problemas 
matemáticos intitulada “Os paradoxos entre o discurso e a prática quanto ao 
uso de variados tipos de problemas matemáticos no interior da sala de aula 
do ensino fundamental (1º segmento)”, cujos objetivos são: verificar e 
analisar se ainda persiste os modelos de problemas padrões ou se ampliou 
os tipos de problemas com o objetivo de desenvolvimento do raciocínio 
lógico na escola e investigar se os professores e alunos percebem as 
“situações problemas” ou “problemas com excesso de dados” como 
mecanismos de contextualização do processo de ensino e aprendizagem de 
matemática. De que forma o processo de construção da resolução é 
realizado ou são todos algoritmados? Há uma preocupação quanto à 
superação de uma única solução ou, se permite que os alunos comuniquem 
suas hipóteses e estratégias de resolução?  Estes são alguns dos 
questionamentos que fazem parte das inquietações que levaram a esta 
verificação. Para efeito de realização da investigação, ocorreu estudos 
bibliográficos aprofundados de autores que tratam da temática abordada 
como universo de estudos, tais como Polya (2006), Dante (1994), Pozo 
(1998), Smole & Diniz (2001), Vergnaud (1993) e outros. Para efeito de 
análise a pesquisa pautou-se nos seguintes instrumentos de coleta de 
dados: análise do Referencial Curricular do Estado de Rondônia (2013) e 
dos livros didáticos utilizados por duas escolas públicas estaduais do 
município de Rolim de Moura. Ao final de um ano de pesquisa verifica-se 
que os resultados alcançados indicam para uma permanência do ensino 
centrado em automatização de técnicas operatórias, sendo muito mais um 
exercício de fixação do que propriamente um desafio. 
Palavras-chave: Problemas matemáticos. Processo de resolução. Ensino-
aprendizagem. 
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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo mostrar os resultados obtidos em pesquisa 
etnográfica, por meio da observação participante, realizada no projeto de 
extensão da Universidade Federal de Rondônia intitulado: “Migração 
internacional na Amazônia brasileira: linguagem e inserção social de 
haitianos em Porto Velho”. O projeto ministra aulas de Língua Portuguesa 
para imigrantes haitianos na Escola Estadual 21 de abril. A proposta da 
pesquisa é compreender como sendo realizada a inserção sociocultural de 
imigrantes haitianos participantes das aulas no projeto de extensão, em 
comparação com os demais imigrantes de mesma nacionalidade. Como 
referencial teórico, utilizamos obras de autores contemporâneos como Stuart 
Hall, Homi Bhabha, Roberto DaMatta, Roque Laraia, Joseph Bran, 
Abdelmalek Sayad e outros. Que embasaram as discussões se em torno da 
diáspora, dos estudos culturais, da noção de cultura, linguagem, inserção 
social e imigração. Ademais, foi necessário utilizar informações recentes da 
imigração haitiana para o Brasil, como artigos de nossa autoria e relatórios 
elaborados por Cotinguiba e Pimentel. Nossos relatos se basearam em 
observações, entrevistas narrativas, leituras, questionários, gravações, 
produções escrita e conversas informais, realizadas tanto em Porto Velho-
RO quanto em São Gonçalo-RJ, o que nos possibilitou um parâmetro 
analítico comparativo bastante relevante. Iniciamos os trabalhos com a 
observação das aulas e do comportamento dos alunos dentro e fora do 
projeto, para isso houve a necessidade de realizar visitas à suas 
residências, igrejas e espaços sociais frequentados por imigrantes. As 
anotações de Campo nos proporcionaram informações suficientes para 
realizar algumas produções acadêmicas, das quais utilizamos, inclusive, 
como referencial teórico nessa pesquisa e apresentação em congresso. 
Apesar da complexidade da temática não nos permitir apreender todas as 
possibilidades de socialização de imigrantes por meio da linguagem, os 
estudos realizados por intermédio da iniciação científica colaboraram 
sobremaneira em nossa formação acadêmica. 
Palavras chave: Haitianos. Inserção sociocultural. Língua portuguesa. 
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RESUMO 
 

O uso do Sensoriamento Remoto em análise espacial de grandes áreas 
vem se destacando pela sua eficiência e por sua facilidade de execução. 
Com isso o uso dessa ferramenta para análise de Terras Indígenas é de 
grande valia já que se trata de grandes áreas de terras que necessitam de 
cuidados devido sua importância. A Terra Indígena Sete de Setembro é 
uma dessas terras, ela, juntamente com outras seis terras indígenas, 
pertence ao Corredor Etnoambiental Tupi Mondé, um corredor criado para 
melhorar a proteção da biodiversidade presentes nessas terras, com o 
apoio e gerenciamento feito pelos próprios índios. Assim, visando à 
identificação da situação da Terra Indígena Sete de Setembro e seu 
entorno, esta pesquisa, vinculada ao projeto “Cartografia Indígena, 
Mapeamento Participativo, Uso e Ensino da Tecnologia”, teve por objetivo 
analisar o corredor etnoambiental tupi-mondé, e realizar um diagnostico da 
situação ambiental da Terra indígena Sete de Setembro e seu entorno a 
partir da analise multitemporal de imagens de satélite. O trabalho foi 
desenvolvido em ambiente computacional através de Software, como Spring 
e ArcGis, para realização dos processamentos das imagens do Satélite 
LANDSAT e criação dos mapas temáticos, para posterior análise. As 
imagens demonstraram uma alta taxa de antropização do entorno da Terra 
Indígena, mostrando a existência de uma grande pressão por meio dos não 
índios pelas terras e os bens presentes nela, já que a expansão da 
agropecuária em sua volta cresce rapidamente. Mesmo com essas 
pressões a Terra Indígena possui sua área florestal preservada, e que a 
presença de Terras Indígenas vizinhas, as formadoras do Corredor 
Etnoambiental Tupi Mondé, não permiti a antropização de todo seu entorno, 
já que a nordeste da terra se encontra a Terra Indígena Zoró. 
Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Terra Indígena, Corredor Tupi 
Mondé. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho pretende discutir e entender a relação que se pode 
estabelecer entre o caráter científico que efetivamente possuiu a Comissão 
Roosevelt-Rondon na Amazônia (1913-1914) e o nível de propaganda 
política produzida a partir dela para uma pretensa aproximação das 
relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Trabalho que se insere na 
perspectiva de análise das representações históricas construídas em torno 
das realizações de mais uma expedição na Amazônia, a partir da imprensa 
do Rio de Janeiro, em inícios do século XX, inserindo-se tal estudo no 
âmbito do projeto de pesquisa “Narrativas históricas sobre os assombros e 
os desacertos de Euclides da Cunha na interpretação da sociedade e da 
natureza na Amazônia Ocidental”. Nossa análise tem como foco de 
perspectiva a observação dos discursos presentes nos artigos de jornais de 
grande circulação no Rio de Janeiro, que acompanharam os passos do 
então ex-presidente dos Estados Unidos, Theodor Roosevelt, em sua 
"aventura" pela Amazônia brasileira, desde os sertões do Mato Grosso até 
sua chegada a Manaus. Tal proposta se encaminha a confirmar-se a partir 
do momento em que se observa nos periódicos publicados entre 1913 e 
1914, que a figura de Roosevelt é muito mais exaltada e propagandeada do 
que os resultados científicos propostos e concretizados, em certa medida, 
pela Comissão. Daí então, o conceito de espetacularização para uma 
tentativa de explicação dessa postura da imprensa diante dos feitos da 
Comissão Roosevelt-Rondon na Amazônia. Pensar a espetacularização de 
Roosevelt por parte da mídia carioca, pressupõe uma motivação para isso 
que está vinculada ao fato de que os brasileiros não possuindo uma auto-
imagem efetiva da sua identidade, querem ser reconhecidos pelo outro. O 
problema desse subdesenvolvimento moral, que se relaciona com o 
subdesenvolvimento econômico e social, está justamente no fato de a 
identidade do brasileiro ter que ser construída a partir do outro, ou seja, 
Roosevelt é bem tratado para que ele fale bem dos brasileiros. Só a ele, ou 
eles, cabem a legitimação de nossa identidade.  
Palavras-chave: Expedição Roosevelt-Rondon. Imprensa do Rio de Janeiro. 
Espetacularização.  
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RESUMO 
 

A memória é dotada de capital simbólico e está sendo constantemente 
posta em disputa por diferentes grupos sociais. Estes processos de disputa 
pela memória vinculam-se as relações de dominação e afirmação que 
determinados grupos pretendem exercer sobre outros. Neste âmbito, a 
memória que se criou para Rondônia privilegia certas elites políticas e 
econômicas em detrimento dos indígenas, quilombolas e caboclos. A 
construção simbólica de Rondônia alicerçou-se sobre imagens 
contraditórias a respeito dos indígenas, além de apresentar silêncios, 
lacunas e omissões sobre os conflitos sociais gerados pelo processo de 
colonização e ocupação da terra. Nesta perspectiva o presente trabalho 
buscou compreender as representações elaboradas sobre o contato 
interétnico entre o indígena e o não-indígena nas memórias dos povos 
Karipuna, Karitiana, Uru-Eu-Uaw-Uaw e Pakaá Nova. A partir do 
procedimento metodológico da história oral buscou-se a produção de fontes 
orais por intermédio de entrevistas. Notou-se nas narrativas recolhidas uma 
multiplicidade de representações sobre o contato, ou dos “contatos” e das 
implicações sociais e culturais advindas com ele presentes nas memórias 
dos depoentes. As representações expostas nas narrativas não se limitaram 
a perspectivas unidirecionais do contato, mas revelaram uma pluralidade de 
significados. O aumento progressivo na realização de pesquisas na área de 
história indígena tem muito a contribuir na construção de uma história plural 
em relação a uma história homogeneizadora e omissa sobre os indígenas. 
Neste sentido, a presente pesquisa se alicerçou na perspectiva de escovar 
a história a contrapelo e auxiliar em novas interpretações para a história 
regional, pois a construção de uma sociedade plural passa por uma 
reelaboração do passado onde as memórias subterrâneas das minorias 
excluídas possam auxiliar na conquista de direitos e na construção de uma 
sociedade mais igualitária.  
Palavras-chave: Memória, História oral, Povos indígenas.  
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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: a. Analisar a consciência ética, política, estética voltada para a 
cidadania ambiental no Instituto Estadual de Educação ”Carmela Dutra”, que trás 
como objetivos de Analisar a consciência ética, política, estática voltada para a 
cidadania ambiental no Instituto Estadual de Educação “Carmela Dutra”; - 
Descrever como a temática ambiental tem sido trabalhada nas Escolas Públicas 
da cidade de Porto-Velho, e Analisar e desenvolver as ações de conscientização 
da Educação Ambiental no Instituto Estadual de Educação ”Carmela Dutra” em 
Porto-Velho. Entende-se que a Educação Ambiental é fundamental para uma 
conscientização das pessoas em relação ao mundo em que vivem, para que 
possam ter cada vez mais qualidade de vida, sem desrespeitar o meio ambiente. 
O maior desafio é tentar criar uma nova mentalidade com relação a como 
usufruir dos recursos oferecidos pela natureza, criando um novo modelo de 
comportamento, almejando um equilíbrio entre o homem e o ambiente. Um 
movimento em que se deve pensar o conhecimento, os valores éticos e políticos 
inseridos no processo de formação humana. A metodologia empregada foi à 
Fenomenologia com uma análise qualitativa diante da reflexão do fenômeno na 
relação da Educação Ambiental no contexto ético, político e da cidadania. 
Utilizou-se a pesquisa bibliográfica com autores que abordam a Educação 
Ambiental, que contribuíram para se repensar as teorias e práticas que 
fundamentam as ações educativas, e a pesquisa descritiva realizada por meio 
de observações das atividades de Educação Ambiental, entrevistas com 
professores, questionários com os alunos do Instituto e entrevistas com os 
acadêmicos do PIBID – Projeto Interdisciplinar. Pode-se concluir que a temática 
ambiental no Instituto vem sendo discutida como um processo de 
reconhecimento de valores, em que as novas práticas pedagógicas devem ser 
responsáveis na formação de cidadãos conscientes de seu papel e de sua 
responsabilidade no e pelo mundo. Com isso tem se buscado trabalhar de forma 
interdisciplinar a questão da Educação Ambiental. As conclusões apontam que 
os valores Éticos, Políticos e da Cidadania na Educação Ambiental na Escola 
estão sendo inseridas na prática interdisciplinar na Escola.  
Palavras-Chave: Educação Ambiental. Valores éticos, políticos e da cidadania. 
Temática ambiental  
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RESUMO 
 

A ocupação na Amazônia resultou em processos acelerados de conversão de 
suas paisagens. Apesar disso, residem na região 56% da população indígena 
brasileira. Nesse contexto, identificou-se a demarcação de terras indígenas (TI’s) 
como forma de garantir a sobrevivência dessas comunidades. No estado de 
Rondônia, encontram-se demarcadas 21 TI’s que ocupam 21,05% de sua área. 
Algumas dessas terras são agrupadas em corredores etnoambientais, dos quais 
o Tupi-Mondé, que é formado por sete terras indígenas (TI’s), dentre essas, a TI 
Roosevelt. Assim, observou-se que ao longo dos anos a ocupação não indígena 
vem ameaçando as terras indígenas do Corredor Tupi-Mondé. Dessa forma, o 
objetivo geral deste trabalho foi realizar a cartografia desse corredor 
etnoambiental, com enfoque na TI Roosevelt onde vive o povo Cinta Larga e 
teve como objetivos elaborar mapeamentos temáticos multitemporais da área da 
TI Roosevelt e seu entorno. A metodologia contemplou análise de dados de 
sensoriamento remoto que foram manipulados por meio de Processamento 
Digital de Imagens (PDI), que consistiu em aquisição, pré/processamento e 
análise de padrões. O PDI foi implementado no Sistema de Processamento de 
Informação Georeferenciada (SPRING), versão 5.2.6. Os mapas temáticos 
foram elaborados no ArcMAP®, versão 10.3, gratuita para estudante. Os 
resultados revelaram que no interior da TI Roosevelt as florestas estão 
preservadas, sendo identificadas apenas áreas onde se localizam as aldeias, 
que em 1984 ocupavam 1,98% da área total da TI e em 2014 aumentou para 
3%. Ao contrário, no entorno dessa TI observou-se cenário preocupante, pois na 
sua porção oeste, localizada integralmente no município de Espigão D’Oeste, 
identificaram-se inúmeras estradas e as florestas foram retiradas dando origem à 
área antropizada. Nesse sentido, a área antropizada, que ocupava 4% do 
entorno em 1984 passou para 30% no ano de 2014 e área de floresta diminuiu 
27,25%. A porção leste permaneceu praticamente inalterada, pois se localiza 
integralmente na área da TI Parque do Aripuanã. Os resultados obtidos 
evidenciam a importância das TI’s tanto para salvaguardar as culturas dos povos 
indígenas quanto para preservar a biodiversidade dos ecossistemas. Além disso, 
atestam ainda que os povos indígenas da TI Roosevelt mantêm práticas 
sustentáveis de uso dos recursos naturais.  
Palavras-chave: Amazônia. Comunidades Tradicionais. Cartografia.  
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RESUMO 
 

A inexistência de uma política de Gestão Documental na UNIR tem gerado 
prejuízo às demandas por informação, pois o ordenamento e armazenamento de 
documentos recebidos e expedidos são depositados em locais inadequados 
impossibilitando a recuperação das informações. A partir do problema de 
pesquisa ‘Quais as características do acervo documental da Pró-Reitoria de 
Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis – PROCEA?’ esta investigação definiu 
como objetivo geral propor a realização de um trabalho piloto na 
PROCEA/UNIR, setor responsável pelas políticas culturais, estudantis e de 
extensão da UNIR, concernente à gestão documental, com vistas à avaliação da 
metodologia, para futuras aplicações. Desta forma, este estudo baseia-se na 
Teoria de Fundos Arquivísticos, com respaldo em estudos de BELLOTTO 
(2007); BRASIL. Conselho Nacional de Arquivos (2007) e CORNELSEN; NELLI 
(2006) e nos métodos avaliativos propostos por Lopes (1997) e Campos et al 
(1986) usados para realizar o diagnóstico. A abordagem da pesquisa é 
qualitativa, exploratória, descritiva e bibliográfica. Ainda, foi utilizada a pesquisa 
de campo, por meio da observação participante, análise documental e 
entrevistas por meio de um protocolo de pesquisa. O universo da pesquisa de 
campo foi o corpo técnico da PROCEA. A amostra foi definida por 
acessibilidade. Situação constatada: proliferação de documentos sem a 
conformidade necessária com os critérios da arquivologia; ausência de regras 
para o arquivamento, tramitação, transferência e eliminação de documentos; 
inexistência de instrumentos que orientem os responsáveis pela produção, 
tramitação, uso, empréstimo e arquivamento da documentação institucional, 
quanto à classificação, seu prazo de guarda e sua destinação final; manutenção 
de controles arcaicos para os documentos; desconhecimento da Tabela de 
Temporalidade Documental e Plano de Classificação própria para as Instituições 
de Ensino Superior; ausência de procedimento operacional que garanta a 
continuidade das atividades. A partir do trabalho realizado verificou-se que é 
possível utilizar a metodologia aplicada para estender aos demais setores, 
desde que haja um comprometimento da UNIR em fornecer os insumos e 
espaços necessários para o desenvolvimento do trabalho, uma vez que o 
desenvolvimento organizacional pressupõe a existência de fatores e 
necessidades que se desejam atender a fim de renovar os sistemas em uso, 
adequá-los e otimizá-los.  
Palavras-chave: Gestão documental. Arquivo. Diagnóstico.  
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RESUMO 
 

A dominação masculina, e consequentemente, a discriminação do que difere da 
masculinidade, é algo fortemente inscrito em nossa sociedade. Nesse cenário, 
as mulheres tem sido historicamente as maiores vítimas. Sofrem violência, 
diariamente, explícita e implícita. No Brasil, desde 2006 a lei 11.340 procura 
coibir e punir atos de violência contra as mulheres, além de prever atendimento 
multidisciplinar aos envolvidos. No plano de trabalho, esta pesquisa propunha 
identificar as características socioeconômicas das mulheres e homens 
acompanhados pela 14ª Promotoria do Ministério Público de Rondônia, 
responsável pelos casos de violência doméstica e familiar. No entanto, devido a 
acontecimentos não planejados, a pesquisa foi deslocada para o Núcleo 
Psicossocial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Porto Velho, com 
o mesmo objetivo inicial. Esse estudo faz parte de um maior que investiga a 
“Violência contra as mulheres em Porto Velho-RO e as políticas públicas de 
enfrentamento”. Para realizá-lo, foram analisados os protocolos de atendimento 
constantes no serviço psicossocial supracitado, incluindo dados de 2011 a 
março de 2015. Foi realizada ainda a observação dos grupos de convivência 
com as vítimas e agressores, e dos atendimentos realizados no local da 
pesquisa. As informações coletadas apontam que a maioria dos homens 
atendidos no Núcleo Psicossocial tem entre 26 e 39 anos (54,6%) e alcançou o 
Ensino Fundamental (47,8%). Quanto à situação econômica, quase metade dos 
casais atendidos possui renda de até dois salários mínimos (43,7%). Os dados 
indicam ainda que a maioria dos casais permaneceu junto após a formalização 
do processo no Juizado (49%), apesar de nos últimos três anos as separações 
terem sobressaído. Chama atenção a grande quantia de casos em que há o 
envolvimento de drogas (62%), principalmente o álcool (57%). A violência física 
e a psicológica foram responsáveis por quase todos os atendimentos (95,8%). 
Foi perceptível a importância do lugar que ocupa o serviço psicossocial junto ao 
Juizado, e dos acolhimentos que realiza com as vítimas e os agressores. 
Também ficou clara a necessidade de incluir discussões sobre a violência contra 
as mulheres em diferentes âmbitos da sociedade, o que poderia colaborar para 
mudanças na cultura machista ainda dominante.  
Palavras-chave: Violência contra a mulher. Políticas Públicas. Psicologia 
Jurídica.  
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RESUMO 
 

Este trabalho está vinculado ao projeto: Lugares de gente, lugares persistentes: 
variabilidade temporal e espacial a partir do estudo da Terra Preta Arqueológica 
em sítios no Alto Rio Madeira, RO. Intitula-se “Análise dos vestígios cerâmicos e 
líticos: variabilidade temporal e espacial nos solos de Terra Preta do sítio 
arqueológico Garbin, Alto Rio Madeira, RO”. A região do Alto Rio Madeira, área 
de estudo do Projeto, apresenta indícios de ocupações antigas, que datam do 
início do Holoceno, por volta de 9.000 anos AP. A proposta desse trabalho foi 
analisar quantitativamente e qualitativamente o material arqueológico 
encontrado junto ao sedimento coletado (escavação) localizados em laboratório 
a partir da técnica de flotação em uma unidade de escavação do sítio Garbin, 
visando à identificação, quantificação, e verificação da presença lítica e 
cerâmica, relacionando-os aos níveis arqueológicos presentes nos sítios, 
associando os resultados das análises de micro evidências do solo e sedimento 
(flotação) com dados cronológicos e da cultura material do sítio arqueológico 
selecionado. A metodologia foi à flotação que tem como objetivo recuperar os 
macros vestígios arqueológicos contidos no sedimento arqueológico. A triagem 
da flotação implicou na separação do material arqueológico por categoria. O sítio 
arqueológico Garbin apresentou duas camadas bem definidas em níveis 
cerâmicos e pré-cerâmicos e que este poderia estar relacionado com a fase 
Manssangana. A camada pré-ceramista do sítio Garbin foi datada em 7740 ± 40 
AP; 6050 AP e 4910 AP, associadas a terras pretas antigas caracterizadas por 
um sedimento escurecido devido a processos pós-deposicionais. Os solos 
antropogênicos (TPA) têm papel importante para o entendimento do 
sedentarismo, e as transformações na paisagem Amazônica. Em relação à 
possibilidade de verificarmos fragmentos cerâmicos e líticos a partir da 
metodologia de flotação, podemos afirmar que este procedimento apresentou-se 
um passo importante e complementar às informações para a reconstrução dos 
ambientes pretéritos. Na unidade 20L E0394690/N9028013, foram recuperados 
materiais líticos lascados e polidos, tanto nas camadas cerâmicas como nas pré-
cerâmicas e os níveis que apresentam material arqueológico flotado em maior 
frequência, e corroboram os dados de campo e a hipótese de intensa ocupação 
e sedentarização neste período.  
Palavras-chave: Alto Madeira. Terra Preta. Arqueologia.  
Fonte de agenciamento: CNPq. 
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RESUMO 
 

O presente estudo é parte do projeto de pesquisa intitulado Diagnóstico 
socioambiental e etnohistória das terras indígenas de Rondônia e noroeste 
do Mato Grosso, e objetiva realizar a análise espacial da violência cometida 
contra os povos indígenas no Brasil, evidenciando casos ocorridos na 
Amazônia, bem como utilizar as técnicas de geoprocessamento aplicadas à 
cartografia para a produção de mapas temáticos que ilustrem a situação da 
violência na região Norte. Para a realização do estudo, convencionou-se 
utilizar os dados relativos aos anos 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, 
disponíveis nos relatórios do Conselho Indigenista Missionário (CIMI). Os 
mapas foram confeccionados por meio de técnicas de geoprocessamento, 
utilizando o software ArcGis 9.3. Os comandos necessários para a obtenção 
dos resultados visualizados nos mapas seguem a ordem Simbology – 
Quantities – Graduate colors, com número de classes variando de acordo 
com o número de ocorrência de cada caso. As técnicas de utilização de 
Sistemas de Informações Geográficas (SIG) tornaram-se essenciais para o 
monitoramento de terras indígenas, visto que possibilitam a obtenção de 
dados precisos, permitindo a elaboração de mapas a partir de inúmeros 
eventos. Os resultados mostraram que as causas mais frequentes de 
violência contra os povos indígenas estão relacionas a conflitos territoriais, 
invasão de patrimônio, exploração madeireira, preconceito racial, bem como 
a construção de grandes empreendimentos de infraestrutura. Dessa forma, 
o crescimento acelerado, aliado ao desrespeito à cultura indígena são as 
principais causas que afetam o bem estar das comunidades tradicionais e 
em isolamento voluntário e, estudos aprofundados sobre o tema são 
válidos, pois os mesmos permitem elucidar através do uso de novas 
tecnologias; como o geoprocessamento, a realidade preocupante da cultura 
indígena frente ao descaso vivenciado pelos mesmos.  
Palavras-chave: Terras indígenas. Mapeamento temático. Região Norte.  
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RESUMO 
 

O estudo da composição química do solo aplicado a sítios arqueológicos 
revela que atividades humanas processadas num mesmo local sob um 
determinado tempo deixam distintas assinaturas químicas fixas no solo, 
esses solos são conhecidos por designação como Terra Preta Arqueológica 
(TPA), em virtude da coloração escura e a presença de artefatos, líticos, 
cerâmicos, restos de fauna e flora. Tendo em vista que a região do Alto Rio 
Madeira apresenta indícios de ocupações superiores a 7 mil anos AP, 
incluindo os prováveis sítios de (TPA) mais antigos da bacia amazônica - 
ainda não mapeados e pouco estudados, esta pesquisa objetiva a 
caracterização geoquímica de amostras de solos e sedimentos associados 
a horizontes arqueológicos provindos dos sítios arqueológicos Garbin e Ilha 
de Santo Antônio, localizados na região do Alto Rio Madeira, município de 
Porto Velho (RO), bem como de amostras de solos. As interpretações dos 
resultados da analise química do solo para as unidades analisadas nos 
sítios Ilha de Santo Antônio e Garbin, serão apresentadas neste trabalho a 
partir dos macronutrientes. Os resultados preliminares da analise 
geoquímica das amostras de todos os níveis das unidades selecionadas de 
ambos os sítios, incluindo os solos amarelados correspondentes aos níveis 
pré-cerâmicos, demonstraram uma taxa elevada de P (fósforo), o que 
denota intensa atividade humana. A região do alto rio Madeira é crucial para 
o entendimento do padrão de assentamento das populações pretéritas na 
Amazônia devido à presença de um registro arqueológico de quase todo o 
Holoceno, que tange importantes questões paleoambientais e 
arqueológicas. Os dados analisados até o momento permitem iniciar 
estudos relacionados às Ciências da Terra, cuja relação com os dados 
arqueológicos parece um fértil e desafiador terreno a prosseguir.  
Palavras-chave: Terra Preta. Geoquímica. Alto Madeira.  
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RESUMO 
 

Esse projeto visa a analise do material lítico do sítio arqueológico Santa 
Paula, implantado em terraço fluvial caracterizado por ser também um sítio 
cerâmico de terra preta arqueológica, localizado na margem esquerda do 
Rio Madeira, na localidade da vila Amazônica, próximo à cachoeira do 
Teotônio na cidade de Porto Velho-RO. O objetivo principal dessa pesquisa 
é estudar a tecnologia empregada na elaboração dos utensílios líticos 
(materiais feitos em rochas e minerais para as diversas necessidades 
humanas, cortar, raspar, furar e etc.). Buscando contribuir para as 
discussões atuais sobre as ocupações humanas pretéritas na Bacia do rio 
Madeira, foram analisados duas unidades de escavação. Foram estudadas 
204 peças, a partir das quais percebe-se uma variabilidade em relação aos 
vestígios dos demais sítios arqueológicos na região, a exemplo do Brejo e o 
do Veneza, cujos objetos líticos possuem características distintas.  
Palavras-chave: Lítico. Arqueologia. 
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RESUMO 
 

A presente proposta objetiva estabelecer relação entre a Epistemologia Genética 
e a Neuropsicologia, afim de (re)conhecer os processos psicológicos e as 
organizações cerebrais correspondentes, i. e., o que pode aproximar ou 
distanciar as duas propostas teóricas. É parte de um estudo maior intitulado “O 
conhecimento enquanto problema da Epistemologia Genética”. Foi baseado em 
uma metodologia estritamente bibliográfica, a fim de buscar informações nas 
diversas referências que nos foram disponibilizadas nos mais diversos meios. 
Utilizou-se como referencial teórico os escritos dos seguintes autores: PIAGET 
(2007), GUYTON (2006) e CORSO (2009). A Epistemologia Genética 
compreende o conhecimento como fruto da interação entre sujeito e objeto, 
vendo-o como uma construção continua pelo sujeito. Seu caráter próprio dá-se 
na busca da gênese e desenvolvimento do conhecimento, dos mais 
rudimentares aos níveis do pensamento científico. A partir dos comportamentos 
e de sua tomada de consciência, tentou-se relacioná-los e compreendê-los com 
as estruturas cerebrais correspondentes. A Neuropsicologia é uma área da 
Neurociência com enfoque multidisciplinar. Esta ciência pesquisa o 
processamento da informação no cérebro, e realiza uma análise das diferentes 
operações mentais necessárias para a execução de determinadas tarefas. O 
estudo do desenvolvimento neuronal parte da compreensão da história pessoal, 
social e filogenética do indivíduo e constitui-se no principal alicerce da 
Neuropsicologia. Essa nova metodologia, aliada à Epistemologia Genética, 
integram a psicologia com outras ciências (CRUZ E LANDEIRA-FERNANDEZ, 
2007). Em concordância com o objetivo da pesquisa, a opção pertinente, devido 
ao recorte teórico utilizado, foi explicitar as semelhanças entre a explicação 
piagetiana dos conceitos de assimilação e acomodação e como esses 
processos são representados no viés neuropsicológico. As informações 
encontradas referem que os conceitos citados são fundamentais na teoria de 
Piaget, visto que são invariantes funcionais que orientam todo o 
desenvolvimento do sujeito. Na Neuropsicologia a explicação encontrada foi o 
funcionamento neuronal, onde neurônios com funções específicas, de receber, 
interpretar e devolver, são responsáveis por processar estímulos e especificar o 
que será realizado, mesmo que não seja uma informação conhecida pelo 
organismo e demore um tempo maior para conseguir uma resposta adequada, 
correspondendo aos invariantes apresentados pela Epistemologia Genética.  
Palavras-chaves: Epistemologia Genética; Neuropsicologia; Desenvolvimento 
Cognitivo.  
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RESUMO 
 

Historicamente, o aspecto ligado ao contexto do trade-off “conservação e 
desenvolvimento” se mostrou bastante polarizado em Rondônia. De um lado, a 
mesorregião Leste Rondoniense, de maior poder econômico, passou a ditar as 
regras do jogo político-institucional no Estado, a partir da abertura da BR-364. 
De outro, a mesorregião Madeira-Guaporé, que passou a configurar como a 
região mais deprimida, do ponto de vista socioeconômico de Rondônia, se 
transformou na principal receptora de políticas ambientais em nível Federal e 
Estadual, levando o município de Guajará-Mirim, objeto de estudo da presente 
pesquisa, a ter 92,06% de seu território sob a forma de Unidades de 
Conservação da Natureza e de Terras Indígenas. E isso tem uma relevância 
importante quando analisado dentro da Teoria Institucionalista de Douglass 
North, onde afirma que os modelos institucionais tendem a auto-reforçar-se, 
mesmo quando são socialmente ineficientes, ou seja, para ele é mais fácil aos 
indivíduos adaptarem-se às regras já existentes que tentar modificá-las, isto é, 
no momento em que o desenvolvimento toma determinada direção, a cultura 
organizacional, os costumes e os modelos mentais do mundo social reforçam 
essa trajetória, de modo que impulsionam-na a mover-se na mesma direção. 
Assim, como segundo ano da presente pesquisa, o objetivo geral pretendido foi 
levantar o potencial produtivo da castanha do Brasil nas Unidades de 
Conservação Estaduais, circunscritas pelo município de Guajará-Mirim. Com 
base no levantamento feito junto aos stakeholders, constatou-se que a produção 
extrativa de castanha nas UC’s estaduais, em Guajará-Mirim, totalizou 130 
toneladas no ano de 2013, portanto, muito além dos dados produtivos 
registrados pelo governo federal. Desse modo, fica evidenciado que há um 
grande mercado informal atuando na região de fronteira de Rondônia, onde 
grande parte dos produtores extrativistas se submete às condições impostas 
pelos atravessadores, muitas vezes próximas da realidade vivenciada no 
período da economia do “aviamento”, que acabam conduzindo os extrativistas à 
situação de forte relação de dependência. Mesmo assim, para muitas famílias, 
esta, talvez, seja ainda a melhor forma de sobrevivência, pelo menos até uma 
mudança institucional surgir em benefício do setor.  
Palavras-chave: Castanha. Resex. Guajará-Mirim.  
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RESUMO 
 

Historicamente, o aspecto ligado ao contexto do trade-off “conservação e 
desenvolvimento” se mostrou bastante polarizado em Rondônia. De um lado, a 
mesorregião Leste Rondoniense, de maior poder econômico, passou a ditar as 
regras do jogo político-institucional no Estado, a partir da abertura da BR-364. 
De outro, a mesorregião Madeira-Guaporé, que passou a configurar como a 
região mais deprimida, do ponto de vista socioeconômico de Rondônia, se 
transformou na principal receptora de políticas ambientais em nível Federal e 
Estadual, levando o município de Guajará-Mirim, objeto de estudo da presente 
pesquisa, a ter 92,06% de seu território sob a forma de Unidades de 
Conservação da Natureza e de Terras Indígenas. E isso tem uma relevância 
importante quando analisado dentro da Teoria Institucionalista de Douglass 
North, onde afirma que os modelos institucionais tendem a auto-reforçar-se, 
mesmo quando são socialmente ineficientes, ou seja, para ele é mais fácil aos 
indivíduos adaptarem-se às regras já existentes que tentar modificá-las, isto é, 
no momento em que o desenvolvimento toma determinada direção, a cultura 
organizacional, os costumes e os modelos mentais do mundo social reforçam 
essa trajetória, de modo que impulsionam-na a mover-se na mesma direção. 
Assim, como segundo ano da presente pesquisa, o objetivo geral pretendido foi 
levantar o potencial produtivo da castanha do Brasil nas Unidades de 
Conservação Federais, circunscritas pelo município de Guajará-Mirim, visando 
analisar a capacidade dos castanhais em função da demanda necessária para a 
possível reativação da agroindústria RONDEX S/A, em Guajará-Mirim como 
vetor de desenvolvimento local sustentável. Com base no levantamento feito 
junto aos stakeholders, constatou-se que a produção extrativa de castanha nas 
UC’s federais, em Guajará-Mirim, totalizou 118,7 toneladas no ano de 2013. 
Ficou evidente, ainda, neste trabalho que o APL da castanha em Guajará-Mirim 
não está estruturado, carecendo de organização e políticas públicas para seu 
fortalecimento. E que diante de tal situação, os produtores extrativistas 
usualmente exploram essa atividade com base em tecnologias obsoletas que 
limitam bastante a eficiência produtiva nas reservas e dentro de um cenário 
informal de comercialização que, não raramente, os colocam numa posição de 
forte dependência econômica em relação aos atravessadores.  
Palavras-chave: Castanha. Resex. Guajará-Mirim.  
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RESUMO 
 

A inexistência de políticas públicas para a sustentabilidade e gestão do 
meio ambiente tem sido um paradoxo inaceitável na Amazônia. Os 
empreendimentos como açougues e graxarias operam sem qualquer 
orientação quanto à destinação dos seus resíduos, o que vem causando 
formas diversas de impactos negativos nos centros urbanos da Capital 
Porto Velho. Este estudo trata da caracterização e diagnóstico de inovações 
e mudanças tecnológicas em uma das cadeias do agronegócio de insumos 
bovinos rejeitados no entorno de Candeias do Jamari RO. Justifica sua 
importância através da identificação de potenciais mecanismos para o 
fortalecimento dos agentes das cadeias. A metodologia da pesquisa 
consiste de um estudo de caso. A revisão bibliográfica, entrevistas, consulta 
a relatórios e documentos de organizações do agronegócio e observações 
diretas, foram às fontes de dados utilizadas. Com a evolução dos estudos 
iniciados por Frederick Taylor para descobrir formas de aumentar a 
produtividade e eficiência nos processos, procurou-se como incorporar os 
recursos humanos na melhoria da produção. Para tanto, a pesquisa 
verificou o processo produtivo de uma fábrica de rações bovinas no 
município de Candeias do Jamari em Rondônia. Nesse sentido, procurou 
averiguar os projetos, medidas de trabalho, praticados na organização 
pesquisa, utilizando a ferramenta PDCA no processo de melhoria contínua 
da produção. Em vista disso, foi possível perceber mediante pesquisa 
realizada que a empresa aplica alguns desses elementos em suas 
atividades e que esses procedimentos geram benefícios e valor tanto para 
os colaboradores como para a empresa. Embora isto se reflita na aceitação 
satisfatória dos produtos no mercado local, sugere a aplicação de 
recomendações e medidas mitigatórias quanto à procura de fornecedores e 
recursos locais e uma apresentação mais eficiente do produto.  
Palavras-Chave: Administração. Inovação. Sustentabilidade.  
Não contou com financiamento. 
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RESUMO 
 

A inovação nos processos de gestão da produção é uma solução para a 
competitividade na Amazônia. Esta tarefa envolve elementos de 
Administração da Produção dos compostos de bens e serviços praticados 
na gestão de uma indústria de móveis planejados em Porto Velho, na 
Amazônia Brasileira. É uma pesquisa de natureza qualitativa aplicando o 
Método do Estudo de Caso e os procedimentos recomendados, como a 
coleta de dados por meio de entrevistas in loco, interpretação da relação 
causal, descritiva da funcionalidade, e confronto entre a teoria e a prática do 
workplace profissional. O objetivo geral deste trabalho é estudar os 
compostos de bens-serviços na gestão da produção em uma empresa de 
móveis planejados. E para isso se propõe trazer como objetivos específicos 
levantar elementos operacionais relativos aos compostos de bens e 
serviços na empresa em estudo (1), caracterizar as implicações nos 
resultados entre o ofertado pela empresa e a demanda do cliente (2), e 
apresentar elementos que permitam inovar o processo de relacionamento 
tendo como base o conteúdo considerado (3). Como resultados entre o 
ofertado pela empresa e a demanda do cliente, observa-se interação tênue 
entre as partes, havendo avaliação de valor concentrada na qualidade no 
produto. O Controle da Qualidade realizado pelo setor de pós-venda e 
garantia dos serviços permitem os resultados eficazes desta produção, 
sendo a satisfação do cliente o principal indicador de sucesso do pacote 
oferecido. Quanto à gestão da inovação dos processos e dos negócios são 
propostos reestruturação no relacionamento, mediante estimulo ao 
crescimento apoiado nas sugestões de seus clientes e colaboradores. Este 
poderá interessar a empreendedores e gestores compromissados com 
inovação organizacional.  
Palavras-Chave: Administração. Amazônia. Gestão.  
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RESUMO 
 

O presente trabalho de pesquisa tratou com enfoque principal a terra 
indígena Zoró que se localiza no noroeste do Mato Grosso, a qual faz parte 
do corredor Tupi Mondé. Desta forma, o objetivo do trabalho é realizar a 
cartografia do corredor tupi Mondé, com enfoque na terra indígena Zoró 
através da elaboração de mapas temáticos, como o mapeamento 
multitemporal e etno-histórico. Para realizar os mapas temáticos foram 
aplicadas técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento através 
dos softwares SPRING e o arcGIS no tratamento de imagem do ano de 
1986 e 2014 do satélite Landsat5 e Landsat8, respectivamente. No Software 
SPRING foi realizado as técnicas de composição das bandas, mosaico, 
recorte, segmentação e classificação pelo método Battacharya nas imagens 
adquiridas, e no Software arcGIS foram elaborados os mapas temáticos e 
etno-histórico. Os resultados mostraram que no ano de 1986 na parte 
nordeste de seu entorno apresentou indícios de antropização, causados 
pelo avanço de fronteiras agrícolas e pecuárias, a qual se percebe grandes 
áreas de fazenda. Na imagem do ano de 2014 houve aumento de fazendas 
de agricultura e principalmente de pecuária no entorno da T.I. Zoró, sendo 
evidentes os sinais de pressões no seu interior devido ao uso das áreas 
vegetadas para o uso de pastagens em atividades agropecuárias, que por 
sua vez, resultou em uma redução notória da vegetação. Assim, através dos 
resultados da pesquisa a T.I. Zoró sofre grandes pressões no seu entorno 
com as atividades agropastoris, pois com a ausência de fiscalização, o solo 
e os rios são degradados e contaminados pelo manejo inadequado dessas 
atividades.  
Palavras-chave: Tupi Mondé. Zoró. Pecuária.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 
 

Acredita-se que a fauna e a flora tinham uma grande influência nos hábitos 
alimentares dos grupos que habitaram o local em que se encontrava o sítio 
Garbin, pois a paisagem que permeava o sítio demonstra um ambiente 
propício à caça e principalmente à pesca. Todos estes fatores demonstram 
a importância do desenvolvimento desta pesquisa, a fim de compor o 
cenário cotidiano do homem que viveu às margens do Rio Madeira há 
aproximadamente 8000 anos AP, sendo um dos mais antigos sítios de Terra 
Preta da região. Com os resultados obtidos foi possível inserir mais uma 
peça no quebra-cabeça das antigas ocupações do território brasileiro 
entendido através do viés arqueológico. Foi feito um trabalho exaustivo a 
partir de flotação, em laboratório para designar o estudo dos restos 
faunísticos e florísticos do Sítio Garbin, enfatizando os possíveis aspectos 
culturais e sua inserção no registro arqueológico encontrado. A partir das 
coletas de sedimento realizadas em uma unidade de um metro quadrado, 
escavada em níveis artificiais de dez em dez centímetros em 2008 pela 
empresa Scientia Consultoria Científica, tentou-se responder questões 
relacionadas ao modo de vida dos povos que viveram ali preteritamente. A 
fim de buscarmos o entendimento dos processos tafonômicos envolvidos na 
gênese desse registro, foi estudado as características do solo/sedimento em 
que foram encontradas essas evidências. A metodologia utilizada para 
separação desse material foi a flotação do sedimento, realizado no 
Laboratório do Departamento de Arqueologia (UNIR). Na flotação foram 
encontrados somente materiais florísticos retidos em malhas de peneira de 
0,5 mm, 1,0 mm, 2,0 mm e 4,0 mm e separados por níveis artificiais e 
analisados em lupa binocular. Verificou-se que em relação a presença de 
restos vegetais na unidade analisada, que este local não evidencia uma 
atividade recorrente, podendo essa área estar associada a área central do 
sítio. Apesar de uma extensa camada de Terra Preta, importante indicador 
de atividade e sedentarização humana, indicando baixas atividades de 
queima (como fogueiras para cozimento de alimentos).  
Palavras-chave: Fauna. Flora. Alto Rio Madeira.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

Em meio a uma sociedade globalizada em que instrumentos internacionais 
garantem a aplicação integral de determinados preceitos considerados 
imprescindíveis para a tutela da dignidade da pessoa humana, existem 
comunidades tradicionais e povos que estão fora dos padrões que 
embasaram as normas de direitos humanos. Em virtude disso, as 
concepções universais de direitos humanos são duramente criticadas pelos 
defensores do pluralismo e da cultura, uma vez que a imposição de um 
paradigma geral para todas as sociedades é uma medida autoritária e 
colonizadora. Ademais, questionam: se o fundamento dos direitos humanos 
é estritamente europeu e excluiu por completo os demais grupos, como se 
falar em universalidade? Lado outro, ao relativizar a aplicação de normas de 
direitos fundamentais, cria-se abertura para autoritarismo e possibilidade de 
violações a direitos individuais em razão da proteção da coletividade. Como, 
então, proteger garantias essenciais de um indivíduo sem que isto reste em 
confronto com a cultura de um povo? Na tentativa de encontrar respostas 
para o dilema, o plano de trabalho “Universalismo e relativismo em direitos 
humanos”, orientado pelo Prof. Dr. Rodolfo Jacarandá e vinculado ao 
projeto de pesquisa “Elementos para uma compreensão contemporânea da 
base teórica dos direitos humanos”, mediante pesquisa descritiva, buscou 
explorar argumentos universalistas e relativistas acerca dos direitos 
humanos. Para tanto, realizou-se a análise de tratados internacionais, além 
de argumentos de grandes filósofos e estudiosos do tema, entre eles, 
Jürgen Habermas, John Rawls, Enrique Dussel, Robin Perry e Axel 
Honneth, incluindo-se também juristas brasileiros tais como André Ramos 
de Carvalho Filho e Flávia Piovesan. Ainda que seja necessário a 
continuidade dos estudos, as ideais perscrutadas foram fundamentais para 
fornecer bases teóricas para debates jurídicos sobre aplicação das leis em 
contextos distintos, no Brasil, em especial, à questão indígena. Além do 
mais, entender a visão contraposta ao que é positivado possibilita enxergar 
mais nuances de um problema social e encontrar melhor solução para o 
conflito, fundamental para o Direito moderno.  
Palavras-chave: Direito. Universalismo. Relativismo.  
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RESUMO 
 

Este relatório está incluído no projeto intitulado ‘Mudança na Rota da 
Castanha: organizando sustentavelmente as comunidades tradicionais com 
base no macromarketing’, financiado pelo CNPq. O locus do estudo reside 
nas comunidades tradicionais do Estado de Rondônia, mas pesquisou-se 
também informações a respeito de comunidades nos Estados do Acre e 
Amazonas para montar um paralelo entre tais dados. No intuito de conhecer 
e contribuir com os estudos acerca das comunidades no Estado de 
Rondônia que trabalham com o extrativismo da Castanha-da-Amazônia, 
este trabalho tem por objetivo identificar as comunidades localizadas no 
estado que também possuem como fonte de renda a Castanha-da-
Amazônia. Como são poucos os dados disponíveis sobre tais comunidades, 
identificar essas áreas foi o que motivou a presente pesquisa. Trata-se de 
um estudo exploratório-descritivo, com coleta de dados documental. Os 
materiais que foram utilizados durante a elaboração da pesquisa foram 
obtidos online através principalmente de sites contendo dados sobre as 
comunidades tradicionais extrativistas. Estas contribuem para a preservação 
das raízes culturais que por vezes se perdem com o tempo. Além disto, o 
desmatamento para o agronegócio, aparentemente mais rentável, tem sido 
a causa da destruição de muitas espécies da Amazônia, bem como a 
redução de áreas de extrativismo para produção de produtos e subprodutos 
advindos das árvores denominadas ‘castanheiras’. Notou-se ainda que as 
comunidades de Cuniã, Nazaré e São Carlos estão localizadas às margens 
do Rio Madeira, local onde foram construídas as duas Hidrelétricas.  
Palavras-chave: Comunidades. Castanha-da-Amazônia. Extrativismo.  
Fonte de financiamento: PROPesq/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

O objetivo geral deste trabalho versa sobre a variabilidade cerâmica 
evidenciada nos diferentes setores do sítio arqueológico Vista Alegre, 
localizado na margem direito do Rio Madeira, 4 km abaixo da cachoeira do 
Teotônio, ocupado pelas populações indígenas por um longo período 
(datações radiocarbônicas de 3140±40, 2080±30, 1240±30 BP). O objetivo 
principal é entender as ocupações nesse sítio, verificando as semelhanças 
ou diferenças na cultura material nas diferentes áreas e períodos de 
ocupação, e compreender se há ou não continuidade na ocupação do local. 
Foram analisados 1.789 fragmentos cerâmicos provenientes de dois setores 
(1 e 3) do sítio e triados 1.335 fragmentos dos setores 1 e 2. O sítio Vista 
Alegre foi identificado durante o desenvolvimento do Projeto de Arqueologia 
Preventiva nas áreas de intervenção do reservatório da UHE Santo Antônio, 
o qual foi executado em 2009 pela Scientia Consultoria Científica Ltda e 
Santo Antônio Energia S.A. As pesquisas de Zuse (2014), foram 
corroboradas por este trabalho e identificaram ao menos três conjuntos 
tecnológicos no setor 3 do sítio Vista Alegre, associando o primeiro conjunto 
á ocupação ceramista mais antiga no rio Madeira (neste sítio datada em 
2.080±30BP), associadas aos contextos Pocó, Açutuba e Saladóde, 
presentes em outras regiões da Amazônia. O segundo conjunto a 
pesquisadora associou á uma ocupação por volta de 1.800 AP, sem 
Tradição e/ou Fase arqueológica definida e o terceiro conjunto, mais 
recente, associado a Tradição Polícroma da Amazônia. Os resultados desta 
pesquisa confirmam a existência de uma ocupação dos portadores da 
Tradição Polícroma da Amazônia (TPA) nos três setores do sítio Vista 
Alegre, com a hipótese da datação de 1.240 AP obtida no nível 60- 70 cm 
da unidade N387190 E9020490 (A, B, C, D) do setor 1 estar associada 
relacionada e esta tradição tecnológica. Assim o sítio Vista Alegre constitui 
um importante elemento na arqueologia do rio Madeira, pois apresenta 
vários conjuntos tecnológicos e não se associa a uma única fase ou tradição 
arqueológica. O sítio representa o que as recentes pesquisas vêm 
afirmando sobre as ocupações dessa região, com diversas ocupações em 
um mesmo espaço próximo as últimas cachoeiras.  
Palavras-chave: Cerâmica arqueológica. Variabilidade. Alto Madeira. 
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 
 

A procura de respostas aos questionamentos sobre a origem do universo 
está presente nos diversos grupos há milênios. Conhecer a cosmologia de 
um povo é também compreender as relações com o seu meio e estudar a 
sua história é de grande relevância para o meio acadêmico. O projeto de 
iniciação a pesquisa PIBIC proporciona e facilita a inserção do acadêmico 
ao universo da pesquisa. A pesquisa foi realizada vinculada ao projeto Entre 
modos de pensar, ver, fazer (...): Um levantamento e registro de elementos 
culturais do povo Makurap, Aldeia Barranco Alto e do povo Tupari, Aldeia 
Trindade – Terra Indígena Rio Branco. O presente relatório objetiva-se na 
análise e registro da cosmologia Makurap e na compreensão das relações 
cotidianas com a mesma. A pesquisa foi realizada sob a perspectiva do 
discurso da anciã Juraci Menkaiká Makurap, sua parentela e os moradores 
da aldeia Barranco Alto. Os trabalhos de campo foram realizados na T.I Rio 
Branco no município de Alta Floresta D’Oeste – RO. A pesquisa tem como 
fundamentação metodológica a Etnografia e a História Oral. Teve como 
resultado da pesquisa o registro de inúmeras histórias Makurap: o 
surgimento do mundo; a aparição dos homens; a história da alagação; a 
história da castanheira; a história da velha que comia homem; as relações 
com os donos e os modos de fazer Makurap. Teve como discussão no 
corpo da pesquisa as relações com os animais, a condição em quanto 
animal tendo como base o conceito Multinaturalismo do antropólogo 
Eduardo Viveiros de Castro.  
Palavras-chave: Cosmologia. Cultura. Makurap.  
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RESUMO 
 

Este trabalho aborda a análise do material lítico do Sítio arqueológico 
Veneza, faz parte do projeto “A tecnologia lítica no contexto das ocupações 
pré-coloniais do Alto Rio Madeira (RO): Persistência e Mudanças”. Este sítio 
arqueológico se localizava na margem esquerda do Rio Madeira a 7 km da 
cidade de Porto Velho. É um sítio arqueológico com materiais líticos e 
cerâmicos associados. O material arqueológico lítico do Veneza é 
constituído principalmente por lascas e fragmentos obtidos a partir de 
lascamento bipolar em quartzo (leitoso, translúcido e hialino); e nódulos e 
fragmentos de laterita, trabalhados através de polimento A arqueologia é 
uma ciência que trabalha com fatos físicos, e suas implicações teóricas são 
baseadas na premissa da materialidade. Poucos são os trabalhos em 
arqueologia que visam tratar das expressões artísticas dos povos 
(excetuando os trabalhos sobre o registro rupestre). Seja por abstrações de 
o indivíduo corporal estar fora das conjecturas obtidas através das 
escavações ou por não poder ser inferido com determinada margem de 
certeza. A forma de como adornar o corpo e as ferramentas necessárias 
para cumprir atividades estéticas são difíceis de perceber. Inferimos, neste 
trabalho, que a maior parte das peças que foram identificadas como 
artefatos líticos encontrados no Sítio arqueológico Veneza foram produzidos 
para serem adornos líticos. Tais afirmações só poderão ser efetivadas no 
caso de um maior estudo dos materiais líticos nos outros sítios nas áreas 
próximas. Ainda permanecemos nas conjecturas, pois não pudemos 
identificar um artefato “formal”, pois até o presente momento somente o 
Sítio Ilha de Santo Antônio, no setor das urnas funerárias, possuem 
artefatos similares ao do Sítio Veneza. 
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RESUMO 

 
A pintura corporal dos povos indígenas do estado de Rondônia é pouco 
conhecida, embora, saiba-se que muitas das etnias do estado possuam 
práticas de pintura corporal. O presente trabalho de pesquisa buscou 
apresentar os resultados obtidos a partir dos trabalhos campo do PIBIC. A 
pesquisa teve enquanto objetivos analisar os modos de pensar, ver e fazer 
da pintura corporal dos Makurap, da Aldeia Barranco Alto, Terra Indígena 
Rio Branco, município de Alta Floresta D’Oeste – Rondônia, de modo a 
realizar um levantamento e registro das praticas de pintura corporal da 
etnia. A pintura corporal é abordada como uma forma de comunicação, o 
grafismo indígena como uma maneira de reforçar a própria identidade étnica 
e cultural, esta prática, está vinculada ao cotidiano, as relações sociais entre 
os Makurap e entre as demais etnias da Terra Indígena Rio Branco. A 
pesquisa está vinculada ao projeto: Entre modos de pensar, ver, fazer (...): 
Um levantamento e registro de elementos culturais do povo Makurap, Aldeia 
Barranco Alto e do povo Tupari, Aldeia Trindade – Terra Indígena Rio 
Branco. O levantamento e a coleta de dados foram desenvolvidos por meio 
de entrevistas estruturadas, conversas e observações realizadas na Aldeia 
Barranco Alto, com a colaboração da anciã Juracy Menkaiká Makurap e as 
memorias de um tempo vivido na maloca, e os saberes adquiridos com 
essas vivências. A resistência das práticas da pintura corporal em meio a 
todas as mudanças ocorridas no cotidiano, mostra-se como um mecanismo 
de reforço de identidade étnica, um enfrentamento e resistência a todas as 
imposições das quais os Makurap foram submetidos ao longo das situações 
de contato.  
Palavras-chave: Pintura corpora. Cotidiano. Modos de fazer. 
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RESUMO 

 
O presente estudo foi orientado metodologicamente por uma pesquisa 
qualitativa teórica e por uma pesquisa de campo, visando analisar os 
comportamentos educacionais e ambientais dos alunos da pré-escola da 
rede municipal de ensino, estabelecendo uma comparação dos 
conhecimentos prévios sobre meio ambiente entre os alunos do Pré I e Pré 
II. Os dados e as informações coletados foram analisados à luz de algumas 
matrizes teóricas, a fim de conhecer o processo de formação de um sujeito 
ecológico e consciente de seu papel na sociedade, atuando como um 
multiplicador dos bons hábitos ambientais. Participaram do estudo 99 
alunos da Educação Infantil das Escolas Municipais de Ensino Infantil e 
Fundamental “Saul Bennesby” e “Maria Liberty de Freitas”, localizadas no 
município de Guajará-Mirim/RO. A pesquisa foi realizada mediante 
observação direta e dialógica, através de roda de conversa, cujo objetivo foi 
instigar as crianças a expressarem seus conhecimentos prévios 
relacionados à temática ambiental. Também foram realizadas outras 
práticas pedagógicas, como aulas, passeio no entorno da escola e 
demonstração lúdica sobre os efeitos do lixo nas ruas. Com auxílio de uma 
maquete que representava uma cidade, as crianças puderam expressar 
algumas vivências relacionadas ao meio ambiente no contexto familiar. 
Como resultado, percebeu-se que as crianças do Pré II, que recebiam 
orientações educacionais ambientais, demonstraram maior engajamento 
com o meio ambiente, quando comparadas às crianças que estavam tendo 
seu primeiro contato com a temática, o que tornou evidente a necessidade 
de iniciar a educação ambiental ainda nos primeiros anos escolares. 
Conclui-se, portanto, que é fundamental trabalhar o tema coletivamente na 
escola, na família e na sociedade, a fim de se alcançar resultados 
significativos com possibilidades de mudanças reais de antigas posturas e 
valores para a educação ambiental. Nesse sentido, é de suma importância 
que os envolvidos entendam a Educação Ambiental como necessária para o 
bom desenvolvimento da cidadania, devendo ser iniciada ainda na infância.  
Palavras-chave: Educação Ambiental, Práticas Pedagógicas, Educação 
Infantil.  
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RESUMO 
 

A respectiva pesquisa vincula-se ao projeto: “O Conhecimento enquanto 
problema da epistemologia genética”. Objetiva compreender a Epistemologia 
Genética como parte integrante da Filosofia no que se refere à Teoria do 
Conhecimento. A partir de um interesse filosófico, relacionado à Teoria do 
Conhecimento e a Epistemologia, em particular ao que Piaget chama de 
“Epistemologia Genética” e não propriamente uma investigação de cunho 
psicológico ou até pedagógico. Buscamos então expor e especificar, neste 
contexto, como o sujeito epistêmico constrói e se torna capaz de usar seu 
aparato cognitivo para estruturar a realidade e produzir conhecimento sobre ela. 
Pautamos nossa pesquisa por uma metodologia estritamente bibliográfica, 
seguindo as etapas metodológicas de localização, identificação e obtenção de 
documentos pertinentes à temática, fichamentos do material encontrado e a 
escrita dos resultados obtidos a partir das etapas seguintes. O ambiente 
utilizado para a elaboração da pesquisa foi à sala de pesquisa do Grupo de 
Pesquisa em Epistemologia Genética da Região Amazônia – Prédio de Pós-
Graduação e Pesquisa do NCH Sala 02. Ao longo desta pesquisa, 
compreendemos que a Epistemologia Genética permite o sair das profundezas 
da alma e contemplar a arte desvelada do sujeito epistêmico e, também que a 
Epistemologia Genética é uma Teoria do Conhecimento e, portanto, parte 
integrante da Filosofia. Nossa pesquisa revelou que por pura falta de 
conhecimento da teoria piagetiana é que a mesma tem sido relegada à 
Pedagogia ou à Psicologia, mesmo nessas ciências há incompreensão da 
proposta piagetiana, pois esta não teve a pretensão de apresentar métodos ou 
técnicas para melhorar o ensino junto às crianças, nem mesmo propor terapias 
para aquelas com dificuldades no aprendizado. Não, o alcance da teoria é muito 
maior, vai muito além destas aplicações. Sim, podemos afirmar, sem medo de 
errar, que a Epistemologia Genética possibilita uma compreensão adequada do 
sujeito psicológico em seu desenvolvimento, pois buscou compreender esse 
desenvolvimento no intuito de estabelecer suas e o interpretou sob os propósitos 
de uma Epistemologia.  
Palavras-chave: Filosofia. Epistemologia. Epistemologia Genética. 
Conhecimento.  
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RESUMO 

 
A promulgação da Lei Maria da Penha (11.234/2006), representou grande 
conquista da sociedade brasileira no combate a todas as formas de opressão 
que acometem as mulheres no país. Essa legislação é considerada um avanço 
no que diz respeito à punição dos atos de violência contra as mulheres, 
anteriormente julgados segundo a Lei nº 9.099/1995, e transfere aos Juizados a 
competência civil e processual dos crimes decorrentes de violência doméstica e 
familiar contra a mulher. Esta lei possibilitou a criação e efetivação de 
mecanismos quando se trata de punição, coibição e prevenção de quaisquer 
que seja o tipo de violência contra a mulher. Desde então, diversos estudos 
estão direcionados para avaliar o impacto que a Lei Maria da Penha trouxe na 
sociedade brasileira. Assim, o estudo analisa a efetivação das ações judiciárias 
no processo da aplicabilidade da Lei Maria da Penha a partir do estudo de caso 
de violência doméstica contra as mulheres, registrados na DEAM no município 
de Porto Velho. As atividades desenvolvidas estão em consonância com o 
projeto “A violência doméstica contra a mulher e as Políticas Públicas de 
enfrentamento em Porto Velho–RO.”A metodologia utilizada foi o estudo de caso 
e a entrevista semiestruturada. Para organização do material coletado recorreu-
se a “Análise do Conteúdo” proposta por Laurence Bardin. Como resultado, 
avalia-se que a morosidade em oferecer uma resposta imediata à vítima o 
principal fator que tem dificultado a eficácia da aplicação da Lei Maria da Penha. 
Considera-se que a aplicação das medidas protetivas e prisões em flagrante são 
os mecanismos mais eficientes na interrupção do ciclo de violência. Aponta-se a 
necessidade imperativa do atendimento 24h na atual DEAM e implantação de 
novas delegacias, visto que as mulheres, vítimas de violência doméstica, não 
podem contar com o suporte necessário conquistado pela lei em função do 
horário de funcionamento limitado. Discute-se também acerca da capacitação de 
profissionais nestas delegacias considerando que em termos de política pública 
é mínimo o avanço na luta contra a violência das mulheres quando se oferece 
equipes despreparadas para atendê-las, reforçando nas vítimas o sentimento de 
impunidade, de abandono e a repetição da naturalização da violência.  
Palavras-Chave: Lei Maria da Penha. Violência Doméstica. Estudo de caso.  
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RESUMO 
 

De acordo com o contexto atual acerca das discussões sobre a redução da 
maioridade penal, a qual tem povoado frequentemente os espaços de 
mídia, com implicações sociais e éticas, faz com que seja necessário o 
debate de temas bastante importantes, para a compreensão dos fatores 
prevalentes da delinquência, assunto que repercute na questão da 
responsabilidade criminal do adolescente em conflito com a lei. Deste modo, 
este trabalho tem por objetivo demonstrar a importância da família, do afeto 
assim como a sua falta e quais as implicações dessa ausência na vida do 
indivíduo, principalmente no período correspondente a adolescência, sendo 
um período caracterizado pela inserção do indivíduo na fase adulta e do 
reconhecimento no desenvolvimento saudável dos seres humanos. Uma 
vez que a família exerce um papel primordial, constituindo o primeiro grupo 
social em que os indivíduos são inseridos, sendo o alicerce que proporciona 
a capacidade de contato com outras pessoas. As bases teóricas da 
pesquisa são Axel Honneth, que adota uma visão ampla de 
reconhecimento, que não se limita à dimensão cultural da justiça entendido 
como uma luta inerente aos seres humanos, e Donald W. Winnicott, que 
demonstrou em seus estudos a relação entre privação na infância, período 
que o indivíduo se diferencia das outras pessoas, com a emissão de 
comportamentos antissociais. A conduta antissocial de crianças e 
adolescentes nos dias de hoje é associada a elementos inatos do ser 
humano e ao meio social em que vive, mostrando dessa forma outros 
motivos para que o jovem se torne um infrator.  
Palavras-chave: Reconhecimento. Afeto. Delinquência.  
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RESUMO 
 

O presente trabalho busca apresentar os resultados do Projeto de Pesquisa 
intitulado Imigração, memória e identidades na Amazônia ocidental: um 
estudo de caso em Rolim de Moura/RO. Nesse sentido, buscou-se mapear 
as narrativas publicadas pelos migrantes que se instalaram nessa 
localidade. Identificar como se veem e se mostram os migrantes dentro 
deste quadro foi o foco norteador da investigação, os quais, a partir das 
narrativas que contam o desafio da chegada e permanência na região, vão 
tecendo, construído a teia de uma história que é marcada pela luta 
cotidiana, pelo heroísmo da gente simples, de quem se fixou a duras penas 
por estas plagas e se intitulam, se dizem, se veem como pioneiros da terra, 
nas narrativas memorialísticas que constroem e nas quais buscam dar conta 
das aventuras e desventuras desse passado. A metodologia utilizada foi 
principalmente a revisão bibliográfica e análise de discurso (Foucault, 2005; 
2010). A trajetória da pesquisa mostrou-se instigante, pois por meio dela, 
teve-se acesso ao imaginário de uma experiência narrada como difícil, uma 
empreitada desafiadora que coloca esses sujeitos como desbravadores e 
construtores do território, da civilização do espaço. Nessas memórias estão 
arroladas as dificuldades, anseios, vitórias e derrotas vividas neste “El 
dourado”, no qual as políticas públicas nem sempre foram bem 
empregadas, ainda que tal colonização tenha atendido a anseios do 
governo brasileiro, num processo entendido frequentemente como 
contrarreforma agrária. Nas obras que pudemos identificar e catalogar, 
sobretudo aquelas presentes nas bibliotecas da cidade (a municipal e a 
Fernando Pessoa, na UNIR), observou-se um acervo já considerável de 
narrativas que buscam relatar a empreitada colonizadora na região da Zona 
da Mata, de forma que não se circunscrevem somente a Rolim de Moura. 
Essa, qual seja, a necessidade de fazermos levantamento mais completo, 
que contemple outras cidades da região, foi uma das perspectivas que se 
colocaram para nós. 
Palavras chaves: Memória. Migração. Pioneiros.  
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RESUMO 
 

As populações rurais amazônicas são genericamente denominadas como 
caboclas ou ribeirinhas. Tal generalidade esconde características singulares à 
colonização dos seus rios. Propor estudar a população cabocla do rio Madeira 
(mais precisamente de sua bacia) tem como objetivo determinar as 
singularidades no processo de formação dessa população (ou dessas 
populações, no plural). Este estudo está vinculado ao projeto “FORMAÇÃO DAS 
POPULAÇÕES RURAIS AMAZÔNICAS: GÊNESE, DESENVOLVIEMTO E 
CARACTERÍSTICAS.” Para realização do presente trabalho foi revisitado um 
conjunto de fontes composto por teses, dissertações, artigos, boletins, diários de 
viajantes, Relatórios de Presidente de Província, Relatórios do Ministério da 
Agricultura, etc. Todas as fontes foram analisadas tendo em vista uma discussão 
teórica de conceitos como: tempo, cultura, região e as diferentes terminologias 
de denominação da população rural amazônica (caboclo, ribeirinho, tapuio, etc.) 
no decorrer do processo histórico. O processo de colonização da bacia do rio 
Madeira promoveu uma reconfiguração espacial e social distinta dos outros 
processos de ocupação da Amazônia. Portanto, o caboclo do Madeira por sofrer 
um processo diferente, se constitui enquanto categoria de análise a ser 
estudado separadamente e classificado como um personagem existente 
somente nessa região. Afirmação pautada nos seguintes aspectos elencados no 
decorrer do trabalho: o rio Madeira por se encontrar em posição de fronteira 
possibilitou um duplo processo de avanço colonizador; os seringais do baixo e 
alto Madeira até finais de 1880 possuíam uma dinâmica e estrutura distintas; a 
partir de fins de 1880 houve a diminuição da influência boliviana devido a intensa 
migração nordestina aliada à organização de uma rede de controle por 
seringalistas e aviadores; juntamente com um interesse estatal que foi se 
fazendo cada vez mais presente, avançando sobre a fronteira; o que culminou 
em conflitos pelos recursos naturais e posse da terra entre os remanescentes do 
primeiro processo de colonização, e um novo personagem inserido numa 
dinâmica de mercado. Tal processo formou uma cultura e particularmente uma 
religiosidade marcada pelo catolicismo com forte influência da cultura nativa. 
Percebemos então, aspectos de continuidades e permanências devido a um 
longo processo de (res)significação cultural.  
Palavras-chave: Madeira. Populações. Reconfiguração.  
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RESUMO 
 

Embora tenham surgidos novos mecanismos de enfrentamento a violência 
doméstica, os dados ainda são alarmantes sobre essa violência acometida as 
mulheres. Este trabalho faz parte do projeto “Violência contra as mulheres em 
Porto Velho-RO e as políticas públicas de enfrentamento” e teve como objetivo 
investigar o serviço de psicologia oferecido através dos órgãos responsáveis 
pela execução de políticas públicas de enfrentamento da violência contra as 
mulheres em Porto Velho-RO. Para tal foram realizados estudos sobre a 
Psicologia e sua atuação no campo da violência contra a mulher e ainda 
aprofundamento teórico acerca de documentos sobre a Política Nacional de 
Enfretamento à Violência contra as Mulheres e a Rede de Enfretamento à 
Violência contra as Mulheres, entrevistas com profissionais que trabalham no 
núcleo psicossocial do Centro de Referência Especializado no Atendimento às 
Mulheres Vítimas de Violência “Sonho de Liberdade”, da Defensoria Pública do 
Estado e do Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra 
Mulher. O estudo teve como base metodológica a pesquisa documental, 
entrevista e análise do conteúdo. Dentre os resultados estão a presença do 
psicólogo nas equipes multiprofissionais, o atendimento psicológico diferente do 
formato de psicoterapia, mas sim, através do acolhimento, escuta, terapêutica e 
orientações que buscam a promoção da autoestima e consequentemente o 
empoderamento dessas mulheres. A escassez de recursos humanos 
dificultando a execução de uma política pública. O trabalho, realizado no núcleo 
psicossocial do Juizado, de acompanhamento dos agressores considerada 
como ímpar no enfrentamento a violência contra a mulher. Considerase a 
necessidade de trabalhos articulados e integrados, como propõem a definição 
de rede para o enfrentamento da violência doméstica. Também é imperativo a 
revisão de como está organizada ou funcionando da rede em Porto Velho, de 
modo a promover melhorias na efetivação das ações de enfrentamento a 
violência contra as mulheres. Identifica a urgência de ações que visem a 
capacitação dos profissionais, independentemente da área de atuação, para 
melhor acolherem as mulheres em situação de violência, de modo a propiciar a 
compreensão do fenômeno da violência doméstica evitando o julgamento e 
culpabilização da mulher, além da tão presente naturalização da violência. 
Palavras-chave: Violência doméstica. Setor de Psicologia. Violência psicológica.  
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RESUMO 
 

O relatório apresentado descreve os resultados alcançados na pesquisa 
“Uso de ferramentas de apoio sob a ótica da Teoria Unificada de Aceitação 
e Utilização de Tecnologia (UTAUT) em instituições públicas”, subsidiado 
pelo projeto “Elementos inibidores de uso de ferramentas disponíveis em 
instituições públicas para a tomada de decisão”, desenvolvido através do 
Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC). O objetivo geral desta 
pesquisa é explicar a intenção de uso de ferramentas de apoio sob a ótica 
do modelo UTAUT em uma instituição pública rondoniense, por meio dos 
seguintes objetivos específicos: identificar as variáveis que influenciam o 
uso de ferramentas de apoio à decisão (1), conhecer a relação entre estilos 
de decisão e uso de ferramentas de apoio ao processo decisório (2), e 
identificar os fatores que influenciam aos usuários adotarem o uso de 
tecnologias de apoio à decisão (3). No referencial teórico são abordados os 
conceitos de sistemas e tecnologia de informação (TI), os benefícios e 
características da adoção dos sistemas, e a resistência ao uso dessas 
tecnologias, além de aspectos relacionados aos processos decisórios na 
Administração Pública. O estudo foi realizado em uma abordagem 
quantitativa e qualitativa de natureza descritiva. Fez-se uso da técnica 
documental e bibliográfica, aplicação de questionários e entrevistas com os 
usuários do Sistema PC-e (Processo de Contas Eletrônico) do Tribunal de 
Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). De acordo com os parâmetros 
da teoria UTAUT, verificou-se que as variáveis que influenciam o uso de 
ferramentas de apoio à decisão resumem-se na expectativa de 
desempenho, expectativa de esforço, influência social e condições 
facilitadoras, moderados por quatro fatores: gênero, idade, experiência e 
voluntariedade de uso. As fases de análise para tomada de decisão e o 
apoio multicritério são análogos ao processo de implantação de sistemas, 
verificando que as decisões adequadas irão determinar os níveis de 
aceitação e uso. Palavras-chave: Decisão. Sistemas. UTAUT.  
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RESUMO 
 

Esta comunicação visa apresentar os resultados constantes no Relatório 
Final do Projeto de Pesquisa PIBIC intitulado Imigração, memória e 
identidades na Amazônia ocidental: um estudo de caso em Rolim de 
Moura/RO. A metodologia utilizada foi principalmente a revisão bibliográfica 
concernente a temática e a História Oral, estabelecendo nesse campo 
diálogos e interlocuções profícuas com Alberti (2005) e Bosi (2003). As 
leituras concernentes ao fenômeno da memória foram também 
fundamentais às reflexões desencadeadas. Nesse sentido, destacamos 
Pollak (1988; 1992), Halbwachs (2003) e Seixas (2000; 2002 e 2009) e as 
ponderações sobre os diversos tempos da memória; seus silêncios e 
esquecimentos; bem como as aproximações e distanciamentos dela com a 
História. Para pensarmos a construção de identidades no fluxo migratório, 
contribuíram as considerações Cunha (2007) e Siqueira (2013), o que 
possibilitou diálogos pertinentes com a temática em tela. O objetivo era 
coletar e problematizar relatos orais de sujeitos que migraram para Rolim de 
Moura no período de 1977 a 1990, recorte temporal esse que conforme a 
histografia de Rondônia, marca a colonização sistemática e efetiva do 
interior do estado. Os resultados parciais da pesquisa têm evidenciado que 
ao rememorarem o passado, os sujeitos que migraram para Rolim de Moura 
trazem à tona lembranças de eventos pregressos e o fazem em constante 
diálogo com as questões postas no presente. Assim, ao falarem de si, de 
suas trajetórias de vida, esses sujeitos contam e reorganizam também suas 
identidades, suas leituras e percepções concernentes a tais trajetórias, 
colocando-se como construtores dessa espacialidade. A pesquisa também 
possibilitou a construção de aprendizados importantes a respeito do 
trabalho metodológico com fontes orais.  
Palavras chaves: História Oral. Memória. Identidades  
Fonte de Financiamento: PROPESQ/UNIR 
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RESUMO 
 

Esta pesquisa trata a respeito dos valores éticos, políticos e da cidadania na 
educação 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. O referencial teórico investigado teve como base Carvalho (2004), 
Loureiro (2007), Leff (2001), Guimarães (1995) Novo (1995), Reigota (1994) 
que abordam a Educação ambiental como 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 prática educativa interdisciplinar. A 
metodologia empregada foi a análise fenomenológica em uma abordagem 
qualitativa que caracteriza a forma de observação. Primordialmente seguem 
os aspectos qualitativos da Educação Ambiental no contexto ético, político e 
da cidadania por meio de observações, entrevistas com alunos e 
professores. Os resultados apontam que a Com-vidas, e o PIBID 
Interdisciplinar em Educação Ambiental fortaleceram o projeto de educação 
ambiental na Escola Manaus por meio dos princípios éticos, morais e do 
conhecimento ambiental. Este processo pode ser entendido como um 
compromisso para o desenvolvimento do comportamento dos estudantes, 
indo além da escola que pode chegar aos lares destes indivíduos. Podese 
concluir que a temática ambiental na Escola “Manaus” vem sendo 
trabalhados no ambiente escolar com características da interdisciplinaridade 
por parte dos professores, dos alunos e acadêmicos do PIBID 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.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho, inserido no Projeto Variabilidade artefatual e 
diversidade cultural no Alto rio Madeira, Rondônia: as ocupações ceramistas 
entre as cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio, aborda o estudo da 
variabilidade cerâmica no sítio arqueológico Garbin, localizado em um 
terraço fluvial na margem esquerda do rio Madeira, próximo à cachoeira de 
Santo Antônio, no município de Porto Velho, Rondônia. Nesse sítio foram 
evidenciadas duas camadas arqueológicas, ambas com terra preta, uma 
delas com material lítico nos níveis mais profundos e outra lito-cerâmica nos 
níveis superiores. Analisamos a cerâmica de quatro unidades do sítio 
Garbin, com datas radiocarbônicas variando entre 1.710±40 anos antes do 
presente (AP) e 480±40 AP, a fim de entendermos as escolhas tecnológicas 
na cadeia operatória de confecção dos artefatos cerâmicos. Analisamos 
atributos que caracterizam as escolhas das ceramistas em relação à pasta, 
técnicas de confecção, acabamentos de superfície, queima, forma e uso, 
comparando a distribuição dos atributos nos diferentes níveis da camada 
arqueológica e áreas do sítio, a fim de entender as permanências e 
mudanças tecnológicas. Até o momento, foram mais bem caracterizadas as 
escolhas da pasta, as quais incluem a presença de mineral, associado o 
não a outros elementos como caraipé (uma casca de árvore adicionada na 
pasta), cauixi (espícula de espongiário de água doce) e carvão. A 
caracterização das formas e decorações das vasilhas foi prejudicada pela 
grande fragmentação e desgaste dos fragmentos das unidades analisadas, 
e pretende-se expandir a amostra analisada para aprofundar o 
conhecimento sobre as cadeias operatórias de confecção dos artefatos 
cerâmicos. Os dados obtidos até o momento permitiram identificar no sítio 
Garbin uma diversidade de escolhas, associadas a diferentes tradições 
tecnológicas, corroborando com a hipótese da diversidade cultural nas 
áreas das cachoeiras do rio Madeira.  
Palavras-chave: tecnologia cerâmica. Sítio Garbin. Alto Rio Madeira. 
Fonte de financiamento: PIBIC/CNPq. 
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RESUMO 
 

Para que se possa compreender as análises criminológicas do século XVIII 
em diante é preciso apresentar, no contexto de tal discussão, a concepção 
de delinquência que Foucault apresenta em suas obras, em especial “Vigiar 
e Punir”. É necessário que se visualize além das situações estabelecidas e 
apresentadas pelos estudos clássicos da criminologia e demais ciências 
criminais, ou seja, não basta identificar a qual situação está a pessoa 
punida submetida, mas também sob quais relações ela se encontra e qual a 
função destas no funcionamento social. Portanto, tal trabalho tratou da 
análise feita por Foucault das instituições de poder, em especial a prisão, 
em sua função no corpo social, analisando historicamente seu surgimento e 
papel sem ignorá-la como instituição própria, mas a colocando em uma 
posição privilegiada de análise, a qual permite sua reconstrução histórica e 
compreensão de seu funcionamento em consonância com as demais 
instituições e atores sociais. Para tal análise o poder aparece como conceito 
primordial, que não pôde ser ignorado, visto que é um dos pontos 
nevrálgicos da teoria, que permite identificar a diferença de Foucault para os 
demais pensadores que abordaram a função punitiva, pois sua concepção 
muito distinta do assunto pressupunha que o poder não está ou pertence a 
algo, mas se opera em relações, estando, portanto, por todos os lados e 
cercando as relações humanas, além de não ter uma “natureza” boa ou 
mesmo má por si só, devendo ser encarada como uma realidade para as 
análises da função da punição. Posteriormente, foi preciso demonstrar 
como o conceito de delinquência tem relação com o exercício da 
governabilidade, que, neste ponto relaciona-se “Vigiar e Punir” com “A 
História da Sexualidade vol. 1 – A Vontade de Saber”, no qual Foucault 
aborda a transformação de um momento no qual o poder deixa de ser 
exercido pelo capacidade de “fazer morrer”, mas pela necessidade de gerir 
a vida através das relações de poder, após as mudanças históricas que 
ocasionaram a modernidade.  
Palavras-Chave: Delinquência; Foucault; Poder. 
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RESUMO 
 

A presente pesquisa vincula-se ao projeto “Desenvolvimento econômico e 
fazer político em Mato Grosso na década de 1910” e foi desenvolvida 
através da análise de uma fonte específica, o Álbum Gráfico de Mato 
Grosso, e da bibliografia relacionada ao tema. O objetivo inicial era traçar 
um quadro da economia do Estado de Mato Grosso na década de 1910, 
período em que verificou-se na região um processo de racionalização 
política e de modernização econômica. Naquela época, a afluência de 
capitais estrangeiros chegava às mais diversas partes do mundo, desse 
modo, o governo local e alguns empresários mato-grossenses patrocinaram 
a publicação de um obra propagandística intitulada Álbum Gráfico de Mato 
Grosso, que veio a lume em 1914. Trata-se de uma obra composta por 
textos e imagens, produzida em papel de alta qualidade que procurava 
descrever, com riqueza de detalhes, a história local, e ainda, apresentava, 
“a quem pudesse interessar”, os principais ramos da economia, o sistema 
de transporte e a infraestrutura administrativa do Estado. Pouco mais de um 
século após a publicação original, a presente pesquisa se debruça sobre 
aquela obra buscando compreender como os responsáveis pela publicação, 
pessoas vinculadas à elite mato-grossense, percebiam as transformações 
pelas quais passava a realidade econômica local. Nesse sentido, tomando 
como instrumental analítico as categorias formuladas por Reinhart 
Koselleck, espaço de experiência e horizonte de expectativa, procurou-se 
verificar quais eram as expectativas, contradições e incertezas com relação 
ao futuro, passíveis de serem percebidas por meio de uma análise 
qualitativa dos textos que compõem o Álbum Gráfico de Mato Grosso.  
Palavras-chave: Mato Grosso, Álbum Gráfico, economia.  
Fonte de Financiamento: PROPESQ/Unir 

 


