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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Após trinta anos de descoberto, o Vírus da Imunodeficiência 
Humana-HIV contabiliza 35,3 milhões de infectados. Com o surgimento de variantes 
circulantes do vírus adotou-se uma classificação baseada no genoma do vírus, 
inclusive de formas recombinantes circulantes em diferentes regiões do mundo. No 
Brasil, de 2007 até junho 2015, registrou 798.366 casos de HIV, neste período foram 
notificados 362 novos casos em Rondônia. A capital Porto Velho convive com 
impactos sociodemográficos e ambientais das hidrelétricas. O intenso fluxo migratório 
pode incrementar os subtipos circulantes do vírus, comprometendo a vigilância e 
controle da epidemia molecular. OBJETIVOS: Traçar perfil de subtipos do HIV-1, 
levantar perfil sociodemográfico e comportamental, identificar subtipos circulantes, as 
comorbidades e infecções oportunistas. METODOLOGIA: Estudo exploratório 
documental, retrospectivo com dados secundários coletados em 72 prontuários dos 
usuários do Serviço de Atendimento Especializado da Policlínica Rafael Vaz e Silva. 
As fases do estudo foram: identificação e listagem dos usuários submetidos à 
genotipagem e subtipagem entre 2010 a 2015; seleção dos prontuários conforme 
critérios do estudo, transferência dos dados para formulário; análise e interpretação 
dos resultados; apresentados em tabelas com distribuição de frequências absoluta e 
relativa. A pesquisa faz parte do projeto matriz “Estudo sobre morbidades em 
Rondônia” com parecer nº 1.205.923, RESULTADOS/DISCUSSÕES: Dos 31 
prontuários aptos, a maioria são do sexo feminino, aprovado em 28.08.2015. entre 33 
a 55 anos, maioria do estado de Rondônia cor parda, solteiros, assalariados, 
escolaridade e renda ignoradas. As categorias de exposição foram ter múltiplos 
parceiros e parceiros portadores do vírus com predomínio do subtipo B do HIV. Mais 
de 80% dos usuários não usavam preservativo antes do  diagnóstico, alguns sem 
usar mesmo após a doença. Mais de 50% tiveram comorbidades e infecções 
oportunistas. Mais de 50% abandonaram o tratamento pelo menos uma vez. 
CONCLUSÃO: Houve predomínio do subtipo B do HIV nos usuários do SAE/PRVS, 
além de outros aspectos graves como fraca adesão ao preservativo após diagnóstico, 
frequência elevada de co-morbidades e abandono de tratamento. É grave também a 
deficiência dos registros em todos os prontuários, dificultando conhecer melhor os 
usuários para melhorar a questão da adesão ao tratamento.   
Palavras-chave: HIV-1. Subtipos. Adultos. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq 
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RESUMO 

 
A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas proporciona a 
atenção integral à saúde quebrando barreiras que intensificam a vulnerabilidade 
dessa população. O pré-natal acolhe a mulher no início da gravidez, 
assegurando o bem-estar materno e neonatal. O objetivo foi caracterizar a 
assistência pré-natal realizado nas indígenas Wari’ de algumas aldeias 
terrestres, Terra Indígena Lage, Rondônia. Essa pesquisa insere-se no projeto 
“As Iniquidades e os Determinantes Sociais da Saúde e da Doença dos 
Indígenas Wari’ – Rondônia” aprovado pelo parecer do Comitê de Ética e 
Pesquisa n.º 686.287 de 24/03/2014 e Fundação Nacional do Índio através do 
processo nº. 08620.085643/2012-71. Trata-se de um estudo descritivo, 
quantitativo, de caráter seccional, realizado através de dados secundários dos 
registros de pré-natal, oriundos da caderneta da gestante das indígenas das 
aldeias Lage Velho, Lage Novo, Linha 10, Linha 14 e Limão no Polo-Base de 
Guajará Mirim - RO, Distrito Sanitário Especial Indígena Porto Velho – Rondônia 
entre 2013 e 2014. Houve 57 acompanhamentos pré-natais nas aldeias 
estudadas. Verificou-se que 50,88% das gestantes eram residentes na aldeia 
Lage Velho, na faixa etária entre 20 a 29 anos (50,88%), 43,86% das gestantes 
iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre, 82,46% das gestantes realizaram 
menos que seis consultas pré-natais, 87,72% das gestantes eram de risco 
habitual. Em todos os pré-natais realizados o profissional responsável foi o 
enfermeiro. Com relação às imunizações 98,25% das gestantes possuíam a 
antitetânica. Foram realizados os testes rápidos para HIV em 85,96% das 
gestantes, sífilis em 73,68%, hepatite B 85,96% e hepatite C 68,42%. Grande 
parte dos exames não foi solicitada. 70,18% das gestantes receberam o ácido 
fólico e o sulfato ferroso após a primeira consulta. Para a melhoria da 
assistência a mulher e ao recém-nascido, as ações dos serviços de saúde 
devem ser desenvolvidas de forma coordenada, integrada e contínua antes 
mesmo do processo de gestação, sendo realizado acompanhamento até o pós-
parto nos vários níveis de atenção. Para que assim, se conquiste uma qualidade 
no pré-natal, reduzindo as complicações e por fim os óbitos maternos e infantis. 
Palavras-chave: Cuidado Pré-Natal. Saúde de Populações Indígenas. Políticas 
Públicas. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR. 
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RESUMO 

 
Espera-se que, em 2020, o Brasil seja o sexto país do mundo em número de 
idosos. O conhecimento das causas externas é essencial para avaliação 
epidemiológica, verificação da efetividade das intervenções e planejamento de 
ações. Os estudos sobre causas externas têm sido desenvolvidos priorizando os 
jovens, no entanto, esse agravo tem sido impactante na população de 60 anos e 
mais. O objetivo deste estudo foi investigar as características das internações 
por causas externas em idosos residentes no município de Porto Velho, a partir 
de dados do SIH/SUS, no período de 2010 a 2014. Este trabalho deriva-se do 
projeto matriz intitulado: “Estudos sobre morbidades em Rondônia”, aprovado 
sob a CAAE 46586315.9.0000.5300/CEP/NUSAU/UNIR. Trata-se de um estudo 
descritivo, retrospectivo, com análise de dados secundários de todos os 
indivíduos com 60 anos e mais cadastrados no sistema de informação do SUS. 
Os dados foram disponibilizados pela gerência de regulação e controle de 
serviços de saúde da secretaria de estado de saúde de Rondônia da morbidade 
hospitalar por causas externas. No período e local estudado foram registradas 
2.153 internações por causas externas em idosos, destes, 59,50% eram do sexo 
masculino. A faixa etária predominante foi de 60 a 69 anos, com 49,14%, e a 
raça/cor da pele negra (89,37). Os principais grupos por motivos de internação 
foram os acidentes (88,11%), sequelas de causas externas de morbidade e 
mortalidade (7,15%) e as complicações de assistência médica e cirúrgica 
(2,14%). Dentro do grupo de acidentes, destacaram-se as quedas (16,35%) e os 
motociclistas traumatizados em transporte (4,27%). O valor total do GM foi de R$ 
1.519,09, sendo o ano e segmento corporal com maior índice 2012 (R$ 
2.125,95) e traumas do abdome, dorso, coluna lombar e pelve (R$ 3.251,66) 
respectivamente. O maior tempo médio de permanência correspondeu às 
queimaduras (23,09). Portanto, identificar a magnitude da problemática vai ao 
encontro do processo de planejamento de ações conjuntas para inibir a questão 
ou minimizar o problema, garantindo espaços saudáveis a toda a população. 
Vale destacar que as autoridades de saúde juntamente de suas equipes 
multidisciplinares devem atentar para o controle da situação, investindo em 
promoção da saúde. 
Palavras-chave: Causas externas. Idosos. Internação hospitalar. 
Fonte de financiamento: CNPq 
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RESUMO 

  
Este projeto de pesquisa faz parte de um estudo de Coorte intitulado "As 
iniqüidades e os determinantes sociais da saúde e da doença dos indígenas 
Wari’ – Rondônia, que esta sendo desenvolvido pelo Centro de Estudos em 
Saúde do Índio de Rondônia - CESIR. Foi verificado poucas publicações 
que contemplam a análise detalhada das condições sanitárias entre os 
grupos indígenas. Dados do Primeiro Inquérito Nacional de Saúde e 
Nutrição dos Povos Indígenas (INSNPI) 2008 - 2009, identificou importante 
déficit de saneamento, inclusive entre aldeias próximas de centros urbanos, 
estimando essa relação à incidência de doenças infectoparasitárias. Deste 
modo, pretende-se descrever a situação sanitária das comunidades 
indígenas Wari’, caracterizando o abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e disposição de resíduos sólidos. Trata-se de um estudo 
transversal, pretendendo caracterizar as condições sanitárias e as 
edificações de Saneamento nas aldeias Wari'. Foi realizado entrevistas, com 
aplicação de questionários estruturados, abordando características dos 
domicílios, sendo verificadas informações de acesso e disponibilidade de 
água dos domicílios, estruturas de esgotamento sanitário e manejo de 
resíduos sólidos nas aldeias. Ao avaliar características de 124 domicílios 
visitados identificamos péssimas condições de habitação e importante 
déficit de estrutura sanitária nos domicílios, onde em 70,9% da a água para 
beber não recebia nenhum tipo de tratamento prévio e 67,7% das casas não 
possuíam  sistema de canalização de água. Foi verificado também que, em 
93,5% das aldeias não há banheiro dentro de casa. Quanto a destinação de 
resíduos, 92% dos domicílios queimam o lixo e há presença de alagamento 
em 20,9% dos domicílios. As ações de saneamento nestas áreas adquirem 
um população,visando tanto a prevenção de doenças, quanto na 
preservação do meio ambiente. É necessário que se crie ações efetivas 
com avanços significativos para que se tenha saneamento básico de 
qualidade e que seja acessível a toda a comunidade indígena. 
Palavras-chave: Saneamento. Saúde Indígena. Condições Sanitárias 
Fonte de financiamento: CNPq 
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RESUMO 

 
No Brasil, o beber e dirigir é causa de pelo menos 50% dos acidentes de 
trânsito. Diante disso, observou-se a necessidade de criação de uma reprimenda 
própria que coibisse o ato. Assim, a segunda versão da Lei Seca, de 2012, usa 
meios subjetivos e objetivos para punir o condutor alcoolizado. Dentro do projeto 
“Estudo do consumo de álcool: do beber social aos problemas, tipificação do 
beber, trânsito, complicações e tratamento, consequências na saúde e 
prevenção”, este plano de trabalho teve como objetivos: averiguar o 
conhecimento das pessoas a respeito da Lei Seca, observar a prevalência de 
testes do bafômetro, conhecer as maneiras de informação dos locais das blitzes 
e, por fim, correlacionar a chance de abordadagem em uma Blitz após o 
consumo de álcool. Os dados foram obtidos por meio do Detran/RO e de 
entrevistas com 677 voluntários nos bares da zona sul e central de Porto Velho, 
sendo critério de inclusão possuir CNH. Posteriormente, os resultados foram 
analisados no aplicativo SPSS. Ao final, foi verificado que, 75% dos 
entrevistados se preocupam com a Blitz e 100% afirmaram conhecer a Lei Seca, 
mostrando efetividade da Lei, à medida que gera preocupação, é capaz também 
de reduzir a ocorrência de acidentes por embriaguez ao volante. Outra maneira 
de demonstrar preocupação é a divulgação de informações, principalmente via 
Whatsapp, sobre as fiscalizações. Embora haja preocupação, também pode 
poupar um condutor alcoolizado de ser abordado, aumentando a probabilidade 
de continuidade da prática e especialmente elevando o risco de acidentes de 
trânsito. Em relação ao etilômetro, foi relatado pelos pesquisados alta recusa ao 
teste, enquanto o Detran/RO aponta para rejeição praticamente nula. A chance 
de abordagem pela Blitz depende de inúmeros fatores, porém pôde ser 
calculada a distância do local de ocorrência da Blitz em relação ao bar em que 
os entrevistados estavam consumindo bebida alcoólica e voltariam dirigindo para 
casa. A pesquisa concluiu que a intervenção da Blitz Lei Seca é significativa, no 
entanto, é necessário incremento das campanhas de conscientização e arrocho 
nas fiscalizações, para que a preocupação não se restrinja às penalidades da 
Lei, mas, sobretudo com a segurança no trânsito.   
Palavras-chave: Blitz. Lei Seca. Álcool. 
Fonte de financiamento: CNPq 
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RESUMO 
 
Atualmente os acidentes e as violências são considerados vilões para a 
saúde pública, e estas são nomeadas como causas externas. Esses 
agravos causam danos físicos e psicológicos, tanto para a pessoa atingida 
quando aos familiares e indivíduos próximos, podendo ou não levar à morte. 
Na infância (0-9 anos) as causas externas se destacam como uma das três 
primeiras causas de morte e hospitalização. O objetivo deste estudo foi 
estudar as causas externas de internação hospitalar das crianças de 0 a 9 
anos de idade e sua evolução no período de 2010 a 2014, no município de 
Porto Velho-RO. Este estudo está vinculo ao subprojeto intitulado “Estudo 
sobre Morbidades em Rondônia” que foi submetido à Plataforma Brasil e 
aprovado pela CAAE 46586315.9.0000.5300 CEP/UNIR. Trata-se de um 
estudo descritivo, quantitativo, com todas as crianças menores de 10 anos 
de idade vítimas de causas externas e registradas no Sistema de 
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde entre os anos de 
2010 e 2014, dados estes, fornecidos pela Gerência de Regulação e 
Controle dos Serviços de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de 
Rondônia. As variáveis estudadas foram idade (agrupadas posteriormente 
por faixa etária), raça/cor da pele, sexo, local de ocorrência, segmento 
corpóreo afetado, natureza da ocorrência, diagnósticos principal e 
secundário, tempo de internação e custos de internação. Durante o período 
estudado foram notificados 1458 internações por causas externas em 
menores de 10 anos nos hospitais públicos de Porto Velho, sendo que 
60,63% eram do sexo masculino, predominantemente entre 5 e 9 anos de 
idade (48,97%) e de cor/raça negra (52,33%). A principal causa de 
internação foi Exposição acidental a outros fatores e aos não especificados 
(36,90%). Os traumatismos de cabeça aprecem com maior quantitativo (363 
casos), entretanto as sequelas aparecem com maior tempo médio de 
permanência (11,14 dias), gasto médio (R$2933,98) e maior Custo Dia (R$ 
263,31). Ao conhecer o perfil de internações por causas externas em 
crianças em Porto Velho é possível planejar ações de prevenção destas. A 
sensibilização dos gestores é fundamental para elaboração de novos planos 
de ação ou adequação destes.   
Palavras-chave: Internação. Causas Externas. Crianças. 
Fonte de financiamento: CNPq, CEPESCO/UNIR. 



34 
 

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

PIBIC/UNIR/CNPq-2015/2016 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

MORBIDADE GERAL POR NEOPLASIAS DE MAMA E PRÓSTATA EM 

INDIVÍDUOS ACIMA DE 45 ANOS EM PORTO VELHO/RO 

 
Ednei Rodrigues da Silva Junior 

edneirsjr@gmail.com 
Cleson Oliveira de Moura 

cleson.moura@hotmail.com 
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 

 
RESUMO 

 
Introdução: O plano de trabalho está vinculado ao projeto Morbidade por 
Neoplasias em Porto Velho/RO, este vinculado ao projeto Morbimortalidade 
em Porto Velho-RO: população entorno das Usinas Hidrelétricas de Santo 
Antônio e Jirau. O câncer tem como estimativa, para o ano de 2016, 596 mil 
novos casos, sendo que estimam-se 61.200 casos novos de câncer de 
próstata e são esperados 57.960 casos novos de câncer de mama. Porto 
Velho não é uma capital que conta com um Registro de Câncer por Base 
Populacional, sendo os dados relativos à patologia obscuros. O trabalho 
tem como objetivo geral descrever a evolução histórica da morbidade por 
neoplasias de mama em mulheres e próstata em homens, no estado de 
Rondônia, Município de Porto Velho, no período de 2010 à 2014, traçando 
um perfil dos pacientes acometidos, segundo gênero e idade da neoplasia 
maligna de mama (C-50), em mulheres e câncer de próstata (C-61), em 
homens maiores de 45 anos, analisando ainda a evolução da incidência dos 
mesmos. MÉTODO: Participaram deste plano apenas os autores, utilizando 
como base para coleta dos dados o Sistema de Informações Hospitalares 
do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), excluindo internações do mesmo 
paciente. RESULTADOS: Foram resgatados 293 casos de câncer de mama 
para o período analisado, sendo que o ano de 2014 apresentou maior 
número de casos 152 (51,8). No câncer de próstata encontramos 200 casos 
no total, sendo que o ano de 2014 foi o que apresentou maior número de 
casos 67(33,5%). Em relação a incidência o ano de 2014, foi o que 
apresentou maior registro com 37.60, no câncer de mama e 16.13 no 
câncer de próstata. DISCUSSÃO: Os resultados verificados em Porto Velho, 
entre os anos de 2010 a 2014, demonstrou um aumento na incidência dos 
casos de câncer de mama e próstata. Os valores encontrados na capital 
rondoniense, com um aumento de 13,8% nos casos de câncer de mama e 
32,83% nos casos de câncer de próstata, para o período analisado, vão de 
encontro com a tendência do que tem acontecido no Brasil. 
Palavras-chave: Morbidade. Câncer. Mama. Próstata. 
Fonte de financiamento: Fundação Rondônia de Amparo ao 
Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do 
Estado de Rondônia (FAPERO) 
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RESUMO 
  
O presente estudo teve como objetivo compreender a organização do 
serviço em Saúde do Trabalhador ao usuário com transtorno mental e 
comportamental no Centro de Atenção Psicossocial/CAPS/Madeira Mamoré 
em Porto Velho/RO, bem como identificar o perfil dos transtornos mentais e 
comportamentais relacionados ao trabalho. A pesquisa é descritiva, 
transversal, de cunho quantitativa, mas utilizou-se de modo complementar a 
abordagem qualitativa. O CAPS, Madeira Mamoré é uma das unidades 
sentinelas que faz parte da Rede de Atenção em Saúde do Trabalhador no 
estado de Rondônia, e deveria fazer o registro na ficha de investigação das 
doenças relacionadas ao trabalho, ou seja, dos transtornos mentais que tem 
relação com o trabalho, entretanto, observou - se que o registro não é 
realizado dificultando o estabelecimento da relação causal do adoecimento 
com o trabalho. Um dos fatores que contribuem para o não registro é a 
constante sobrecarga dos profissionais que fazem os atendimentos aos 
usuários. Foram preenchidas cinco fichas de investigação do SINAN, 
quanto à área de atuação, três eram professores, um era advogado e outro 
era trabalhador rural. A idade variou de dezesseis a cinquenta e oito anos. 
Destes, dois eram empregados com carteira assinada, um trabalhava sem 
registro na carteira de trabalho, um era servidor público e outro trabalhava 
no meio rural. Os transtornos mentais que formam diagnosticados no CAPS 
eram: Transtorno misto ansioso e depressivo (F41.2) Transtorno depressivo 
recorrente (F33), Transtorno de adaptação (F43.2), Outros transtornos 
afetivos bipolares (F31.8), Transtorno misto ansioso e depressivo (F41.2) e 
Esquizofrenia simples (F20.6). Entre os trabalhadores observou-se que dois 
fazem uso de substâncias psicoativas, como álcool e fumo, além dos 
medicamentos psicotrópicos. Em suma, quatro destes trabalhadores 
relataram vivências de sofrimento no trabalho, dando evidências da relação 
entre o surgimento dos sintomas com o evento traumático no trabalho. O 
estudo demonstra a necessidade do registro da doença no sistema de 
informação de agravos de notificação no CAPS, visto que, há subnotificação 
dos transtornos mentais relacionados ao trabalho em Porto Velho. 
Palavras Chave: Transtorno mental, Trabalho e Caps. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR 
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RESUMO 

 
A presente pesquisa faz parte do Projeto PIBIC Linguagem na Afasia e está 
ancorada na Neurolinguística Discursiva, portanto visa compreender a 
estrutura, organização e funcionamento da linguagem do sujeito afásico e 
como este se relaciona com a linguagem e sua afasia. Afasia é um distúrbio 
de linguagem decorrente de alguma lesão cerebral e é comum que se 
estude ou o déficit linguístico ou as idiossincrasias da linguagem do sujeito 
afásico. Como não focalizamos nem o déficit nem o que foge da norma, nos 
concentramos nas estratégias linguísticas que o sujeito afásico usa para 
contornar sua dificuldade. Para tanto, lançamos mão da Teoria da 
Adaptação, cujo enfoque é na adaptação que o sujeito afásico performa em 
relação ao tempo de fala durante a interação com outras pessoas. Os dados 
coletados são de um sujeito que identificamos como GA, que foi 
entrevistado no Centro de Reabilitação de Rondônia – CERO após suas 
sessões semanais de fonoaudiologia. Além de uma primeira entrevista de 
apresentação, foram desenvolvidas atividades lúdicas com GA: um jogo em 
que ele apalpava objetos dentro de um saco preto e era requisitado a dizer 
o que eram esses objetos e o jogo da memória. Todas as interações com 
GA foram gravadas em vídeo mediante assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Nos dados de GA, duas estratégias de 
adaptação nos chamaram atenção, as quais foram (i) a indicação do 
número de sílabas da palavra esperada e (ii) parafasias. Não temos em 
vista diagnosticar processos patológicos, mas observar as sequelas 
linguísticas (afasia) de uma lesão cerebral e discutir estratégias de 
adaptação utilizadas por GA nos momentos de interação e comunicação. 
Em vista disso, a pesquisa contribuiu para compreendermos que, embora o 
sujeito afásico tenha suas dificuldades em menor ou em maior grau em 
relação à fala, ele buscará uma maneira de comunicar-se, seja por gesto, 
expressão facial, escrita, indicação do número de sílabas, (neste caso, 
especificamente, para demonstrar ao interlocutor que ele sabe qual é a 
palavra, só não consegue articulá-la), por parafasias (palavra 
semanticamente ou fonologicamente relacionada com a palavra-alvo), 
dentre outras possibilidades que a comunicação possa possibilitar. 
Palavras-chave: Afasia. Adaptação. Neurolinguística Discursiva. 
Fonte de financiamento: Não houve financiamento 
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RESUMO 

 
A presente pesquisa faz parte do Projeto PIBIC Linguagem na Afasia. A 
afasia, consequência de um traumatismo craniano, rompimento de 
aneurisma cerebral, ou uma lesão na área cerebral responsável pela 
linguagem, representa não apenas uma ruptura com o normal da língua, 
mas, antes, uma continuidade que nem sempre se deixa ver na análise de 
processos não patológicos. Dessa forma, buscamos analisar não apenas 
palavras ou sentenças, especificamente, mas a forma com que o sujeito 
afásico lida e busca vencer as barreiras trazidas pelas disfunções. Neste 
relatório, apresentamos as análises e resultados de nossas experiências 
que foram feitas através de uma entrevista semiestruturada, valendo-nos de 
um instrumento de avaliação do perfil do sujeito afásico, visando conhecer a 
identidade do sujeito e sua relação com a afasia antes e após o trauma. 
Nossa equipe multidisciplinar coletou dados no Centro de Reabilitação de 
Rondônia (CERO) e na Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas. 
Mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, cinco 
sujeitos afásicos (três do CERO e dois da Clínica de Fonoaudiologia da 
FSL) foram entrevistados depois de suas sessões semanais de 
fonoaudiologia e gravados em vídeo. Foi comum a todos os entrevistados a 
perda da vontade de conversar com amigos, pois eles não se sentem mais 
confortáveis ou por falta de confiança ou por questões psicológicas trazidas 
pela afasia, que faz o sujeito isolar-se por acreditar que não está passando 
sua mensagem de forma eficaz. Além dos problemas na comunicação e no 
expressar-se, a afasia acarreta uma mudança profunda de hábitos, pois 
muitas vezes o que era comum e simples de ser feito se torna dificultoso e 
cansativo, como, por exemplo, fazer uma caminhada, conversar com o 
vizinho, tomar banho, cozinhar, dentre outros. O comprometimento dessas 
atividades está tão ligado ao grau de severidade da lesão cerebral, que 
esses hábitos comuns só costumam voltar quando o quadro do sujeito 
afásico se estabiliza e começa-se a perceber evoluções no quadro clínico 
do sujeito: na fala, na locomoção, no psicológico. 
Palavras-chave: Afasia. Sujeito na Afasia. Neurolinguística Discursiva. 
Fonte de financiamento: CNPq 
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RESUMO 
 
A sepse é um processo inflamatório sistêmico de etiologia microbiana que causa 
disfunção de múltiplos órgãos por seu intenso processo inflamatório, entre eles o 
fígado, induzindo insuficência hepática aguda. O conhecimento dos efeitos da 
sepse na função hepática é essencial para elucidação da fisiopatogenia. A 
proposta principal desse trabalho foi estabelecer um modelo experimental de 
insuficiência hepática aguda desencadeada pela sepse no laboratório de 
fisiologia da Universidade Federal de Rondônia, verificar alterações bioquímicas 
hepáticas induzidas no modelo experimental, de acordo com os tempos 
estabelecidos de coleta (24, 48 e 72 horas), e apontar as bactérias responsáveis 
pela sepse nesses camundongos. O modelo experimental escolhido é 
denominado Cecal ligations and Puncture( CLP). O modelo CLP está difundido 
em pesquisas na simulação de sepse polimicrobiana, sendo considerado efetivo 
por reproduzir um perfil similar ao humano em sepse. Foram utilizados 
camundongos Swiss obtidos do Biotério da Fiocruz-Rondônia, respeitando 
normas da Comissão de Ética no Uso de Animais. Os camundongos foram 
divididos em grupos Sepse, Sham e Normal. Os animais foram submetidos à 
anestesia com Ketamina – Xilazina, sendo realizada uma incisão xifopubiana, 
expondo o ceco dos animais. Então, procede-se com a ligação desta região e 
três furos com agulha 23G, sendo o abdomen fechado em seguida. As coletas 
de sangue foram realizadas nos tempos estabelecidos após esse procedimento, 
e a amostra de sangue foi retirada da veia cava inferior com os animais 
anestesiados. Realizaram-se dosagens no sangue coletado de parâmetros 
bioquímicos indicadores de lesão hepática: ALT, AST, LDH e glicose sérica. Os 
resultados indicaram que os animais com sepse induzida demonstraram 
aumento significativo das enzimas AST e LDH após 24h comparando ao grupo 
controle. A enzima ALT não se alterou, e constatou- se hipoglicemia no grupo 
Sepse no tempo 24h, demonstrando alterações características de um quadro 
hiperinflamatório observado logo após a sepse. A microbiologia apresentou 
crescimento de bactérias gram-negativas e anaeróbias no grupo Sepse.  Apesar 
das dificuldades ao longo do projeto, com os resultados obtidos podemos 
considerar o modelo experimental CLP satisfatório na simulação de sepse 
polimicrobiana, sendo necessário aprofundamento de estudos histológicos e 
imunológicos para que o modelo seja mais difundido no âmbito acadêmico.   
Palavras-chave: Sepse.  Insuficiência hepática aguda.  Modelo experimental. 
Fonte de finaciamento: PROPESQ/UNIR, CNPq 
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RESUMO 
 

Fatores humanos são as principais causas dos acidentes de trânsito e por 
tal motivo os números aumentam progressivamente, a atitude de beber e 
dirigir é um desses fatores que geram acidentes. Dentro do projeto “Estudo 
do consumo de álcool: do beber social aos problemas, tipificação do beber, 
trânsito, complicações e tratamento, consequências na saúde e prevenção”, 
este trabalho teve como objetivos: verificar a maneira usada para o 
deslocamento dos consumidores de álcool na noite, identificar se os 
frequentadores da noite deixam de ir a bares ou locais para ingerir bebidas 
alcoólicas se caso não tiveram como voltar para casa, observar se há 
diferença de gênero e faixa etária relativo à conduta do deslocamento e 
também relatar se o comportamento quanto ao deslocamento dos 
consumidores de álcool é o mesmo em distintas áreas de Porto Velho-RO. 
Foram realizadas 677 entrevistas nas zonas sul e central da capital como 
fonte de dados para a pesquisa, o entrevistado possuir CNH foi um fator de 
inclusão. O trabalho concluiu seus objetivos, constatando poucas diferenças 
entre os comportamentos dos bebedores das zonas central e Sul, nas duas 
regiões o deslocamento após beber é primordialmente veículo próprio. 
Também não foi notada diferença significativa quando abordado gênero e 
faixa etária. Na comparação entre os gêneros, ambos declararam fazer uso 
de veículo próprio estando alcoolizado. Quando observamos os grupos 
etários, a maioria deles escolhe utilizar veículo próprio para evadir dos 
bares, com exceção do grupo de 55–59 anos que o uso de táxi foi maior. 
Este estudo também questionou a amostra sobre a preocupação prévia do 
beber e dirigir, perguntando se os bebedores já deixaram de ir para bares 
para consumir bebidas alcoólicas por não ter como realizar o seu 
deslocamento após tal consumo, e não quererem voltar para casa dirigindo. 
As respostas obtidas em sua grande maioria foi que os bebedores nunca 
deixaram de sair, não houve diferença na comparação entre zonas e 
gêneros, com relação a faixa etária a resposta afirmativa prevaleceu entre 
18–19 anos. Os bebedores de Porto Velho predominantemente agem de 
forma negligente e inconsequente, sendo cabível maior conscientização, 
fiscalização e punição. 
Palavras-chave: Beber e Dirigir. Porto Velho. Álcool. 
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 
 
INTRODUÇÃO: O plano de trabalho está vinculado ao projeto Morbidade 
por Neoplasias em Porto Velho/RO, este vinculado ao projeto 
Morbimortalidade em Porto Velho-RO: população entorno das Usinas 
Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. O câncer tem como estimativa, para 
o ano de 2016, 596 mil novos casos, sendo 181.430 relacionados à pele. 
Por conta da transição epidemiológica brasileira, as doenças crônicas não-
transmissíveis tendem a aumentar anualmente, substituindo as infecciosas 
como a principal causa de mortalidade no país. Para a região norte são 
esperados 21.490 novos casos de câncer de pele. Porto Velho não é uma 
capital que conta com um Registro de Câncer por Base Populacional, sendo 
os dados relativos à patologia obscuros. O trabalho tem como objetivo geral 
descrever a evolução histórica da morbidade por neoplasias de pele no 
município de Porto Velho entre 2010 a 2014, traçando um perfil dos 
pacientes acometidos por gênero e subtipos histológicos melanoma (C-43) 
e não-melanoma (C-44), analisando ainda a evolução da incidência dos 
mesmos. MÉTODO: Participaram deste plano apenas os autores, utilizando 
como base para coleta dos dados o Sistema de Informações Hospitalares 
do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), excluindo internações do mesmo 
paciente. RESULTADOS: Foram resgatados 271 registros de novos casos 
por neoplasias de pele, sendo 156(57,5%) homens e 115(42,5%) mulheres. 
Os anos de 2011 e 2014 foram os maiores responsáveis pelo número de 
casos, com 70(25,8%) e 91(33,6%) casos respectivamente. O perfil de 
incidência, calculada para cada 100.000 habitantes, resultou uma curva com 
2 picos, aumentando de maneira linear, porém interposta pelo ano de 2011 
em que a incidência foi maior. O melanoma foi responsável por 76(28,1%) 
dos casos, enquanto o não-melanoma 195(71,9%), seguindo o  mesmo 
perfil de incidência geral. Dentro do tipo melanoma, os homens 
corresponderam à 42(55,2%) casos, enquanto as mulheres à 34(44,8%). No 
tipo não-melanoma 114(58,5%) e 81(41,5%) respectivamente. DISCUSSÃO: 
A taxa de incidência constatada para câncer de pele não-melanoma foi 
muito menor que a taxa esperada em todos os anos da pesquisa. Para o 
tipo melanoma, a taxa de incidência constatada superou significativamente 
a esperada. A associação dos dois tipos de câncer não foi comum. 
Palavras-chave: Morbidade. Câncer. Pele. 
Fonte de financiamento: FAPERO. 
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RESUMO 

 
A retinopatia da prematuridade é uma doença vaso-proliferativa secundária à 
interrupção do processo fisiológico de desenvolvimento dos vasos da retina em 
recém-nascidos prematuros. A identificação precoce da lesão e a instituição do 
tratamento adequado previnem a cegueira e permitem melhor desenvolvimento 
global da criança. Levando-se em consideração a relevância do tema e a 
escassez de dados acerca do assunto no estado de Rondônia, este projeto visa 
conhecer incidência de retinopatia da prematuridade nas UTI do Hospital de 
Base Dr. Ary Pinheiro, Centro Materno Infantil Regina Pacis e Hospital da 
Unimed entre os anos de 2015 e 2016, bem como os fatores de risco 
associados. O estudo é prospectivo e incluiu acompanhamento do atendimento 
oftalmológico de prematuros com idade gestacional ≤ 34 semanas e/ou peso ao 
nascimento ≤ 1.500 gramas nascidos ou encaminhados para três UTI em Porto 
Velho entre novembro de 2015 e junho de 2016. Preencheu-se um questionário 
elaborado para os devidos fins com informações sobre sexo, data de 
nascimento, idade gestacional, peso ao nascer, idade ao exame, relação peso 
ao nascer/idade gestacional, exame oftalmológico, doenças associadas e 
oxigenoterapia. 30 prematuros foram examinados em consultas em UTI. A idade 
gestacional média dos prematuros foi de 30,3 semanas, a média de peso foi de 
1.296 gramas, e a idade média ao exame oftalmológico foi de 5,1 semanas. A 
incidência da patologia nessas crianças foi de 43,33%. Os fatores de risco de 
relevância significativa com o desenvolvimento de retinopatia da prematuridade 
foram: peso ao nascer e infecções congênitas. Os demais fatores pesquisados 
não apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os grupos. A 
incidência de retinopatia da prematuridade neste estudo foi de 43,33%, superior 
aos resultados encontrados na literatura. A média de peso ao nascimento e de 
idade gestacional encontradas foram semelhantes às publicações nacionais. O 
peso ao nascer e a presença de infecções congênitas foram associadas à 
doença. A idade gestacional não mostrou significância, e estudos demonstram 
que prematuros maiores apresentam evolução pior. Sepse neonatal não obteve 
relevância, assemelhando-se com algumas publicações. É necessário outros 
estudos para estabelecimento dos fatores de risco para adequação do protocolo 
de triagem vigente.     
Palavras-chave: Prematuridade. Retinopatia da prematuridade. Oxigenoterapia. 
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento 
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RESUMO 
 

A notificação é uma dimensão da linha de cuidado para atenção integral à saúde 
de crianças, adolescentes e suas famílias que prevê também o acolhimento, 
atendimento, cuidados profiláticos, tratamento, seguimento na rede de cuidado e 
a proteção social, além das ações de vigilância, prevenção das violências e 
promoção da saúde e da cultura da paz. A pesquisa está vinculada ao projeto 
“Violência entre adolescentes em uma capital da Região Amazônica - 
Implantando o Observatório de Violência nas escolas” e objetiva analisar o 
desenvolvimento da implementação do sistema de notificação de registros de 
crianças e adolescentes vítimas de violência na Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) da Zona Sul de Porto Velho/RO. Estudo observacional, descritivo, com 
abordagem qualitativa. Foram realizadas entrevistas abertas, mensais, durante 
seis meses (setembro de 2015 a fevereiro de 2016) com a profissional 
responsável pelas notificações da unidade. Os principais pontos positivos 
observados na análise deste sistema de notificações foram: profissional 
exclusiva para a função, reuniões trimestrais por equipe/categoria para 
discussões, conscientização por parte dos profissionais, treinamento e 
capacitação. As dificuldades encontradas foram: medo de notificar e 
desconhecimento sobre o processo. A maioria dos servidores foi eficiente em 
notificar de forma adequada. Em relação à identificação dos casos e ao 
preenchimento da ficha de notificação, a maioria dos profissionais é apta e 
possuem conhecimento suficiente para tal tarefa. Durante o período de estudo 
na unidade detectamos três registros de notificação de violência no público 
estudado. Duas notificações foram registradas nos meses de setembro e 
dezembro de 2015 e uma em fevereiro de 2016. Todos os três casos foram em 
adolescentes, de 17 a 18 anos, que sofreram violência física por 
agressão/espancamento. Não foi notificado nenhum caso de violência sexual, 
estupro ou negligência e abandono. Os casos foram devidamente notificados ao 
Conselho Tutelar e/ou Delegacia Especializada em Proteção à Criança e 
Adolescente (DEPCA) para realização de boletim de ocorrência e demais 
condutas. Na comparação mensal da evolução do serviço, pudemos concluir 
que o mesmo se encontra em plena evolução e trabalho para que o nível de 
notificações seja cada vez mais eficiente e alcance um nível ótimo de 
notificações. 
Palavras-chave: Crianças e adolescentes. Porto Velho. Violência. 
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 
 
A malária é uma doença parasitária que pode ter evolução rápida e ser grave. 
Podendo ser provocada por cinco tipos de protozoários do gênero Plasmodium: 
Plasmodium vivax, P. falciparum, P. malariae, P. ovale e Plasmodium knowlesi. 
Com o intuito de pesquisar novos compostos com potencial antimalárico, foi 
desenvolvido o projeto “Análise da bioatividade in vitro de extratos naturais 
contra Plasmodium falciparum”, ao qual está vinculado o presente estudo, que 
visa à detecção de novos alvos metabólicos no Plasmodium que possam ser 
utilizados para a realização de ensaios biológicos de avaliação de inibição da 
atividade de enzimas selecionadas, provocada por extratos naturais e frações. 
Neste contexto, uma importante característica de todas as espécies de 
Plasmodium é sua incapacidade de produzir purinas, necessitando desses 
metabólitos pré-formados para sintetizar nucleotídeos, cofatores e ácidos 
nucléicos. A fosforilase de nucleosídeos purínicos (PNP) é a enzima que catalisa 
a clivagem de ligações N – ribosídicas de ribonucleosídeos e 2-
deoxiribonucleosídeos na presença de ortofosfato inorgânico como um segundo 
substrato. Diferente da maioria das células de mamífero, o eritrócito não 
apresenta via de novo na biossíntese de purinas, no entanto, apresenta uma 
grande quantidade de enzimas da via de salvamento, particularmente PNP. O 
presente trabalho tem como objetivo expressar, purificar e caracterizar a 
fosforilase de nucleosídeos purínicos – PNP recombinante de Plasmodium 
falciparum. Foi realizada a expressão da proteína através de células bacterianas 
de Escherichia coli em linhagem BL21 (DE3). Foi realizado o cultivo e indução 
de cultura bacteriana, logo após foi feito a lise celular por ultrassom. O extrato 
bacteriano foi submetido à análise por eletroforese em gel de poliacrilamida em 
uma concentração de 12,5%. Foi realizado o método de cromatografia por 
afinidade, utilizando a resina de níquel (QIAGEN) para a purificação.  A análise 
em SDS-PAGE demonstrou a expressão da enzima recombinante com um peso 
molecular aparente de 26kDa. A amostra foi purificada através de cromatografia 
de afinidade, resultando em uma amostra da enzima PNP apta a ser 
caraterizada quimicamente, e posteriormente utilizada como alvo metabólico em 
ensaios de inibição da atividade enzimática. 
Palavras-chaves: purínicos. Malária. Plasmodium falciparum. Fosforilase de 
nucleosídeos 
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RESUMO 
 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde a cada ano, cerca de 1,2 
milhão de pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito. Sendo a 
associação de direção e álcool representa aproximadamente 70% dos 
acidentes violentos com mortes, no trânsito. Após a criação da Lei Seca 
inúmeros projetos de logística de transporte foram criados buscando levar 
aqueles que ingerem bebida alcoólica para casa em segurança. Dentro do 
projeto “O ir e vir do consumidor de álcool: uma abordagem real do 
transporte em frequentadores da noite”, este projeto teve como objetivos: 
realizar o levantamento de dados à respeito do ir e vir dos frequentadores 
da noite em relação à logística de transporte utilizado, identificar as 
campanhas de conscientização, políticas e logísticas de transporte 
utilizadas pelos gestores dos estabelecimentos que vendem bebidas 
alcoólicas, cooperativas de táxi e moto-táxi da região em relação aos 
usuários do álcool, observar a procura pelos frequentadores da noite por 
transporte alternativo viável, e se está existindo uma evasão pela falta do 
mesmo. Os dados foram obtidos através de entrevistas à cooperativas 
locais, bares na zona central sul de Porto Velho, com 677 entrevistados 
voluntários sendo critério de inclusão possuir CNH. Posteriormente, os 
resultados foram analisados no aplicativo SPSS. Ao final, foi verificado que 
75% dos entrevistados se preocupam com a Blitz, 100% afirmaram 
conhecer a Lei Seca, 88% utilizaria algum tipo de transporte alternativo se 
houvesse incentivo, 31% já deixaram de sair por não ter como voltar em 
segurança após beber, apenas 5% dos bares mostraram algum tipo medida 
de transporte neste tipo de situação e as cooperativas de transporte não 
apresentaram incentivo ao uso. A pesquisa concluiu que apesar da 
população conhecer a Lei Seca e se preocupar, o veículo próprio ainda é o 
principal meio de condução após ingerir bebida alcoólica. O significativo 
número de pessoas que deixaram de sair por não terem como voltar 
associada à resposta afirmativa para utilização de transporte alternativo se 
houvesse incentivo mostra que a cidade de Porto Velho ainda é carente de 
logísticas de transporte que incentivem o consumidor de bebidas alcoólicas 
a utilizar meios de locomoção eficientes e seguros. 
Palavras-chave: Blitz. Lei Seca. Álcool. 
Fonte de financiamento: CNPq. 



45 
 

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

PIBIC/UNIR/CNPq-2015/2016 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

MORBIDADE HOSPITALAR POR CAUSAS EXTERNAS EM 
ADOLESCENTES E JOVENS DE 10 A 24 ANOS NO MUNICÍPIO DE 

PORTO VELHO – RO 

 
Lucas Noronha de Alencar 

lucasnoronha.alencar@gmail.com 
Aldrin de Sousa Pinheiro 

aldrin.pinheiro@unir.br 
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 

 
RESUMO 

 
As causas externas ocupam o terceiro motivo mais frequente de mortes no 
Brasil, sendo a segunda posição na região Norte. Além de custos sociais, 
econômicos e emocionais na adolescência, são responsáveis também por 
traumatismos e sequelas que exercem grandes impactos, repercutindo nas 
famílias e sociedade. Adolescentes e jovens estão sujeitos a grande número de 
acidentes e violências. Este trabalho está vinculado ao projeto matriz “Estudos 
sobre morbidades em Rondônia”, cadastrado na Plataforma Brasil e obteve 
parecer favorável, registrado pela CAAE 46586315.9.0000.5300 CEP/UNIR. 
Trata-se de um estudo descritivo sobre internações de adolescentes e jovens 
(10 a 24 anos) no município de Porto Velho, com dados secundários do Sistema 
de Informação Hospitalar fornecidos pela Gerencia de Regulação e Controle dos 
Serviços de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia. As variáveis 
utilizadas foram: idade, sexo, cor, endereço, natureza da ocorrência, tipo de 
lesão resultante e localização por segmento corpóreo afetado. Observou-se que 
o ano de 2014 obteve o maior percentual de internações hospitalares por causas 
externas (26,33%). As mulheres apresentaram maiores índices no ano de 2013 
(5,94%) e os homens em 2014 (21,25%). Das faixas etárias observadas a mais 
atingida foi entre 20 a 24 anos (49,44%). A causa externa acidentes surgiu em 
primeiro lugar (75,40%) seguido por sequelas de causas externas de morbidade 
e de mortalidade (12,97%) e agressões (9,83%). No diagnóstico acidentes, a 
subdivisão acidentes de transporte apresentou (28,70%) e outras causas 
externas de traumatismos acidentais (71,30%) apareceram como duas maiores 
causas. Dentre os acidentes de transporte, o grupo motociclista traumatizado em 
um acidente de transporte aparece obteve maior número (16,59%). No 
segmento agressões, foi observado que as agressões por meio de disparo de 
arma de fogo de mão, foram as mais frequentes (56,35%) seguido por agressão 
por meio de objeto cortante ou penetrante (33,13%). As sequelas de causas 
externas de morbidade e mortalidade apresentaram plenitude em sua subdivisão 
(100%), totalizados em sequelas de causas externas não especificadas. Dos 
segmentos corpóreos mais afetados, foram encontrados membros inferiores e 
membros superiores e em relação ao traumatismo por região corpórea, 
aparecem cabeça e pescoço; e tórax. 
Palavras-chave: Causas externas. Morbidade. Adolescentes e Jovens. 
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RESUMO 

 
O conhecimento dos fatores de risco e do diagnóstico, além do manejo das 
infecções congênitas é relevante, pois se associam prejudicialmente aos recém-
nascidos (RN’s). Podem apresentar-se na forma aguda, precoce e de longa 
duração, mesmo que estejam assintomáticos ao nascimento. Ainda, podem 
causar lesões oculares irreversíveis com transtornos no desenvolvimento visual. 
Nesse contexto, é importante a análise das infecções na gestação relacionadas 
ao nível socioeconômico, o qual, somado às condições de habitação e 
saneamento, apresenta relação com a disseminação de infecções. Além disso, o 
pré-natal visa assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o 
nascimento de um RN saudável e sem impactos negativos à saúde materna. A 
presente pesquisa, vinculada ao projeto “Lactentes Com Infecção Congênita ou 
Fundoscópica”, teve como objetivo identificar e avaliar o perfil socioeconômico 
associado aos lactentes com infecções congênitas ou sorologias maternas 
positivas durante a gestação. O estudo de caráter prospectivo constituiu-se de 
35 lactentes avaliados na UTI neonatal e no berçário do Hospital de Base Dr. Ary 
Pinheiro e no ambulatório de oftalmologia da Policlínica Oswaldo Cruz. Para a 
caracterização socioeconômica, foram analisadas as variáveis maternas: 
escolaridade e renda familiar; do pré-natal: realização do acompanhamento, 
sorologia materna e tratamento; do lactente: presença de infecção congênita, 
realização de tratamento e a presença de lesão ocular. Quanto aos dados 
maternos, as maiores frequências foram: mães com oito anos ou menos de 
estudo (57,14%); renda familiar de até dois salários mínimos (57,14%); 
acompanhamento pré-natal (97,14%); sorologias positivas (94,11%) para 
toxoplasmose (59,3%), sífilis (37,5%) e rubéola (3,12%); tratamento materno 
(62,5%). Nos lactentes, a sorologia para toxoplasmose e sífilis positivaram 
22,86%; 75% destes foram tratados e 20% da amostra apresentou lesão ocular. 
A alta taxa de lactentes com sorologias positivas e com lesões oculares pode ser 
atribuída ao nível socioeconômico materno e ao manejo inadequado ou 
ausência do tratamento. Corrobora com isso, o fato de 71,5% das mães dos 
lactentes com lesões não terem tratamento empregado na gestação. Visto que o 
acompanhamento pré-natal foi amplamente realizado, é preciso continuidade no 
estudo para identificar possíveis falhas na prevenção e no tratamento das 
infecções gestacionais. 
Palavras-chave: Infecções Congênitas. Perfil Socioeconômico. Lesão ocular. 
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RESUMO 
 
Os efeitos imediatos e em longo prazo das infecções verticais representam 
importante problema de saúde pública, e os transtornos no desenvolvimento da visão 
afetam o processo de aprendizagem da criança e sua integridade, tanto física como 
psíquica, sendo fundamental a prevenção e identificação precoce. O tema do projeto 
é “Lactentes com infecção congênita ou sorologia materna reagente na gestação: 
correlação socioeconômica e fundoscópica”. Dentre as doenças infecciosas 
gestacionais responsáveis pelos danos oftalmológicos podemos citar: sífilis, rubéola, 
citomegalovírus, toxoplasmose, vírus da imunodeficiência humana. Estas se 
relacionam a prematuridade, baixo peso ao nascer, malformações, aborto e óbito 
fetal. O objetivo da pesquisa envolvia identificar a presença de infecções congênitas, 
e avaliar as alterações fundoscópicas nos lactentes infectados, correlacionando com 
a realização do tratamento. O estudo foi prospectivo e incluiu lactentes internados no 
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro ou encaminhados ao ambulatório da Policlínica 
Osvaldo Cruz. Os dados foram coletados em consulta oftalmológica do lactente e em 
entrevista com responsável. Na consulta foi realizados mapeamento da retina e 
preenchimento do questionário elaborado. Na amostra 32 mães tiveram sorologias 
positivas durante gestação, sendo destas 19 para toxoplasmose, 12 para sífilis e uma 
para rubéola. Dos 35 lactentes examinados, 16 apresentaram sorologia positiva, 
sendo que 8 para toxoplasmose e 8 para sífilis; 14 apresentaram negatividade e 5 
eram desconhecidos. Dessa forma, aproximadamente metade dos lactentes 
apresentou infecção congênita. Dos lactentes examinados, 20% apresentaram ao 
exame alteração ocular, destes 42,85% tinham sorologia positiva para toxoplasmose, 
42,85% para sífilis, e um apresentou negatividade sorológica. Observando o 
tratamento materno para as infecções encontrou-se que apenas 62% realizaram 
tratamento, sendo que 37% não. Com relação aos lactentes 71% receberam o 
tratamento, independe do resultado sorológico; dos que apresentaram positividade 
81,2 % realizaram tratamento e dos que eram negativos apenas 57,1% realizaram.  
Nos casos que apresentaram alterações oftalmológicas verificou-se que 71,5% 
destas mães não haviam realizado tratamento. A análise estatística das variáveis de 
tratamento, tanto materna quanto dos lactentes, e a presença de alterações 
oftalmológicas não mostrou associação, portanto o tratamento não preveniu o 
aparecimento das lesões retinianas nos lactentes, assim como também não reduziu a 
gravidade das lesões.     
Palavras-chave: Alterações oftalmológicas. Infecções congênitas. Retinocorioidite. 
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RESUMO 
 
A lesão renal aguda (LRA) é uma síndrome definida pela diminuição, em horas a 
dias, da taxa de filtração glomerular (TFG), o que resulta num considerável 
desequilíbrio hidroeletrolítico. Sua fisiopatologia gira em torno de um processo 
inflamatório que pode ser desencadeado, principalmente, por duas etiologias 
distintas: isquemia e sepse. Esta última é o objetivo de estudo deste trabalho. 
Para isso, administrou-se anestesia de Ketamina-Xilazina em camundongos 
(230ul da solução final para cada animal) e, logos após, utilizou-se a técnica de 
ligação e perfusão do ceco (CLP) a fim de induzir sepse nos animais do grupo 
experimental. Para isso, com uma linha cirúrgica, realizou-se a ligação desta 
região e, com o auxílio de uma agulha 23G, realizaram-se três furos no ceco de 
cada camundongo. Então, o abdômen foi fechado, os animais foram mantidos 
aquecidos e foram observados até a completa recuperação da anestesia.  As 
coletas de sangue dos camundongos (cerca de 600 uL da aorta abdominal de 
cada indivíduo) foram realizadas, com exceção do grupo normal, em três tempos 
distintos: 24h, 48h e 72h. Em seguida, realizaram-se as dosagens bioquímicas 
dos seguintes componentes: ureia (via método colorimétrico) e creatinina (via 
método de Jaffé modificado). Os resultados desses exames revelaram 
alterações desses dois principais marcadores da lesão renal aguda. Via análises 
estatísticas, observaram-se que as alterações dos valores de creatinina só 
tiveram associação causal com a sepse nas coletas de 48h. Enquanto isso, a 
dosagem de ureia não teve associação causal com nenhum caso de sepse nos 
três tempos de coleta. Logo após, realizou-se a investigação microbiológica, via 
coleta de material da cavidade abdominal e da região peritoneal, para verificar 
quais espécies bacterianas são encontradas na sepse polimicrobiana 
desenvolvida nessa população de animais estudada. Observou-se, em todas as 
amostras de 48h que sofreram sepse, presença da bactéria Escherichia coli que, 
em consonância com a literatura científica pesquisada, é o principal patógeno 
presente em casos de sepse. Assim sendo, por intermédio deste trabalho, 
evidencia-se a necessidade de existência de mais estudos que tenham o 
objetivo de elucidar os processos fisiopatológicos envolvidos na lesão renal 
aguda secundária à sepse. 
Palavras-chave: Lesão renal aguda. Sepse. Escherichia coli. 
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RESUMO 

 
O objetivo desta pesquisa foi investigar a qualidade de vida dos acadêmicos 
da Universidade Federal de Rondônia, como componentes do perfil de estilo 
de vida. A ferramenta utilizada na pesquisa foi questionário “Perfil de estilo 
de vida”. A pesquisa contou com a participação de 509 acadêmicos com 
idade entre 18 e 64 anos, sendo 60,31% da amostra formada por mulheres 
e 39,69% por homens, os alunos responderam questões sobre seu 
comportamento pessoal. Os resultados foram: (a) Atividade Física – Alerta 
(A) 46,17%, Pode Melhorar (PM) 41,06%, Vá em Frente (VF) 12,77%; (b) 
Alimentação – (A) 24,56%, (PM) 52,26%, (VF) 23,18%; (c) Controle de 
Estresse – (A) 25,74%, (PM) 53,05%, (VF) 21,22%; (d) Comportamento 
Preventivo – (A) 7,86%, (PM) 38,31%, (VF) 53,83%; (e) Relacionamento 
Social – (A) 6,85%, (PM) 36,15%, (VF) 56,97%; Foi possível observar que 
na atividade física há uma predominância maior de acadêmicos no estágio 
de alerta, havendo a necessidade de práticas de atividade física. Na 
alimentação, há maior número de participantes no estágio de pode 
melhorar, também indicando necessidade de mudanças nos hábitos 
alimentares. No controle de estresse identificou-se que mais da metade dos 
participantes possuem índices não desejáveis, havendo a necessidade da 
descoberta da origem do estresse para que medidas preventivas sejam 
tomadas. No comportamento preventivo a maioria dos participantes possui 
comportamentos seguros, sendo classificados em vá em frente. E no 
relacionamento social obtivemos no resultado vá em frente mais da metade 
dos participantes, resultados de significância positiva. Nesse estudo, 
considerou-se que a aplicação de questionário, que avalia o estilo de vida 
com uma interação com o pesquisado de modo digital pode possibilitar 
mensurar as condições vida dos alunos em relação aos hábitos e fornecer o 
resultado da avaliação de forma imediata, podendo despertar para uma 
reflexão da situação atual e planejamento de ações para melhorar os itens 
que não estiverem favoráveis à saúde e qualidade de vida da pessoa. 
Palavras-chave: Qualidade de vida. Estudantes. Estilo de vida. 
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RESUMO 
 

Maytenus guianensis é uma planta amazônica utilizada de forma empírica 
na região, devido a suas propriedades farmacológicas. Contudo, sua 
eficácia e segurança necessitam de comprovações científicas, sendo 
oportunos estudos avaliando os bioativos presentes na espécie como novos 
compostos microbicidas e seu grau citotóxico em células de mamíferos. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro a ação do isolado CAC-10 
e frações EAC, EEC e EHC da espécie M. guianensis sobre bactéria E. coli 
(ATCC e Patogênica), bem como perfil de citotoxicidade em macrófagos 
J774. Isolados de CAC-10, EAC, EEC e EHC foram diluídos em 1000, 500, 
250, 100, 50 e 25 µg/mL. Cepas de E. coli (ATCC e Patogênica) foram 
inoculadas em meio líquido TSB e ajustadas a escala de 0,5 McFarland. As 
bactérias foram semeadas em meio de cultura Müeller-Hinton com posterior 
aplicação das técnicas de disco e poço difusão. Como controle negativo 
DMSO e controle positivo Imipinem. As placas foram levadas em estufa à 
37ºC por 24/horas. O teste de citotoxicidade foi realizado em células J774 
em concentrações 100, 50, 25 µg/ml pela técnica MTT e a densidade óptica 
foi determinada em leitor de microplacas (Bio-Tek, Elx800) a 540nm. A 
fração EHC não apresentou atividade satisfatória contra cepa de E. coli 
ATCC e patogênica em ambas a técnicas microbiológicas. Entretanto as 
frações EAC e EEC, bem como o isolado CAC-10 se mostraram 
potencialmente ativas contra cepas de E. coli ATCC e patogênica, com 
halos inibitórios acima de 8mm, nas concentrações de 1000 e 500 µg/ml. 
Dentre as frações, EHC na concentração 100, 50 e 25µg/mL e EAC com 
100µg/mL apresentaram efeitos citotóxicos contra linhagens de células 
J774. Entretanto CAC10 (IC50: 122.6), EAC (IC50:67.8) e EEC (s/IC50: 
proliferação) nas concentrações de 100, 50 e 25µg/mL não apresentaram 
expressiva porcentagem de lise celular sobre macrófagos J774. As 
substancias da espécie M. guianensis apresentaram ação microbicida sobre 
E. coli patogênica em elevadas concentrações, entretanto baixa toxicidade 
sobre células mononucleares J774. Estes resultados, apesar de 
preliminares, indicam a necessidade de novos estudos visando à 
identificação dos princípios ativos.   
Palavras chave: Maytenus guianensis. Escherichia coli. Extratos 
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RESUMO 
 
A adolescência é um período de transitoriedade dos aspectos físicos e 
biológicos. Ela consiste no período que compreende dos 10 aos 19 anos de 
idade. A partir do momento que descobre que está grávida a adolescente 
vê-se a frente de duas crises: a da adolescência e da maternidade. As taxas 
de gravidez na adolescência é um problema de saúde pública não resolvido 
e estima-se que, no Brasil, 10,9% das jovens de 15 a 19 anos tenham, ao 
menos, um filho. O presente plano de trabalho está vinculado ao projeto 
“Gravidez na adolescência: dimensão biológica e social”. Foi realizado 
estudo transversal com análise quantitativa e descritiva, no município de 
Porto Velho-RO, entre agosto de 2015 e julho de 2016. Primeiramente foi 
levantado um referencial teórico, prosseguindo com coleta de dados na 
Secretaria Municipal de Saúde, presentes no Sistema de Informações sobre 
Nascidos Vivos. A amostra foi constituída por partos de adolescentes com 
faixa etária de 10 a 19 anos. No estudo, foi evidenciado alto número de 
partos em adolescentes, variando taxas entre 25,1% e 21,8%. A maior parte 
(93,4%) tinha idade de 15 a 19 anos, com uma idade média de 17,26anos, 
eram solteiras e apresentavam de quatro a sete anos de estudo. Observa-
se que as taxas e gravidez na adolescência estão acima do cenário 
nacional. Em relação à idade, os resultados mostraram-se semelhantes a 
outros estudos. Ao analisar o estado civil foi observado discordância com 
outros estudos, uma vez que só apresentavas entre 12 e 18%. Tal fato 
possa ser explicado pela criação do termo união estável na declaração de 
nascidos vivos apenas em 2011. Quanto a escolaridade, evidenciou-se 
baixo índice de escolaridade. Essa conjuntura pode ser explicada por 
estudos que mostram que a gravidez pode transformar a perspectiva da 
adolescente, fazendo com que ela faça pausa temporária ou definitiva nos 
estudos. 
Palavras-chave: Evolução. Gestação. Adolescência. 
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RESUMO 

 
O projeto “Avaliação digital da qualidade de vida de estudantes da UNIR 
Porto Velho” utilizou questionário digital, desenvolvido com HTML. O HTML 
é estático e sem vida, isso faz com que ele seja apenas um exibidor de 
conteúdo, mas com a linguagem de programação PHP é possível deixar a 
página dinâmica e com vida, proporcionando uma interação entre o 
gerenciador da pagina com os usuários. Como o PHP roda no servidor, as 
tarefas ficam menos congestionadas. O Cliente pede uma página HTML do 
servidor e ele manda a página. O cliente submete os dados para o servidor 
que utiliza o script PHP e efetua a função. Esta função é a de enviar dos 
dados do formulário para o banco de dados e retornar um valor para o 
usuário. Para tornar o formulário disponível na web para que os alunos 
pudessem ter acesso ao mesmo, se fez necessário à hospedagem destas 
páginas PHP em um servidor WEB. Para se ter uma maior flexibilidade em 
relação à manutenção do ambiente, foi realizado criação de um link na 
página universidade, mais especificamente do departamento de educação 
física, apontando para um servidor web externo que oferece hospedagem 
gratuita e suporte a PHP e MySQL. Esse, de forma resumida, foi o processo 
seguido para informatizar os questionários da pesquisa. Desse modo se tem 
como resultado da pesquisa a disponibilização online uma ferramenta que 
possibilita avaliar, a qualquer momento, o estilo de vida. A pesquisa permite, 
aos participantes, conhecer o perfil de estilo de vida, viabilizando a reflexão 
a respeito da situação atual e a necessidade de modificações nos 
componentes: atividade física, alimentação, controle de estresse, 
relacionamentos, e comportamento preventivo. Verificou-se que a 
informatização de formulários para estudos na área da saúde possibilita 
atingir um elevado número de participantes de forma rápida fornecendo 
automaticamente ao participante conhecimento a respeito da sua própria 
avaliação realizada a partir dos dados informados; beneficia  também aos 
pesquisadores, que de posse dos dados podem compila-los transformando-
os em diversos níveis de informações e estatísticas, pois estes dados 
sempre estarão à disposição, armazenados em um banco de dados para 
compilação e analise estatística. 
Palavras-chave: Informatização. Estilo de vida. Saúde. 
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RESUMO 

 
A presente pesquisa faz parte do Projeto PIBIC Linguagem na Afasia e visa 
descrever os gestos observados num sujeito afásico engajado em interação 
dialógica. Na literatura neurolinguística ou afasiológica pouco se pesquisou 
sobre os gestos do sujeito afásico, já que o interesse do afasiólogo ou 
linguista é a linguagem do sujeito que apresenta algum distúrbio de 
linguagem decorrente de lesão cerebral. Para discutir os gestos, recorro ao 
filósofo Merleau-Ponty, para quem o corpo encarna a subjetivação do “EU” 
dando significação ao gesto. Para discutir a afasia e o sujeito com afasia, 
tomamos como base a Neurolinguística Discursiva e seu ferramental 
teórico-metodológico. Os dados foram coletados no Centro de Reabilitação 
de Rondônia (CERO) e são relativos ao sujeito que identificamos como GA. 
Mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, as 
interações com GA foram gravadas em vídeo. Além da primeira entrevista, 
de apresentação, foram realizadas brincadeiras em que o objetivo era a 
nomeação de objetos: GA apalpava objetos que estavam dentro de uma 
sacola preta e tinha a tarefa de dizer o que eram esses objetos e o jogo da 
memória. Foi feita a transcrição microgenética dos dados, a fim de que se 
possa acompanhar a descrição minuciosa dos gestos e falas dos 
interlocutores envolvidos no diálogo. Observamos que mesmo com o 
distúrbio da linguagem, o sujeito GA resolve suas dificuldades linguísticas, 
transformando suas palavras em gestos. Merleau-Ponty demonstra que os 
sentidos dos gestos não são dados, entretanto são compreendidos, e que a 
correlação entre o emissor e o receptor deve ser recíproca, sendo as 
intenções e os gestos legíveis para conduta de ambos. Morato afirma que 
uma relação entre linguagem e cognição solicita a construção do sentido 
que não se dá de maneira subjetivada, e que existem vários fatores entre o 
significar e o compreender. 
Palavras-chave: Afasia. Gestos. Neurolinguística Discursiva. 
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RESUMO 
 

Amazônia possui uma grande diversidade de plantas medicinais, como por 
exemplo, Maytenus guinensis utilizada de forma empírica pela população 
regional contra diversas patologias, pode se tornar uma possível ferramenta 
quando avaliadas sobre infecções bacterianas, como, por exemplo, Serratia 
marcescens. Entretanto diversos estudos devem ser realizados para verificar 
sua atividade farmacológica e citotóxica sobre o hospedeiro.  Assim, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar in vitro a ação dos extratos isolados CAC-10, EAC, 
EEC e EHC da espécie M. guianensis sobre bactéria S. marcescens (ATCC e 
Patogênica), bem como perfil de citotoxicidade em macrófagos J774. Isolado 
CAC-10 e frações EAC, EEC e EHC foram diluídos em 1000, 500, 250, 100, 50 
e 25 µg/mL. Cepas de S. marcescens (ATCC e Patogênica) foram inoculadas 
em meio líquido TSB e ajustadas a escala de 0,5 McFarland. As bactérias foram 
semeadas em meio de cultura Müeller-Hinton com posterior aplicação das 
técnicas de disco e poço difusão. Como controle negativo DMSO e controle 
positivo Imipinem. As placas foram levadas em estufa à 37ºC por 24/horas. O 
teste de citotoxicidade foi realizada em células J774 em concentrações 100, 50, 
25 µg/ml pela técnica MTT e a densidade óptica foi determinada em leitor de 
microplacas (Bio-Tek, Elx800) a 540nm. Não foram evidenciados halos de 
inibição bacteriana em ambas as técnicas e concentrações, apenas nos 
controles positivos (22cm de diâmetro). Dentre as frações, EHC na concentração 
100, 50 e 25µg/mL e EAC com 100µg/mL apresentaram efeitos citotóxicos 
contra linhagens de células J774. Entretanto CAC10 (IC50: 122.6), EAC 
(IC50:67.8) e EEC (s/IC50: proliferação) nas concentrações de 100, 50 e 
25µg/mL não apresentaram expressiva porcentagem de lise celular sobre 
macrófagos J774. O isolado e frações da espécie M. guianensis não 
apresentaram ação microbicida sobre bactérias padrão ATCC e multirresistentes, 
entretanto os mesmos demosntraram baixa toxicidade sobre células 
mononucleares J774. Apesar de diversos trabalhos demonstrarem que M. 
guianensis apresenta ação microbicida sobre bactérias gram-positivas e 
negativas, nossos resultados preliminares, indicam a atividade evolutiva e 
multirresistente da espécie S. marcescens. Novos estudos visando à 
identificação dos princípios ativos, bem como a possível utilização conjunta aos 
medicamentos já utilizados na clínica médica são necessários. 
Palavras-chave: Bactéria. Fitoterápico. Extratos.   
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RESUMO 

 
A efetividade e segurança da capacidade microbicida da planta amazônica 
Maytenus guianensis utilizada de forma empírica pela população regional contra 
diversas patologias, pode se tornar uma possível ferramenta quando avaliadas 
sobre infecções bacterianas, como por exemplo Klebsiella pneumoniae. 
Entretanto diversos estudos devem ser realizados para verificar sua atividade 
farmacológica e citotóxica sobre o hospedeiro. Assim, o objetivo deste trabalho 
foi avaliar in vitro a ação dos extratos isolados CAC-10, EAC, EEC e EHC da 
espécie M. guianensis sobre bactéria Klebsiella pneumoniae (ATCC-2322 e 
Patogênica- 109), bem como perfil de citotoxicidade em macrófagos J774. 
Isolado CAC-10 e frações EAC, EEC e EHC foram diluídos em 1000, 500, 250, 
100, 50 e 25 µg/mL. Cepas de K. pneumoniae (ATCC e Patogênica) foram 
inoculadas em meio líquido TSB e ajustadas a escala de 0,5 McFarland. As 
bactérias foram semeadas em meio de cultura Müeller-Hinton com posterior 
aplicação das técnicas de disco e poço difusão. Como controle negativo DMSO  
e controle positivo Imipinem. As placas foram levadas em estufa à 37ºC por 
24/horas. O teste de citotoxicidade foi realizada em células J774 em 
concentrações 100, 50, 25 µg/ml pela técnica MTT e a densidade óptica foi 
determinada em leitor de microplacas (Bio-Tek, Elx800) a 540nm. O isolado 
CAC-10 e as frações EAC e EEC na concentração de 1000µg apresentaram 
halo de inibição de 12 mm, contra a cepa não patogênica de K. pneumoniae 
utilizando a técnica de poço difusão. Técnica disco difusão, não apresentou 
resultados significativos. Dentre as frações, EHC na concentração 100, 50 e 
25µg/mL e EAC com 100µg/mL apresentaram efeitos citotóxicos contra 
linhagens de células J774. Entretanto CAC10 (IC50: 122.6), EAC (IC50:67.8) e 
EEC (s/IC50: proliferação) nas concentrações de 100, 50 e 25µg/mL não 
apresentaram expressiva porcentagem de lise celular sobre macrófagos J774. 
Os isolados da espécie M. guyanensis demonstraram ação microbicida contra K. 
pneumoniae não patogênica em elevadas concentrações, entretanto baixa 
toxicidade sobre células mononucleares J774. Estes resultados, apesar de 
preliminares, indicam a necessidade de novos estudos visando à identificação 
dos princípios ativos, bem como a possível utilização sinérgica aos 
medicamentos já utilizados na clínica médica. 
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RESUMO 

 
Essa pesquisa está inserida no Projeto PIBIC Afasia na Linguagem e 
apresenta uma abordagem crítica em relação ao diagnóstico e à 
classificação de pessoas com afasia realizados por fonoaudiólogos. Para 
tanto, entrevistamos fonoaudiólogas atuantes no Centro de Reabilitação de 
Rondônia (CERO) e na Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas 
e avaliamos em que termos a identificação da lesão cerebral ou observação 
do comportamento linguístico contribuem para a avaliação e terapia do 
sujeito afásico. No âmbito da Neurolinguística Discursiva, a afasia é vista 
como uma questão social, não somente linguística, tendo em vista que o 
sujeito afásico se movimenta tanto na língua quanto na sociedade. Fatores 
psicossociais são determinantes na recuperação do sujeito com diagnóstico 
de afasia, por isso investigamos como fonoaudiólogos atuam na reabilitação 
de sujeitos afásicos. Os profissionais entrevistados, por estarem no meio 
acadêmico e, ao mesmo tempo, manterem uma atividade clínica, 
mostraram-se empenhados no trabalho que é desenvolvido, entretanto 
ainda estão às amarras das classificações e portanto, presos a testes-
padrão que impossibilitam o reconhecimento de um sujeito ativo no seu 
processo de comunicação social. A falta de sentido dessas tarefas exclui o 
interlocutor da situação de interlocução, um dos principais motivos do 
insucesso na avaliação clínica do sujeito afásico. Esse procedimento de 
testagem, a falta de contextualização das frases que o sujeito deve repetir, 
memorizar, avaliar, segmentar etc. e a necessidade do diagnóstico são 
processos comuns na avaliação da linguagem de sujeitos afásicos. Isso 
porque a classificação tipológica exclui os processos envolvidos nas 
dificuldades do sujeito afásico e não fornece instrumentos para abordá- los 
na reconstrução de sua linguagem. 
Palavras-chave: Afasia. Avaliação de Linguagem. Neurolinguística 
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RESUMO 

 
Em busca de estudos mais específicos em regiões endêmicas com atletas 
de alto rendimento, foi realizado na cidade de Porto Velho o presente 
trabalho que tem como objetivo principal “Avaliar o desempenho físico dos 
atletas de esportes de combate com história de anemia e infecção por 
malária”. Os objetivos específicos da pesquisa foram: 1) Identificar os 
atletas de esportes de combate com história de anemia e malária; 2) 
Verificar o desempenho físico dos atletas de esportes de combate nas 
qualidades físicas fundamentais para prática esportiva; 3) Comparar o 
desempenho físico dos atletas de esportes de combate com história de 
malária e anemia com aqueles considerados sadios; 4) Analisar o estado de 
saúde dos atletas de esportes de combate com história de malária e 
anemia. A malária como doença infecciosa é acompanhada por uma anemia 
leve a moderada, regiões endêmicas como a Amazônica, estudos apontam 
para os altos índices de um tipo de anemia relacionada ao déficit de 
nutrientes, denominada Anemia Ferropriva. Portanto os atletas de regiões 
endêmicas com histórico de malária podem encontrar-se vulneráveis a 
terem anemia ferropriva. O anterior exposto poderia prejudicar o 
desempenho atlético, uma vez que não se pode planejar um satisfatório 
desempenho físico, tático e técnico esportivo sem considerar o estado de 
saúde do atleta (Gomes, 2013), principalmente se ambas as doenças se 
desenvolverem concomitantemente. Para a análise das variâncias das duas 
amostras utilizou-se o teste-f e para as análises das médias de ambas as 
amostras foi utilizado o Teste-t. Considerou-se o nível de significância de 5% 
(p<0,05). O estudo foi realizado em 21 atletas masculinos com histórico de 
malária e anemia, 27 atletas masculinos sadios, 14 atletas femininas com 
histórico de malária e anemia, e 20 atletas femininas sadias. Os resultados 
do estudo apontam para diferenças significativas no desempenho físico dos 
atletas, observando-se melhores resultados em atletas sadios. 
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RESUMO 
 

O objetivo prático da presente pesquisa foi verificar o sentimento dos 
apenados diante da atuação dos representantes e a fidelidade da 
representação. Como objetivos de conhecimento buscou-se identificar se os 
representantes reproduziam os mesmos sintomas físicos e psíquicos dos 
representados e, averiguar as mudanças ocorridas no sistema familiar dos 
apenados que passaram pelo processo terapêutico da Constelação 
Familiar, criado por Bert Hellinger. A pesquisa foi realizada durante 
aproximadamente um ano, com encontros semanais, de quatro horas de 
duração, na Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e 
Egresso/ACUDA. A ONG utiliza terapias alternativas, laborterapias e 
trabalhos psicoterapêuticos, com objetivos da ampliação da consciência de 
encarcerados, possibilitando a reintegração social dos mesmos. A linha de 
pesquisa foi a pesquisa ação. Para a coleta dos relatos dos 11 
colaboradores e seus representantes, utilizou-se a entrevista 
semiestruturada e centrada no entrevistado, gravadas em áudio, transcritas 
e transcriadas. Para a análise dos dados utilizou-se os pressupostos de Carl 
Ransom Rogers em suas análises de pesquisas. Foram elencados 
elementos significativos em cinco categorias: emaranhados, conflitos, 
vivências no campo, reconciliação e mudanças. Observou-se que todos os 
encarcerados apresentaram mudanças significativas internas, bem como 
relacionadas ao sistema familiar. A maior parte dos encarcerados colocou 
em campo questões familiares e somente alguns se permitiram trabalhar 
com suas vítimas. Os representantes constataram emoções, sentimentos e 
reações físicas não-pertencentes a eles. Assim, concluiu-se que a 
Constelação Familiar, como proposta de intervenção terapêutica no sistema 
penal, no meio carcerário, pode contribuir com a reintegração social dos 
apenados, pois proporciona autoconhecimento, crescimento pessoal, 
compreensão das consequências de seus crimes e, consequentes 
mudanças nas suas atitudes e no sistema familiar conforme depoimentos. 
Palavras-chave: Constelação familiar. Encarcerados. Reintegração social. 
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RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: No mundo todo, o Vírus da Imunodeficiência Humana-HIV, 
contabilizou 35,3 milhões de pessoas infectadas. No Brasil, até 2015, foram 
notificados 798,366 casos, e a região Norte corresponde 5,7% desse total. Em 
2011, Porto Velho (RO) ocupou o 7º lugar no ranking das capitais com maiores 
incidências de Aids. OBJETIVOS: Levantar o perfil sociodemográfico e 
comportamental de usuários do Serviço (SAE/POC) em Porto Velho, de agosto 
de 2015 a julho de 2016; identificar os subtipos do HIV-1 circulantes nos 
usuários vivendo com HIV/Aids; identificar as morbidades oportunistas e os 
fatores de risco associados aos subtipos do HIV ou à progressão para Aids, 
durante o período estudado. METODOLOGIA: Estudo exploratório documental, 
de Atendimento Especializado da Policlínica Estadual Oswaldo Cruz 
retrospectivo com dados secundários dos prontuários. As etapas do estudo  
constitui-se em: listagem e seleção dos prontuários dos usuários do SAE/POC 
com resultados de subtipagem do HIV de 2010 a 2015, conforme critérios de 
inclusão; transferência dos dados para o formulário padrão adaptado; análise e 
interpretação e apresentação dos resultados em tabelas com frequências 
absoluta e relativa. A pesquisa é parte do projeto matriz “Estudo sobre 
morbidades em Rondônia” parecer nº 1.205.923, aprovado em 28.08.2015. 
RESULTADOS/DISCUSSÃO: O perfil constitui-se de usuários do sexo masculino 
(54,55%), faixa etária de 40 anos ou mais (63,64%), ensino médio completo 
(36,36%), raça/cor branca (45,45%), solteiro (36,36%) e alguns com renda 
inferior a 1 salário mínimo (18,18%). Estes resultados são equiparáveis aos 
demais estudos nacionais. O perfil comportamental foi: heterossexual (27,27%), 
UDI (9,09%), não fazem uso de preservativo após o diagnóstico (18,18%). O 
subtipo prevalente foi o B (72,73%), assim como ocorre no Brasil. Houve grande 
ocorrência de infecções oportunistas durante o tratamento (81,82%) e abandono 
devido aos efeitos colaterais (63,64%). CONCLUSÃO: Nesse estudo, prevaleceu 
o subtipo B do HIV nos usuários do SAE/POC. Nos registros dos prontuários 
existem grande ocorrência de infecções oportunistas e abandono de tratamento, 
relacionados aos efeitos colaterais/tratamento ineficaz. Entretanto, destaca-se a 
ausência de registro de muitas informações relevantes, que prejudica a 
qualidade e efetividade da atenção à saúde do usuário, principalmente no que 
diz respeito adesão ao tratamento.   
Palavras-Chave: HIV-1. Perfil. Subtipos. 
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RESUMO 

 
A adolescência é um período de transitoriedade dos aspectos físicos e 
biológicos. Ela consiste no período que compreende dos 10 aos 19 anos de 
idade. A partir do momento que descobre que está grávida a adolescente 
vê-se a frente de duas crises: a da adolescência e da maternidade. As taxas 
de gravidez na adolescência é um problema de saúde pública não resolvido 
e estima-se que, no Brasil, 10,9% das jovens de 15 a 19 anos tenham, ao 
menos, um filho. O presente plano de trabalho está vinculado ao projeto 
“Gravidez na adolescência: dimensão biológica e social” e tem como 
objetivo principal estudar a reincidência de gestação na adolescência de 
2003 a 2013 em Porto Velho-RO. Foi realizado estudo transversal com 
análise quantitativa e descritiva, no município de Porto Velho-RO, entre 
agosto de 2015 e julho de 2016. Primeiramente foi levantado um referencial 
teórico, prosseguindo com coleta de dados na Secretaria Municipal de 
Saúde, presentes no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. A 
amostra foi constituída por partos de adolescentes com faixa etária de 10 a 
19 anos, divididas em dois grupos de faixas etárias, um de menores de 15 
anos e o outro de adolescentes de 15 a 19 anos. Quando se trata da 
recorrência de gestação na adolescência, não há registro nos bancos de 
dados entre os anos de 2006 e 2010. Em 2011, foram 8 gestações 
recorrentes. Em 2012, cinco. Em 2013 e 2014, seis, caindo para duas 
gestações em 2015. Nos anos de 2013 e 2015, houve um caso de gestante 
que chegou a ter mais de sete gestações anteriores, fato muito 
preocupante. 
Palavras-chave: Reincidência. Gestação. Adolescência. 
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RESUMO 
 

O tambaqui é uma espécie nativa da Amazônia que apresenta alto 
desempenho em criação intensiva, sendo a mais cultivada na Região Norte 
do Brasil. São escassas as informações sobre a taxa de alimentação 
adequada, para maior aproveitamento do alimento e produtividade. O 
estudo foi realizado na Piscicultura da Universidade Federal de Rondônia de 
maio a julho de 2016, totalizando 44 dias. Objetivou-se avaliar o efeito de 
diferentes taxas de arraçoamento sobre o desempenho de tambaquis, 
Colossoma macropomum, na fase de crescimento. Foram utilizadas 15 
hapas, repetições, em tanques escavados, estas foram confeccionadas com 
tela galvanizada e revestida com PVC com área de 50 m2, e 1,64 de 
profundidade. Utilizaram-se 225 exemplares de tambaquis com peso 
corporal médio inicial de 543,07 ± 31,05 g, distribuídos em delineamento 
inteiramente casualizado em cinco taxas de alimentação (1,0; 1,4; 1,8; 2,2 e 
2,6 % do peso corporal) e três repetições na densidade de 15 peixes por 
hapa. As variáveis, peso corporal final e ganho de peso total não foram 
influenciadas pelas diferentes taxas de alimentação apresentando valores 
médios de 706 e 168 gramas (P>0,05). A conversão alimentar aparente 
apresentou média de 3,17, variando de 1,81 a 4,61, das taxas de menor 
para a de maior fornecimento de ração, 1,0 e 2,6 % do peso corporal, 
respectivamente. As taxas de alimentação não influenciaram no 
desempenho produtivo e nas medidas biométricas dos tambaquis, durante o 
período de avaliação, sendo recomendada a menor taxa de arraçoamento 
devido a melhor conversão alimentar.  
Palavras-chave: Desempenho. Manejo Alimentar. Taxas. 

  



63 
 

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

PIBIC/UNIR/CNPq-2015/2016 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

ESTUDO FENOLÓGICO EM PLANTAS MATRIZES LOCALIZADAS EM 

MATA CILIAR E CRIAÇÃO DA CARPOTECA E GERMOTECA 

 
Adeisany Stephany Ramos Machado  

adeissanystephany@hotmail.com 
Kenia Michele de Quadros Tronco  

kenia.tronco@unir.br 
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR  

 
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 fenológico de espécies que 
ocorrem em áreas de mata ciliar, selecionando plantas matrizes para o 
estudo da fenologia. No estudo foram analisados os eventos de maneira 
qualitativa quanto a presença e ausência dos eventos e qualitativamente 
avaliando a intensidade de ocorrência. Foram mapeadas cinqüenta e sete 
espécies, pertencentes a vinte e oito famílias, que floresceram, frutificaram 
ou renovaram as folhas durante o período de estudo, destas, cinqüenta e 
três floresceram, cinqüenta e três frutificaram e seis apenas renovaram a 
folhagem. Em geral ocorreram duas estações de floração a de agosto á 
novembro e de dezembro á fevereiro que são períodos de transição, da 
estação seca para chuvosa e chuvosa para seca. A frutificação ocorreu ao 
longo de todo o ano, tanto no primeiro semestre como no segundo, porém 
ocorreu com maior intensidade no segundo semestre, onde é o período de 
transição da estação chuvosa para seca na região, os meses de julho á 
setembro foram os meses de pico de frutificação, porém os meses de 
dezembro á março também apresentaram elevado número de espécies 
frutificando. Os frutos e sementes coletados foram armazenados no 
laboratório de botânica e silvicultura localizado na fazenda experimental da 
Universidade Federal de Rondônia, os frutos carnosos foram colocados em 
potes e imersos em álcool e então armazenados em geladeira, e os secos 
foram armazenados em saco de papel.  
Palavras-chave: Mata ciliar. Floração. Frutificação.  
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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 o desmatamento das propriedades rurais da Zona de 
Amortecimento 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 da biodiversidade e da paisagem, além de assegurar o bem-estar 
das populações humanas. Contudo, o que se observa é que estas áreas estão 
cada vez mais ambientalmente degradadas, pouco efetivas e pressionadas, 
tornando-se de grande relevância estudos que envolvam essa temática. Pôde-se 
quantificar elevados percentuais de desmatamento nas propriedades localizadas 
na Zona de Amortecimento da Resex, sendo 110 propriedades com 100% de 
desmatamento, 443 com percentual de desmatamento superior a 50% e 432 
inferiores a 50%. Estes percentuais elevados podem ser determinantes para o 
comprometimento da integridade e causador de pressão, principalmente, nas 
porções sul/sudeste da Resex, no que se refere à biota. Evidenciando 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 destes espaços. Dentro desta perspectiva, fazem-se necessários 
trabalhos que venham conscientizar a população quanto à importância da 
manutenção deste ambiente para sua própria sobrevivência e os benefícios de 
sua conservação. Vale salientar, por fim, que uma Reserva Extrativista não se 
mantém apenas visando os aspectos ambientais, sem pensar na população do 
seu entorno na Zona de Amortecimento. No qual deve-se considerar todos os 
aspectos envolvidos, desde os biológicos, sociais, culturais e econômicos. Os 
resultados foram obtidos através do uso de geotecnologias, das imagens de 
satélite LANDSAT 8, resolução espacial de 30 metros, e dos Softwares SPRING, 
ArcGIS e Global Mapper, assim como consulta a Legislação Ambiental. 
Palavras-chave: Zona de Amortecimento. Desmatamento. Propriedades Rurais.  
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RESUMO 

 
A intensa exploração de espécies florestais na região Amazônica resultou 
em grandes áreas com sua vegetação natural modificada, e muitas 
espécies arbóreas em vias de extinção. Diante desses fatos, estudos 
voltados a projetos de recuperação de áreas degradadas são de vital 
importância, sendo que produção de mudas é um dos focos principais de 
pesquisas desses projetos. Portanto este trabalho teve como objetivo 
produzir mudas de espécies nativas da Amazônia por meio de sementes e 
miniestaquia, visando mudas de qualidade. Foi necessária a construção de 
um viveiro de silvicultura para a produção das mudas. Foram realizados 
estudos em sementes: analise de pureza, peso de mil sementes, índice de 
germinação, e a implantação do minijardim clonal em viveiro. As espécies 
Jacarandá mimoso e Jatobá mostraram germinação de 92%. Todas as 
espécies implantadas no minijardim clonal sendo essas, Jacarandá mimoso, 
Jatobá, Urucum, Paineira-rosa, Aroeira e Cerejeira, apresentaram indução 
de brotos. Foram produzidas as miniestacas das espécies Jacarandá 
mimoso, urucum, e Aroeira, sendo que a Aroeira apresentou 100% de 
mortalidade após 30 dias da confecção das miniestacas, já as espécies 
jacarandá mimoso e Urucum seguem em processo de enraizamento. Não 
foram realizadas as coletas das demais espécies pois as mesmas inda não 
apresentaram crescimento adequado dos brotos.  
Palavras-chave: Miniestaquia. Amazônia. Produção de mudas  
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RESUMO 

 
O presente trabalho teve por objetivo realizar estudo hidrobiogeoquímico do 
Fósforo, Cálcio, Magnésio e Potássio em igarapés de terra firme na região do 
interflúvio entre os rios Madeira e Purus. O estudo foi realizado na estação 
ecológica do Cuniã, localizada entre os municípios de Porto Velho (RO) e 
Humaitá (AM). A metodologia de amostragem seguiu as diretrizes estabelecidas 
pelo Programa Pesquisa em Biodiversidade. Este estudo utilizou 18 parcelas 
aquáticas instaladas na rede de drenagem da microbacia do Apuniã, as quais 
medem 250 m de comprimento. As coletas foram realizadas em 3 pontos 
equidistantes da parcela (50, 150 e 250 m), sendo feitas as medições do pH, 
condutividade e oxigênio dissolvido, somente no ponto 150 m. As coletas das 
amostras foram feitas em janeiro de 2016. Para as quantificações dos íons foi 
utilizado o Cromatógrafo de íons com detector de condutividade iônica, 
METROHM – 882 Compact IC plus. Para cada um dos três segmentos, foram 
realizadas medições morfométricas de largura total, efetivadas com o auxílio de 
uma trena graduada em centímetros, com esse mesmo instrumento aferiu-se a 
profundidade em cinco pontos independente da largura do igarapé de cada 
segmento. A categoria do substrato para cada uma das cinco medidas foi 
avaliada. A velocidade da correnteza foi obtida a partir da observação do tempo 
em que uma bola de plástico pequena levara para percorrer um metro, o 
procedimento foi repetido três vezes acompanhado das anotações, para que 
assim posteriormente fossem feitas as médias dessas triplicatas. Foram 
detectados gradientes espacialmente heterogêneos ao longo do gradiente 
hidrológico evidenciando variabilidade nas concentrações dos nutrientes 
estudados. As variáveis preditoras testadas para o Ca2+, não apresentaram 
relação significativa, dificultando seu entendimento, funcionamento e dinâmica. 
Para o Mg2+, os parâmetros físico-químicos, principalmente V.C, T, C e pH, 
influenciaram positivamente na relação da heterogeneidade espacial já para o 
K+ apenas C e pH. O F4 3- é fundamental para a produção primaria em 
ecossistemas aquáticos. A literatura destaca que suas concentrações são muito 
baixas sendo que seu consumo pelos plânctons corrobora para o seu 
decréscimo, o que parece fortalecer a relação montante-jusante.  
Palavras-chave: Fósforo. Cálcio. Magnésio. Potássio. igarapés de terra firme. 
interflúvio Purus-Madeira. PPBio. 
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RESUMO 

 
A água é uma das fontes essenciais para a vida e suas condições de 
potabilidade são primordiais para a saúde humana. O Brasil tem vantagens 
por dispor de abundantes recursos hídricos, mas os impactos causados 
pelo homem acabam por vulnerabilizar esse recurso natural. Assim, água é 
avaliada como própria para consumo quando seus parâmetros 
microbiológicos e físico-químicos consintam com limites impostos pela 
legislação, no caso, Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde. O 
presente trabalho objetivou quantificar coliformes totais e termotolerantes 
das águas de dez poços localizados no perímetro urbano do município de 
Presidente Médici e avaliar a interferência da sazonalidade nesses 
parâmetros. As amostras de água foram coletadas seguindo-se 
recomendações da FUNASA e a técnica empregada foi a do número mais 
provável. Os resultados para coliformes totais mostraram que todas as 
amostras estavam em desacordo com a Portaria nº 2914/2011, que 
estabelece que a água para consumo humano deve estar isenta desses 
microrganismos. A maior média anual para esse parâmetro foi obtida no 
poço 4: 3,76 log NMP/100ml. Os meses com maior incidência foram outubro 
de 2015, março e maio de 2016. A sazonalidade influenciou na quantidade 
de coliformes totais. Entre os períodos de seca e cheia houve diferença 
significativa (p<0,05), ficando caracterizado que no período chuvoso a 
incidência de termotolerantes foi maior. Possíveis falhas na construção e 
instalação dos poços expõem os usuários dessas águas a enfermidades. 
Há, portanto, necessidade de tratamento prévio dessas águas como 
filtração, fervura ou cloração.  
Palavras-chave: Coliformes. Potabilidade. Saneamento.  
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RESUMO 

 
A análise polínica do mel produzido em uma região permite a identificação 
de sua origem botânica, o que auxilia no desenvolvimento da atividade 
apícola na região, assim como de outras atividades de baixo impacto 
ambiental. Este trabalho teve como principal objetivo identificar os tipos 
polínicos presentes no mel de Apis mellifera coletado na Zona da Mata 
Rondoniense, para tanto, foram realizadas coletas mensais méis de abelhas 
Apis mellifera, entre setembro de 2015 e julho de 2016, no apiário 
experimental Moacir Ferreira Lima localizado na fazenda experimental da 
Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura. Em concomitância a 
este estudo, também foi realizado o levantamento botânico das espécies em 
floração, onde suas anteras foram retiradas e confeccionadas lâminas de 
microscopia pelo método direto. As colmeias apresentaram méis 
armazenados nos favos no período de Setembro a Janeiro, podendo ser, 
portanto, considerados meses de safra apícola. Já os meses 
compreendidos entre Fevereiro e Julho não foram constatados méis nas 
colmeias, podendo este período ser considerado como de entre safra de 
mel na região. Os méis foram armazenados no Laboratório de Horticultura 
Tropical e Apicultura da Universidade Federal de Rondônia para posterior 
análise de sua origem botânica. A partir das anteras retiradas das plantas 
em floração, confeccionaram-se lâminas de microscopia, onde foram 
adicionados exemplares de 92 espécies botânicas na palinoteca regional, 
contribuindo desta forma para o incremento das informações sobre os tipos 
polínicos presentes na Zona da Mata Rondoniense, o que poderá subsidiar 
estudos mais aprofundados da flora apícola e características botânicas das 
plantas encontradas na região amazônica.  
Palavras-chave: Tipos polínicos. Apicultura. Análise polínica 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq 
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RESUMO 

 
Sistemas agroflorestais (SAFs) são componentes produtivos de sistemas 
agroalimentares que, em uma mesma área, são manejadas espécies 
florestais, animais e/ou lavoura, sendo considerado um modelo em potencial 
para manutenção da diversidade e outros benefícios ecossistêmicos frente 
ao processo colonização da Amazônia. Assim, objetivou-se avaliar a 
etnobotânica, etnoconhecimento do manejo e uso múltiplo das espécies que 
compõem esses sistemas, sendo para isso utilizado metodologias 
participativas. Os sistemas foram implantados por iniciativa dos produtores e 
são manejados de forma tradicional, utilizando, especialmente, mão de obra 
familiar. Esse conhecimento do manejo agroflorestal acumulado pelos 
agricultores é transmitido a familiares e pessoas que visitam suas 
propriedades, na qual a manutenção destes sistemas se dá, entre outros 
fatores, pelos benefícios diretos e indiretos que estes proporcionam, tais 
como renda financeira, contemplação, bem estar e conservação dos 
recursos naturais. Constatou-se um total 72 etnoespécies, das quais 
Cupuaçu (Theobroma grandiflorum (Willd ex Spreng) Schum), Itaúba 
(Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. ex Mez.), Jambo do Mato (Bellucia 
grossularioides (L.) Triana) e Seringa (Hevea brasiliensis (HBK) M. Arg.) 
foram encontrados em ambos os sistemas, respondendo por 57% da área 
basal total e 60,3% dos indivíduos amostrados. O uso madeireiro foi o mais 
citado (48%), seguido pelo uso alimentar (18%) e alimentação da fauna 
(14%), sendo que os usos citados enquadram os SAFs nas quatro 
categorias de serviços ecossistêmicos definidos pela Avaliação 
Ecossistêmica do Milênio, caracterizando esse modelo produtivo como 
sustentável. Considera-se, portanto, que os SAFs englobam 
conhecimentos, aspectos ecológicos, sociais e humanos diversos e que as 
espécies que os compõem atendem destinações específicas dentro da 
propriedade. 
Palavras-chave: Agrobiodiversidade. Uso múltiplo. Manejo agroflorestal 
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RESUMO 

 
A Amazônia tem grande importância ambiental devido aos serviços que 
fornece, como regulação do clima e manutenção dos ciclos biogeoquímicos. 
No entanto, ainda há muitas incertezas quanto a sua influência no estoque 
de CO2 atmosférico. Desta forma, este estudo tem o objetivo de quantificar 
as variações temporais do fluxo de CO2 e do perfil vertical da concentração 
de CO2 em uma floresta tropical úmida na Amazônia Ocidental. A área de 
estudo está localizada na Reserva Biológica do Jaru, no estado de 
Rondônia. A vegetação é composta por Floresta Ombrófila Aberta. Os 
dados analisados foram obtidos através de uma torre pertencente ao 
Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera (LBA), sendo estes os 
fluxos de CO2 e o perfil da concentração de CO2 para os anos de 2010 e 
2015. O fluxo de CO2 no período noturno e diurno apresentou valores de 3 
e -12 µmol m-2 s -1, respectivamente, destacando que floresta absorveu 
mais CO2 do que liberou no período analisado (outubro a dezembro de 
2015), fato que corrobora a importância da floresta como sumidouro do 
carbono atmosférico. Ao analisar o perfil de concentração de CO2 nos anos 
de 2010 e 2015, observou-se uma diminuição do CO2 com a altura. Os 
menores valores do perfil da concentração de CO2 foram obtidos para o 
período seco no ano de 2010 e para o período seco-úmido no ano de 2015, 
variando da menor para a maior altura de 399 [398; 400] ppm a 373 [372; 
374] ppm e 484 [480; 488] ppm a 439 [438; 440] ppm, respectivamente. De 
forma geral, observou-se um aumento na concentração de CO2 no ano de 
2015 em relação a 2010, que pode ter sido acarretado pelo forte El Niño 
que afetou a região causando acúmulo de CO2.  
Palavras-chave: Perfil da concentração de CO2. Fluxos de CO2. Floresta 
Amazônica. 
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RESUMO 
 

Os aditivos incorporados às rações têm por objetivo promover melhorias 
fisiológicas e metabólicas, repercutindo em maior resistência aos fatores 
estressores, maior desenvolvimento e ganho de peso. Estudos das vilosidades 
intestinais e de micronúcleos em eritrócitos mostram-se eficientes para a 
comparação entre tratamentos e avaliação da saúde animal. Neste contexto e 
compondo o projeto “Estudo do uso da Virginiamicina e heterogeneidade de 
lotes como tecnologias ao sistema de produção do pirarucu em cativeiro”, 
objetivou-se avaliar a frequência de micronúcleos em eritrócitos e as vilosidades 
intestinais de pirarucus alimentados com ração contendo aditivo. O experimento 
foi desenvolvido na base de piscicultura Carlos Matiaze da Universidade Federal 
de Rondônia, Campus de Presidente Médici, de setembro a dezembro de 2015. 
Noventa e seis peixes pesando 7.400 ± 0,13 gramas foram distribuídos em 
hapas de 52 m², em delineamento inteiramente casualizado com dois 
tratamentos (0,0 e 75mg de virginiamicina/kg de ração), contendo 8 repetições 
cada. Foi colhido sangue de três peixes por hapa com auxílio de seringa 
contendo EDTA, confeccionadas três lâminas por indivíduo com esfregaço 
sanguíneo e coradas com corante panótico. A quantificação dos eritrócitos 
micronucleados deu-se da contagem de 1000 células por lâmina. Decorridas 24 
horas do abate, foram colhidas seis amostras do intestino de dez peixes de cada 
tratamento. As amostras foram mantidas em solução fixadora até posterior 
processamento no Laboratório Central de Pesquisa Animal (LCPA/DZO). Os 
animais que receberam o antibiótico apresentaram menor frequência de MN 
(P<0,05). A frequência nos dois grupos de estudo não é considerada alta, 
demonstrando que o meio de cultivo não possui condições ambientais de 
potencial genotóxico. As amostras intestinais autolizaram, tornando inviável o 
objetivo inicial deste estudo. Entretanto, realizou-se uma pesquisa complementar 
para avaliar o fenômeno ocorrido e caracterizar a graduação autolítica das 
estruturas intestinais. Observou-se que com duas horas após o abate há o 
desprendimento das vilosidades da mucosa e o rompimento de algumas destas. 
Conclui-se que o aditivo não apresenta genotoxidade, sendo recomendado para 
a melhoria do sistema fisiológico dos animais e a extrema importância da 
colheita imediata do intestino após o abate, para estudos relacionados com a 
mucosa e as vilosidades. 
Palavras-chave: Nutrição. Peixes carnívoros. Autólise.  
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RESUMO 

 
Em condições naturais, o solo encontra-se num estado estável no 
ambiente, mas o manejo inadequado causa degradação, principalmente da 
fração orgânica, comprometendo a sustentabilidade de sistemas agrícolas. 
Além de ser um importante componente do ecossistema, influenciando a 
qualidade do ar e da água. Atualmente, é crescente o interesse pelo 
potencial que o solo apresenta em sequestrar carbono e, 
consequentemente, contribuir para mitigar o efeito estufa. O estudo teve 
como objetivo avaliar os teores de carbono orgânico do solo, em duas 
profundidades de amostragem, em função de sistemas de preparo do solo 
com diferentes intensidades de revolvimento e com combinações de 
culturas, nas épocas da seca e das águas. O experimento teve três 
repetições por tratamento, dispostas em 2 48 parcelas medindo 5,4 x 11 m, 
totalizando uma área de 2.851,2 m .Os tratamentos foram dispostos em 
parcelas principais caracterizadas pelos preparos do solo e nas subparcelas 
os sistemas de culturas. O fator métodos de preparo e plantio do solo 
representou diferentes níveis de mobilização do mesmo e foram quatro: 
PRT – (preparo tradicional), PRA – (preparo alternativo), PDA – (plantio 
direto alternativo), e PDC – (plantio direto contínuo). O fator sucessão de 
culturas foram as diferentes combinações plantas (soja/feijão; soja/milho; 
milho/feijão e milho/milho). As avaliações de COS foram realizadas em 
outubro de 2015 e maio 2016, na camada de 0-10 e 10-20 cm. Houve uma 
tendência de maiores valores de COS na camada superficial do solo. O 
COS foi maior nos manejos onde o solo foi mais revolvido (PRA e PRT). A 
sucessão M/F foi a que apresentou os maiores valores de COS. 
Palavras-chave: Carbono. Fertilidade do solo. Indicadores biológicos.  
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RESUMO 
 

Em Rondônia, mais de 80% dos produtores de leite são classificados como 
pequenos e, a falta de tecnologias no manejo do rebanho, aliada ao 
transporte inadequado do leite, resultam em altas perdas e baixo valor 
agregado aos produtos lácteos. Estima-se que aproximadamente 50% das 
perdas de prenhez em bovinos estão associadas a doenças infecciosas, 
como a Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR) e Diarreia Viral Bovina (BVD). 
Estas doenças ocasionam redução na eficiência reprodutiva e prejuízos 
econômicos significativos à exploração pecuária. O objetivo desta pesquisa 
foi determinar a ocorrência do vírus da diarreia viral bovina (BVDV) e da 
rinotraqueíte infecciosa bovina (BoHV-1) em rebanhos leiteiros localizados 
na da zona da mata rondoniense. Foram avaliadas fêmeas bovinas (n=130) 
não vacinadas contra BoHV-1 e BVDV e com idade variando entre 0 e 24 
meses. Amostras de sangue foram coletadas dos animais selecionados da 
propriedade para determinação do perfil sorológico de infecções para BoHV 
- 1, BVDV, elas ainda foram submetidas à exames ginecológicos, incluindo 
a palpação retal e vaginoscopia. Os anticorpos neutralizantes contra o 
BoHV-1 e BVDV foram detectados pelo teste de soroneutralização de vírus 
em células renais bovinas. Os resultados para as fêmeas bovinas jovens, de 
0 a 24 meses, se apresentam da seguinte maneira: de um total de 130 
animais, distribuídos em 2 faixas etárias, de 0 a 12 (n=73) e de 12 a 24 
meses (n=57), mostraram taxas de 8% (n=6) e 19% (n=14) de animais 
soropositivos para BoVH-1 e 4% (n=2) e 44% (n=25) para BVDV, 
respectivamente. As duas faixas etárias juntas (0 a 24 meses), que 
caracterizam as fêmeas bovinas jovens, possuem um total 6,15% (n= 8) 
para BoHV- 1 e 30% (n=39) para BVDV. A taxa de animais que 
apresentaram pelo menos uma das doenças foi de 33,85% (n=44). Com os 
resultados pode-se concluir que a presença de animais soropositivos para 
Vírus da Diarreia Viral Bovina (BVDV) e do Herpesvírus Bovino tipo 1 
(BoHV- 1) está disseminada nas fêmeas bovinas leiteiras jovens da zona da 
mata rondoniense.  
Palavras–chave: Rinotraqueíte infecciosa bovina. Diarreia viral bovina. 
Rondônia  
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RESUMO 

 
O interesse no estudo da hematologia reptiliana tem aumentado e sua 
popularidade, provavelmente, se dá pela lucrativa produção de couro, 
animais de estimação devido o aumento da consciência sobre a 
biodiversidade e conservação desses animais. Para biologia da 
conservação e prevenção de zoonoses há a necessidade de análises 
laboratoriais através de hemograma, o que pode apontar anormalidades 
patológicas e perceber de forma precoce alterações que indicam diversos 
tipos de parasitoses e processos anêmicos diversos. Sendo suscetíveis a 
zoonoses, o homem, se expões a uma variedade de agentes infecciosos, 
cujo reservatório natural são outros animais, desta forma observa-se a 
necessidade de estudos que possam prever para prover ações que possam 
a vir colaborar com pesquisas direcionadas a prevenção de zoonoses. O 
presente trabalho tem como objetivo avaliar a morfologia das células do 
sangue e fazer identificação parasitária para a verificação da presença de 
hemoparasitas em répteis localizados no Munícipio de Porto Velho/RO. A 
metodologia utilizada foi a Pesquisa de Campo. Os dados foram 
interpretados com base em uma fundamentação teórica sólida com o 
desígnio de elucidar o problema pesquisado. Para tanto, foram utilizados 
dois métodos para captura dos répteis: método de armadilhas de 
interceptação "pitffaus" e o método Procura Visual Limitada por Tempo, no 
qual obtivemos mais sucesso. Após a captura foi feito o esfregaço 
sanguíneo, o qual após corado foi analisado no Laboratório de 
Quimioterapia e Cultura Celular- QuiCC/CIBEBI - UNIR. Foram coletados 13 
exemplares de répteis, entre eles serpentes e lagartos. As serpentes eram 
em sua maioria da família Colubridae e uma Boidae. Constatamos a 
presença de hemoparasitas na cobra Boidae, com uma prevalência alta de 
hemoparasitose; nas outras espécies não foi encontrado nenhuma presença 
de parasitas. Constatamos também a presença de micronúcleos em três 
espécies de répteis, sendo duas serpentes e um lagarto, o que pode indicar 
contaminação mercurial ou por agrotóxicos.  
Palavras-chave: Hemoparasitos. Réptil. Zoonoses. Ação antropogênica.  
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RESUMO 

 
A água é um dos recursos naturais essenciais à vida humana e ao equilíbrio 
dos ecossistemas, por isso torna-se de grande importância a realização de 
um balanço hídrico para refletir formas de garantir sua disponibilidade para 
todos. A presente pesquisa teve o objetivo de analisar a presença de 
coliformes totais e Escherichia coli na água subterrânea de pontos de 
captação, bem como os valores de temperatura, condutividade elétrica 
(CE), pH, turbidez e sólidos totais dissolvidos (TDS), nitrito, fósforo 
dissolvido e amônia no distrito de Nova Londrina, município de Ji-paraná – 
RO. A água foi coletada no mês de agosto/15 (período hidrológico 
representativo de seca) e fevereiro/16 (chuvoso) em 20 poços, com auxílio 
de garrafas plásticas e coletor específico, posteriormente acondicionados 
em caixas térmicas. A análise de turbidez ocorreu por meio de um 
turbidímetro de bancada. As análises de pH, temperatura, TDS e CE foram 
realizadas in loco utilizando uma sonda multiparâmetro. As análises de 
microbiologia foram desenvolvidas conforme o método descrito por APHA 
(1995). Os nutrientes, amônia, nitrito e fósforo foram determinados pelo 
método espectrofotométrico também descrito por APHA (1995) e o fluxo 
subterrâneo foi obtido pelo software Surfer 8.0 a partir da cota altimétrica e 
o nível estático dos poços. Dos parâmetros avaliados os que estiveram em 
desacordo com a legislação vigente foram o pH, 85% das amostras no 
período seco(média 5,44) estiveram em desacordo, e 55% no período 
chuvoso (média 5,82), e a turbidez sendo que 35% dos poços avaliados nos 
dois períodos estiveram em desconformidade, com médias de 11,17uT 
(seca) e 6,23uT (chuvoso). Com relação ao parâmetro microbiológico todos 
os pontos estiveram em desacordo com os valores estabelecidos pela 
portaria n° 2.914/11/MS e Resolução CONAMA n° 396/08. O fluxo 
subterrâneo não foi diferente entre os meses estudados, sendo sentido 
noroeste-sudeste. Os resultados apontam possível contaminação da água 
subterrânea por esgotos domésticos, agravada no mês representativo do 
período seco, sendo que a água em todos os poços se encontra imprópria 
para consumo humano sem um devido tratamento prévio.  
Palavras-chave: Poços. Poluição Hídrica. Fluxo subterrâneo.  
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RESUMO 
 

Na bovinocultura leiteira a eficiência da reprodução é um dos fatores de 
maior destaque para que os pequenos produtores tenham sucesso 
financeiro em seu investimento. Em Rondônia, mais de 80% dos produtores 
de leite são classificados como pequenos e, a falta de tecnologias no 
manejo do rebanho, aliada ao baixo padrão genético, longo intervalo entre 
partos e manejo sanitário inadequado, são fatores que contribuem para o 
baixo rendimento médio do rebanho e altas perdas econômicas. Aliado a 
esses fatores vem as enfermidades reprodutivas que são ignoradas pelos 
produtores muitas vezes por falta de conscientização e assistência técnica 
adequada em suas propriedades. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o 
desempenho reprodutivo de rebanhos bovinos de leite, constituído por 
fêmeas livres ou naturalmente infectadas com BoHV-1 e BVDV. O presente 
trabalho foi realizado na região da zona da mata de Rondônia, composta 
por 7 municípios onde foram avaliadas 383 fêmeas bovinas não vacinadas 
contra BoHV-1 e BVDV. Estes animais foram distribuídos em quatro 
categorias distintas: 0 -12 meses; 12-24 meses; 24-36 meses e; animais 
com idade superior a 36 meses e submetidos a exames sorológicos e 
ginecológicos, incluindo a palpação retal, vaginoscopia e diagnostico de 
gestação com auxílio de ultrassonografia em todas as fêmeas em idade 
reprodutiva. A frequência de animais soropositivos foi de 45% para BVD, e 
soronegativos foi de 55% para a amostra de 383 animais. Em relação ao 
BoHV-1, das 383 amostras analisadas observou-se frequência de 28 % de 
animais soropositivos e 72% soronegativos. Vários estudos mostram que 
doenças como a Diarreia Viral Bovina (BVD) e a Rinotraqueíte Infecciosa 
Bovina (IBR) trazem grande impacto econômico; estas duas enfermidades 
se mostram amplamente disseminadas no rebanho bovino de todo o país, 
não se mostrando diferente na pesquisa sorológica realizada neste trabalho.  
Palavras-chave: BVD. IBR. Rondônia  
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RESUMO 

 
A presente pesquisa teve como objetivo avaliar diferentes taxas de 
arraçoamento no cultivo de tambaqui, por um período de nove meses. 
Foram selecionados para o estudo 300 peixes, com peso médio inicial de 50 
g cada. Foram testadas quatro taxas de arraçoamento, sendo estas 0,5; 1,0; 
1,5 e 2,0% do peso vivo dos peixes ao dia. A ração utilizada no experimento 
foi a extrusada contendo 22% de proteína bruta. Os peixes foram 
distribuídos em quatro tratamentos com cinco repetições em tanques de 10 
m 2, totalizando 15 peixes por tanque. Foram realizadas biometrias 
quinzenais para a medição do peso (g) e comprimento (cm) dos indivíduos 
cultivados. Ainda, os parâmetros limnológicos dos tanques foram 
monitorados. Durante o experimento foi observado que até o terceiro mês 
de estudo, não houve diferença significativa entre os valores de peso e 
comprimento entre os tratamentos. No entanto, a partir desse período as 
variáveis de crescimento apresentaram diferenças entre todos os 
tratamentos, onde se destacou o tratamento T4 (2,0%) até o momento da 
despesca, quando os peixes pesaram em média ≈ 1200g. Os parâmetros 
limnológicos avaliados permaneceram dentro dos níveis ideais para o 
cultivo da espécie. Pelo exposto, conclui-se que a taxa de arraçoamento de 
2,0% foi a mais eficiente no cultivo do tambaqui, da alevinagem ao abate, 
utilizando a ração com 22% PB.  
Palavras–chave: Arraçoamento. Desempenho zootécnico. Piscicultura. 
Tambaqui.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq.   
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RESUMO 
 

Este relatório teve por objetivo quantificar o fluxo de CO2 na interface água-
atmosfera dos rios Machado e Urupá, seu comportamento associado ao 
regime hidrológico e atividade biológica. O trabalho foi desenvolvido em um 
trecho de 1000 metros para cada rio, dentro do perímetro urbano de Ji-
Paraná 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 estudados foram temperatura, pH, condutividade 
elétrica, oxigênio dissolvido, transparência, alcalinidade e turbidez; e a 
concentração de clorofila a foi o parâmetro biológico analisado. As vazões 
do rio Machado foram obtidas no banco de dados da ANA, sendo adotada a 
mesma série histórica para o rio Urupá, visto que os rios apresentam 
sincronicidade. Observou-se o comportamento dos rios de acordo com o 
ano hidrológico; vazante (abril a junho), seca (julho a setembro), enchente 
(outubro a dezembro), cheia (janeiro a março). Os rios apresentaram um 
fluxo positivo de CO2, comportando-se como uma fonte de carbono para a 
atmosfera, com maiores picos de emissão no período de cheia (2762,9 
mgC.m-2 dia-1, para o rio Machado e, 2730 mgC.m-2 dia-1, para o Urupá) e 
menores valores na seca (703,62 mgC.m-2 dia-1 , Machado e 1024,5 
mgC.m-2 dia-1 ). Os parâmetros físico-químicos; oxigênio dissolvido, pH, 
condutividade elétrica e transparência da água foram aqueles que melhor 
explicaram a dinâmica de troca gasosa. O fluxo apresentou forte relação 
com a série histórica de vazão apontando a importância das variações do 
regime fluviométrico, caracterizada pelos pulsos de inundação e 
esvaziamento, nas dinâmicas dos rios. Quanto aos biológicos, a clorofila a 
apresentou forte correlação com o fluxo, evidenciando que a produção 
primária é um importante sumidouro de CO2.  
Palavras-chave: Fluxo de CO2. Vazão. Parâmetros biológicos. 
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RESUMO 
 

O estado de Rondônia se destaca como principal produtor de café canéfora 
da região amazônica, movimentando-se para alcançar novos mercados, que 
serão possíveis por meio da produção com foco na qualidade. Sabe-se que 
a deficiência de água é fator limitante à obtenção de produtos de qualidade, 
e que investir em equipamento de irrigação demanda alto custo, logo, 
técnicas que possam suprir a falta de um sistema de irrigação devem ser 
avaliadas. A aplicação de hidrogel no plantio pode ser uma alternativa, 
tendo a capacidade de absorver água e disponibilizá-la à planta, quando 
necessário, e, ainda, agir como agente tamponante contra o estresse 
hídrico temporário. Não obstante, outra forma seria favorecer a capacidade 
do solo em armazenar água a partir da adoção de sistemas de manejo 
como consórcio cultural, que promovem além da umidade no solo, outras 
características favoráveis e podem trazer renda ao produtor com 
implantação de culturas anuais nas entrelinhas do cafeeiro. Neste sentido, 
objetivou-se avaliar o desempenho do cafeeiro submetido ao consórcio 
cultural na presença e ausência de polímero hidroretentor (hidrogel) durante 
a fase de formação da lavoura. O experimento seguiu o delineamento de 
blocos casualizados em esquema de parcelas subdivididas. A parcela 
principal foi constituída pela ausência e presença de hidrogel. E, nas 
subparcelas foram estabelecidos cinco tipos de consórcios culturais 
(braquiária ruziziensis; estilozantes campo grande; milho/feijão em sucessão 
cultural; mato competição e ausência de vegetação) com cinco repetições. 
Aos 240 dias após a implantação do experimento foram avaliadas as 
seguintes características fisiológicas: fotossíntese líquida, transpiração, 
condutância estomática e concentração interna de carbono, sempre 
realizadas entre o período das 8 às 10 horas. O uso de hidrogel não 
influenciou nas respostas fisiológicas avaliadas aos 240 dias após 
transplante da lavoura. Com relação as características fisiológicas, apenas 
a transpiração do cafeeiro é afetada quando cultivado em consórcio com 
braquiária ruziziensis.  
Palavras-chave: Coffea canephora. Manejo na entrelinha. Características 
fisiológicas.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 
A necessidade de aperfeiçoar a produção tem estimulado os agricultores a 
buscarem técnicas alternativas para melhoria da produtividade e redução de 
custos. Neste contexto o manejo nas entrelinhas e a utilização polímeros 
hidrorretendores têm sido utilizados com frequência na cafeicultura, atuando 
como controle de plantas daninhas e reguladores da disponibilidade de 
água, respectivamente. Neste sentido, objetivou-se avaliar o desempenho 
do cafeeiro submetido ao consórcio cultural na presença e ausência de 
polímero hidroretentor (hidrogel) durante a fase de formação da lavoura. O 
experimento seguiu o delineamento de blocos cazualizados em esquema de 
parcelas subdivididas. A parcela principal foi constituída pela ausência e 
presença de hidrogel. E, nas subparcelas foram estabelecidos cinco tipos 
de consórcios culturais (braquiária ruziziensis; estilozantes campo grande; 
milho/feijão em sucessão cultural; mato competição e ausência de 
vegetação) com cinco repetições. Aos 240 dias após a implantação do 
experimento foram avaliadas: altura da planta (com auxílio de régua 
graduada, do colo da planta até o meristema apical), número de ramos 
plagiotrópicos (contagem simples), diâmetros do caule e da copa (com 
auxílio de paquímetro e régua graduada, respectivamente). No plantio do 
cafeeiro recomenda-se a utilização de polímero hidrorretentor. Os manejos 
com estilosantes e milho/feijão em sucessão não interferem no crescimento 
vegetativo do cafeeiro durante a fase de formação da lavoura.  
Palavras-chave: Coffea canephora. Fertirrigação. Manejo nas entrelinhas.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 
O Anopheles darlingi (Diptera: Culicidae) é o principal vetor da malária da 
região amazônica, a malária é uma doença tropical causada pelo o 
protozoário do gênero Plasmodium, a infecção se dá pela picada direta dos 
anofelinos, por esse motivo essa espécie têm sido alvo de pesquisas sobre 
adulticidas e larvicidas, porém para esses testes serem realizados com 
eficiência e qualidade é necessário obter uma boa criação desses 
mosquitos em laboratório. Hoje a criação de imaturos do A. darlingi envolve 
dificuldades que precisam ser superadas através da observação e 
compreensão dos habitats onde se desenvolvem. O habitat desse mosquito 
são coleções de água como: rios e lagoas, contendo plantas aquáticas, 
substrato inerte composto por pequenas pedras, areia e terra, além de 
serem parcialmente sombreado. O objetivo desse trabalho foi melhorar a 
criação de imaturos do A. darlingi, utilizando três diferentes tratamentos 
baseados no conceito de enriquecimento ambiental, são eles: a utilização 
de substrato inerte, circulação de água e por fim o uso da planta aquática 
Salvinia sp. Com a criação das larvas em laboratório com os diferentes itens 
de enriquecimento ambiental foram anotados os seguintes parâmetros 
biológicos: mortalidade larval; tempo de desenvolvimento larval; proporção 
de emersão e pupação; razão entre machos e fêmeas e por fim a 
longevidade de adultos. A mortalidade e tempo de desenvolvimento larval 
foram menores no tratamento com substrato em relação aos demais, 
enquanto a pupação foi maior. A emersão, a razão entre machos e fêmeas 
e a longevidade dos adultos não foram afetadas pelos tratamentos. Após a 
realização dos experimentos, foi possível observar e concluir que o 
tratamento com substrato inerte é promissor para criação de imaturos desse 
vetor.  
Palavras-chave: Colonização. Pernilongos. Imaturos.  
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RESUMO 

 
A família Erythrinidae, ordem Characiformes, é um grupo que apresenta uma 
grande variabilidade em número e estrutura cromossômica. Os táxons Hoplias 
malabaricus, Erythrinus erythrinus e Hoplerythrinus unitaeniatus, com ocorrência 
no Rio Madeira, são considerados complexos de espécies, principalmente 
devido às diferenças cariotípicas encontradas nesses peixes. O principal objetivo 
do presente trabalho foi identificar possíveis variações cromossômicas e 
ocorrência de novos cariomorfos em representantes da família Erythrinidae. Para 
isso fez-se necessário caracterizar os cariótipos das espécies da família 
Erythrinidae encontradas em regiões inexploradas, como a bacia do Rio Madeira 
e comparar as características cromossômicas obtidas com as já descritas na 
literatura. Os exemplares foram coletados nos igarapés Belmont, Machadinho e 
um igarapé localizado na zona leste da cidade de Porto Velho, todos 
pertencentes à Bacia do Rio. Utilizamos a técnica de obtenção de cromossomos 
em meio de cultura RPMI e coloração com Giemsa, para a visualização das 
metáfases e montagem dos cariótipos. O número total de indivíduos coletados 
foi igual a 15, dos quais 9 indivíduos foram da espécie Hoplias malabaricus (3 
machos e 6 fêmeas), 4 Hoplerythrinus unitaeniatus (4 fêmeas) e 2 Erythrinus 
erythrinus (Fêmeas). Durante a padronização da técnica, devido às dificuldades, 
não foi possível a obtenção de resultados válidos para 5 indivíduos (2 H. 
unitaeniatus, 2 H. malabaricus e 1 E. erythrinus). O número mínimo de 
metáfases contadas foi igual a 30 por indivíduo. Foram encontradas variações 
quanto ao número e morfologia dos cromossomos na espécie Hoplias 
malabaricus. Houve também variação cromossômica com representantes da 
espécie Hoplerythrinus unitaeniatus e dentre os resultados encontrados neste 
estudo, somente o número diploide corrobora com os dos estudos anteriores, 
porém a fórmula cariotípica não é a mesma. Para a espécie Erytrhinus erythrinus 
não foi possível determinar a fórmula cariotípica até o momento, devido ao 
pequeno tamanho dos seus cromossomos. Entretanto, o número diploide 
encontrado para esta espécie foi igual a 51 cromossomos, sendo 
aparentemente, em sua maioria, acrocêntricos. Essas variações podem indicar 
uma nova ocorrência, ou até mesmo um novo cariomorfos regional. Porém, são 
necessários estudos de bandeamento cromossômico, para que essas 
inferências sejam mais precisas.  
Palavras-chave: Citogenética. Bacia do Madeira. Traíras. 
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 
 

Devido ao crescente processo de degradação dos recursos hídricos em 
áreas urbanas, o presente estudo, integrante do projeto “Uso e ocupação do 
solo e os impactos sobre os recursos hídricos no município de Ji-
Paraná/RO” teve como objetivo associar os impactos ambientais de 
diferentes nascentes com o uso e ocupação mediante a determinação do 
Índice de Qualidade da Água (IQA) e do Grau de Preservação (GP) das 
mesmas. O local de estudo é a microbacia do igarapé Dois de Abril, 
tributária do rio Ji-Paraná, que possui cerca de 50 nascentes. Foram 
identificadas in loco 70% destas, para obtenção do Índice de Impacto 
Ambiental (IIA) por meio do método que consiste na observação de 13 
aspectos físicos macroscópicos e atribuição de valores de acordo com as 
condições observadas na nascente. Posterior à soma dos valores e 
obtenção do IIA, as nascentes foram enquadradas em classes segundo o 
GP. Foram selecionadas duas nascentes de cada classe para a realização 
de análises físico-químicas e microbiológicas e acompanhamento dos 
aspectos macroscópicos. Ao todo foram selecionadas oito nascentes, entre 
as classes de GP bom, razoável, ruim e péssimo e um ponto no exutório. O 
IQA foi obtido de acordo com a metodologia adaptada pela Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), considerando as variáveis 
Oxigênio Dissolvido, Coliformes, pH, Demanda Bioquímica de Oxigênio, 
Temperatura, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Turbidez e Resíduo Total. De 
modo geral as nascentes se encontram em estado de conservação não 
satisfatório, sendo 40% das 35 nascentes enquadradas na classe de GP 
péssimo, e 31,4%, ruim. O mapa de uso e ocupação elaborado permite 
observar correspondência entre os locais mais urbanizados e as áreas com 
GP péssimo ou ruim. De acordo com o resultado do teste de correlação de 
Pearson entre o IQA e o IIA, pode-se inferir que quanto menor o IIA, menor 
a qualidade da água da nascente (r = 0,83). Quanto ao IQA, os pontos 
apresentaram faixas de classificação entre razoável e ruim, com diferença 
significativa entre os períodos sazonais analisados (teste de Wilcoxon: p-
valor = 0,008), sendo os menores valores de IQA observados no período de 
menor pluviosidade. 
Palavras-chave: Recursos hídricos. Urbanização. IQA.  
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RESUMO 

 
O desmatamento no Estado de Rondônia avançou desenfreadamente, 
reduzindo principalmente as matas ciliares. Nesse sentido, o conhecimento 
sobre as espécies endêmicas do bioma Amazônia, que ocorrem ao longo 
das matas ciliares é de vital importância em projetos de recuperação de 
ecossistemas florestais degradados. Entretanto, não há pesquisas 
abrangente ás espécies florestais de mata ciliar, com informações 
pertinentes á identificação e classificação dessas e virtuais. Portanto, o 
objetivo deste é a identificação e herborização de espécies endêmicas, com 
a organização desses dados em herbário físico e virtual de livre acesso. 
Após a identificação das espécies arbóreas em parcelas permanentes, os 
dados foram organizados, sendo que as espécies identificadas foram 
caracterizadas dendrologicamente. Foi montado herbário físico e virtual, a 
partir desses dados. A manutenção, tanto do herbário físico quanto do 
virtual é feita semanalmente. A criação de um site de acesso público e 
gratuito com intuito de disponibilizar informações sobre espécies florestais, 
para acadêmicos e o público em geral é considerado uma forma eficiente de 
pesquisa, de fácil domínio e de boa acessibilidade.  
Palavras-chave: Website. Amazônia. Recuperação de áreas degradadas.  
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RESUMO 
 

A piscicultura é o cultivo de peixes que surgiu na China há 4 mil anos atrás 
e se desenvolveu em Rondônia a partir de 1980. Cada vez mais o peixe é 
procurado por suas propriedades nutricionais, o que não o isenta de ser um 
transmissor de doenças e patógenos, como: Staphylococcus coagulase 
positiva, Escherichia coli, Salmonella spp., Costridium perfringens e Listeria 
monocytogenes. A legislação sanitária impõe limites à presença destes 
microrganismos, com isso, a análise microbiológica em alimentos é bastante 
utilizada. O trabalho teve como objetivo analisar o perfil microbiológico do 
pescado comercializado em Rolim de Moura, visando à saúde coletiva. Para 
a contagem total de aeróbicos mesófilos foi usado o método de 
plaqueamento e para contagem de coliformes totais e fecais, o Número 
Mais Provável. A maioria dos valores para mesófilos foi bastante elevada; 
coliformes totais de 110,-3,4 UFC por g de amostra, e fecais de 0 - > 110 
UFC por g. Tendo confirmação para E. coli em todas as amostras com 
termotolerância. Mas apesar do elevado número de UFC, a maioria das 
amostras analisadas encontram-se dentro dos padrões.  
Palavras-chave: Microbiologia. Coliformes. Pintado. Comercialização. 
Piscicultura. Mesófilos. 
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RESUMO 

 
O conhecimento da flora em determinada região auxilia na exploração 
racional, conservação de endofauna, além de possibilitar a preservação e 
multiplicação das espécies vegetais, além de poder contribuir para o 
desenvolvimento da atividade apícola em uma dada região. Nesta 
perspectiva, o trabalho teve como objetivo principal de coletar e identificar 
as espécies vegetais em floração encontradas na Zona da Mata 
Rondoniense, no período de agosto de 2015 a julho de 2016. As coletas 
foram realizadas mensalmente, percorrendo-se aproximadamente 1000 
metros ao redor do apiário experimental Moacir Ferreira Lima, observando e 
coletando plantas em floração em uma área heterogênea composta de 
jardim, cultivo, pasto sujo e mata nativa com perfil vegetal predominante da 
Floresta Ombrófila Aberta Submontana, localizada no município de Rolim de 
Moura, Campus experimental da Universidade Federal de Rondônia. Após 
as coletas, as plantas foram prensadas, secadas, organizadas em 
exsicatas, etiquetadas e identificadas. Foram encontradas 94 espécies 
botânicas distribuídas em 37 famílias e 69 gêneros. As famílias de maior 
ocorrência foram: Fabaceae (8,60%), Malvaceae (7,52%), Rubiaceae 
(7,52%), Bignoniaceae (6,45%), Cucurbitaceae (5,37%), Verbenaceae 
(5,37%) e Myrtaceae (4,30%). Quanto ao desenvolvimento, registrou-se a 
ocorrência de plantas arbóreas (27%), arbustivas (26%), herbáceas (25%) e 
lianas (22%). Considerando a distribuição de floração ao longo do ano, 
destacaram-se as espécies Ruellia coerulea, Ipomoea quamoclit e Turnera 
ulmifolia por apresentaram floração constante, e as espécies Arrabidaea 
chica, Bixa orellana, Mabea fistulifera, Arachis repens, Coutoubea spicata, 
Urena lobata, Psychotria elata, Solanum paniculatum, Cochlospermum 
regium e Cissus erosa por apresentarem um longo período de floração (>6 
meses). Os picos de florescimento ocorreram nos meses de janeiro e 
agosto, e dezembro foi o mês com menor ocorrência de plantas em 
floração. Conclui-se, que a região apresenta recursos florísticos durante 
todo o ano, podendo ser potencialmente viável para a atividade apícola.  
Palavras-chave: Apis mellifera. Levantamento botânico. Apicultura. 

Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR, CNPq. 
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RESUMO 

 
A intoxicação por plantas tóxicas é uma das principais causas de morte 
súbita em bovinos no Brasil. São mortes momentâneas, logo após sinais 
clínicos característicos, principalmente quando os animais são estimulados 
a se exercitar. Em Rondônia, as intoxicados associadas a mortes súbitas 
são causadas pelas espécies de Palicoureas marcgravii, P.juruana e P. 
grandiflora. O princípio tóxico da Palicourea spp. é o ácido monofluoracetico 
(AMF), entretanto, a presença do AMF, pode ser de ocorrência esporádica, 
devido a existência de espécies crípticas ou em concentrações variáveis, 
como observado nas folhas jovens e maduras da Palicourea marcgravi. 

Clinicamente, os animais intoxicados apresentam taquicardia, taquipneia, 
respiração abdominal com ligeira perda de equilíbrio, andar cambaleante, 
decúbito esternal apoiando a cabeça no flanco, pulso venoso positivo, 
ingurgitamento da jugular e tremores musculares. Este projeto tem por 
objetivo estudar os fatores ambientais, epidemiológicos associados ao 
consumo da Palicourea spp., bem como, determinar quais estações do ano 
o desafio à intoxicação é maior. Foi possível verificar que a P. longiflora 
possui maior disponibilidade de matéria verde durante os meses de 
fevereiro a março, período similar à sua inflorescência e cementação. Nos 
meses de abril a junho a planta apresentava folhas maduras e velhas. 
Contudo, a P. juruana, apresentou maior matéria verde durante a fase de 
brotação e durante os meses de seca eram observados somente os talos, 
com poucas folhas. Também, observou-se maior toxicidade da P. longflora 
durante o mês de fevereiro e da P. juruana em dezembro.  
Palavras-chave: Rondônia. Ambiente. Controle.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 
 

O objetivo deste projeto é estudar o método de Monte Carlo (MMC) que se 
baseia em amostragens aleatórias massivas para obter resultados 
numéricos, simulando um mesmo evento várias vezes. Neste caso o 
método foi utilizado em simulações computacionais no estudo do Modelo de 
Ising em duas dimensões através de um Algoritmo Alternativo. Os 
resultados obtidos via Simulação computacional são comparados com os 
resultados analíticos já existentes na literatura. Temos como propósito 
compreender conceitos sobre fenômenos críticos em sistemas magnéticos a 
partir da análise de comportamento da magnetização, susceptibilidade 
magnética na transição de fase de um material ferromagnético para 
paramagnético. 
Palavras-chave: Método de Monte Carlo. Algoritmo Alternativo. Modelo de 
Ising. Simulação. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
O presente estudo teve como objetivo comparar e avaliar o desempenho 
zootécnico do tambaqui (Colossoma macropomum) criado em tanques 
escavados, utilizando diferentes concentrações de proteína bruta (22 e 28% 
PB) em sua alimentação. Para tal, foram utilizados 300 peixes divididos em 
dois tanques, com indivíduos pesando inicialmente ≈1,0 kg. Os mesmos 
foram cultivados até atingirem peso médio de 3,0 kg. Durante o estudo (12 
meses), foram coletados dados biométricos relacionados ao peso (g) e 
comprimento furcal (cm) quinzenalmente, utilizando-se 25 indivíduos 
aleatoriamente de cada grupo. Ainda, dados sobre os parâmetros 
limnológicos dos tanques de cultivo foram mensurados a cada semana. Os 
resultados mostraram que não existiram diferenças significativas entre os 
valores médios de peso final (3,25 ± 0,36 kg e 3,37 ± 0,32 kg); biomassa 
(500,56 e 518,80 kg) e conversão alimentar aparente (2,17 e 2,27) para os 
lotes de peixes tratados com as dietas de 22 e 28% PB, respectivamente. 
Conclui-se que a ração com teor proteico de 22% de PB foi a mais viável 
economicamente para o cultivo do tambaqui, uma vez que esta não 
apresentou diferença significativa quando confrontados os resultados de 
crescimento zootécnicos obtidos com os do grupo de peixes alimentados 
com a dieta de 28% PB.  
Palavras–chave: Alimentação. Cultivo. Piscicultura. Produção. 
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RESUMO 

 
O presente estudo teve como objetivo analisar a precipitação no leste da 
Bolívia e oeste de Rondônia. Foram utilizados dados de precipitação 
pluviométrica da Agência Nacional de Águas (ANA), no período 
compreendido entre 1990 e 2015. Realizou-se o cálculo da média mensal e 
anual, como também de anomalias durante o período. Os resultados 
mostram um trimestre (junho, julho, agosto) mais chuvoso no oeste da 
Bolívia em relação ao leste de Rondônia. E um comportamento semelhante 
no período chuvoso. As anomalias de chuvas em ambas as regiões 
apresentaram comportamentos distintos. Como também a tendência de 
precipitação, sendo o leste de Rondônia com aumento e oeste da Bolívia 
com redução. O excesso ou a escassez de chuva na região provoca 
enchentes ou vazantes no rio Madeira, causando impactos no nível dos 
reservatórios das hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, em Rondônia, como 
também no fluxo de carga na Hidrovia do Madeira.  
Palavras-chave: Climatologia. Extremos. Tendências 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR 
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RESUMO 

 
O Estado possui condições adequadas para o desenvolvimento da piscicultura, 
que se estabelecerá em uma alternativa para a produção de proteínas de origem 
animal, capaz de auxiliar na redução dos acentuados déficits encontrados na 
dieta alimentar da população rondoniense, assim como, minimizar os problemas 
ocasionados pela sobrepesca. As várzeas da Amazônia brasileira constituem-se 
então, em um grande potencial para o desenvolvimento da piscicultura racional, 
mantendo a sustentabilidade do ecossistema através de tecnologias de manejo, 
em substituição aos métodos extrativistas tradicionais e predatórios. Em 
consequência ao crescimento exponencial da piscicultura, alguns cuidados 
devem ser seguidos para obter-se o sucesso nesta atividade sem causar danos 
ao meio ambiente, e para isso a qualidade da água utilizada deve ser controlada 
e tratada de acordo com estabelecido pela legislação CONAMA 357/2005. O 
presente estudo objetivou avaliar as variações limnológicas durante 11 meses, 
nos tanques de abastecimentos (01, 02) e nos viveiros de alevinagem (01, 02, 
04, 12, 13) na piscicultura Vale do Rio Machado em Presidente Médici - RO. Os 
parâmetros de temperatura, oxigênio dissolvido, transparência foram realizadas 
in situ e a amônia, pH, alcalinidade, nitrito turbidez, condutividade elétrica foram 
realizadas no laboratório (LAFQM). Os resultados demonstraram que a maioria 
dos parâmetros como pH (6,1 a 8,8), amônia (0,0 a 1,5 mg.L-1 ), nitrito (0,0 a 0,2 
mg.L-1 ), turbidez (4,1 a 62,0), estiveram de acordo com o que é estabelecidos 
pela Resolução CONAMA 357/2005; já a temperatura ( 28,2 a 38,2 °C), 
transparência (18 a 70 cm), e alcalinidade (10 a 141 mg.L-1 ), dentro do 
recomendado para piscicultura; porém o oxigênio dissolvido variou entre 0,8 a 
5,2 mg.L-1 mesmo com seu valor máximo acima do estabelecido pela Resolução 
CONAMA 357/2005, a maioria dos pontos amostrais estiveram abaixo de (5 
mg.L-1 ), que é o estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005. De acordo 
com os dados obtidos, sugere-se que as variações físico-químicas apresentadas 
são consequência dos viveiros estarem em paralelo e com abastecimento 
sequencial, existindo assim a necessidade de reformulação na piscicultura, de 
modo que estes fiquem com abastecimento e escoamento individual, para que 
seu manejo seja eficaz e atinja uma boa qualidade de água, almejando-se assim 
o sucesso na atividade piscícola.  
Palavras–chave: Alevinos. Produção Piscícola. Colossoma macropomum.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR/CNPq. 
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RESUMO 

 
Palicourea marcgravii é uma planta pertencente à família Rubiaceae, 
conhecida popularmente como cafezinho, café bravo, erva de café, erva de 
rato e vick. É a planta tóxica mais importante do Brasil, encontrada em 
quase todo o território nacional, com exceção da região Sul e do Sertão 
Nordestino. Estima-se que 80% das intoxicações em animais de produção 
são causadas por P. marcgravii. O monofluoroacetato de sódio (MFA), 
conhecido também como ácido monofluoroacetato é uma das substâncias 
mais tóxicas já descobertas. A toxicidade do MFA ocorre exclusivamente, 
pela ação do fluorocitrato, seu metabolismo tóxico, formado no organismo 
por meio da denominada síntese letal. Este trabalho tem por objetivos 
identificar e quantificar a presença de monofluoroacetato (MFA) nos 
generos Amorimia e Palicourea encontradas em Rondônia, bem como nas 
fases de maturação das plantas. Os resultados do trabalho demostraram 
que há uma variação das concentrações de AMF entre as espécies de 
Palicourea, sendo a P. marcgravii (0,72%) mais tóxica, em comparação com 
a P. longflora (0,17%) e P. juruana (0,041%). Em relação a A. amazônica 
durante os meses do ano, observou-se uma elevação significativa dos 
valores de AMF no mês de março, período de brotação. Porém, as 
sementes apresentaram as maiores porcentagens de AMF (0,74%) sendo o 
período de cementação os meses de junho a julho, podemos concluir que a 
época de maior probabilidade de ocorrer intoxicação por A. amazonica são 
os meses da estação seca, com baixa disponibilidade de forragem e 
concentrações maiores de AMF nas folhas e sementes. 
Palavras-chave: Palicourea. Toxicidade. Ácido monofluoracetico. 
Fonte de financiamento: CNPq. 
 



93 
 

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

PIBIC/UNIR/CNPq-2015/2016 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

ACERCA DE SI-HIPERGRAFOS UNITÁRIOS DE CAYLEY 

 
Fernando Reis de Carvalho 

reis.fernando1@hotmail.com 
Dr. Abel Ahbid Ahmed Delgado Ortiz 

abel@unir.br 
Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

 
RESUMO 

 
Nesta pesquisa fazemos uma extensão da noção de sigrafos unitários de 
Cayley através da introdução da noção de Si-Hipergrafos de Cayley, com o 
propósito de explorar o conceito de equilíbrio e comparar com a 
caracterização dada por (SINHA D, 2011) para sigrafos unitários de Cayley. 
Assim, sigrafos unitários de Cayley são também si-hipergrafos unitários de 
Cayley. Para que pudéssemos compreender a teoria de sigrafos de Cayley, 
foi realizado seminários de estudos seguindo as etapas de pesquisas de 
acordo ao cronograma do plano de trabalho. Para o estudo final no que se 
refere a si-hipergrafos foi necessário a compreensão preliminar da álgebra 
abstrata, assim tivemos que fazer algumas revisões teóricas do assunto, a 
mesma disciplina se encontra na grade curricular do curso de matemática. 
Nossos resultados obtidos são os seguintes: a) ciclos de Hamilton Cn são 
hipergrafos unitários de Cayley. Usando como suporte a noção de sigrafo 
não equilibrado em ciclos de Hamilton disjuntos, vimos que as arestas 
negativas de um ciclo só aparecem em número par. Pode-se concluir, 
então, que b) Cn é equilibrado para qualquer n. Cabe salientar que os 
sigrafos unitários de Cayley são totalmente positivos implicando que eles 
são equilibrados por que todas suas aresta são positivas no entanto os 
ciclos de Hamilton, são equilibrados mas possuem arestas negativas. 
Também mostramos que c) si-hipergrafos unitários de Cayley são 
totalmente positivos se n é uma potência ímpar de algum primo ao qual é 
certo também para sigrafos unitários de Cayley.  
Palavras-chave: Sigrafos. Si-Hipergrafos Unitários de Cayley. Relação de 
Equilíbrio. Ciclos de Hamilton. 
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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 considerado de 
resíduos e que podem ser utilizados na alimentação animal. Seguindo com 
as pesquisas de aproveitamento de resíduos das indústrias de polpa de 
frutas, o presente projeto teve como objetivo avaliar a utilização de 
diferentes resíduos da indústria frutífera (abacaxi, acerola, cupuaçu e 
maracujá) na alimentação de ovinos em comparação a uma dieta controle, 
sobre o desempenho produtivo dos animais. Foram utilizados 15 ovinos 
recebendo a inclusão na dieta de diferentes resíduos e comparar a uma 
dieta controle. Para avaliar o peso, os animais foram pesados no início e no 
final do período, já para o consumo de matéria seca, através das pesagens 
dos alimentos fornecidos menos as sobras. O delineamento utilizado foi 
inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 3 repetições. Os dados 
foram submetidos à análise de variância e a comparação das médias pelo 
teste de tukey, usando o pacote estatístico SAS, ao nível de 5% de 
significância. Os pesos, inicial e final, não apresentaram diferenças 
significativas. O ganho de peso foi maior para os animais que receberam o 
resíduo de maracujá (141,5 gramas diárias), que se deve, possivelmente 
pelo maior consumo de matéria seca e melhor aproveitamento dos 
nutrientes. Os animais que receberam a dieta com cupuaçu apresentaram 
menor consumo de matéria seca em relação aos animais que receberam 
maracujá, feno de tifton e abacaxi, porém semelhante aos que receberam 
acerola. Esta menor ingestão proporcionou menor ganho de peso para os 
animais. Na dieta com acerola observouse pior conversão alimentar em 
relação às dietas com maracujá e feno de tifton. Os resíduos fornecidos aos 
ovinos promovem consumo e ganho de peso diferentes. 
Palavras-chave: Acerola. Cupuaçu. Maracujá  
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RESUMO 

 
 Os agentes etiológicos da leishmaniose visceral são protozoários 
intracelulares obrigatórios, da ordem Kinetoplastida, família 
Trypanosomatidae, gênero Leishmania. Fazem parte complexo Leishmania 
donovani, sendo a Leishmania donovani o agente etiológico encontrado na 
África e Ásia; Leishmania infantum na Ásia, Europa e África e Leishmania 
chagasi nas Américas. Apesar da discordância entre pesquisadores, 
semelhanças estruturais verificadas por meio de estudos moleculares 
sugerem que a L. chagasi e a L. infantum sejam a mesma espécie, 
permitindo a denominação L. infantum chagasi para o agente etiológico 
desta enfermidade também nas Américas. Com o intuito de auxiliar na 
identificação de áreas de risco e na elaboração de medidas de controle da 
leishmaniose visceral, muitos estudos utilizam como recurso o 
geoprocessamento e a análise espacial, facilitando a ação da Vigilância 
Epidemiológica na detecção, controle e prevenção da enfermidade. Este é o 
primeiro georreferenciamento de Leishmaniose em cães domiciliados em 
Rolim de Moura/RO utilizando o método parasitológico para Leishmaniose 
Visceral Canina. A análise das amostras de linfonodo e medula óssea 
mostraram positividade, respectivamente de 1 (0,98%) e 3 (3,00%) animais 
positivos para Leishmania sp utilizando a leitura de laminas citológicas. 
Portanto, este método revelou uma positividade da ordem de 3,92% para a 
leishmaniose visceral canina. A análise espacial mostrou que os quatro 
casos positivos para leishmaniose visceral canina encontram-se em duas 
residências uma no Bairro Boa Esperança e outra no Multirão.  
Palavras-chave: Leishmaniose visceral. Georreferenciamento. Rondônia.  
Fonte de financiamento: Não obteve financiamento. 
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RESUMO 

 
Eco de fótons é uma resposta óptica coerente de um meio, com delay 
temporal, devido à excitação ressonante por uma sequência específica de 
pulsos de laser. Em um sistema de dois níveis com ressonância 
inomogênea, como um vapor atômico, o eco de fótons pode ser realizado 
com a incidência de um pulso de área π/2 seguido de um pulso de área π, 
fazendo com que o meio gere um terceiro pulso após um tempo dado pelo 
intervalo de tempo entre os dois pulsos incidentes. Inúmeras aplicações 
estão associadas ao eco de fótons, em particular na área ligada à memória 
quântica e armazenamento de luz em átomos frios, e nas medidas de tempo 
de vida de níveis eletrônicos em vapor atômico, de taxas de colisão e de 
estruturas de níveis atômicos. Neste trabalho, vinculado ao projeto Efeitos 
coerentes com pulsos de femtossegundos em átomos de rubídio, nosso 
objetivo foi calcular o perfil do pulso gerado em vapor de rubídio via eco de 
fótons, quando dois pulsos são incidentes em ressonância com a transição 
5S1/2 ® 5P3/2. Para isso, resolvemos as equações de Bloch analiticamente 
usando um sistema algébrico computacional. Em seguida, calculamos a 
polarização macroscópica a partir da integração, em todos os grupos de 
velocidades dentro da distribuição de Maxwell-Boltzmann, dos momentos de 
dipolo elétrico induzidos pelos pulsos. Por fim, analisamos o eco de fótons 
para várias configurações de pares de pulsos: (i) π/2 e π, (ii) π/10 e π, e (iii) 
π/2 e π/10. Concluímos que o eco de fótons é maximizado quando o 
segundo pulso tem área π, porque ele tem o papel de realinhar os dipolos 
defasados pelo alargamento inomogêneo. 
Palavras-chave: Eco de fótons. Pulsos de femtossegundos. Vapor de 
rubídio.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
O objetivo do presente trabalho é apresentar uma análise estatística de 
dados geotécnicos, de forma a caracterizar os lateritos de Porto Velho/RO, 
Brasil. Os lateritos são produtos inorgânicos do intemperismo químico e 
tratam-se de um material abundante em toda a Amazônia e especialmente 
no entorno da cidade de Porto Velho. A partir dos dados de granulometria 

(), limite de liquidez (LL), Limite de Plasticidade (LP), índice de plasticidade 

(IP), densidade máxima (max), umidade ótima (wot), expansão, IG, Índice 
de Suporte Califórnia (ISC) e classificação HRB, cedidos pelo DER-RO, 
realizou-se estatística descritiva utilizando software de planilhas eletrônicas 
e análise de regressão com o software GRETL 2016a. Os lateritos 
mosquados (NQclm) são argilosos com média plasticidade e os lateritos 
crosta (NQcl) são pedregulhos argilosos de baixa plasticidade. A análise 
indica diferenças significativas entre os materiais mosqueados e crosta, 
sendo que esses últimos se apresentam mais adequados para uso em 
aterros, base e sub-base de rodovias.  
Palavra chaves: Lateritos. Porto Velho. Geotecnia. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho está vinculado ao projeto Hidrelétricas do Rio Madeira: 
análise sobre (re) organização do território no Alto Rio Madeira. O objetivo é 
identificar os impactos ambientais nas unidades de conservação – UC’s 
localizadas na área do entorno das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio 
no Alto Rio Madeira, 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, B e C, Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Madeira e Reserva 
Extrativista (RESEX) Jaci-Paraná. Para identificar os impactos ambientais, e 
evidenciar a incompatibilidade entre uso planejado e uso efetivo, a metodologia 
pautou-se na análise de decretos de criação e alterações nas UC’s; comparação 
dos desmatamentos a partir das imagens de satélite do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), em um período entre (1990 até 2015). As análises 
demonstraram que, as UC’s, perderam uma área de 848,92 km2 de sua 
cobertura vegetal no interior dos seus limites, e 2.414,92 km2 nas de zonas 
amortecimento, as quais já vinham sendo ocupadas ilegalmente e 
consequentemente no intenso desmatamento, resultado de flexibilidades 
institucionais, que resultou na incorporação total das ESEC Antônio Mujica Nava 
e FERS Rio Vermelho B e parcial da ESEC Antônio Mujica Nava e FERS Rio 
Vermelho B ao Parque Nacional Mapinguari, bem como parte da área da FLONA 
do Bom Futuro foi cedida ao Estado de Rondônia, revelando o interesse do 
Governo de Rondônia na efetivação da ocupação sobre a FLONA, efetivando 
deste modo o povoado de Rio Pardo, conforme a lei complementar n° 12.249, de 
11/07/2010. Verifica-se que embora as UC’s sejam uma estratégia de 
conservação da Amazônia, existentes na área de estudo, tem tido seus limites 
redefinidos, devido a pressão das atividades produtivas, tais alterações, reflete 
também o interesse na acomodação dos reservatórios formados pelas 
hidrelétricas no Rio Madeira, evidenciando desacordos com a legislação n° 
9.985-Sistema Nacional de Unidades de Conservação-SNUC e Zoneamento 
Socioeconômico e Ecológico- ZSEE, e o comprometimento das referidas UC’s e 
abre precedentes para outras alterações em UC’s na área e na Amazônia. 
Palavras-chave: Hidrelétricas. Impactos Ambientais. Unidades de Conservação.   
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR.
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RESUMO 
 

Em Rondônia, mais de 80% dos produtores de leite são classificados como 
pequenos e, a falta de tecnologias no manejo do rebanho, aliada ao 
transporte inadequado do leite, resultam em altas perdas e baixo valor 
agregado aos produtos lácteos. Essa informação reforça a necessidade de 
ações que visem à proteção desse setor, tendo em vista que a agricultura 
familiar envolve aspectos sociais, e que os produtos oriundos de sua 
produção devem ter garantia de mercado, sob pena de acarretar enormes 
prejuízos ao Estado. Vários micro-organismos podem interferir diretamente 
na eficiência reprodutiva da espécie bovina e estima-se que 
aproximadamente 50% das perdas de prenhezes em bovinos estão 
associadas a doenças infecciosas, como a Rinotraqueíte Infecciosa Bovina 
(IBR) e Diarreia Viral Bovina (BVDV). Além dos sinais clínicos sistêmicos, 
estas doenças também podem ocasionar redução na eficiência reprodutiva 
e, em consequência, determinar prejuízos econômicos significativos à 
exploração pecuária. Baseado nesta problemática, o objetivo deste trabalho 
foi determinar a soroprevalência da BVDV e BoHV-1 em fêmeas bovinas 
adultas e correlacioná-la com a ocorrência de abortamentos nas 
propriedades rurais da zona da mata rondoniense. Para isso foram 
coletadas amostras de sangue de fêmeas bovinas (n=255) não vacinadas 
contra BoHV-1 e BVDV e com idade acima de 24 meses; as amostras foram 
submetidas ao Laboratório de Virologia da Universidade Estadual de 
Londrina onde foram realizados testes de soroneutralização para o 
diagnóstico dos microrganismos. A frequência de animais reagentes para 
IBR foi de 28,46%, e a de não reagentes foi de 71,5%; já a frequência de 
animais reagentes para BVD foi de 45% e a de não reagentes foi de 52% 
para a amostra de 383 animais. Fêmeas bovinas na categoria animal de 24-
36 meses apresentaram 6 e 39% de soropositividade para IBR e BVD, 
respectivamente; fêmeas bovinas acima de 36 meses de idade 
apresentaram 50 e 68% de soropositividade para IBR e BVD, 
respectivamente. Conclui-se que a presença de animais soropositivos para 
BVDV e BoHV-1 está disseminada nas fêmeas bovinas leiteiras criadas na 
zona da mata rondoniense do Estado de Rondônia.  
Palavras–chave: Rinotraqueíte infecciosa bovina. Diarreia viral bovina. 
Rondônia.  
Fonte financiadora: PROPESQ/ UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
A LV é uma zoonose reemergente e, de acordo com estimativas da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 200 milhões de 
pessoas residem em área de risco, e cerca de 200.000 a 400.000 novos 
casos e 58.000 óbitos são registrados anualmente. Até o presente 
momento, de todos os animais identificados como reservatórios da 
leishmaniose visceral, o cão, do ponto de vista epidemiológico, é 
considerado o reservatório doméstico mais importante provavelmente pelo 
contato direto desses animais com os seres humanos, bem como pelo 
frequente parasitismo cutâneo observado em cães com ou sem sintomas da 
doença. O presente estudo teve por objetivos pesquisar a presença de 
amastigotas de Leishmania sp em linfonodo e medula óssea de 102 cães 
domiciliados no município de Rolim de Moura/RO, microrregião de Cacoal. 
Este é o primeiro levantamento de Leishmaniose em cães domiciliados em 
Rolim de Moura/RO utilizando o método parasitológico para Leishmaniose 
Visceral Canina. A análise das amostras de linfonodo e medula óssea 
mostraram positividade, respectivamente de 1 (0,98%) e 3 (3,00%) animais 
positivos para Leishmania sp utilizando a leitura de laminas citológicas. 
Portanto, este método revelou uma positividade da ordem de 3,92% para a 
leishmaniose visceral canina. Esta técnica é simples, pouco invasiva, com 
100% de especificidade; entretanto, sua sensibilidade depende do grau de 
parasitemia, do tipo de material biológico colhido, do tempo de evolução da 
doença e da experiência do profissional que vai fazer a leitura das lâminas.  
Palavras-chave: Leishmaniose visceral. Citologia. Rondônia.  
Fonte de financiamento: Não obteve financiamento. 
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RESUMO 

 
O presente estudo propôs pesquisar os problemas ambientais relacionados 
às enchentes urbanas na microbacia do Igarapé Dois de Abril, localizada no 
Município de Ji-Paraná. Para tanto, foram analisadas suas características 
morfométricas, realizadas entrevistas com moradores das regiões afetadas, 
consultados índices de pluviometria local. O igarapé 2 de Abril é o principal 
curso d’água da bacia, tendo grande parte de seu leito canalizado, que 
desagua no Rio Machado, principal rio da região, que divide a Cidade de Ji-
Paraná em dois distritos. O número de pessoas residentes na área da bacia 
é, segundo dados da prefeitura municipal, superior a 30 mil moradores. 
Informações obtidas em entrevista com moradores indicam que ocorreram 
enchentes significativas nos anos de 1986, 1981, 1997 e a última com maior 
magnitude, em 2016. Estes eventos produzem grande comoção social pelos 
prejuízos materiais e psicológicos nas pessoas afetadas. Ao se analisar os 
dados morfométricos da bacia, estes não indicam grande susceptibilidade a 
enchentes. Resta, portanto, analisar as condições construtivas e de 
manutenção do canal 2 de Abril. Este canal, ao desaguar no Rio Machado 
em seu período de máxima cheia, tem suas águas represadas alagando as 
regiões próximas de sua foz. Por outro lado, ao longo do canal, observou-se 
grande volume de depósito de areia em seu leito, que tem propiciado o 
surgimento de vegetação no vertedouro. Ademais, a população tem lançado 
todo tipo de lixo e entulho no canal, o que contribui para o represamento 
das águas em escoamento em galerias ao longo de seu trajeto, ao cruzar 
ruas e avenidas. Portanto, a impermeabilização dos solos da bacia na zona 
urbana, que promovem o maior escoamento de águas pluviais, o 
subdimencionamento das obras de canalização do Igarapé 2 de Abril, os 
picos de cheias do Rio Machado e o lançamento de lixo no ambiente de 
forma indiscriminada e a falta de limpeza periódica do canal de escoamento, 
de forma conjugada, são os responsáveis em grande parte pelas enchentes 
na região. Estudos posteriores poderão relacionar contaminantes presentes 
nas águas de poços submersos durante as cheias.  
Palavras-chave: Enchentes. Drenagens Urbanas. Modelagem Ambiental. 
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RESUMO 
 

O leite é um dos produtos mais importantes na agropecuária nacional, rico em 
uma grande quantidade de nutriente essencial 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. Foram visitadas 
propriedades rurais na região do município de Rolim de Moura/RO. Avaliando 
um total de 125 vacas em lactação, com a realização do teste caneca do fundo 
preto para diagnosticar a mastite clínica e exame do CMT para subclínica, sendo 
feito na hora da ordenha. As amostras de leite com suspeita de mastite, 
coletava-se 5mL de leite, em frascos com tampa rosqueável, esterilizados e 
previamente identificados com o nome ou número do animal e quarto mamário, 
sendo devidamente enviadas, em caixas isotérmicas contendo gelo reciclável e 
enviadas ao laboratório de Microbiologia Clínica Veterinária/UNIR para 
isolamento e pesquisa de sensibilidade a antimicrobianos. Os resultados obtidos 
referentes ao teste da caneca de fundo preto e ao exame do CMT nas 128 
vacas em lactação. Foi um total de 8 animais com mastite clínica ou 6,25%. Em 
relação a mastite subclínica, as amostras negativas foram 56 ou 43,75%, as 
positivas 64 vacas ou 50% das coletas realizadas. No teste de sensibilidade in 
vitro das oito amostras de mastite clinica obtidas, aos antimicrobianos foram: O 
antimicrobiano ao qual as cepas foram mais sensíveis foi a Cefalexina em 3 
amostras (37,5%), seguida por 2 amostras pela Gentamicina (25%), sendo 
representadas com uma amostra de cada, a Ciprofloxacina, Norfloxacina e 
Ampicilina (12,5%). Durante o estudo foi observada a resistência das cepas aos 
antimicrobianos Tetraciclinas e Ceftriaxona. 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 e uso indiscriminado de 
antimicrobianos, cada vez mais há o desenvolvimento de resistência a estes, 
levando ao insucesso no tratamento.  
Palavra-chave: Mastite. Subclínica. Clínica.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

O trabalho buscou identificar os softwares que possibilitam extrair os dados 
de mídias sociais, mais especificamente da rede social online Facebook, 
que relaciona informações sobre a Fundação Universidade Federal de 
Rondônia – UNIR. Dentre as ferramentas pesquisadas destacou-se o 
programa Facepager, por possibilitar a extração das informações das 
comunidades (páginas e grupos) de forma simples e permitir o 
armazenamento desses dados em arquivo para posterior análise. O objetivo 
da pesquisa foi conhecer os assuntos e comunidades que tratam de temas 
relacionados à Universidade Federal de Rondônia, bem como, os dados 
que podem ser acessados por ferramentas externas a plataforma Facebook, 
além de conhecer em dados quantitativos, o número de comunidades que 
incentivam a propagação de informação sobre o ensino, pesquisa e 
extensão relacionados a Instituição Federal de Ensino Superior - IFES 
pesquisada. A coleta/extração dos dados limitou-se as comunidades ativas, 
ora criadas por discentes, ou representação de classe e unidades 
administrativa, tais dados foram armazenados numa base de dados, a 
exemplo, troca de mensagens de pessoas(usuários), imagens e vídeos 
postados pelos membros das páginas e grupos. Dentre os dados coletados, 
destaca-se o número de membros ou pessoas que integram algumas 
comunidades que discutem assuntos sobre ensino, pesquisa e extensão da 
UNIR, a exemplo, páginas com mais de 11 mil membros e grupos com mais 
de 17 mil membros, ou seja, o impacto de uma publicação de informação 
nessas comunidades atinge pelo menos o número de membros, visto que 
tais publicações podem ser compartilhadas com outras comunidades. 
Palavras-chave: Facebook. Universidade Federal de Rondônia-UNIR. Rede 
social online.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR. 
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RESUMO 

 
A leishmaniose visceral (LV) é descrita em todos os continentes, com 
exceção da Oceania, com casos humanos relatados em cerca de 66 países 
localizados em regiões tropicais e subtropicais. Cerca de 90% dos casos 
mundiais ocorrem no Afeganistão, Bangladesh, Índia, Sudão, Etiópia e 
Brasil. Os agentes etiológicos da leishmaniose visceral são protozoários 
intracelulares obrigatórios, da ordem Kinetoplastida, família 
Trypanosomatidae, gênero Leishmania. O presente estudo teve por 
objetivos pesquisar a presença de anticorpos contra Leishmania sp em 
amostras sanguíneas de 102 cães domiciliados no município de Rolim de 
Moura/RO, microrregião de Cacoal. Este é o primeiro levantamento de 
Leishmaniose em cães domiciliados em Rolim de Moura/RO utilizando o 
teste rápido DPP® Leishmaniose Visceral Canina. A análise das 102 
amostras de sanguíneas dos animais domiciliados do município de Rolim de 
Moura/RO mostraram três (2,94%) animais positivos para Leishmania sp 
utilizando DPP® Leishmaniose Visceral Canina. 
Palavras-chave: Leishmaniose visceral. Imunocromatografia. Rondônia.  
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RESUMO 

 
O presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento das 
principais espécies de endoparasitos encontrados nos diferentes sistemas 
de cultivo de Colossoma macropomum (tambaqui) em propriedades 
piscícolas na região central do Estado de Rondônia. Foram avaliados 10 
indivíduos por propriedade, para um total de sete propriedades, entre os 
meses de agosto de 2015 a julho de 2016. Para observação dos parasitos, 
cada exemplar de C. macropomum foi examinado por microscopia óptica 
direta. Foram aferidos os parâmetros de qualidade de água em todos os 
sistemas de cultivo. Dos 70 exemplares de tambaqui examinados, em 
45,7% se detectou a presença de endoparasitas, sendo observados em 
todos os tipos de sistemas de cultivos. O exame endoparasitológico revelou 
a presença no trato gastrointestinal de organismos do filo Acanthocephala 
(acantocéfalos), espécie Neoechinorhynchus buttnerae, o qual vem 
causando sérios danos ao setor produtivo no estado. Os resultados 
permitiram concluir que, independentemente do tipo de sistema de cultivo, o 
que mais influi é o manejo dado em cada propriedade, e que um manejo 
sanitário adequado está deficiente. Independente de sistema de produção 
deve-se atentar para a busca de informações quanto à origem dos alevinos, 
uma das principais causas de transmissão deste parasito. Ainda não 
existem produtos terapêuticos registrados para uso em peixes nativos no 
Brasil, sejam eles antiparasitários ou antibióticos. Entretanto, os desafios 
sanitários que afligem a piscicultura de espécies nativas amazônicas 
emergem a cada ano, e aumentam o número de piscicultores que 
sucumbem por não conhecer a melhor estratégia sanitária para seu 
sistema. Espera-se o lançamento de novas ferramentas para gestão destes 
desafios sanitários da piscicultura das espécies nativas brasileiras.  
Palavras–chave: Endoparasitos. Sistemas de cultivo. Tambaqui 
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento 
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RESUMO 

 
A família Annonaceae pertence à ordem Magnoliales, constitui a principal família 
do clado Magnoliídeas, possui distribuição predominantemente pantropical, com 
a África, Ásia, América Central e do Sul como os principais centros de 
diversidade. Possui cerca de 112 gêneros e 2.400 espécies classificadas em 
quatro subfamílias. No Brasil é registrado 29 gêneros e cerca de 392 espécies, 
ocorrendo predominantemente na Amazônia e secundariamente na Floresta 
Atlântica. A região Norte, onde é localizada grande parte da Amazônia brasileira, 
tem o registro de 27 gêneros e 284 espécies, no estado de Rondônia eram 
registrados 16 gêneros e 65 espécies. A família Annonaceae em Rondônia é 
uma das mais bem representadas, sendo a quinta maior dentro dos acervos. 
Dessa forma, este trabalho teve como objetivo atualizar os dados de 
Annonaceae em Rondônia e melhor compreender os gêneros que ocorrem. Para 
isso foram analisadas, descritas e identificadas as amostras da família 
depositadas no herbário RON, e consultados os bancos de dados e as imagens 
dos herbários INPA, MG, NY e RB. As amostras foram analisadas e feita a 
descrição sinóptica dos gêneros, as características vegetativas e florais foram 
fotografadas para montagem das pranchas de identificação e, além disso, foi 
montada chave de identificação multi entrada e verificada a ocorrência dos 
gêneros de Annonaceae em Rondônia através da elaboração do mapa de 
ocorrência. Encontrou-se 73 espécies distribuídas em 17 gêneros, dentre eles, 
16 já registrados para Rondônia, Anaxagorea A.St.-Hil. com três espécies, 
Annona L. com 16 espécies, Bocageopsis R.E. Fr. com duas espécies, 
Cardiopetalum Schltdl. com uma espécie, Cremastosperma R.E. Fr. com uma 
espécie, Cymbopetalum Benth. com uma espécie, Duguetia A.St.-Hil. com oito 
espécies, Ephedranthus S. Moore com uma espécie, Fusaea (Baill.) Saff. com 
uma espécie, Guatteria Ruiz & Pav. com 12 espécies, Klarobelia Chatrou com 
uma espécie, Onychopetalum R.E. Fr. com duas espécies, Oxandra A. Rich. 
Com três espécies, Pseudoxandra R.E. Fr. com uma espécie, Unonopsis R.E. 
Fr. com três espécies, Xylopia L. com 16 espécies, e o gênero Malmea R.E. Fr., 
que é nova ocorrência, com uma espécie. Os gêneros que apresentam maior 
número de coletas em Rondônia são: Guatteria, Annona, Xylopia, Duguetia e 
Unonopsis. Em contraste, os gêneros Malmea e Klarobelia apresentam o 
registro de apenas uma coleta.  
Palavras-chave: Amazônia. Taxonomia. Gêneros.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

O presente projeto teve por objetivo realizar estudo hidrobiogeoquímico do nitrogênio 
em igarapés de terra firme na região do interflúvio entre os rios Madeira e Purus. O 
estudo foi realizado na estação ecológica do Cuniã - Esec 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. Neste 
estudo foram utilizadas as 18 parcelas aquáticas que medem 250 m de comprimento. 
As coletas foram realizadas em 3 pontos equidistantes da parcela (50, 150 e 250 m), 
sendo feitas as medições do pH, condutividade e oxigênio dissolvido, somente no 
ponto 150 m. As coletas das amostras foram feitas em janeiro de 2016. Para as 
quantificações dos íons foi utilizado o Cromatógrafo de íons com detector de 
condutividade iônica, METROHM – 882 Compact IC plus. Para cada um dos três 
segmentos, foram realizadas medições morfométricas de largura total, realizada com 
o auxílio de uma trena graduada em centímetros, depois dividiu o segmento em cinco 
pontos independente da largura do igarapé, onde foram realizadas as medidas de 
profundidade com o auxílio uma trena graduada em centímetros. A categoria do 
substrato para cada uma das cinco medidas foi avaliada. A velocidade da corrente foi 
obtida com o auxílio de uma bolinha de plástico, onde foram anotadas em triplicatas, 
o tempo em que a bolinha levava para percorrer a distância de um metro na 
superfície da coluna d’água, posteriormente foram feitas as médias dessas triplicatas. 
Foram detectados gradientes ambientais na microbacia do Aponiã e padrões 
espaciais heterogêneos na concentração do NO3 - e NH4 + ao longo do gradiente 
hidrológico. Este estudo fortalece a relação da heterogeneidade espacial ao longo da 
microbacia do Aponiã. As variáveis que obtiveram maiores pesos na 
ordenação/estruturação destes padrões espaciais foram as variáveis morfométricas. 
As variáveis preditoras testadas para o NO3 -, não apresentaram relação significativa, 
dificultando seu entendimento, funcionamento e dinâmica. Em relação ao NH4 + , os 
parâmetros físico-químicos, principalmente V.C, C, pH e OD, influenciaram 
positivamente na relação da heterogeneidade espacial. O efeito do El Niño 
(2015/2016) possivelmente provocou diminuição no padrão natural de precipitação e 
descargas. Neste sentido, eventos perturbadores climáticos podem atuar, como 
fatores moduladores na dinâmica destes elementos. Portanto, mudanças 
antropogênicas, como construção de barragens, ou mudanças climáticas globais, 
definirão novos níveis funcionais nestes sistemas.  
Palavras-chave: Nitrito. Nitrato e amônio. Igarapés de terra firme. Interflúvio Purus-
Madeira. PPBio.  
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RESUMO 
 

A região amazônica é reconhecida pela sua vasta vegetação o que inclui a 
produção de inúmeras espécies frutíferas, das quais não existem dados 
técnico-científicos na literatura quanto a suas características físico-químicas 
(parâmetros de qualidade) durante o amadurecimento. O pouco 
conhecimento destas espécies tanto para as indústrias como para a 
literatura é um reflexo de poucos estudos acerca de suas composições. 
Sendo assim, é necessário aplicar técnicas que possibilitem um maior 
tempo de utilização destes frutos, para que possam ser melhor utilizados. 
Uma destas técnicas que vem sendo empregada é o tratamento com 
ultrassom. É uma técnica rápida, não poluente e principalmente não 
térmica, o que garante a qualidade sensorial dos produtos. O objetivo do 
presente trabalho foi avaliar a aplicação de diferentes tratamentos de 
ultrassom em araçá-boi (Eugenia stipitata mcvaugh) e jambo vermelho 
(Syzygium malaccensis) para verificar seu efeito nos parâmetros de 
qualidade dos frutos durante o amadurecimento. Os frutos de araçá-boi e 
jambo vermelho foram armazenados em temperatura ambiente e divididos 
em três grupos: grupo 1 (controle), grupo 2 (5 minutos de tratamento 
ultrassônico) e grupo 3 (15 minutos de tratamento ultrassônico). Foram 
realizadas análises dos parâmetros de qualidade: perda de peso (%), 
firmeza (kgf), vitamina C (mg.100g-1), pH, acidez titulável (%), sólidos 
solúveis (°Brix), açúcares redutores, não redutores e totais (g.100g-1), e 
desenvolvimento de podridão, durante o tempo de armazenamento. 
Observou-se que para ambos os frutos, o tempo máximo de vida útil foi de 
três dias. Notou-se também que, a intensidade e tempo de exposição ao 
tratamento ultrassônico influenciaram na qualidade dos frutos, pois os frutos 
dos grupos 2, de ambas as espécies, mantiveram uma melhor qualidade, 
em contrapartida, os frutos de araçá-boi e jambo vermelho do grupo 3 
apresentaram uma degradação mais acelerada. Durante o tratamento com 
ultrassom por 15 minutos, o fenômeno de cavitação pode ter provocado a 
degradação dos tecidos e antecipado a senescência. Os resultados deste 
estudo sugerem que o tratamento ultrassônico pode ser efetivo para 
conservar os frutos, porém, outras intensidades e tempos de tratamento 
devem ser avaliados. 
Palavras-chave: Araçá-boi. Jambo vermelho. Parâmetros de qualidade. 
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 
 

Campinas são formações desenvolvidas sobre solos de areia branca e 
amplamente distribuídas ao longo da Amazônia. Seus indivíduos lenhosos 
muitas vezes apresentam aspecto escleromórfico, semelhante a outras 
formações sul-americanas como as savanas dos Llanos venezuelanos e do 
Cerrado, com caules tortuosos e ritidoma com aspecto rugoso e espesso. O 
termo campina refere-se a uma formação lenhosa de até 7 m com diversidade 
florística baixa, porém rica em endemismos. Sua flora é “adaptada a um solo 
pobre em nutrientes, ácido e com drenagem deficiente”. Este tipo de vegetação 
também ocorre em Rondônia e algumas coletas já foram feitas no município de 
Porto Velho, Machadinho do Oeste, Nova Mamoré, Colorado do Oeste e 
Pimenta Bueno mais precisamente na campina do Vale do Apertado, localizada 
dentro da área da Usina Hidroelétrica Rondon II a qual foi objeto deste trabalho. 
Em Rondônia pouco se sabe sobre a composição biótica das campinas, por isso 
objetivou-se coletar as espécies vegetais ocorrentes na Campina do Vale do 
Apertado. Essas coletas foram feitas utilizando o método de caminhamento no 
qual os indivíduos com flor ou fruto foram coletados. Ainda em campo as plantas 
foram analisadas e previamente identificadas por família, utilizando guias de 
identificação. Após o campo foi utilizado o espaço do Herbário RON para 
identificar as coletas por comparação, com o auxílio de chaves de identificação e 
especialistas. A campina está localizado em um platô com afloramentos 
rochosos e com areia branca, apresenta abundância de Humiria balsamifera 
Aubl., Pagamea guianensis Aubl. e ocorrência de Cladonia. Coletou-se 52 
amostras sendo 28 herbáceas, 11 árvores, 3 lianas, 10 arbustos e 2 
subarbustos. No total foram encontradas 24 famílias, distribuídas em 32 gêneros 
e 41 espécies. As famílias Eriocaulaceae (6spp.), Fabaceae, Poaceae (4spp.), 
Rubiaceae (3spp.), Apocynaceae, Cyperaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae e 
Malpighiaceae (2spp) foram as que apresentaram maior diversidade e as demais 
apresentaram somente uma espécie. Algumas novidades como Psyllocarpus 
cururuensis J.H.Kirkbr., Cuphea annulata Koehne, Paepalanthus polytrichoides 
Kunth, Syngonanthus bisumbellatus (Steud.) Ruhland, S. biformis (N.E.Br) 
Gleason, S. nitens Ruhland, S. tenuis (Kunth) Ruland, Protium pilosissimum 
Engl.  
Palavras-chave: Vegetação. Florística. Amazônia.  

Fonte de financiamento: Não contou com financiamento.
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RESUMO 

 
A presente pesquisa teve por objetivo avaliar o desempenho zootécnico do 
surubim, Pseudoplatystoma corruscans, submetido a dietas com teores 
proteicos distintos (28, 32 e 40% de proteína bruta). Para tanto, utilizaram-
se 600 exemplares da espécie divididos em tratamentos (T1 28%PB, T2 
32%, PB e T3 40% PB) contendo 200 animais em cada. A pesquisa teve 
duração de 85 dias e iniciou com os peixes tendo peso médio inicial de ≈10 
g, onde passaram por biometria quinzenal de 10% de cada lote, a fim de se 
obter dados sobre peso (g) e comprimento (cm). O estudo, também 
averiguou os parâmetros da água dos viveiros a cada quinze dias. Os 
resultados evidenciaram, pelo teste de Tukey, que até a coleta 3 não houve 
diferença significativa entre os tratamentos, estes passaram a diferir entre si 
a partir da coleta 4 até a última. Onde, não houve diferença entre T01 e T03 
(p= 0,754), e houve diferença entre T01 e T02 (p= 0,012), assim como entre 
T02 e T03 (p= 0,007). Entretanto, a última coleta (07) foi submetida ao teste 
t de Student, onde foi constatado que não ouve diferença entre os 
tratamentos T01 e T03 para o desempenho do pintado. Dessa forma 
podemos sugerir que a utilização da ração a 28% seja a mais recomendada, 
pois foi obtido o desempenho semelhante entre os níveis de proteína bruta 
utilizados (28% e 40%) para essa fase da criação com a vantagem de se 
reduzir os custos com ração.  
Palavras–chave: Arraçoamento. Piscicultura. Pintado.  
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 
 

Na criação de peixes se torna necessário tomar medidas que visam a 
economia em relação aos gastos com ração por meio do adequado manejo 
alimentar. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da frequência 
alimentar sobre o desempenho produtivo e econômico de tambaqui nas 
fases de crescimento, cultivados em hapas. Foram utilizados 225 juvenis de 
tambaqui, com peso médio inicial de 595,46 ± 19,71 g, distribuídos em 15 
hapas em delineamento inteiramente casualizado. Foi fornecido ração 
extrusada contendo 28% de proteína bruta a uma taxa alimentar de 1,8 % 
do peso corporal. Os tratamentos utilizados foram diferentes frequências de 
alimentação conforme a seguir: às 7h30, às 12h, às 17h, duas vezes ao dia 
(7h30 e 17h) e três vezes (7h30, 12h e 17h). Os valores da análise de água 
para a condutividade, temperatura, oxigênio dissolvido e pH foram de 
39,2us; 29,1ºC; 5,25mg/l; e 7,5, respectivamente, durante o cultivo. Os 
valores de peso final e ganho de peso médio não foram influenciados pela 
frequência de arraçoamento (P>0,05) apresentando média de 773,6g e 
178,1g, respectivamente. As medidas morfométricas corporais não foram 
influenciadas pelas frequências de arraçoamento, apresentando médias de 
30,8 cm de comprimento corporal e 8,6 cm de cabeça. A frequência 
alimentar não influencia no desempenho produtivo de juvenis de tambaqui 
na fase de crescimento, sendo recomendada a frequência de fornecimento 
de uma vez ao dia. Dentre as frequências de fornecimento de ração 
realizadas uma vez ao dia, destaca-se a que o fornecimento de ração foi 
realizado às 17 horas. 
Palavras-chave: Ganho de Peso. Manejo Alimentar. Nutrição.  
  



112 
 

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

PIBIC/UNIR/CNPq-2015/2016 
 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  
Renata Gonçalves  

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

 
RESUMO 

 
O processo de desflorestamento da Região Amazônica iniciou-se com a sua 
colonização, a fim de viabilizar diversas atividades econômicas. Atualmente, o 
desflorestamento é impulsionado principalmente pelas atividades 
agropecuaristas, que representam a maior fonte econômica da região. A 
conversão no uso da terra dentro da Amazônia vem sendo estudada por 
diversos autores. Esses apontam como principais consequências a mudança no 
comportamento de variáveis microclimáticas e a maior ocorrência e intensidade 
de eventos extremos. Os eventos extremos têm ocasionado sérias 
consequências socioeconômicas e, por isso, há a grande necessidade de se 
realizar estudos sobre os mesmos. Dessa forma, o presente estudo objetivou 
identificar como a conversão de florestas tropicais em sistemas pecuários na 
Amazônia Ocidental influencia no microclima em anos de eventos extremos e 
não-extremos. Para isso foram utilizados dados de precipitação, umidade 
específica do ar, temperatura do ar e saldo de radiação correspondentes aos 
anos de 2004 a 2010, sendo 2005 e 2010 anos de eventos extremos de seca, 
2009 um ano de cheia, e os demais anos utilizados em conjunto para inferir o 
comportamento normal das respectivas variáveis. As medidas são provenientes 
de duas torres micrometeorológicas do Experimento de Grande Escala da 
Biosfera-Atmosfera na Amazônia (Programa LBA), sendo uma localizada na 
Reserva Biológica do Jaru (área de floresta) e a outra na Fazenda Nossa 
Senhora (área de pastagem). Essas torres realizam medições contínuas de 
variáveis micrometeorológicas em intervalos de 30 segundos, e realiza médias a 
cada 10 minutos, que ficam armazenadas em um datalogger CR3000. Para 
análise foram utilizadas técnicas da estatística descritiva e inferencial, sendo as 
médias calculadas com intervalo de confiança de 95%. Os resultados apontam o 
aumento da variabilidade sazonal em anos de eventos extremos de seca (2005 
e 2010) e variabilidade menor no ano que ocorreu um evento extremo de cheia 
(2009). Tal variabilidade foi mais evidente na área de pastagem do que na área 
de floresta, o que indica que essas áreas estão mais susceptíveis a mudanças 
micrometeorológicas. Assim, destaca-se a importância de estudar a Região 
Amazônica, de modo a proporcionar melhorias na gestão das atividades 
agropecuárias, contribuindo para um melhor desenvolvimento da região. 
Palavras-chave: Mudança no uso da terra. Alteração microclimática. Evento 
extremo. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/CNPq. 
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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 considerado de 
resíduos e que podem ser utilizados na alimentação animal. Seguindo com 
as pesquisas de aproveitamento de resíduos das indústrias de polpa de 
frutas, o presente projeto teve como objetivo avaliar a utilização de 
diferentes resíduos da indústria frutífera (abacaxi, acerola, cupuaçu e 
maracujá) na alimentação de ovinos em comparação a uma dieta controle, 
sobre o comportamento ingestivo dos animais. Foram utilizados 15 ovinos 
recebendo a inclusão na dieta de diferentes resíduos (acerola, abacaxi, 
cupuaçu e maracujá) e comparar a uma dieta controle. A avaliação dos 
animais foi feita em dois períodos, um entre o 15º e 16º dia e outro no 45º e 
46º dia, totalizando 48 horas consecutivas em cada período. A observação 
visual dos animais ocorreu a cada 5 minutos. O delineamento utilizado foi 
inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 3 repetições. Os dados 
foram submetidos à análise de variância e a comparação das médias pelo 
teste de tukey, usando o pacote estatístico SAS, ao nível de 5% de 
significância. Os animais que receberam feno de tifton apresentaram maior 
tempo de consumo de alimento em relação aos que ingeriram resíduo de 
cupuaçu, e semelhante aos demais resíduos. Os animais que receberam 
resíduos de cupuaçu e maracujá apresentaram menores tempos de 
ruminação e maiores tempo de ócio em relação aos animais que receberam 
os demais resíduos e o feno de tifton. O resíduo de acerola proporcionou 
nos ovinos maior número e tempo de mastigadas por bolo alimentar. Os 
diferentes resíduos fornecidos aos ovinos promovem alteração no 
comportamento ingestivo.  
Palavras-chave: Acerola. Cupuaçu. Maracujá. Ovinos. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
A floresta amazônica é o maior reservatório natural da diversidade vegetal 
do mundo, e cada um de seus variados ambientes possui um contingente 
florístico rico e diversificado, muitas vezes exclusivo de determinado 
ambiente. Lepidocaryum tênue é uma pequena palmeira que se espalha 
principalmente por meio de estolões dando origem a clones. O presente 
trabalho, o qual está atrelado ao projeto de “Diversidade genética de 
“Lepidocaryum tênue na ESEC-Cuniã”, tem o objetivo de extrair, purificar, 
quantificar, amplificar por meio de RAPD-PCR e analisar o padrão de 
amplificação do DNA obtido, para verificar a variabilidade genética de 25 
espécimes de Lepidocaryum tênue coletados na ESEC-Cuniã. Para 

extração do DNA, foi adotado o método CTAB, as amostras foram 
quantificadas em espectrofotômetro e a diversidade genética será analisada 
com os iniciadores aleatórios B11 e D11. Nos últimos anos a Amazônia vem 
sofrendo grande perda da sua floresta por ações antrópicas, este trabalho 
busca contribuir determinando iniciadores que sejam informativos quanto a 
diversidade genética para a espécie alvo, uma vez que não existem 
trabalhos para essa linha de pesquisa com essa espécie.  
Palavras-chave: Amazônia. Diversidade genética. Caranaí.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
A presente pesquisa vincula-se ao projeto “Diagnóstico de enchentes em 
sub-bacia urbana de Ji-Paraná: Um estudo de caso”. As ocorrências de 
enchentes têm se intensificado nos últimos anos como anunciado nos 
veículos de comunicação e literatura especializada, causando grandes 
perdas as populações que residem nos entornos dos cursos de água. 
Vários são os fatores que contribuem para estas ocorrências, dentre eles, 
as ocupações indevidas, a falta de planejamento do poder público, poluição 
dos rios e dos canais de escoamento, crescimento urbano, características 
físicas da bacia, dentre outros. Nesse sentido a pesquisa propôs estudar 
características morfométricas da sub-bacia hidrográfica do Igarapé Dois de 
Abril. De acordo com estas características morfométricas, estas podem 
favorecer ou não para a ocorrência de enchentes. Para os levantamentos 
de dados e medições da bacia, foi utilizado o mapa base georreferenciado 
de ruas de Ji-Paraná, em ortofotocarta digital em escala de 1: 5.000, numa 
malha bastante homogênea. Para complementar os dados não presentes 
na referida carta, extrai-se dados do Google Earth e em relatórios da 
Prefeitura Municipal. Os dados coletados foram organizados em planilha do 
Excel e, a partir das equações determinadas na literatura, foram 
mensurados os índices necessários para caracterização morfométrica da 
bacia. Os dados obtidos e calculados indicam que a bacia do Igarapé Dois 
de Abril tem área aproximada 25,35 km², índice de circularidade de 0,35, 
coeficiente de compacidade de 1,61 e índice de conformação de 0,26. Estes 
índices físicos caracterizam a bacia como de baixa incidência a enchentes. 
Entretanto, após o estudo em loco da bacia, constatou-se que vários outros 
fatores contribuem para a ocorrência de enchentes ou alagamentos em 
pontos específicos da bacia, dentre eles pode-se destacar a 
impermeabilização do solo, a falta de manutenção e limpeza do canal Dois 
de Abril, por onde converge e escoa toda água da bacia. A questão 
educacional, o sub-dimensionamento do canal e o represamento das águas 
do igarapé Dois de Abril durante as cheias do Rio Machado também 
contribuem de forma significativa para as alagações que ocorrem na bacia.  
Palavras-Chave: Bacias hidrográficas. Enchentes em zona urbana. 
Morfometria de sub-bacia. 
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
 



116 
 

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

PIBIC/UNIR/CNPq-2015/2016 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

CRESCIMENTO RADICULAR DO CAPIM-BRAQUIÁRIA (Brachiaria 
brizantha cv. MG5 Vitória) EM SOLO COMPACTADO 

 
João Witor Zani Furlan  

joaowitorzf@hotmail.com  
Anderson Cristian Bergamin  
anderson.bergamin@unir.br  

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR  
 

RESUMO 
 

O cenário atual do bioma amazônico vem ganhando grande importância 
referente à preservação de seus recursos naturais, principalmente pela pressão 
ocasionada pela ação antrópica com intuito de se estender as fronteiras 
agrícolas. Os diferentes sistemas de manejo de solos têm a finalidade de criar 
condições favoráveis ao desenvolvimento das culturas. Dessa forma, surgem 
indagações acerca de que medidas adotarem para alcançar a desejável 
qualidade física do solo, dentro de sistemas de manejo com pastagens, 
promovendo além da recuperação da estrutura de solo degradada, a redução 
dos problemas ocasionados pela compactação, oriunda do pisoteio animal e 
ação antrópica. A redução na produtividade das pastagens pode estar 
relacionada à degradação física do solo ocasionada pelo pisoteio animal, 
mesmo sob boas condições de fertilidade, o que pode inviabilizar a 
produtividade e persistência da pastagem 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, com 12 
repetições, totalizando 60 parcelas. Foram avaliados cinco estados induzidos de 
compactação do solo: (C1) 0, (C2) 1, (C3) 2, (C4) 4 e (C5) 8 passadas de um 
trator agrícola de 3,16 Mg, sobre o desenvolvimento do capim-braquiária. A 
resistência do solo à penetração foi determinada, com o uso de penetrógrafo. As 
determinações do sistema radicular foram realizadas entre os dias 12 e 15 de 
maio de 2016, quando as plantas apresentaram pleno florescimento. Em cada 
parcela foi aberta uma trincheira transversal a uma linha de cultivo. O aumento 
da compactação do solo induzida pelo tráfego de trator a partir de uma passada 
promove aumento linear na resistência do solo à penetração até a profundidade 
0-0,10m. E conforme aumento do tráfego até 8 passadas, pode ocasionar 
aumento na resistência do solo a penetração a profundidades de até 0,3m. A 
área superficial radicular do capim-braquiária sofre redução significativa com 
tráfego de trator a partir de uma passada na camada 0-0,10m. O efeito da 
compactação promove decréscimo linear no comprimento radicular do capim-
braquiária, conforme aumento do número de passadas do trator até 8.  
Palavras-chave: Diâmetro radicular. Comprimento radicular. Resistência do solo 
à penetração.  
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RESUMO 

 
A presente pesquisa visa a investigar a gestão ambiental das águas, 
considerando as representações sociais construídas nas comunidades carentes 
de Guajará-Mirim/RO. No período de março a julho de 2016, foram realizadas 
atividades do projeto de pesquisa “Análise da qualidade da água dos bairros 
carentes de Guajará-Mirim/RO”. Para este estudo, houve aplicação de 
entrevistas semiestruturadas e das observações sobre as representações 
sociais, construídas sobre a gestão das águas, tendo como termos indutores 
água, água de qualidade, água poluída, com conhecimentos práticos, orientação 
para a comunicação e para a compreensão do contexto social, conceitos 
elaborados, contribuindo para a construção de uma realidade social, crítica e 
compreensiva. As práticas ambientais se inserem, nesse cenário, com a 
finalidade da compreensão de que forma o ambiente exerce influência sobre o 
comportamento humano, e como o comportamento humano influencia o 
ambiente. Para a presente pesquisa, foram selecionadas inicialmente cinco 
famílias carentes que utilizam água de poço para consumo humano. As famílias 
selecionadas foram cientificadas acerca da importância da qualidade de vida 
que se logra como decorrência do monitoramento e da análise sistemática da 
água dos poços. Quanto à análise da qualidade da água, os poços dos sujeitos 
dos bairros carentes foram identificados e classificados através de pontos de 
coletas, como: 1, 2, 3, 4 e 5. Quatro desses pontos se encontram no bairro 
Jardim das Esmeraldas, devido a possuírem um maior grau de vulnerabilidade, e 
somente um ponto de coleta no bairro Planalto. Os resultados das análises 
indicaram a contaminação da água, sendo proposto o tratamento da desinfecção 
da água dos poços, para que pudesse ser consumida pelas famílias dos bairros 
acima citados sem risco à saúde deles. Em todos os pontos das análises, 
apresentaram um alto índice de presença de coliformes, e foram necessárias as 
realizações de tratamento, implantando os cloradores flutuantes com cloro de 
teor ativo 90%. Com o tratamento, ficou evidenciado que houve uma melhora 
quanto aos limites de Cloro, Ferro, Ph, Amônia e total ausência de Coliformes. 
Podendo depreender, no contexto das representações sociais, que a água é um 
recurso essencial para a vida, também das comunidades carentes, objeto deste 
estudo. 
Palavras-chave: Gestão Ambiental. Água. Representação Social.  
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RESUMO 

 
Palicourea marcgravii é uma planta pertencente à família Rubiaceae, 
conhecida popularmente como cafezinho, café bravo, erva de café, erva de 
rato e vick. É a planta tóxica mais importante do Brasil, encontrada em 
quase todo o território nacional, com exceção da região Sul e do Sertão 
Nordestino. Estima-se que 80% das intoxicações em animais de produção 
são causadas por P. marcgravii. Intoxicações experimentais com 
administrações de doses não tóxicas repetidas de Palicourea aeneofusca, 
aumentaram significativamente a resistência à intoxicação. Em condições 
naturais, animais poderiam consumir doses não letais de P. marcgravi e 
desenvolverem resistência? Sendo necessárias doses superiores para 
provocar o quadro clínico da intoxicação? Poderiam, também, após o 
aparecimento dos sinais clínicos criarem uma aversão temporária ao 
consumo da planta e assim não consumirem a dose letal? Este trabalho tem 
por objetivo descrever as alterações clínicas e bioquímicas de bovinos 
intoxicados com doses letais e não letais de Palicourea marcgravii, bem 
como, verificar a capacidade de adquirir resistência e aversão ao consumo 
da planta. Os bovinos intoxicados experimentalmente apresentaram duas 
formas clínicas distintas, uma hiperaguda, associado ao consumo da dose 
letal, e uma forma clínica letárgica, quando o tempo de administração da 
planta foi prolongado. Não foram observadas alterações nos parâmetros de 
Creatine Kinase-MB (CK-mb) (figura 2), Aspartate Aminotransferase (AST), 
lactato desidrogenase (LDH), HDL, Troponina, creatinina e ureia nos 
bovinos intoxicados em relação às testemunhas. Administrações 
fracionadas de Palicourea macrgravii causaram resistência ao um bovino, 
sendo necessárias doses maiores para provocar a morte, porém, não foram 
observados sinais de aversão alimentar durante a administração da planta 
misturada à ração. A dose tóxica de P. marcgravii, neste experimento foi de 

0,2g/kg pc. Duas vezes mais tóxica que a descrita na literatura, o que 
demonstra uma variação da toxicidade da planta durante os anos.  
Palavras-chave: Palicourea. Toxicidade. Formas clínicas.  
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RESUMO 

 
A adubação mineral é essencial ao desenvolvimento do cafeeiro devido a 
sua alta exigência nutricional que advêm tanto da extração, como também 
da exportação de nutrientes. O objetivo neste trabalho foi avaliar o 
crescimento vegetativo do cafeeiro submetido à fertilização potássica nos 
sistemas de produção fertirrigado, irrigado e sequeiro. O delineamento 
experimental foi em blocos casualizados em esquema de parcelas 
subdivididas. E, nas subparcelas foram alocadas quatro doses de potássio 
(80%, 120%, 160% da dose de K2O recomendada para cultura) com cinco 
repetições por tratamento. Cada parcela experimental foi constituída por 
seis plantas, sendo a área útil as quatro plantas centrais. Nas plantas da 
área útil, foram marcados dois ramos, sendo um ortotrópico e outro 
plagiotrópico, utilizando como critérios ramos novos em atividade de 
crescimento. Foram realizadas mensurações com auxílio de trena, medindo-
se da base demarcada até o ápice do ramo, em intervalo de 30 dias, no 
decorrer de 12 meses. A partir dos dados obtidos foi calculada a taxa diária 
de crescimento vegetativo dos ramos ortotrópicos e plagiotrópicos. Quanto 
ao manejo da adubação potássica, independente da dose aplicada, não 
houve influência sobre a taxa de crescimento dos ramos plagiotrópicos e 
ortotrópicos em cafeeiros. Os sistemas de produção fertirrigado e irrigado 
proporcionam maior incremento diário dos ramos plagiotrópicos 
comparativamente ao sistema de sequeiro. E, a taxa de crescimento dos 
ramos ortotrópicos não é influenciada pelos sistemas de produção. Com 
relação à evolução do crescimento dos ramos plagiotrópicos e ortotrópicos, 
observa-se que as maiores taxas foram no período chuvoso com maior 
incremento no mês de dezembro e, menor nos meses de abril, maio e 
junho.  
Palavras-chave: Coffea canephora. Cloreto de potássio. Sistemas de 
produção.  
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RESUMO 
 

Em toda a história, corantes e pigmentos tiveram um papel importante nas 
atividades comerciais. Dentre os pigmentos naturais conhecidos podemos 
destacar os carotenoides. O tucumã é encontrado em abundância no 
Estado de Rondônia, e apresenta uma promissora fonte de extração de 
pigmentos naturais, uma vez que apresenta teor significativo de 
carotenoides, segundo a literatura. Os corantes naturais quando comparado 
com os inorgânicos são mais instáveis com relação a fatores como luz, pH, 
temperatura, oxigênio entre outros. Dentre as maneiras de melhorar o 
potencial dos corantes naturais destaca-se o encapsulamento dos mesmos. 
Os materiais encapsulantes são basicamente materiais formadores de 
filmes, que podem ser selecionados de uma diversidade de polímeros 
naturais ou sintéticos. Diante do exposto anteriormente este projeto visa ao 
uso da quitosana como agente encapsulante pelo método de impregnação 
ou adsorção por contato de corante natural da casca do Tucumã para 
aplicações industriais. A extração do corante da casca do tucumã foi 
realizada com o extrator de soxhlet utilizando éter de petróleo e acetona 
como solventes por um período de 6h de extração. As propriedades físicas 
(peso e dimensão dos frutos) e físicoquímicas (pH, umidade e teor de 
lipídeos) do tucumã foram determinadas. Utilizou-se o método de separação 
de fases para a preparação das microesferas de quitosana. A técnica de 
Absorção na Região do UV-vísivel foi utilizada para a quantificação dos 
carotenos e observação das características da quitosana. Os resultados 
indicam que os teores de umidade, pH e lipídeos encontrados estão 
coerentes com os valores encontrados na literarura. Dentre os métodos 
usados para a extração de carotenos do fruto de tucumã destaca-se o uso 
do éter de petróleo como solvente; pois permitiu a extração de uma maior 
quantidade de carotenos totais quando comparada com o uso de acetona. 
O tucumã apresentou valores de carotenos totais próximos aos valores 
observados para o buriti. O espectro na região do UV-vísivel para a amostra 
de quitosana não ilustrou nenhum pico de absorção; pois sua estrutura 
molecular não apresenta grupos cromóforos. O uso da metodologia de 
preparação de microcápsulas de quitosana propostas por PARIZE, et.al. 
apresentaram resultados promissores.  
Palavras chaves: Carotenoides. Quitosana. Encapsulamento 
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RESUMO 

 
Na presente pesquisa quali-quanti, foram, no período de março a julho 
2016, realizadas atividades referentes ao projeto de pesquisa “Análise da 
qualidade da água dos bairros carentes de Guajará-Mirim/RO”, para 
investigar os fatores que influenciam as representações sociais sobre a 
gestão das águas, considerando os saberes e as práticas ambientais, 
desenvolvidas nas comunidades carentes de Guajará-Mirim/RO. Durante os 
referidos meses, iniciamos o monitoramento da qualidade das águas de 
poços dos bairros carentes de Guajará- Mirim, especialmente, os bairros 
Planalto e o Jardim das Esmeraldas. O projeto foi apresentado e discutido 
com as famílias para que dele tomassem conhecimento e desta forma, 
viessem a contribuir para a elaboração do planejamento, execução e 
avaliação da sua efetivação, considerando os objetivos e as metas do 
referido projeto de pesquisa, articulado ao estudo sobre as representações 
sociais construídas sobre a gestão das águas, no contexto dos saberes e 
das práticas ambientais que foram desenvolvidas nas comunidades 
carentes de Guajará-Mirim/RO. No relato dos moradores entrevistados, 
ficou evidenciado que não havia nenhum tipo de tratamento na água antes 
do projeto, e o consumo era feito de modo direto sem fervura ou filtramento, 
vindo a acarretar problemas de saúde “[...] disenteria, fortes dores 
estomacais e ainda problemas de coceiras por todo o corpo [...]”, sendo 
uma preocupação constante por parte dos residentes. Segundo os relatos 
dos mesmos, após o tratamento, a “[...] qualidade da água foi muito 
satisfatória alterando o cheiro e o sabor da água, e evitando os problemas 
de saúdes relatados anteriormente”. De forma direta, os moradores 
agradeceram “[...] enfaticamente o orientador do projeto, tendo em vista a 
melhoria na qualidade da água, lhes proporcionando uma melhor qualidade 
de vida”. Mediante os resultados do presente estudo rigoroso, metódico e 
planejado sobre a qualidade da água dos bairros carentes de Guajará-
Mirim/RO, pode-se entender que a água é, inegavelmente, indispensável 
para a vida.  
Palavras-chave: Representação Social. Água. Meio Ambiente.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR, CNPq. 
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RESUMO 
 

O plano de trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa Classificação e 
Ordenação da Comunidade Arbórea de Fragmentos de Floresta Ombrófila 
Aberta em Rondônia. O manejo de recursos florestais, dadas às características e 
potencialidades da região, se coloca como um dos principais caminhos para se 
alcançar um desenvolvimento com bases realmente sustentáveis. Logo, trabalho 
teve como objetivos específicos: (i) identificar espécies constituintes de dois 
fragmentos da floresta e; (ii) definir o potencial de uso madeireiro e não 
madeireiro das espécies encontradas no levantamento de dois fragmentos de 
floresta ombrófila aberta no município de Rolim de Moura _RO. Então, foram 
demarcadas duas (2) parcelas permanentes distribuídas no município de Rolim 
de Moura, RO. A parcela 1, está situada a 20 Km da cidade linha 204 lado norte 
e a parcela 2 na área experimental da Universidade Federal de Rondônia. Após 
a o levantamento florístico foram calculados os parâmetros fitossocilógicos e as 
principais espécies foram classificadas de acordo com sua potencialidade e 
utilização. Dentro da categoria de uso não madeireiro, foram classificadas em: 
Alimentação Humana; Alimentação Animal; Medicinal/Farmacêutico; 
Ornamental; Oleaginosa, entre outras. Na categoria de uso madeireiro, foram 
divididas apenas em três categorias: Combustível; Construção; Tecnologia. Na 
parcela 1, as espécies que mais se destacaram, na categoria madeireira, foram: 
Pseudolmedia multinervia; Nectranda sp.; Lecythis idatimon Aubl; Jacaranda 
copaia Aubl. Tachigali myrmecophila Ducke; Pterocarpus rohrii Vahl; 
Hymenolobium petraeum Ducke. Já, com potencial não madeireiro: Euterpe 
oleracea Mart; Geissospermum laeve (Vell.) Miers; Xylopia aromatica (Lam.) 
Mart; Protium spp. E na parcela 2, as espécies que mais se destacaram, na 
categoria madeireira, foram: Nectranda sp.; Bellucia grossularioides; 
Pseudolmedia multinervis; Jacaranda copaia Aubl; Apeiba tibourbou; Pouteria 
guianensis Aubl; Astronium lecointei Ducke. Para os recursos florestais não 
madeireiros, a parcela apresentou um déficit, em relação à primeira, onde 
apenas duas espécies foram registradas: Xylopia aromatica (Lam.) Mart e 
Euterpe oleracea Mart. Através de uma pesquisa nas serrarias do município, 
constatou-se que os fragmentos possuem bom potencial de uso madeireiro e 
com espécies comercializáveis na região. Porém, no critério não madeireiro 
foram poucas as espécies encontradas nos dois fragmentos.  
Palavras-chave: Florístico. Fitossociológico. Madeira. 
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 

 
No Brasil a bovinocultura leiteira desempenha papel importantíssimo na 
economia, seja na produção de leite e derivados ou na venda de animais de 
alto valor zootécnico. Um dos pontos chave no manejo destes animais é a 
sanidade, onde junto com a nutrição são responsáveis diretos pelo sucesso 
produtivo. No estado de Rondônia, grande parte dos produtores de leite é 
classificada como pequenos e sofrem muito com a falta da difusão de 
tecnologias que visam uma potencialização da produção. As enfermidades 
reprodutivas, muitas vezes desconhecidas pelos produtores, são 
responsáveis por prejuízos muitas vezes irreparáveis. Dentre estas 
doenças, merecem destaque a Diarreia Viral Bovina (BVD) e a 
Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR) que são responsáveis por grande 
parte dos problemas relacionados ao trato reprodutor de fêmeas. O objetivo 
deste trabalho foi verificar a ocorrência e identificar os fatores de risco 
associados aos vírus da diarreia viral bovina (BVDV) e da rinotraqueíte 
infecciosa bovina (BoHV-1) em rebanhos bovinos leiteiros localizados na 
zona da mata do Estado de Rondônia. Para isso, foram avaliados 383 
animais divididos em quatro grupos etários de rebanhos leiteiros de oito 
propriedades em sete municípios pertencentes à microrregião de Rolim de 
Moura. Coletou-se sangue de todos os animais, e os que estavam vazios 
passaram por uma avaliação ginecológica completa a fim de constatar os 
sintomas destas doenças. Em todas as propriedades foi aplicado 
questionário epidemiológico, a fim de traçar possíveis fatores de riscos e 
poder gerar um banco de dados com estas informações. Através dos 
resultados obtidos na presente pesquisa, pode-se concluir que a existe a 
presença de animais soropositivos para Vírus da Diarreia Viral Bovina 
(BVDV) e do Herpesvírus Bovino tipo 1 (BoHV-1) em todos rebanhos 
amostrados, causando possíveis prejuízos produtivos e reprodutivos em 
fêmeas bovinas leiteiras criadas da microrregião de Rolim de Moura do 
Estado de Rondônia.  
Palavras-chave: IBR. BVD. Rondônia. 
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 

 
Os aditivos podem melhorar a qualidade da dieta através do efeito anabólico 
aumentando a eficiência alimentar. A virginiamicina vem se destacando como 
promotor de crescimento em diversas espécies de animais de produção. O 
objetivo desse estudo foi avaliar o desempenho na fase de engorda de pirarucu 
com a adição de virginiamicina na ração. O estudo foi desenvolvido na Base de 
Piscicultura da Universidade Federal de Rondônia de setembro a dezembro de 
2015, sob certificado CEUA 19/2014. Noventa dois peixes pesando 6.300 
gramas distribuídos em hapas de 50m², em delineamento inteiramente 
casualizado com dois tratamentos com e sem adição do aditivo contendo 8 
repetições cada. Doze hapas com 6 peixes e quatro com 5 peixes, os peixes 
foram alimentados 3 vezes por dia durante 104 dias com ração comercial, com 
monitoramento limnológicos semanalmente de condutividade elétrica, 
temperatura, oxigênio dissolvido e pH da água do viveiro que mantiveram-se 
dentro dos valores médios recomendados ao cultivo do pirarucu. O antibiótico 
virginiamicina incluído nas rações não influenciou (P < 0,05) no desempenho de 
pirarucu na fase de engorda, apresentando média de peso corporal e ganho de 
peso de 9,18kg e 1,77kg respectivamente. A conversão alimentar aparente 
(CAA) apresentou média de 3,4 entre os tratamentos com ganho médio diário de 
17,13g. Rendimentos do abate, apesar de não haver diferença significativa 
(P>0,05) para o peso das carcaças e para os resíduos mais representativos do 
abate, dados pelo couro com escamas e cabeça, o aditivo proporcionou menor 
peso em vísceras e fígado (P<0,05) no desempenho de pirarucu na fase de 
engorda, apresentando média de peso corporal e ganho de peso de 9,18kg e 
1,77kg, respectivamente. A conversão alimentar aparente (CAA) apresentou 
média de 3,4 entre os tratamentos com ganho médio diário de 17,13g. 
Rendimentos do abate, apesar de não haver diferença significativa (P>0,05) 
para o peso das carcaças e para os resíduos mais representativos do abate, 
dados pelo couro com escamas e cabeça, o aditivo proporcionou menor peso 
em vísceras e fígado (P<0,05) comparado aos animais que não receberam o 
antibiótico O peso médio das carcaças foi de 5,8kg e o rendimento de carcaça 
foi de 67,4% em relação ao peso corporal que apresentou média de 8,6kg. Não 
houve diferença no desempenho produtivo na engorda de pirarucu com a 
virginiamicina aplicado nas rações, tornando ineficaz o uso deste antibiótico para 
o pirarucu na fase de engorda.  
Palavras-chave: Arapaima. Aditivo. Hapas. Nutrição.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR/CNPq, NUTRIZON Alimentos Ltda. 
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RESUMO 

 
Este relatório da conta das atividades realizadas no Programa de Iniciação 
científica (PIBIC) durante o período de agosto/2015 a julho/2016. Nesse 
programa, atuei como bolsista do CNPq realizando o plano de trabalho 
intitulado “Não equilíbrio em grafos unitários de Cayley”, plano que se 
circunscreve dentro do projeto “Interconexões entre a Teoria dos Grafos e 
Álgebra Comutativa” que o professor Abel Delgado vem desenvolvendo 
como parte de suas atividades dentro do grupo de pesquisa GEMA. O 
propósito de ter escolhido a teoria dos grafos, como área de pesquisa, está 
no fato de que os objetos por ela estudados são conceitos elementares. Isto 
possibilita iniciar uma nova pesquisa sem despender muito tempo em uma 
preparação teórica, adquirindo toda uma estrutura de técnicas, para logo 
iniciar uma pesquisa que não seja uma simples revisão bibliográfica. Note 
que elementar não é sinônimo de fácil, mas bem próximo dos conceitos 
básicos. Assim, a teoria dos grafos é entrada para iniciar uma tradição de 
pesquisa em Matemática no estado de Rondônia. O objetivo é estudar a 
relação da noção de sigrafo quociente de sigrafos unitários de Cayley e o 
conceito de não equilíbrio para estes sigrafos. Apresenta-se o resultado 
principal junto com seus resultados secundários e demostrações 
matemáticas. A metodologia utilizada constou de três partes, estudo 
individual dos textos, orientações, entrega de relatórios e apresentações. 
MSC2000: 05C22, 05C25.  
Palavras-chaves: Signed graph. Cayley graph. Unitary Cayley graph. 
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RESUMO 
 

As magnetizações de subrede de Fe e Ni de nanojunções ultrafinas de ligas 
de ferro-níquel [Fe1-cNic] entre coberturas de Fe e Co já estão sendo 
examinadas. Para valores de 1-c c concentração c ≤ 0,4, as ligas possuem 
uma estrutura do tipo ccc e se tornam do tipo cfc para valores de c > 0,4. 
Um tratamento utilizando uma combinação de EFT e MFT é utilizado para 
se obter as magnetizações de subrede do Fe e do Ni nas camadas 
individuais como uma função da temperatura e da concentração. Isto é 
alcançado ao se calcular as correlações de um único sítio de spin dentro da 
EFT e fazendo uso de dados experimentais confiáveis tais como os 
parâmetros de rede ɑ, constantes de rigidez do spin D e temperatura de 

CurrieTc conduzindo a valores aceitáveis para os parâmetros de troca J. De 
acordo com nosso modelo, as ligas que examinaremos que formam 
nanojunções ccc (c=0,0841, 0,204, 0,268) são ferrimagnéticas com 
ausência de uma temperatura de compensação enquanto aquelas que 
formam estrutura cfc (c=0,5 e 0,81) são ferromagnéticas. Estes resultados 
obtidos com EFT permitem cálculos com MFT para as nanojunções a partir 
do interior da interface. O efeito da adição de muitas camadas da liga para 
ambos os tipos de estrutura, ccc e cfc, também é considerado. As 
magnetizações de subrede são elementos necessários para certos cálculos 
de spin dinâmico, tais como transporte de magnon balístico através de 
nanojunções contidas em magnônica.   
Palavras-chave: Ferromagnetismo. Ising EFT-MFT. Aproximação de cristal 
virtual. Nanojunções. Magnetização de subrede. 
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RESUMO 

 
A leishmaniose visceral é uma antropozoonose, que vem aumentando no 
Brasil em número de casos e já sendo endêmica em vários estados. Mesmo 
com grande parte dos casos de LV subnotificados, o Brasil é responsável 
por aproximadamente 95% dos relatos da América Latina, sendo que de 
2002 a meados de 2012 forão notificados 36.132 casos humanos no Brasil, 
com 4.261 relatos somente no ano de 2011. O presente estudo teve por 
objetivos pesquisar a presença de DNA de Leishmania sp em medula óssea 
de 102 cães domiciliados no município de Rolim de Moura/RO, microrregião 
de Cacoal. A colheita de medula óssea para realização da técnica de 
Reação em Cadeia de DNA pela Polimerase (PCR) foi realizada pela 
punção aspirativa com agulha 40/12 no esterno (região de manúbrio). Em 
seguida, as amostras de medula óssea, foram congeladas a -20ºC para 
posteriormente serem processadas, tendo como base os protocolos de 
extração por KIT e fenol-clorofórmio e PCR. Os cães investigados neste 
projeto para Leishmania sp foram todos negativos na PCR.  
Palavras-chave: Leishmania. Leishmaniose visceral. PCR. Rondônia. 
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 
O presente estudo ocorreu no período de agosto de 2015 a julho de 2016, 
com o objetivo de avaliar a influência das diferentes taxas de arraçoamento 
(0,5; 1,0; 1,5 e 2,0%), sobre o índice hepatossomático (IHS) e da gordura 
visceral (IGV) do tambaqui Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) 
alimentados como ração de proteína bruta-PB (22%). Para tal, utilizou-se 
300 tambaquis com peso médio de 53±3,10 (g). Biometrias quinzenais 
foram realizadas para o acompanhamento do crescimento dos indivíduos e 
quando alcançaram os pesos médios de 500 e 1000 g foram submetidos a 
eutanásia, seguido da retirada do fígado e da gordura visceral. Os dados 
coletados foram utilizados nos cálculos dos índices (IHS e IGV) e quando 
confrontados pela análise de variância (ANOVA), mostraram que o IGV foi 
diferente entre todos os tratamentos. O mesmo comportamento foi 
verificado para o peso final de cada tratamento. Por outro lado, o IHS dos 
tratamentos vizinhos T1 e T2, T2 e T3 não apresentaram diferenças 
significativas, mas quando comparados os valores entre o T3 e T1, e estes 
com o T4 mantiveram-se diferentes. Quando utilizado do teste de Pearson, 
para analisar a variável peso em relação aos tratamentos, foi verificado uma 
forte correlação entre as variáveis, representadas no valor de r²= 0,80, 
indicando que há um crescimento proporcional à quantidade de ração 
oferecida nos tratamentos. Sendo assim, os resultados mostram que as 
diferentes taxas de arraçoamento, influenciam diretamente no rendimento 
corporal, assim como no IGV e IHS. Os peixes tratados com 2% de ração 
em relação ao peso vivo (T4), foram os que apresentaram os melhores 
rendimentos zootécnicos, com IGV e IHS dentro dos parâmetros normais de 
cultivo.  
Palavras-chave: Colossoma macropomum. Armazenamento energético. 

Taxas de arraçoamento.  
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
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O manejo inadequado dos solos tem contribuído para o processo de 
degradação da matéria orgânica, causando desequilíbrio nas propriedades 
físicas, químicas e biológicas do solo. O trabalho teve o objetivo de avaliar a 
influência de diferentes sistemas de preparo e plantio do solo e rotação de 
culturas nos teores de carbono da biomassa microbiana e no solo. Os 
tratamentos utilizados foram 1- métodos de preparo: PRT (preparo 
tradicional), PRA (preparo alternativo), PDA (plantio direto alternativo) e 
PDC (plantio direto convencional), 2- sequência de culturas: SF (soja/feijão); 
MF (milho/feijão); SM (soja/milho) e MM (milho/milho), em duas 
profundidades (0-10 cm e 10-20 cm). As coletas foram realizadas em duas 
épocas, uma na estação chuvosa e a outra no início da seca. A avaliação 
de um sistema de manejo não foi suficiente para mensurar os impactos 
sobre atributos físicos e microbiológicos do solo. Houve influência do 
manejo do solo sobre os valores de CBM do solo sendo que os manejos 
com mais intensidade de revolvimento do solo foram onde o carbono 
apresentou os maiores valores. As diferentes combinações de culturas 
empregadas não promoveram diferenças no CBM. Houve uma tendência de 
maiores valores de CBM na camada mais superficial do solo. Nas diferentes 
profundidades ocorreu uma tendência de maiores valores de CBM na 
camada mais superficial do solo. Na época das águas foi onde o CBM 
apresentou maiores valores.  
Palavras-chave: Manejo do solo. Microrganismos. Conservação do solo. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho visa ao estudo de simulações computacionais para 
desenvolvimento de códigos aplicados a fenômenos físicos, para isso 
utilizamos o método de Monte Carlo (MC) que se caracteriza por um 
comportamento probabilístico, por meio da geração de números aleatórios, 
o que permite se resolver vários problemas com a Simulação de cenários e 
o posterior cálculo de um valor esperado. Além disto, que esse método 
admite a implantação de hipóteses adicionais nas previsões. O objetivo 
deste trabalho foi estudar e analisar os algoritmos de Worms, Metropolis e 
outro alternativo.  
Palavras Chaves: Simulação computacional. Algoritmo. Metropolis. Worm. 
Método de Monte Carlo.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq.  
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RESUMO 

 
Este trabalho teve como objetivo analisar o escoamento da soja produzida 
no cone sul de Rondônia. Foram utilizados dados de produção de soja, 
disponível no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e cotas 
de água da Agência Nacional de Águas – ANA. Foram realizados cálculo da 
média, máxima e mínima, como também de anomalia do nível de água do 
Rio Madeira, e soma da produção de soja anual. Também foi analisado o 
modal atualmente utilizado para o escoamento da produção. Os resultados 
mostram que a soja produzida no cone sul de Rondônia, atualmente escoa 
pela BR 364 no sentido Porto Velho (RO), e depois segue pela hidrovia do 
Madeira. No entanto, ocorre perda durante o transporte rodoviário e 
influências das condições climáticas no transporte hidroviário. Anomalias 
positivas ou negativas de chuva, afeta o nível de água do rio Madeira, e 
consequentemente a navegação. Em um cenário futuro, a projeção de 
construção de uma ferrovia bioceanica, o que vai melhorar a importação de 
produtos e a exportação agrícola da região.  
Palavras-chave: Agricultura. Clima. Logística.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR. 
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RESUMO 

 
Os microrganismos do solo podem atuar na fertilidade do solo e nutrição 
vegetal, podendo atuar como facilitadores da nutrição do cafeeiro. Este 
trabalho teve por objetivo analisar as comunidades dos fungos micorrizicos 
arbusculares (FMAs) em solos sob sistemas de cafeeiro solteiro em 
sistemas agroflorestais, como indicadores de estabilidade de ecossistemas 
agrícolas nos municípios de Nova Mamoré e de Guajará Mirim/RO. Foram 
realizadas amostragens aleatórias de solos sob plantas de café na 
profundidade de 0-10 cm. As extrações dos esporos foram feitas pela 
técnica de peneiramento em via úmida seguindo-se centrifugação com 
sacarose. Os esporos foram então contados e transferidos para uma placa 
de Petri para serem identificados e contados por espécie. Foram calculados 
a densidade dos esporos, a densidade de cada espécie, a frequência de 
ocorrência de cada espécie, os índices de diversidade de Shannon e de 
dominância de Simpson. A densidade média de esporos de FMAs diferiu 
entre os ecossistemas de cafeeiros, sendo as maiores médias observadas 
em dois ecossistemas de café solteiro, um no município de Nova Mamoré e 
outro, no de Guajará Mirim. Os ecossistemas apresentaram um total de 34 
espécies pertencentes a 11 gêneros e 10 famílias. Desse total, 30 espécies 
ocorreram nas amostras de solo coletadas no município de Nova Mamoré e 
27 espécies no município de Guajará Mirim. As Scutellosporaceae, 
Sacculospoceae e a Paraglomeraceae. Em todos os ecossistemas 
estudados, a maior frequência de ocorrência de espécies pertenceu aos 
gêneros Glomus e Acaulospora. Os índices de diversidade famílias 
identificadas Archeosporaceae, foram Glomeraceae, Dentiscutataceae, 
Acaulosporaceae, Gigasporaceae, Entrophosporaceae, Racocetraceae, de 
espécies não diferiram entre os ecossistemas de cafeeiro.    
Palavras-Chave: Fungos Micorrizicos Arbusculares. Cafeeiros. Densidade 
de espécies. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR, CNPq. 
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RESUMO 
 

O pescado pode albergar agentes microbianos e ser contaminado ou ter 
multiplicado a flora microbiana inicial, em qualquer um dos segmentos da 
cadeia produtiva. Por isso, a legislação sanitária impõe limites à presença 
de microrganismos, patogênicos ou deterioradores, para garantir a 
segurança alimentar e a qualidade desse tipo de alimento. A avaliação 
microbiológica em alimentos é usada na avaliação retrospectiva da 
qualidade microbiológica ou para analisar a “segurança” presumível dos 
alimentos. O presente trabalho teve como objetivo analisar a qualidade 
microbiológica do pescado comercializado em supermercados de Rolim de 
Moura, visando à saúde coletiva. Assim como, delinear as principais formas 
as quais o pescado é comercializado. Na pesquisa realizada as amostras de 
peixes de C. macropomum, foram obtidas dos principais pontos de 
comercialização de pescado da cidade, que incluem quatro supermercados. 
No Laboratório de microbiologia da Universidade Federal de Rondônia, por 
meio de métodos recomendados pela Americam Public Health Association 
(APHA), descritos no Compendium of Methods for the Mirobiological 
Examination of Foods. A análise foi feita por estatística descritiva. O método 
para contagem total de aeróbios mesófilo foi o de plaqueamento em 
superfície. Para a determinação da contagem total de coliformes totais e 
coliformes termotolerantes o método empregado foi o do Número Mais 
Provável (NMP). De acordo com os resultados encontrados, foi constatada a 
presença de coliformes totais e termotolerantes nas amostras analisadas e, 
devido à alta contagem de microrganismos, seriam necessárias maiores 
diluições para resultados mais precisos. 
Palavras-chave: Perfil microbiológico. Colossoma macropomum. Saúde 
Pública. 
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RESUMO 
 

A potabilidade da água é avaliada por meio de características físicas, 
químicas e microbiológicas. No Brasil, os valores de referência da água 
potável estão na Portaria MS nº 2.914 de 12/12/2011. Muitas residências do 
município de Presidente Médici utilizam poços rasos como fonte de 
abastecimento. Tendo-se em vista a importância da água subterrânea neste 
município e a sua possível contaminação principalmente por não haver 
sistema de saneamento básico em operação ainda, esta pesquisa objetivou 
avaliar a qualidade da água de dez poços deste município por meio de 
indicadores físico-químicos, a saber, temperatura, oxigênio dissolvido, pH, 
condutividade, nitrito, alcalinidade e turbidez. A temperatura foi medida com 
termômetro de mercúrio. As análises de oxigênio dissolvido (OD), potencial 
hidrogeniônico (pH) e condutividade foram realizadas com o medidor 
Multiparametros SensoDirect 150. As análises de nitrito e alcalinidade foram 
realizadas com o colorímetro MULTIDIRECT e a turbidez com de 
turbidímetro eletrônico. Os valores de temperatura apresentaram tendência 
a aumentar em todos os poços em setembro e outubro, quando se observou 
menores valores de pluviosidade, chegando a 35ºC. Os valores de oxigênio 
dissolvido indicaram tendência a aumentar no mês de fevereiro de 2016, 
chegando a 19,5 mg/L no poço 1. Nesse mês houve alto índice 
pluviométrico. Tendência a menores valores de OD foram encontrados nos 
meses que apresentaram pluviosidade baixa. Para o pH, a maioria das 
análises indicou valores baixos. Para a condutividade, todas as amostras 
apresentaram valores acima de 100 μS.cm-1, sendo o maior valor de 195,9 
μS/cm em janeiro no poço 3. Quanto ao nitrito, nenhum poço ultrapassou o 
valor limite, mas houve tendência a aumentar nos períodos chuvosos. Os 
maiores valores de alcalinidade foram observados nos meses de outubro e 
junho nos poços 1 (89 mg/L-1) e 3 (122 mg/L-1 ) respectivamente. Para a 
turbidez foram observados valores excedentes aos da legislação em 3 
poços: o 10 em outubro; o 4 em abril e o 9 em maio e junho. A sazonalidade 
teve interferência em alguns parâmetros como a temperatura; o oxigênio 
dissolvido o nitrito, e finalmente a alcalinidade. Os demais parâmetros 
apresentaram pouca diferença em relação a sazonalidade.  
Palavras-chave: Potabilidade. Saneamento. Águas Subterrâneas.  
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
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RESUMO 

 
Promover o desenvolvimento sem comprometer os recursos naturais tem 
sido um dos maiores desafios enfrentado pelo homem, principalmente na 
Amazônia Ocidental, em que os sistemas agroflorestais (SAFs) são tidos 
como opção para reduzir o desmatamento e quebrar o ciclo de migração da 
agricultura e pecuária extensiva praticada na região. Os SAFs ajudam tanto 
na geração de renda como na recuperação de áreas degradadas, logo 
estudos que venham contribuir com a caracterização dessas áreas, será de 
suma importância para a região. Esta pesquisa teve por objetivo 
caracterizar a composição florística e fitossociológica de três SAFs com 
aproximadamente um ha cada, na região Central de Rondônia. Foram 
inventariados todos os indivíduos com DAP ≥ 5 cm. Observou-se 2.319 
indivíduos, compreendendo 121 espécies, destas, 113 estão distribuídas em 
46 famílias botânicas e apenas oito 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 relativo (IVC) foram: seringueira (Hevea brasiliensis) (38,91), 
cupuaçu (Theobrama grandiflorum) (17,12), garapa (Apuleia leiocarpa) 
(6,75), caroba (Jacaranda copaia) e sobrasil (Colubrina glandulosa) (4,59), 
castanheira (Bertholletia excelsa) (4,04). Os valores obtidos para a 
diversidade florística (H’) e a Equitabilidade (J’) se comparados a outros 
SAFs estudados na Amazônia, podem ser considerados alto para os SAFs 
1 e 2 e baixo para o SAF 3. O SAF 1 apresentou composição altamente 
diversificada com capacidade de reestruturação como floresta, quanto ao 
nível de manejo empregado o sistema foi classificado como Rústico. No 
SAF 2 o cupuaçu retratou boa distribuição, presente no E1 e E2, sendo 
classificado como Policultivo Tradicional. O SAF 3 apresentou baixa 
capacidade de regeneração como floresta, sendo composto basicamente 
pela seringueira e cupuaçu que tiveram boa distribuição entre os extratos, o 
sistema foi classificado quanto ao nível de manejo como Policultivo 
Comercial.  
Palavras-chave: Estrutura horizontal. Regeneração natural. Grau de 
Manejo.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

  
O entendimento da biologia e ecologia dos peixes corrobora para entendimento 
dos distúrbios ocorrentes sobre a ictiofauna em ambientes aquáticos. A 
estratégia reprodutiva, definida como um grupo de características que 
determinada espécie apresenta para obter sucesso reprodutivo, equilíbrio 
populacional, bem como, a distribuição estabelecida pelas condições ambientais 
e ecológicas de cada espécie, está relacionado às adaptações fisiológicas, 
anatômicas, comportamentais e energéticas específicas. Assim, com o presente 
estudo apresentamos a descrição dos aspectos reprodutivos da espécie 
Aequidens tetramerus, uma espécie de importância ornamental, em igarapés da 
bacia do rio Machado. As amostragens foram realizadas no igarapé Penha e 
igarapé Cris, ambos localizados na bacia do rio Machado, Rondônia. As 
amostragens foram realizadas através de coletas bimestrais, de abril de 2015 a 
março de 2016. Os peixes foram coletados no período diurno, durante uma hora 
em um trecho de 50 metros, sendo utilizadas redes de arrasto e puçás ao longo 
de todo o trecho. Para cada exemplar foi registrado o peso total e o comprimento 
padrão. A partir da dissecação dos exemplares, foram retiradas as gônadas e 
registrado o sexo, estádio de maturação e peso das gônadas. Foram 
determinadas as classes de tamanho, a proporção sexual e o tamanho de 
primeira maturação. Todos os testes estatísticos foram realizados com auxílio do 
programa Statística 7, os resultados dos testes foram considerados significativos 
sempre que p≤0,05. Um total de 64 indivíduos foram analisados. Neste estudo, 
observou-se que a espécie A. tetramerus encontra-se maduro sexualmente e 
possivelmente efetua a desova nos períodos de índices pluviométricos mais 
baixos do ano, ou seja, de junho a julho, período em que precipitação é inferior a 
25 mm. No período de desova do A. tetramerus, os igarapés encontram-se com 
o menor volume d’água do ano. Foram analisados 17 fêmeas e 47 machos. 
Estes apresentaram proporção sexual de 0,36:1 (X2 = 14,0; gl = 1; p < 0,05). O 
presente trabalho reafirmou que as fêmeas de A. tetramerus, tendem a 
desenvolver o início da maturidade sexual precocemente, com 2,5 cm, ou seja, 
as fêmeas estão aptas a se reproduzirem em comprimento inferior ao do macho, 
em comparação os sexos agrupados (3,0 cm). Considerando que não houve um 
ajuste do modelo para o tamanho de primeira maturação dos machos, o menor 
macho maduro apresentou 2,0 cm.  
Palavras-chave: Maturação gonodal. Ciclídeos. Amazônia.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR, CNPq. 
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RESUMO 
 

Este trabalho visa a aplicação do Método de Monte Carlo (MC) que consiste 
num método estatístico baseado em amostras aleatórias para obter 
resultados Numéricos, para problemas complexos repetindo 
sucessivamente simulações, num elevado número de vezes. Sendo assim, 
utilizamos a simulação computacional no estudo do modelo de Ising em 2D 
em uma rede de spins através do algoritmo de worm (minhoca), observando 
assim a mudança de fase existentes em matérias com propriedades 
magnéticas quando esta atinge a temperatura critica. Como resultado 
preliminar foi feita a comparação dos resultados obtidos através de nossas 

simulações para redes de                  com o resultado analítico de 
Ising em 2D, observando assim a eficiência do algoritmo worm na transição 
de fase de um material ferromagnético para paramagnético. 
Palavras-chave: Método de Monte Carlo. Algoritmo de worn. Modelo Ising. 
Simulador Computacional. Algoritmo metrópoles.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

Os mosquitos são insetos dípteros conhecidos também como pernilongos 
muriçocas. Dentre os mosquitos, existem cerca de 460 espécies de 
anofelinos, sendo que 70 dessas espécies tem a capacidade de transmitir o 
parasito da malária. No Brasil, assim como em regiões amazônicas dos 
países sul-americanos, o Anopheles darlingi é considerado um dos 
principais vetores dos parasitos da malária humana. Os mosquitos em geral 
necessitam de sangue para desenvolver seu primeiro lote de ovos, sendo 
esse uma mistura de vários componentes tais como proteínas, lipídios, 
carboidratos, sais, vitaminas e minerais indispensáveis para a produção de 
seus ovos e larvas. Considerando a necessidade e aprimoramento da 
criação dessa espécie de mosquito em laboratório, o objetivo desse trabalho 
foi avaliar o efeito da suplementação do sangue com multivitamínico sobre 
os parâmetros reprodutivos de An. darlingi. As fêmeas dos mosquitos foram 
coletadas em região rural de Porto Velho e o repasto sanguíneo foi dado em 
campo adicionando-se diferentes quantidades de multivitamínico para 
atingir concentrações entre 10 a 0,01%. O número de mosquitos 
ingurgitados foi anotado e, posteriormente, os mosquitos foram 
transportados para o laboratório e os parâmetros sobrevivência até a 
oviposição, proporção de mosquitos que ovipuseram, o número de ovos e 
larvas produzidos foram registrados. O ingurgitamento foi bastante reduzido 
nas maiores concentrações, i.e., 10 e 5%, não diferindo nas demais em 
relação ao controle (sangue sem multivitamínico). A sobrevivência e a 
oviposição não foram afetadas pela suplementação, mas o número de ovos 
e larvas foi menor nos mosquitos que foram alimentados com 
multivitamínico a 1% em relação ao controle, enquanto o número de larvas 
produzidas foi maior nos mosquitos que receberam o suplemento a 0,01%. 
Embora, vitaminas e minerais sejam indispensáveis para o desenvolvimento 
de larvas de insetos, incluindo mosquitos, as quantidades podem variar 
muito dentre as diferentes espécies. Altas contrações de vitaminas no 
sangue podem prejudicar o ingurgitamento dos mosquitos, mas parecem 
não ser tóxicas. Os presentes resultados sugerem que a suplementação 
com concentrações mais próximas as encontradas naturalmente no sangue 
aumentam a fertilidade de An. darlingi.  

Palavras-chave: Culicídeos. Criação. Reprodução. 
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RESUMO 

 
O desenvolvimento de produtos sem glúten tem crescido no mercado nos 
últimos anos devido, principalmente, ao aumento do número de pessoas 
diagnosticadas com a doença celíaca ou intolerância ao glúten. O consumo 
de massa alimentícia também vem aumentando, sendo um produto de 
preparo fácil e variado. No entanto, grande parte das massas alimentícias 
são produzidas a partir de farinha de trigo que contém glúten, impedindo 
que celíacos e intolerantes ao glúten consumam estes produtos. O fruto do 
babaçu é encontrado em Rondônia e a farinha do mesocarpo é rica em 
amido e fibra, além de apresentar propriedades medicinais. Dessa forma, 
este trabalho teve por objetivo a obtenção e a avaliação das características 
físico-químicas de massa alimentícia com farinha de babaçu. Utilizou-se 
amido de mandioca gelatinizado nas proporções de 20, 25 e 30%, (m/v) de 
amido no gel, utilizando 10; 12,5 e 15 g de amido para 50 mL de água, 
mantido sob cocção por 3 minutos. Após a gelatinização do amido 
incorporou-se 50 g de farinha de babaçu. Para evitar que a massa aderisse 
ao cilindro, 5 g de farinha de babaçu foi adicionada na massa durante a 
cilindragem, para o corte da massa tipo talharim adicionou-se mais 1 g de 
farinha de babaçu para evitar a aderência à superfície do cilindro de corte. 
As massas cortadas ficaram expostas em temperatura ambiente por 15 min 
para secagem. Após a secagem, as massas foram embaladas em sacos de 
polietileno com sistema de fechamento hermético e armazenadas sob 
refrigeração (5 °C) por 24 (vinte e quatro) horas, antes da realização das 
análises. Para fins de comparação utilizou-se uma massa alimentícia 
comercial de farinha de trigo. Os resultados obtidos mostraram que a massa 
de farinha de babaçu se manteve nos padrões estabelecidos para pH, 
acidez titulável, transparência da água de cocção e perda de sólidos, sendo 
os resultados de transparência e perda de sólidos superiores aos da massa 
com glúten (farinha de trigo). Entretanto, para umidade, aumento de peso e 
aumento de volume os resultados foram insatisfatórios. Mais testes são 
necessários para se obter uma massa alimentícia com todos os parâmetros 
desejados. 
Palavras-chave: Farinha de babaçu. Massa alimentícia. Sem glúten.  
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140 
 

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

PIBIC/UNIR/CNPq-2015/2016 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA DA PCH RIO BRANCO 

 

Neila Mara Rodrigues Martins  
neila.maranmrm@gmail.com 

Rosalvo Stachiw  
rosalvo_stachiw@yahoo.com.br  

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR  
 

RESUMO 
 

O presente estudo é resultado do monitoramento de dez meses de 50 km 
correspondente ao Rio Branco, principal rio da Bacia do Rio Branco e 
Colorado – Rondônia/Brasil, onde se encontram 8 Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCHs). A PCH é definida como toda usina hidrelétrica de 
pequeno porte cuja capacidade instalada seja superior a 1 MW e inferior a 
30 MW de potência instalada e área total do reservatório igual ou inferior a 
3,0 km2, parecem a priori uma das melhores fontes energéticas nesse 
aspecto, especialmente para o Brasil, país que dispõem de um imenso 
recurso hídrico, e que pode usufruir destes recursos naturais para uma 
geração mais limpa de energia. O trabalho teve como objetivo principal 
analisar a qualidade da água na área de influência direta das PCHs: Rio 
Branco, Alta Floresta e Ângelo Cassol por meio de parâmetros físicos, 
químicos e microbiológicos. Ao final, pode-se verificar que o parâmetro Cor 
foi o que mais apresentou valores acima dos Valores Máximos Permitidos 
(VMP) pela Resolução CONAMA n.° 357/2005, que é de 75 mg Pt/L tendo 
os maiores valores observados no período em que a chuva foi mais intensa. 
A temperatura variou entre 24 a 30º C e todos os pontos apresentaram 
contaminação com termotolerante e por E. coli. Porém, alguns pontos em 

determinadas coletas apresentaram valores abaixo do limite de acordo com 
a Resolução Conama n.° 357/2005, que é de 1000 UFC. Devido a isso, o 
Rio Branco, onde se localizou o estudo, se enquadra como classe 4 
(navegação e harmonia paisagística), de acordo com a Resolução 
CONAMA n.° 357/2005.  
Palavras-chave: Monitoramento hídrico. Parâmetros. Água.  
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RESUMO 
 

Alguns fatores relacionados ao desempenho dos peixes podem ser 
influenciados pelo uso de aditivos na ração, como: ganho de peso e 
conversão alimentar, aumentando a lucratividade da atividade, os aditivos 
podem melhorar a qualidade da dieta, aumentar a durabilidade ou tempo de 
estocagem da ração e funcionam como promotor de crescimento. 
Considerando o projeto “Níveis de proteína, taxa de alimentação e uso da 
virginiamicina para Tambaquis, em fase de crescimento e terminação, 
cultivados em hapas: desempenho produtivo e econômico e características 
de carcaça”. Objetivou-se avaliar os efeitos das concentrações de 
virginiamicina na ração sobre o desempenho produtivo do tambaqui nas 
fases de crescimento, cultivados em hapas. O estudo foi desenvolvido no 
Centro de Piscicultura da Universidade Federal de Rondônia, de 11 de 
dezembro de 2015 a 27 de fevereiro de 2016, e contou com a colaboração 
de vários bolsistas e voluntários para a execução. Foram utilizadas 15 
hapas com área de 48m² alocadas em um viveiro escavado de 980m³. 
Foram utilizados 450 Juvenis de tambaqui com peso e comprimento 
corporais médios iniciais de 20,98 g ± 0,95 e 10,62 cm ± 0,1, 
respectivamente. Os animais foram distribuídos em delineamento 
inteiramente casualizado e receberam cinco concentrações de 
virginiamicina na ração (0, 25, 50, 75 e 100mg/kg de ração), com cada 
tratamento contendo três repetições. Os peixes foram arraçoados três vezes 
ao dia com ração extrusada contendo 40% de proteína bruta (PB) na fase 
inicial diminuindo para 36% de PB ao longo do experimento. O aditivo foi 
diluído em álcool 96%, pulverizado de forma homogênea sobre os péletes. 
As médias dos tratamentos foram analisadas por análise de variância e 
regressão, utilizando-se contrastes ortogonais linear, quadrático, cúbico e 
quártico, sendo adotado α = 0,05. As variáveis de desempenho não foram 
influenciadas (P>0,05) pelos níveis de virginiamicina na ração, o período de 
melhor ganho foi até os 76 dias de cultivo apresentando médias de ganhos 
de 420,3g e conversão alimentar aparente de 1,35. O uso da virginiamicina 
na ração nas doses estudadas não é recomendado, pois não aumenta no 
desempenho produtivo de tambaquis na fase de crescimento.  
Palavra-chave: Tambaqui. Aditivo. Virginiamicina.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR/CNPq e NUTRIZON Ltda. 
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RESUMO 
 

O crescimento urbano trouxe novos desafios à gestão pública dos 
municípios. Os investimentos não acompanharam os centros urbanos no 
que tange ao crescimento das populações. Na região norte, mais 
desprovida de saneamento básico, torna-se um desafio a implantação de 
políticas públicas setoriais, especialmente nesta temática. Com este 
panorama em tela o gerenciamento adequado dos Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) é uma meta a ser conquistada pelo poder público. Desta 
feita, o presente trabalho busca analisar o sistema de gestão ambiental, o 
gerenciamento dos RSU, e o sistema de educação ambiental de uma 
cooperativa de catadores de materiais recicláveis no município de Ji-paraná. 
Com vistas a delimitar o perfil das etapas de gerenciamento e indicadores 
de sustentabilidade da função exercida pela cooperativa no município de Ji-
Paraná, Rondônia. Os resultados foram obtidos por meio de uma 
triangulação usando metodologia quali-quantitativa, utilizando-se de análise 
de conteúdo em documentos relevantes, questionários e entrevista. 
Ademais, o uso de indicadores de sustentabilidade serviu de base para 
organização dos achados empíricos, para se obter a análise dos 
indicadores de sustentabilidade. Os resultados do trabalho desencadeiam 
reflexões, sobre o novo arcabouço legal com a Lei nº 11.445, Lei nº 12.305, 
com papel das cooperativas previstas em leis como agentes para 
disposição correta RSU, COOCAMARJI com parcerias públicas e privadas, 
saiu da mão dos atravessadores, teve aperfeiçoamento nas etapas 
gerenciamento RSU e criação de sistema de educação ambiental, mas 
existem pontos de dificuldade na coleta seletiva, na continuação do projeto 
de educação ambiental e na própria eficiência da cooperativa, segregando 
18% que serão vendidos como resíduos.  
Palavras-chave: Indicadores de Sustentabilidade. Gerenciamento de 
resíduos. Educação Ambiental.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR, CNPq. 
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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 considerado de 
resíduos e que podem ser utilizados na alimentação animal. Seguindo com 
as pesquisas de aproveitamento de resíduos das indústrias de polpa de 
frutas, o presente projeto teve como objetivo avaliar a digestibilidade dos 
resíduos de indústrias produtoras de polpa de frutas (abacaxi, acerola, 
cupuaçu e maracujá) incluídos na dieta de ovinos e comparar com uma 
dieta controle. Foram utilizados 15 ovinos recebendo a inclusão na dieta de 
diferentes resíduos (acerola, abacaxi, cupuaçu e maracujá) e comparar a 
uma dieta controle. Para estimar os coeficientes de digestibilidade aparente, 
foi utilizado o método de coleta total de fezes durante 3 dias consecutivos, 
no 25º e do 55º dia. A digestibilidade aparente foi determinada pela 
diferença entre a matéria seca ingerida menos a matéria seca excretada 
nas fezes. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com 5 
tratamentos e 3 repetições. Os dados foram submetidos à análise de 
variância e a comparação das médias pelo teste de tukey, usando o pacote 
estatístico SAS, ao nível de 5% de significância. A dieta com maracujá 
apresentou maior digestibilidade aparente da matéria seca em relação as 
dietas com os resíduos de abacaxi, acerola e cupuaçu, e semelhante 
digestibilidade com a dieta com feno de tifton, possivelmente pela 
composição bromatológica dos ingredientes. O resíduo do maracujá 
apresenta valor de digestibilidade da matéria seca muito satisfatório.  
Palavras-chave: Acerola. Cupuaçu. Maracujá.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 
Este trabalho está vinculado ao projeto “Estudo Morfométrico de Sub-Bacia 
Urbana de Ji-Paraná e Diagnóstico de Enchentes”, e tem como objetivo 
analisar as feições de relevo da sub-bacia do Igarapé Dois de Abril no 
município de Ji-Paraná, comparando modelos de Elevação Digital derivados 
do software Surfer 10. A sub-bacia Dois de Abril é uma das mais 
importantes sub-bacias na zona urbana no município de Ji-Paraná, 
abrangendo grande parte da região central da cidade, e vem sofrendo com 
constantes alagamentos advindos do processo de urbanização e ocupação 
da área no entorno do Igarapé Dois de Abril, resultando em graves prejuízos 
materiais e sociais para a população que nela reside. Para a consecução 
dos objetivos propostos, foram amostrados pontos geográficos e suas 
respectivas cotas, a partir de Ortofotocarta digital da zona urbana do 
Município de Ji-Paraná, disponível em AutoCad. Após a tabulação destes 
dados, foram testados métodos de interpolação, o Inverso da Distância 
Ponderada, Vizinho Natural, Krigagem e Mínima Curvatura para os 
espaçamentos de 5x5, 10x10, 60x60 e 100x100 metros de resolução para 
as grades (Grids), e escolhida a malha de melhor adaptação à área 
estudada. Verificou-se que a resolução 100x100 m da malha teve melhor 
desempenho. Já com a malha de 100x100m foram gerados gráficos de 
Curvas de Nível, Wireframe 3D e de Superfície 3D para os métodos. No 
comparativo entre os métodos utilizados, o Inverso da Distância Ponderada 
gerou superfícies com contornos irreais, a Krigagem apresentou uma 
superfície quase plana no centro da área, produzindo curvas irreais. Os 
métodos de Vizinho Natural e Mínima Curvatura geraram superfícies bem 
suavizadas e que mais se aproximaram da representação real da área 
estudada. Na observação do Wireframe 3D, constou-se leve forma 
triangular da superfície gerada pelo método Vizinho Natural. Portanto 
considerou-se que o Modelo de Elevação Digital pela Mínima Curvatura 
conseguiu ser mais fiel a representação da área estudada em relação aos 
demais métodos. Assim, o MDE resultante deste estudo poderá subsidiar 
novos trabalhos de análises ambientais na área.  
Palavras-chave: Métodos de Interpolação. Modelo de Elevação Digital. 
Superfície 3D.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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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. Neste contexto, o objetivo deste projeto foi determinar a 
qualidade da água e o possível direcionamento do fluxo hídrico em poços 
amazônicos, no município de Rolim de Moura, Rondônia. Dando 
continuidade ao primeiro ciclo do projeto (2014/2015). Para a construção do 
mapa de profundidade, de nível e de elevação foram selecionados 24 
pontos de captação da água subterrânea e fez-se a identificados em campo 
destes pontos, com uso de um GPS. Obtida à superfície piezométrica de 
cada ponto, a partir da relação entre a cota altimétrica do terreno no local da 
fonte hídrica e o nível estático da água em cada poço. Com auxílio do 
programa SURFER versão 8.0, utilizando-se o interpolador krigagem 
(modelo linear) determinou-se a direção do fluxo de água. A amostragem 
realizada foi do tipo simples, em frasco único de polietileno de 500 mL com 
tampa de pressão, a primeira coletou-se outubro/2015e a segunda em 
maio/2016. As análises químicas, físico-química e microbiológica da água 
nos 24 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. As 
Normas e Padrões de Potabilidade da água para consumo humano estão 
de acordo com as estabelecidas pelo Ministério da Saúde, através da 
Portaria n° 2.914 de 12 de Dezembro de 2011. Os valores de pH variaram 
de 4,12 a 6,22 na primeira coleta e 4,04 a 6,16 na segunda coleta indicando 
acidez dessas amostras. Uma possível contaminação de nitrato foi 
encontrada onde sete amostras estiveram com valores acima do permitido 
(10 mg L

-1
) pela mesma portaria descrita acima, dos poços analisados na 

primeira coleta. Existe uma tendência da direção do fluxo concentrado na 
região Sul do município, possivelmente porque a declividade em relação a 
oeste (Noroeste, Sudoeste) é maior. Do ponto de vista microbiológico, os 
resultados das análises realizadas comprovam a contaminação por 
termotolerantes e especialmente por Escherichia coli. 
Palavras-chave: Água subterrânea. Análise de água. Fluxo hídrico.  
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 
Neste trabalho foi estudado o comportamento da nanopartícula de 
magnetita (Fe3O4) quando sua estrutura sofre intervenção ocasionada pela 
adição de ácidos, sais ou bases. As partículas de magnetita foram 
preparadas à base de Cloreto Férrico, Cloreto Ferroso e Hidróxido de Sódio. 
Os reagentes utilizados para preparação das soluções foram o ácido bórico, 
ácido cítrico, cloreto de amônia, hidróxido   de potássio e hidróxido de sódio. 
As amostras foram compostas de 9ml da solução e 1g das nanopartículas 
magnéticas de magnetita. Todas as amostras resultantes foram submetidas 
ao ultrassom em Potência de 30 W por 1min, à análise espectrofotométrica 
de absorção, transmissão e energia na região entre 190-1100 nm, e  
submetidas ao foto acústico para análise de difusividade térmica. Já com os 
resultados das análises anteriores, pudemos então analisar as amostras 
nas proporções de 5%, 20%, 40%, 60%, 80 % da solução inicial. Para tal, 
adicionamos a proporção da amostra em um tubo de 9ml e completamos 
com água destilada até atingir um nível de 3ml. Todas as amostras geradas 
a partir da inicial passaram por um processo de centrifugação para a 
retirada das partículas visíveis, o que nos rendeu uma solução com 
nanopartículas.  Foram analisados os espectros de absorbância e de 
Energia de ligação em função do comprimento de onda, respectivamente. 
Dos espectros de absorbância, usando distribuição Gaussiana para análise 
estatística, obtivemos os parâmetros Largura da linha à meia altura, Energia 
de transição eletrônica da interação elétron-fóton e a quantidade de 
transições que participaram do evento representado pela área sob a curva.   
Palavras-chave: Espectrofotometria. Nanopartícula. Degradação.    
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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. Em áreas de pastagens a principal 
causa da compactação do solo é o pisoteio animal, que causa o aumento da 
densidade do solo e a redução da porosidade. A degradação das pastagens pode ser 
caracterizada pela intensa redução da biomassa vegetal, ocasionada pela 
degradação do solo, que pode ser por razões químicas, físicas ou biológicas. 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, com 12 repetições, totalizando 60 parcelas. Foram avaliados cinco 
estados induzidos de compactação do solo: (C1) 0, (C2) 1, (C3) 2, (C4) 4 e (C5) 8 
passadas de um trator agrícola, sobre o desenvolvimento do capim-braquiária 
(Brachiaria brizantha cv. MG-5 Vitória). O capimbraquiária foi implantado no dia 17 de 
fevereiro de 2016 através de semeadura manual. As parcelas utilizadas foram de 5 m 
de comprimento e 4 m de largura, perfazendo uma área total de 20 m

2
. Na pastagem 

foram determinados os componentes de produção do capim-braquiária amostrando-
se aleatoriamente uma área de 1 m

2
 (1,0 x 1 m), quando as plantas estivam em pleno 

florescimento. Foram determinados: o número de perfilhos, a altura de plantas e a 
fitomassa do capim-braquiária. Após a coleta, o material foi separado em folhas 
expandidas (lâmina foliar) e colmo (colmo + bainha) para posterior obtenção da 
relação massa seca de folha por massa seca de colmo, colocado em estufa com 
circulação forçada de ar a 65ºC até peso constante para as determinações da massa 
seca da parte aérea. A compactação induzida do solo alterou significativamente a 
produtividade de massa fresca e de massa seca do capim-braquiária coletada aos 80 
dias. Tanto a massa fresca quanto a massa seca obtiveram maior produtividade 
quando submetidas à compactação de 1 e 2 passadas do rodado do trator, 
apresentando quantidade de matéria fresca superior a 48 t.ha

-1
 e massa seca 

superior a 9 t.ha
-1
. O número de perfilhos não foi afetado em decorrência da 

compactação induzida do solo, desta forma não sendo significativo. As maiores 
alturas de planta foram observadas quando o solo estava induzido a 0, 1, e 2 
passadas do rodado do trator, o aumento da compactação proporcionou reduções de 
até 17% na altura de planta. A relação de massa seca das folhas por massa seca de 
colmo sofreu alteração nos diferentes níveis de compactação induzidas (Tabela 2). As 
maiores relações observadas foram nos estágios de 4 e 8 passagens do rodado do 
trato.  
Palavras-chave: Degradação de pastagem. Massa seca. Perfilho. 
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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 considerado de 
resíduos e que podem ser utilizados na alimentação animal. Seguindo com 
as pesquisas de aproveitamento de resíduos das indústrias de polpa de 
frutas, o presente projeto teve como objetivo avaliar a viabilidade econômica 
da inclusão de diferentes resíduos de indústrias produtoras de polpa de 
frutas (abacaxi, acerola, cupuaçu e maracujá), comparados com uma dieta 
controle, na alimentação de ovinos confinados. Foram utilizados 15 ovinos 
recebendo a inclusão na dieta de diferentes resíduos e comparar a uma 
dieta controle. Para realizar a análise econômica foram considerados os 
preços de mercado obtidos em Rolim de Moura e região, estado de 
Rondônia – BR, com valores médios no período de maio de 2016, para os 
ingredientes das rações, o peso vivo dos ovinos, e ainda valores 
relacionados ao transporte dos resíduos. O delineamento utilizado foi 
inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 3 repetições. Os dados 
foram submetidos à análise de variância e a comparação das médias pelo 
teste de tukey, usando o pacote estatístico SAS, ao nível de 5% de 
significância. O custo diário total com alimentação foi maior para os animais 
que receberam feno de tifton em comparação aos demais resíduos, devido 
ao custo de aquisição do feno. A receita obtida foi superior (P<0,05) para a 
dieta com maracujá, quando comparada com as demais, devido ao maior 
ganho de peso dos animais, o que proporcionou maior rentabilidade. A 
utilização do resíduo de maracujá das indústrias de polpas de frutas 
apresenta viabilidade econômica.  
Palavras-chave: Acerola. Cupuaçu. Maracujá.  
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RESUMO 
 

O custo de produção influência de sobremaneira na viabilidade e 
investimentos no sistema de cultivo do tambaqui no Estado de Rondônia. 
Objetivou-se avaliar a viabilidade econômica do cultivo do Colossoma 
macropomum em diferentes frequências e taxas de alimentação e 
recebendo rações contendo diferentes doses de aditivo antibiótico na ração. 
O estudo foi realizado na Base de Piscicultura Carlos Matiaze da 
Universidade Federal de Rondônia de maio a julho de 2016. Os animais 
foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em 5 
tratamentos e 3 repetições ou hapas de 52 m

2
 instaladas em viveiros 

escavados. Os tratamentos consistiram em diferentes níveis doses de 
aditivo (0,0; 0,25; 0,50; 0,75; 100 mg/kg de ração) utilizando-se 450 
alevinos; diferentes taxas de alimentação (1,00, 1,4, 1,8, 2,2, 2,6% do peso 
corporal) com 225 alevinos e diferentes frequências de arraçoamento 
(1x/dia 8:00h; 12:00h; 17:00h; 2x.dia e 3x.dia) com 225 alevinos. A inclusão 
do aditivo (virgiminicina) na ração não apresenta diferença econômica para 
as dosagens avaliadas, porém proporciona melhor retorno econômico aos 
38 dias de cultivo com menor retorno para os 76 dias de cultivo. As taxas de 
arraçoamento que apresentaram maior retorno sobre o capital investido 
foram 1,00% e 1,40% do peso corporal para tambaquis com peso médio de 
543 gramas. Arraçoar juvenis de tambaqui apenas 1 vez ao dia e às 17 
horas proporciona maior retorno econômico ao piscicultor.  
Palavras-chave: Índices Econômicos. Preços. Piscicultura. Ração. 
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RESUMO 
 

A família Erythrinidae, ordem Characiformes, é um grupo que apresenta 
uma grande variabilidade em número e estrutura cromossômica. Os táxons 
Hoplias malabaricus, Erythrinus erythrinus e Hoplerythrinus unitaeniatus, 
com ocorrência no Rio Madeira, são considerados complexos de espécies, 
principalmente devido às diferenças cariotípicas encontradas nesses peixes. 
O principal objetivo do presente trabalho foi identificar possíveis variações 
cromossômicas e ocorrência de novos cariomorfos em representantes da 
família Erythrinidae. Para isso fez-se necessário caracterizar os cariótipos 
das espécies da família Erythrinidae encontradas em regiões inexploradas, 
como a bacia do Rio Madeira e comparar as características cromossômicas 
obtidas com as já descritas na literatura. Os exemplares foram coletados 
nos igarapés Belmont, Machadinho e um igarapé localizado na zona leste 
da cidade de Porto Velho, todos pertencentes à Bacia do Rio. Utilizamos a 
técnica de obtenção de cromossomos em meio de cultura RPMI e coloração 
com Giemsa, para a visualização das metáfases e montagem dos 
cariótipos. O número total de indivíduos coletados foi igual a 15, dos quais 9 
indivíduos foram da espécie Hoplias malabaricus (3 machos e 6 fêmeas), 4 
Hoplerythrinus unitaeniatus (4 fêmeas) e 2 Erythrinus erythrinus (Fêmeas). 
Durante a padronização da técnica, devido às dificuldades, não foi possível 
a obtenção de resultados válidos para 5 indivíduos (2 H. unitaeniatus, 2 H. 
malabaricus e 1 E. erythrinus). O número mínimo de metáfases contadas foi 
igual a 30 por indivíduo. Foram encontradas variações quanto ao número e 
morfologia dos cromossomos na espécie Hoplias malabaricus. Houve 
também variação cromossômica com representantes da espécie 
Hoplerythrinus unitaeniatus e dentre os resultados encontrados neste 

estudo, somente o número diploide corrobora com os dos estudos 
anteriores, porém a fórmula cariotípica não é a mesma. Para a espécie 
Erytrhinus erythrinus não foi possível determinar a fórmula cariotípica até o 
momento, devido ao pequeno tamanho dos seus cromossomos. Entretanto, 
o número diploide encontrado para esta espécie foi igual a 51 
cromossomos, sendo, aparentemente, maioria acrocêntricos. Essas 
variações podem indicar uma nova ocorrência, ou até mesmo um novo 
cariomorfos regional. Porém, são necessários estudos de bandeamento 
cromossômico, para que essas inferências sejam mais precisas.  
Palavras-chave: Citogenética. Bacia do Madeira. Traíras. 
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RESUMO 
 

Atualmente, a quantidade de pesquisas sobre as microalgas tem crescido 
devido ao excelente potencial biotecnológico da biomassa da microalga. 
Entre os fatores que mais encarecem o cultivo de microalgas é a adição de 
nutrientes às culturas. Uma opção economicamente viável que atualmente 
tem sido discutida é o aproveitamento de efluentes domésticos como meio 
de cultura alternativo (fonte de nutrientes) para o cultivo de microalgas. A 
presente pesquisa teve o objetivo de avaliar o efeito do efluente doméstico 
tratado no crescimento e produção de lipídeos por microalga, bem como os 
valores de temperatura, pH, amônia, nitrito e fósforo dissolvido no meio. 
Para essa pesquisa foi escolhida a microalga Scedesmus sp. devido ao seu 

potencial lipídico demonstrado em pesquisas semelhantes, a mesma foi 
cultiva em meio ASM-1 (controle), e nos tratamentos com concentrações 
diferentes de efluente doméstico (25%, 50% e 100%). O experimento teve a 
duração de 15 dias e foram retiradas amostras para as análises a partir do 
dia de montagem (T0) ao último dia (T15). As análises de pH e temperatura 
foram realizadas com auxílio de phmetro multiparâmetro de bancada. Os 
nutrientes, amônia, nitrito e fósforo foram determinados pelo método 
espectrofotométrico descrito por APHA (1995).  Com relação à obtenção de 
biomassa, todos os tratamentos obtiveram bons resultados, destacando-se 
os tratamentos 50% e 100%. Nestes, do T6 ao T15, a biomassa foi de 0,028 
abs para o Tratamento 50% e 0,143 abs para o Tratamento 100%. Entre os 
parâmetros avaliados, a amônia apresentou boa redução, sendo de 81,3% 
no Tratamento 25%, 76,7% no Tratamento 50% e 62,5% no Tratamento 
100%. As concentrações de nitrito nos tratamentos não tiveram grande 
variação ao longo do tempo. Com relação ao fósforo dissolvido, houve uma 
redução de 43,9% no controle, 44% no Tratamento 25%, 26,7% no 
Tratamento 50% e 30,7% no Tratamento 100%. O experimento mostrou que 
a cepa de Scenedesmus sp. Obteve, em relação ao controle, melhor 
crescimento celular nos tratamentos 50% e 100%, demonstrando que os 
nutrientes presentes no efluente foram satisfatórios ao aumento de 
biomassa.  
Palavras-chave: Microalga. Efluente Doméstico. Lipídeo.  
Fonte de financiamento: PIBIC/UNIR/CNPq. 
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RESUMO 
 

O crescimento urbano sem o devido planejamento em áreas próximas aos 
cursos d’água gera diversos impactos negativos sobre estes mananciais, de 
forma que algumas obras de infraestrutura urbana podem alterar a forma e 
o curso de rios sendo ponto de partida para outros problemas ambientais. 
Este panorama pode ser observado em Ji-Paraná - RO, portanto fornecer 
dados para subsidiar a gestão ambiental do município é de suma 
importância. Nesse contexto, o presente estudo, integrante do projeto “Uso 
e ocupação do solo e os impactos sobre os recursos hídricos no município 
de Ji-Paraná/RO”, objetivou i) validar a rede de drenagem extraída de dados 
do SRTM de 30m e ii) gerar um Banco de Dados Geográfico (BDG) das 
microbacias urbanas de Ji-Paraná. Para tanto, o trabalho se apoiou em 
visitas a campo com a utilização de aparelho de GPS (Global Positioning 
System) para a validação da rede de drenagem e na utilização do software 
ArcGis 10.2 para processamento dos dados e a geração do BDG, visando 
unir informações vetoriais com os dados morfométricos e fisiográficos das 
microbacias estudadas. A validação da rede de drenagem para as 15 
microbacias estudadas obteve sucesso, sendo baseada em 189 pontos, 
entre observados em campo (139 pontos) e validados por meio de imagem 
de satélite (50 pontos). Após a verificação dos cursos d’água em campo, 
pode-se observar que os cursos d’água indicados pela rede de drenagem 
inicial, em sua grande maioria, de fato existiam, porém estes apresentaram 
algumas variações em seu traçado, provenientes de pequenos erros da 
delimitação, que ocorrem em regiões muito planas da bacia, ou por 
alterações antrópicas nos cursos d’água como aterramentos e canalizações, 
resultando em uma distância média (±DP) dos pontos validados de 
48,28±18,14 m. Com o shape da hidrografia validado, foi criado o BDG, que 
permitirá a pesquisa das informações relacionadas às microbacias de forma 
dinâmica, gerando uma rápida conexão entre as informações espaciais e 
não-espaciais dos recursos hídricos do município, possibilitando o 
cruzamento destas informações com outras do município, para uma melhor 
gestão territorial, além de servir como base para trabalhos futuros, 
contribuindo com o avanço de estudos científicos da região.  
Palavras-chave: Recursos Hídricos. SRTM. Banco de Dados Geográficos.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR. 
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RESUMO 
 

Esta pesquisa teve como objetivo realizar uma avaliação das Áreas de 
Preservação Permanente (APP) da Reserva Extrativista (Resex) Jaci-
Paraná e de sua Zona de Amortecimento (ZA), utilizando o 
Geoprocessamento. De acordo com Lei n. 12.651/2012 (art. 3º, inciso II) 
APP é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a 
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
Assim, uma das finalidades deste estudo foi avaliar o conflito que existe 
entre a legislação ambiental e a presença ou não da vegetação nessas 
áreas. Para a realização deste trabalho, utilizaram-se dados cartográficos 
preexistentes da área de estudo, e imagens obtidas por sensoriamento 
remoto do satélite LANDSAT. Esses dados foram manipulados via Sistema 
de Informação Geográfica, que permitiu fazer uma análise integrada dos 
dados chegando a resultados bastante satisfatórios. Ao final da pesquisa 
foram quantificados mais de 3.600 metros de drenagem e delimitados 
18.558,88665 hectares de APP de 30 metros na Resex e na ZA. A Resex 
Jaci-Paraná, no ano de sua criação, estava com todas as suas APP com 
100% de cobertura vegetal. No entanto, no ano de 2015, com a exploração 
predatória dos insumos naturais, a ocupação ilegal e desornada dentre 
outros fatores, as APP sofreram impactos consideráveis com a retirada da 
vegetação. Quantificou-se mais de 6.432 hectares de desmatamento nas 
APP de 30 metros, o que corresponde a mais de 34%. 
Palavras chave: Unidades de Conservação. Legislação Ambiental. 
Geoprocessamento. 
Fonte de Financiamento: PROPESQ/UNIR, CNPq. 
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RESUMO 

 
A condição fisiológica do sangue é um excelente indicador de 
contaminações por microorganismos patogênicos, agrotóxicos e mercurial, 
seu estudo estratégico para avaliação do estado de saúde dos peixes, 
respalda a avaliação de contaminação ambiental, sendo assim, o tecido 
mais adequado para avaliação de risco ecológico é o sangue. As ações 
antropogênicas têm levado a doenças parasitárias emergentes em 
pescados, refletindo em zoonoses parasitárias, levando a necessidade de 
estudos dos distúrbios hematológicos para a interpretação da biologia da 
conservação. Este estudo teve como objetivo geral analisar, qualitativa e 
quantitativamente, as células sanguíneas em diferentes espécies de peixes 
do Rio Madeira, Porto Velho-RO e correlacionar com a resposta fisiológica 
adaptativa às parasitoses e contaminantes. A metodologia utilizada foi a 
pesquisa de campo, onde se obtiveram dados que dispõem de elementos 
para explicá-los. Todas as amostras foram oriundas de pescados 
comerciais, onde foi realizada punção venosa e realizado esfregaço 
sanguíneo de 73 peixes, distribuídos em 4 espécies diferentes, sendo 21 
Pimelodus blochii, 20 Pterodoras granulosus, 17 Calophysys macropterus e 
15 Cetopsis candiru. Analisadas por microscopia ótica, foram identificados 4 
tipos diferentes de haemoparasitos em 8 das amostras válidas, a saber: 
tripanossoma e haemogregarinas (3 gêneros distintos). Em relação às 
análises morfológica e quantitativa das células, verificou-se uma grande 
variação dos heterófilos, baixa quantidade de linfócitos e abundantes 
eritrócitos nucleares com núcleos pequenos e também circulares, bem como 
a presença de micronúcleos em 60% das amostras. Concluímos que se faz 
necessário um levantamento de parâmetro sanguíneo de cada espécie para 
que se possa correlacionar a relação parasito-hospedeiro e resposta 
fisiológica do animal para que desta forma possamos inferir a todas as 
relações físicoquímico e biológicas relacionadas com a conservação do 
ecossistema aquático local.  
Palavras-chave: Bioindicadores. Patologias. Poluição dos Recursos 
Hidricos. Hematologia de peixes. Biologia da conservação.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
 



155 
 

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

PIBIC/UNIR/CNPq-2015/2016 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

ESFERA DE BLOCH: INTERAÇÃO ENTRE TRENS DE PULSOS E 
SISTEMAS ATÔMICOS 

 
Ronaldo Adriano do Nascimento Rodrigues 

 ronaldoadriano_28@hotmail.com  
Marco Polo Moreno de Souza  

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

 
RESUMO 

 
Interações coerentes entre sistemas quânticos de dois níveis e lasers são 
convenientemente representadas usando uma construção geométrica 
conhecida por esfera de Bloch, proposta por Feynman, Vernon e Hellwarth 
em 1957. Na esfera de Bloch, o vetor posição dos pontos na superfície de 
uma esfera representa o estado de um sistema quântico de dois níveis. A 
trajetória desse vetor, chamado de vetor de Bloch, representa a evolução 
temporal do sistema quântico. A generalização do vetor de Bloch a sistemas 
de dois spins e, mais geralmente, a sistemas quânticos de spin de altas 
dimensões tem ganhado bastante atenção em áreas como teoria da 
informação quântica e computação quântica. Motivações específicas 
incluem perspectivas de uma quantificação útil do emaranhamento para 
sistemas compostos e a busca de equações que descrevem observáveis 
em redes quânticas. Neste trabalho, vinculado ao projeto “Efeitos coerentes 
com pulsos de femtossegundos em átomos de rubídio”, nosso objetivo foi 
estudar a evolução temporal do vetor de Bloch devido à excitação de um 
sistema atômico por um trem de pulsos de laser, com particular interesse na 
transição 5S1/2 → 5P3/2 do rubídio. Para isso, resolvemos numericamente as 
equações de Bloch na aproximação de onda girante, usando o método de 
Runge-Kutta de 4ª ordem na linguagem C. Usamos pulsos com duração 

temporal de 100 fs e áreas variando de π/10 a 2 π. Obtivemos a trajetória do 

vetor de Bloch em formato de semicircunferência quando a dessinonia do 
campo elétrico do pulso foi zero, e trajetórias mais complexas quando 
usamos uma dessintonia de 1 GHz. 
Palavras-chave: Esfera de Bloch. Pulsos de femtossegundos. Sistema de 
dois níveis. 
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RESUMO 
 

O aumento na geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) tem provocado 
grande inquietude nos responsáveis pelas administrações municipais e 
apresenta-se como relevante problema a nível estadual e nacional. O 
gerenciamento adequado destes resíduos não é tarefa fácil, mais ainda pela 
falta de conhecimento de suas características qualitativas e quantitativas, fato 
que dificulta a busca por melhores soluções de manejo. Diante deste cenário e 
já tendo determinado as características quantitativas dos resíduos produzidos 
nos municípios de Rolim de Moura e Cacoal (RO), este trabalho buscou 
complementar a caracterização dos demais municípios pertencentes à 
Microrregião de Cacoal e tem como objetivo indicar e analisar as características 
qualitativas dos RSU dos sete municípios restantes. A priori, realizou-se consulta 
bibliográfica de dados gerais de cada município, entre eles, a população e 
atividades econômicas. Posteriormente elaborou-se um questionário para 
levantamento de informações relacionadas às etapas de geração, coleta, 
transporte, tratamento e disposição de RSU, assim como levantamento de 
dados de cunho administrativo tentando identificar dificuldades e perspectivas da 
administração pública com relação à temática de estudo. Quando possível, 
visitaram-se os locais de tratamento e disposição final dos resíduos, verificando 
impactos ambientais positivos ou negativos gerados. Os resultados obtidos 
através desta pesquisa revelaram que 6 dos 7 municípios analisados possuem 
um índice de cobertura de coleta e transporte de 100% da área urbana em cada 
município. Tão somente dois municípios tiveram iniciativas para o tratamento 
dos resíduos gerados, sendo estas, compostagem de matéria orgânica e triagem 
dos resíduos potencialmente recicláveis. Além disso, 6 municípios, tentando se 
adequar à exigência do fechamento dos lixões, estão encaminhando seu lixo 
para os aterros sanitários de Cacoal e Novo Horizonte. No entanto, um dos 
municípios estudados ainda possui um lixão, como forma de disposição final dos 
seus resíduos. Entre as dificuldades encontradas, destacam-se os altos custos 
de coleta e disposição final de RSU, assim como a falta de colaboração da 
população na implementação de ações associadas ao seu adequado manejo. As 
perspectivas futuras dos municípios convergem na implantação da coleta 
seletiva, na recuperação de áreas degradadas pelos antigos lixões e na 
educação ambiental como ferramenta de sensibilização e conscientização da 
população.  
Palavras-chave: RSU. Características qualitativas dos RSU. Gestão e 
gerenciamento de RSU.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR. 
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RESUMO 

 
Os parâmetros físico-químicos do solo destinados à construção dos viveiros 
de piscicultura devem ser avaliados com criteriosidade durante a escolha do 
local de implantação, devendo ser observada a quantidade de argila 
presente no solo necessária para se evitar a infiltração, bem como o 
rompimento dos taludes. Do mesmo modo, devem-se evitar também solos 
ácidos e com elevados teores de matéria orgânica, com o intuito de garantir 
a alta qualidade dos viveiros de piscicultura. No entanto, o sedimento destes 
que possuem baixa qualidade, podem ser prejudiciais à sobrevivência e ao 
crescimento dos alevinos. O presente estudo objetivou a caracterização do 
solo no local de implantação da piscicultura, bem como a análise físico-
química do sedimento dos viveiros utilizados na criação de alevinos de 
tambaqui. O estudo foi realizado na piscicultura Vale do Rio Machado, 
localizada na linha 20, setor BR da área rural do município de Presidente 
Médici - RO. As amostras de solo foram coletadas de forma única no início 
das atividades, sendo que a profundidade adotada para a coleta foi de 0 - 
20 e 20 - 40 cm. Todavia, as amostras de sedimento foram coletadas com 
auxílio de um coletor simples em seis viveiros de alevinagem (triplicata), 
considerando uma profundidade de 0 a 20 cm. A dinâmica do carbono 
orgânico e da matéria orgânica presente no sedimento estão interligadas ao 
fluxo de água, porém a do solo pode ser explicada pela maior concentração 
da carga orgânica oriunda de folhas, galhos e outros fragmentos orgânicos 
presentes na camada superficial do mesmo. Quanto aos valores de pH do 
solo da piscicultura, os mesmos apresentaram-se ácidos em alguns pontos. 
Contudo, os demais parâmetros não exerceram nenhuma influência na 
concentração da carga orgânica presente no sedimento dos viveiros.  
Palavras–chave: Pedologia. Sedimentologia. Colossoma macropomum.  
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR. CNPq. 
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RESUMO 

 
O Brasil é um dos países tropicais com maior potencial para o 
desenvolvimento da atividade aquícola, deste modo, provendo de proteína 
animal a menor custo às populações de baixa renda. Entretanto, a 
piscicultura comercial tem muitos prejuízos decorrentes de enfermidades, 
sendo as doenças parasitárias responsáveis por grande parcela das perdas. 
Na região Norte, poucos são os estudos referentes à sanidade na 
piscicultura, portanto, o presente trabalho teve como objetivo realizar um 
levantamento ectoparasitário do tambaqui cultivado em sete propriedades, 
em diferentes sistemas de cultivo; ou seja, intensivo, semi-intensivo e 
extensivo. Foram avaliados 70 indivíduos da espécie Colossoma 
macropomum (tambaqui) em diferentes fases de desenvolvimento, entre os 
meses de agosto de 2015 a julho de 2016. Os hospedeiros foram 
examinados por microscopia direta para observação dos parasitos, dos 
quais 65,71% dos peixes estavam parasitados. O exame ectoparasitológico 
revelou a presença de Monogenea, no tegumento e nas brânquias e 
Perulernaea gamitanae na boca – palato e língua e narinas. Os resultados 
permitiram concluir que todas as propriedades estavam parasitadas sendo 
mais propicio à infestação de ectoparasitos por não estar realizando um 
manejo sanitário adequado. Ainda não existem produtos terapêuticos 
registrados para uso em peixes nativos no Brasil, sejam eles antiparasitários 
ou antibióticos. Entretanto, os desafios sanitários que afligem a piscicultura 
de espécies nativas amazônicas emergem a cada ano, e aumentam o 
número de piscicultores que sucumbem por não conhecerem a melhor 
estratégia sanitária para seu sistema. Espera-se o lançamento de novas 
ferramentas para gestão destes desafios sanitários da piscicultura das 
espécies nativas brasileiras. 
Palavras–chave: Monogenea. Perulernaea gamitanae. Tambaqui.  
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RESUMO 

 
As equações de Bloch descrevem a interação da matriz densidade com um 
campo eletromagnético ao longo do tempo. Abordamos neste trabalho a solução 
dessas equações para um sistema atômico de dois níveis interagindo com um 
trem de pulsos de laser ultracurtos. Utilizamos o método Runge-Kutta de 4ª 
ordem para solução do sistema de equações diferenciais. Adotamos parâmetros 
compatíveis com vapor atômico de rubídio e com um laser comercial de Ti:safira 
pulsado. Como nos interessa o deslocamento Doppler, efetuamos a distribuição 
Maxwell-Boltzmann das velocidades. Para um perfil Doppler adequado do vapor 
atômico de rubídio a faixa de velocidades calculadas vai de −600 a 600 m/s. A 
solução computacional se torna custosa e demorada para um programa 
sequencial comum, mas tem uma natureza obviamente paralelizável. O uso de 
unidades de processamento gráfico (GPUs) para problemas computacionais 
paralelizáveis tem se difundido nos últimos anos nas mais diversas áreas da 
ciência, como, por exemplo, em problemas físicos envolvendo simulações de 
Monte Carlo e óptica não-linear. Realizamos testes em placas NVIDIA, usando a 
plataforma CUDA para linguagem C, em comparação com programas 
desenvolvidos com linguagem C padrão para execução no processador (CPU). 
Comparamos o desempenho em três CPUs e quatro GPUs distintas para 
estabelecer uma diferença entre os métodos e o ganho de desempenho ao se 
utilizar a parelização na GPU. Para comparações em diferentes volumes de 
processamento de dados, variamos o tamanho da faixa de velocidades. 
Identificamos uma melhora máxima de 980x no tempo de execução na 
comparação entre uma placa GTX 960 Ti e um processador Intel i5 4460, 
alcançado para uma faixa de velocidades de tamanho da ordem de 106.  A 
melhora no tempo se estabelece, em ordens menores, mesmo se utilizando uma 
placa de baixo custo como a GT 210 em comparação a um processador 
intermediário como o i5 4460. Há uma diferença da ordem de 2 x 10−5 entre as 
soluções nas duas plataformas, devido à diferença na implementação de 
bibliotecas matemáticas das duas linguagens. Não abordamos paralelização via 
multithreading na CPU, que poderia reduzir a diferença no desempenho 
comparado. Entretanto, tal resultado é suficiente para que o uso da GPU para 
problemas físicos mais realistas promova um ganho expressivo em desempenho 
computacional.  
Palavras-chave: equações de Bloch, transições em vapor atômico, paralelização 
na GPU. 
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RESUMO 
 

A crescente demanda mundial dos pigmentos naturais em detrimento dos 
sintéticos é justificada pela inocuidade e/ou baixa toxicidade que os 
primeiros apresentam, uma vez que a maioria dos pigmentos sintéticos está 
associada ao surgimento de doenças como: o câncer (manuseio) e quando 
descartados no meio ambiente, além de necessitar de um longo tempo para 
degradar, os seus intermediários podem ser ainda mais tóxicos. Diante 
desta realidade, as indústrias alimentícias, de cosméticos, têxtil, entre 
outras, estabeleceram uma tendência maior para o uso de pigmentos 
naturais. Os pigmentos naturais são extraídos de plantas, frutas e 
sementes, e cobrem todo espectro de cores. A região Norte do Brasil 
apresenta uma grande variedade de pigmentos naturais. Dentro deste 
projeto, destacam-se os frutos do tucumã e do açaí. As antocianinas são 
compostos da família dos flavonóides e constituem o grupo de pigmentos 
responsáveis por grande parte das cores em flores, frutas, folhas, caules e 
raízes de plantas. O açaí (Euterpe oleracea M), fruto tipicamente tropical, é 

uma fonte promissora de corantes naturais, uma vez que é encontrado em 
abundância no Norte do Brasil e apresenta um potencial teor de 
antocianidinas. Este projeto teve como objetivo avaliar a aplicação do 
pigmento vermelho proveniente das antocianinas extraídas da polpa do açaí 
para tingimento de tecido de algodão. Para a extração dos pigmentos da 
polpa do açaí foi utilizado metanol como solvente, mantendo o pH na faixa 
de 2,0. No processo de tingimento, usou-se o cloreto de sódio como 
mordente. Avaliou-se a quantidade de pigmento e tempo de contato com o 
mordente no processo de tingimento. O processo de extração do pigmento 
da polpa liofilizada com o uso do metanol como solvente demonstrou 
resultados satisfatórios, obtendo um teor de antocianinas de 73,21mg/100g. 
A aplicação do pigmento no tecido de algodão resultou em um tingimento de 
coloração vermelha. O processo de tingimento é dependente da quantidade 
de pigmento usada e tempo de contato com o mordente. Quanto maior a 
quantidade de pigmento usada e maior o tempo de contato com o mordente 
melhores os resultados de tingimento.  
Palavras-chave: Antocianinas. Açaí. Tecido de algodão. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho teve como objetivos verificar a incidência dos parasitos 
nos diferentes sistemas de cultivo do Colossoma macropomum (tambaqui), 
correlacionar grau de infestação e sistema de cultivo, e caracterizar a maior 
susceptibilidade para a presença de parasitos para estes sistemas. Foram 
avaliados 10 indivíduos por propriedade, para um total de sete 
propriedades, entre os meses de agosto de 2015 a julho de 2016. Para 
observação dos parasitos, cada exemplar de tambaqui foi examinado por 
microscopia óptica direta. Foram aferidos os parâmetros de qualidade de 
água em todos os sistemas de cultivo. Dos 70 exemplares de tambaqui 
examinados, em 84,28% se detectou a presença de ectoparasitas, sendo o 
sistema intensivo o mais afetado, com incidência de 100%. O exame 
ectoparasitológico revelou a presença de organismos da Classe Monogenea 
(monogeneos) no tegumento e nas brânquias, e de Perulernaea gamitanae 

(Crustacea: Copepoda: Lernaeidae) na boca – palato e língua, e narinas. 
Quando examinado o trato gastrointestinal, este se encontrava parasitado 
com organismos do filo Acanthocephala (acantocéfalos). Os resultados 
permitiram concluir que o sistema de cultivo intensivo é mais propicio à 
infestação de ectoparasitos, e que nenhum dos sistemas está realizando um 
manejo sanitário adequado. A ectoparasitofauna foi a mesma para os 
sistemas extensivo e semi-intensivo com diferença para o sistema intensivo, 
porém as comunidades se comportaram de forma semelhante: muito 
ocorrente, porém pouco abundante. O único sistema com ocorrência de P. 
gamitanae foi o intensivo, sendo este o mais susceptível ao parasitismo, 
com 100% de prevalência. Ainda não existem produtos terapêuticos 
registrados para uso em peixes nativos no Brasil, sejam eles antiparasitários 
ou antibióticos. Entretanto, os desafios sanitários que afligem a piscicultura 
de espécies nativas amazônicas emergem a cada ano, e aumentam o 
número de piscicultores que sucumbem por não conhecer a melhor 
estratégia sanitária para seu sistema. Espera-se o lançamento de novas 
ferramentas para gestão destes desafios sanitários da piscicultura das 
espécies nativas brasileiras.  
Palavras–chave: Parasitos. Sistema de cultivo. Tambaqui.  
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RESUMO 
 

A avaliação de rendimento de carcaça e resíduos de pirarucu mostra-se de 
extrema importância para a indústria e para o produtor, visto que a 
determinação do melhor sistema de alimentação gerará uma maior 
produção, com menores custos e minimiza os impactos ambientais. O 
trabalho foi realizado na base de piscicultura em Presidente Médici - 
Rondônia, de outubro a abril de 2014 no certificado CEUA 19/2014. 
Sessenta alevinos pesando 499 ± 3,2g foram distribuídos em quinze hapas 
com área de 48 m² em delineamento inteiramente casualizado. Avaliaram-
se cinco sistemas proteicos (36, 38, 40, 42 e 45% de proteína bruta) com 
redução nos níveis de proteína (PB) após 100 dias (32, 34, 36, 38 e 40% de 
proteína bruta). Foram dispostos quatro peixes por hapa e alimentados três 
vezes por dia por 310 dias, abatidos através da imersão em água com gelo 
(2:1) seguido da sangria e evisceração. Não houve diferença (P>0,05) entre 
os sistemas proteicos de alimentação, porém os sistemas D (42-38% PB) e 
E (45-40% PB), contendo mais proteína na dieta, apontaram peixes com 
peso corporal e carcaças 31% mais leves que o sistema C (40-36% PB). O 
sistema de alimentação C e E diferiram (P0,05). Apesar do sistema C 
destacar maior peso corporal e de carcaça, apresentou maior (P>0,05) 
percentagem de gordura na carcaça (4,5%) comparado ao sistema mais 
proteico E (3,0%), resultando em menor rendimento de manta (83% vs. 
87%). A baixa relação energia bruta (ED):PB da ração do sistema com alta 
proteína E não continha energia suficiente para deposição de gordura na 
carcaça ou para a otimização de conversão da proteína em energia. Os 
peixes abatidos com 8,4kg de peso corporal e apresentaram rendimento 
médio de carcaça de 65,5%. O sistema proteico de alimentação E e baixa 
relação ED:PB proporcionaram menor produção de resíduo e menor 
rendimento de resíduos na produção de mantas, apesar de não 
influenciarem no rendimento de carcaças.  
Palavras-chave: Carcaça. Couro. Manta. Vísceras.  
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RESUMO 

  
O estudo dos componentes fitoplanctônicos é de grande interesse para 
avaliar a qualidade do sistema de cultivo, contribuindo na antecipação do 
controle de situações indesejáveis ou incompatíveis com a produção 
piscícola. O presente estudo objetivou o levantamento qualitativo da flora 
fitoplanctônica em viveiros de alevinagem de tambaqui. As amostragens 
foram realizadas entre o período de set./2015 a jun./2016. Para a coleta das 
amostras e posterior análise da flora fitoplanctônica, foram utilizados frascos 
de vidro com volume de 0,5 L. As amostras foram coletadas em seis viveiros 
com profundidade de 0,30 cm na coluna de água, utilizando-se rede de 
coleta de plâncton. Os organismos foram identificados em nível de gênero e 
classificados nos seguintes grupos: Bacillariophyceae, Chlamydophyceae, 
Chlorophyceae, Cyanophyceae, Trebouxiophyceae e Zygnematophyceae. A 
classe que se destacou com maior representatividade em nível de riqueza e 
de ocorrência nos viveiros foi a Chlorophyceae, já em nível de gênero, os 
Desmodesmus sp foram a maior ocorrência em todos os viveiros e meses 
de coleta. Contudo, a classe Cyanophyceae, mesmo não sendo uma classe 
de grande diversidade de gêneros, mostrou-se de grande influência na 
comunidade fitoplanctônica. De acordo com os resultados obtidos, nos 
tanques localizados em paralelo, com abastecimento sequencial e 
recebendo o mesmo manejo, não foi observado um padrão de flutuação 
sazonal do fitoplâncton, porém, a classe Cyanophyceae, os gêneros 
Rhabdogloea, Arthrospira, Oscillatoria, Phormidium, Jaaginema e 
Aphanocapsa predominaram, mas não afetaram ou não ocorreram em 
abundância suficiente para que pudessem causar intoxicação dos alevinos 
tambaquis cultivados, uma vez que estes não apresentaram nenhum dos 
sintomas do quadro clínico de intoxicação, como prostração, anorexia ou 
até mesmo mortandade durante o ciclo de cultivo.  
Palavras–chave: Qualidade da água. Aquicultura. Microalgas.  
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RESUMO 
 
Considerando que, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), 50% 
das crianças brasileiras que apresentam dificuldades de aprendizagem chegam 
ao ensino médio com sérios problemas de leitura, escrita e cálculo e, muitas 
vezes, não alfabetizadas. O presente estudo, vinculado ao projeto “Dificuldades 
de aprendizagem: análise da queixa e elaboração de plano de estratégias de 
suporte para famílias e equipe escolar de escolas pública da cidade de Porto 
Velho-RO”, do ciclo 2015/2016, teve como objetivo analisar e entender 
individualmente as queixas referentes às dificuldades de aprendizagem em 
crianças que frequentavam o 3º ano em escolas públicas da cidade de Porto 
Velho-RO e elaboração de estratégias de suporte. Utilizaram-se na pesquisa 
instrumentos que forneceram articuladamente elementos na área cognitiva, 
afetivo-social e pedagógica como entrevistas, técnicas projetivas, sessões 
lúdicas e testagens-verificações. Os resultados demonstraram que, das crianças 
do 3º ano indicadas pela escola e que apresentavam queixas de dificuldades de 
aprendizagem, 100% eram do sexo masculino, tinham idade entre 09 e 11 anos 
e 33,3% delas apresentavam reprovação em seu histórico escolar. Dessas 
crianças, 33,3% moravam somente com a mãe e 66,7% com o pai. As salas de 
aula tinham em média 25 alunos. Após o término da avaliação com as crianças, 
pais e equipe escolar e efetivada a análise dos dados, realizaram-se as 
devoluções individuais dos resultados. Os resultados das análises das queixas 
de toda a pesquisa (incluindo também o 1º, 2º e 4º ano) foram generalizados e 
elaboradas cartilhas contendo planos de estratégia de Suporte que objetivaram 
proporcionar aos pais e equipe escolar subsídios para lidarem com situações 
relacionadas às dificuldades de aprendizagens apresentadas, como também 
realizada palestra para todas as famílias e equipes escolares envolvidas na 
pesquisa, onde apresentaram-se temas relacionados às dificuldades de 
aprendizagem, destacando a importância do papel destes na prevenção. Os 
resultados da pesquisa demostraram ser relevantes a atenção profissional e 
familiar, a divulgação dos resultados pela literatura especializada e formação 
profissional específica, assim como analisar e entender as dificuldades de 
aprendizagem numa compreensão global nos contextos social, político, 
econômico e pedagógico com a possibilidade de promover a prevenção, 
considerando-a importante para a qualidade do ensino-aprendizagem. 
Palavras-chave: Queixa. Aprendizagem. Prevenção. 
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RESUMO 

 
A democratização das escolas públicas pressupõe a necessidade da 
participação de todos os segmentos escolares, como famílias, estudantes, 
professores e funcionários em geral. Neste contexto, este estudo teve como 
objetivo realizar um levantamento dos espaços e das ações construídas 
pelas escolas públicas municipais de Porto Velho-RO para a participação no 
cotidiano escolar, com atores dos diferentes segmentos escolares. O estudo 
foi realizado com uma amostra de 17 escolas, as quais já haviam 
participado de um estudo anterior. O trabalho de campo foi realizado por 
meio da aplicação de um questionário, com dois representantes de cada 
segmento por escola. A análise dos resultados indicou que 75% dos 
componentes da amostra consideram que suas escolas desenvolvem 
atividades que envolvem os pais dos alunos e a comunidade do bairro e a 
maioria ainda afirma ser a escola democrática (55%). Verificou-se que 74% 
dos respondentes pontuou que as instituições realizam bimestralmente 
reuniões para entregas de boletins. Sobre a participação dos segmentos 
nas decisões escolares, os resultados demonstraram que as famílias são 
convidadas para as reuniões (69%). Os estudantes, seguidos dos 
funcionários, constituíram o estrato com restritas informações e 
possibilidades de participação. Os que mais demonstraram saber sobre o 
PPP foram os professores e membros do conselho escolar. Os familiares 
(86%), alunos (95%) e funcionários (61%) em sua maioria não o conheciam. 
Sobre o conselho, a maioria de todos os entrevistados, afirmou sua 
existência. Entre os estudantes, 40% destes nunca ouviram falar ou 
disseram não haver conselho, enquanto que 55% afirmaram haver. Estes 
são alguns dos principais dados analisados, os quais permitem observar a 
necessidade de maior atenção aos segmentos dos estudantes e 
funcionários e apontam a necessidade de compreender outras dimensões 
relacionadas à participação social e suas interferências nas escolas. 
Palavras chaves: Participação social. Diferentes segmentos. Gestão escolar 
democrática. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho intitulado “A ditadura das pedagogias liberais pós-modernas 
nas escolas públicas de Rolim de Moura-RO” é resultado da pesquisa de campo 
desenvolvida no período de agosto de 2015 a julho de 2016, que teve como guia 
da investigação o projeto denominado “Coronelismo na educação: uma análise 
da ditadura das políticas educacionais e das pedagogias pós-modernas na 
escola pública rondoniense”. A finalidade da pesquisa foi de identificar e analisar 
as pedagogias liberais pós-modernas disseminadas pelos programas de 
formação de professores e as práticas coronelícias presentes no processo de 
sua difusão nas escolas de Rolim de Moura por meio dos programas de 
formação de professores. Identificamos as principais políticas públicas 
educacionais que estão em vigor nas escolas da rede pública municipal de 
ensino. O método utilizado foi o materialismo histórico-dialético por meio do qual 
buscamos compreender a totalidade do fenômeno e suas relações com a 
realidade cotidiana das escolas pesquisadas. Os estudos bibliográficos 
revelaram que a partir da década de 1990 as políticas públicas educacionais 
passam a seguir as diretrizes do Banco Mundial para a educação e sua 
implantação ocorre necessariamente por meio de legislação e das políticas 
educacionais impostas às escolas, cabendo aos professores e gestores apenas 
a execução. As práticas coronelícias nas escolas municipais de Rolim de Moura 
ocorrem principalmente por meio da obrigatoriedade da participação dos 
professores nos programas de formação continuada. 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, 
entre outras pedagogias liberais. Estes são centrados na prática em sala de 
aula, voltada ao desenvolvimento de competências e habilidades para atuar no 
mercado de trabalho e retiram do professor a autonomia para desenvolver uma 
pedagogia histórico-crítica, voltada aos interesses dos trabalhadores. Os 
professores têm dificuldades em reconhecer as teorias educacionais e a 
totalidade das relações que envolvem a educação. A formação de professores 
nos países semicoloniais, como o Brasil, é orientada pelos órgãos multilaterais 
do imperialismo com a finalidade de manter o histórico processo de dominação 
econômica e cultural. 
Palavras-chave: Imperialismo. Pedagogias Pós-Modernas. Coronelismo. 
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RESUMO 
 

Esta pesquisa buscou investigar como a medicalização da Educação está 
sendo entendida na formação inicial em Psicologia. Nossa fundamentação 
teórica fala de como os encaminhamentos de alunos com queixa escolar 
para especialistas em saúde tem contribuído para esse fenômeno da 
medicalização, pois a queixa é vista como um problema individual, levando 
a investigações (através de exames clínicos, laboratoriais e de imagem) no 
corpo e/ou na mente do aluno, buscando uma explicação para tal, tendo 
como consequência a crença de que os medicamentos poderão resolver a 
queixa (COLLARES; MOYSÉS, 1996). Para compreender como os 
graduandos em Psicologia estão sendo preparados para atender queixas 
escolares, nesse primeiro momento da pesquisa foram realizadas, em três 
instituições de ensino superior da região norte do Brasil, entrevistas com 
três supervisores de estágio na área escolar e cinco coordenadores de 
clínicas-escola. As entrevistas foram gravadas em áudio, pois de acordo 
com Lüdke e André (1986) essa técnica permite ao pesquisador voltar toda 
sua atenção para o entrevistado, notando nele mudanças corporais que 
possam contribuir para a compreensão da resposta emitida. A análise dos 
dados foi feita também de acordo com esses autores, através da saturação 
de conteúdos que permite visualizar os assuntos conflitivos e mensagens 
subentendidas, divididos em quatro categorias: concepção da queixa 
escolar; compreensão da medicalização da educação; suporte teórico e; 
enfrentamento da queixa escolar. Após a análise dos dados, foi possível 
observar que as três instituições possuem dificuldades em atender a 
demanda escolar, que ainda existe um viés biologizante na compreensão da 
queixa escolar. Apesar disso, conseguimos verificar que existem 
profissionais que trabalham com uma compreensão crítica, mas que 
acabam esbarrando sua atuação em questões institucionais. Uma sugestão 
para fortalecer e ampliar a criticidade em Psicologia escolar na região é a 
participação desses profissionais em grupos de estudo e pesquisa, sendo 
possível a troca de vivências e o aprofundamento na literatura, dando maior 
embasamento teórico e metodológico para o atendimento de queixas 
escolares. 
Palavras-chave: Medicalização da educação. Formação em Psicologia. 
Psicologia Escolar. 
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RESUMO 

 
Este trabalho é parte da pesquisa realizada no âmbito do Programa de 
Iniciação Científica – PIBIC que buscou analisar de que forma se dá o 
processo de inserção social através do aprendizado da língua portuguesa 
de imigrantes haitianos, nos níveis iniciais, participantes do projeto de 
extensão Migração Internacional na Amazônia Brasileira: linguagem e 
inserção social de haitianos em Porto Velho, vinculado à Universidade 
Federal de Rondônia. Esta pesquisa foi realizada durante o período de julho 
de 2015 a junho de 2016, nas dependências da Escola Estadual 21 de Abril, 
em Porto Velho, onde são ministradas as aulas do projeto de extensão. 
Adotamos o método etnográfico, ao fazer observações das aulas, a fim de 
entender como os aspectos linguísticos e culturais influenciavam nesse 
processo de ensino e aprendizagem, focalizando os níveis iniciais visto que 
encontraríamos os imigrantes recentemente chegados do Haiti, portanto 
não familiarizado com a cultura e língua brasileira. Como embasamento 
teórico, utilizamos os conhecimentos antropológicos e linguísticos, a fim de 
compreender os aspectos desse processo de ensino e aprendizagem no 
contexto da imigração haitiana para o Brasil. Refletimos sobre a forma que a 
prática docente está sendo realizada, sobre o perfil desse aluno imigrante e 
as suas expectativas acerca da imigração e do aprendizado do Português. 
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem. Língua Portuguesa. Imigração 
haitiana. 
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RESUMO 
 
De acordo com o Ministério da Educação (MEC), 50% das crianças brasileiras 
que apresentam dificuldades de aprendizagem chegam ao ensino médio com 
sérios problemas de leitura, escrita, cálculo e, muitas vezes, não alfabetizadas. 
Por isso objetivou-se analisar aprendizagem em crianças que frequentavam do 
1º ao 4º ano em escolas públicas da cidade de Porto Velho-RO e elaboração de 
Estratégias de Suporte. A pesquisa teve como título: “Dificuldade de 
Aprendizagem: Análise da queixa e elaboração de Plano de Estratégias de 
suporte para famílias e equipe escolar de escolas públicas da cidade de Porto 
Velho- RO”. Foram utilizados na pesquisa instrumentos que forneceram de forma 
articulada elementos na área cognitiva, afetivo-social e pedagógica, como 
entrevistas, técnicas projetivas, sessões lúdicas e testagens-verificações. Das 
crianças do 2º ano que possuíam queixa de dificuldade de aprendizagem 
indicadas pela escola 100% eram meninas, com idade variante entre 06 e 07 
anos. Dessas crianças, 33,3% moravam com os pais, 33,3% moravam somente 
com a mãe e 33,3% moravam somente com a avó. As salas tinham em média 25 
alunos. Finalizada a avaliação com as crianças, pais e equipe escolar, efetivada 
a análise dos dados e realizadas as devoluções individuais dos resultados, os 
mesmos foram generalizados, incluindo além do 2º ano, o 1º, 3ºe 4º ano. Foram 
elaboradas cartilhas contendo Planos de Estratégia de Suporte e realizada 
Palestra para todas as famílias e equipe escolar das escolas envolvidas na 
pesquisa. Os Planos de Estratégia de Suporte tiveram como objetivo 
proporcionar aos pais e equipe escolar subsídios para lidarem com situações 
relacionadas às dificuldades de aprendizagens apresentadas pelas crianças. Na 
Palestra, foram apresentados temas relacionados às dificuldades de 
aprendizagem objetivando a importância do papel da família e da escola na 
prevenção. Os resultados da pesquisa demonstraram ser relevante a frequente 
necessidade da atenção profissional e familiar, divulgação dos resultados pela 
literatura especializada e formação profissional especifica assim como analisar e 
entender as dificuldades de aprendizagem numa compreensão global nos 
contextos social, político, econômico e pedagógico com a possibilidade de 
promover a prevenção, considerando-a importante para a qualidade do ensino-
aprendizagem. 
Palavras-chave: Queixa. Aprendizagem. Prevenção 
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RESUMO 
 
O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados prévios da 
pesquisa realizada no programa PIBIC, na qual foram entregues câmeras 
fotográficas e filmadoras para as crianças capturarem as imagens que elas 
quisessem. Para tanto, a pesquisa, com crianças de 3 a 5 anos e com 
professores de uma Instituição Municipal de Educação Infantil, em Rolim de 
Moura – Rondônia, direciona-se pela ideia de pesquisa na condição de uma 
pesquisa como experiência, na qual propõe pensar a educação a partir das 
inquietudes, dos atravessamentos que surgiram a partir do olhar para as 
imagens produzidas por crianças e professoras. A composição entre 
realidade e imaginação é elemento do pensamento infantil que é cheio de 
significados e sentidos, e cheio de amarrações subjetivas, a forma como as 
crianças explicam o mundo é uma maneira diferente de pensar o mundo; 
elas produzem “verdades” sobre o mundo diferente das “verdades” dos 
adultos. É importante oferecer condições para que as crianças exerçam 
seus pensamentos, suas expressões e possam ampliar sua maneira de 
pensar e se relacionar com o mundo que a cerca. Serão utilizados autores 
como LEITE (2007, 2010), GALLO (2008), KOHAN (2007, 2010) para um 
respaldo teórico que dentro de suas temáticas abordam uma infância como 
acontecimento, como abertura, como experiência e como possibilidade de 
produção de diferentes modos de ser e viver. Esperamos que este estudo 
desloque os olhares da infância do que ela pode ser para o que ela é como 
potência e nos indique caminhos para criar outras maneiras de fazer e 
pensar educação, uma educação mais próxima da infância. 
Palavras-chaves: Infância. Imagens. Sentidos. 
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RESUMO 

 
Este texto parte da pesquisa com crianças entre três e cinco anos da Escola 
Municipal de Educação Infantil Balão Mágico, pesquisa essa na qual foram 
produzidas fotos e vídeos e muitas conversas em torno das mesmas em 
reuniões semanais. O estudo propõe uma pesquisa que, de um modo geral, 
podemos pensá-la na condição de uma pesquisa como experiência (LEITE, 
2011), está sendo desenvolvido com crianças de 3 a 5 anos e professoras 
de uma Instituição Municipal de Educação Infantil, em Rolim de Moura – 
Rondônia, em encontros semanalmente previstos em situações do 
cotidiano, durante as quais são oferecidas câmeras para que crianças e 
professoras produzam imagens (fotográficas e fílmicas). As imagens 
produzidas pelas crianças nos possibilitaram pensar a infância e suas 
especificidades, ao observar como elas veem o mundo. O intuito da escrita 
é apresentar o que foi percebido no decorrer das pesquisas, como as 
percepções, sentidos e saberes das crianças. E por meio deste trabalho 
buscar refletir sobre a produção de imagens feitas por crianças e as 
relações entre educação e infância. Serão usados autores como 
FOUCAULT, (1975); BARROS, (2010); MASSCHELEIN, (2008); entre outros 
que irão compor essa escrita. Aventurar-se em olhar a infância com uma 
ótica sem pré-julgamentos e sem pré-conceitos e, em meio a essa 
discussão, evidenciar os caminhos que as crianças encontram como linha 
de fuga do que está imposto por meio do sistema educacional. E de alguma 
maneira evidenciar a singularidade da infância e nas discussões ao longo 
do trabalho e trazer questões a serem pensadas. 
Palavras-chave: Infância. Criança. Produção de Imagens. Sentidos e 
Saberes. 
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RESUMO 

 
O presente relatório vem apresentar os resultados do estudo desenvolvido 
no âmbito do Projeto “Alfabetização Intercultural: a aquisição da língua 
escrita pelas crianças indígenas Zoró – Pangyjej e Gavião-Ikolen” que se 
desdobrou no subprojeto “O processo de aquisição da língua escrita na 
escola indígena Gavião-Ikolen: um estudo a partir da análise dos cadernos 
das crianças indígenas e entrevistas com os docentes”. O objetivo principal 
foi investigar como ocorre o processo de aprendizagem inicial da leitura e 
da escrita na escola indígena Gavião-Ikolen a partir da análise dos cadernos 
das crianças e entrevistas com os docentes indígenas do meu povo. A 
metodologia utilizada envolveu a realização de pesquisa qualitativa a partir 
das etapas: bibliográfica e de campo com a realização de pesquisa 
documental, no período agosto de 2015 a julho de 2016, em Ji-Paraná, 
estado de Rondônia. O referencial bibliográfico envolveu as contribuições 
teóricas de Neves (2009), Suruí (2015), Ferreiro (2001) e Weisz (1988). Os 
resultados esperados parcialmente foram alcançados que em nossa 
avaliação permitiram compreender que o processo acontece vinculado à 
educação escolar, isso nos remete a uma alfabetização intercultural. Essa 
etapa acontece mediante a vários aspectos que retratam o cotidiano da 
comunidade indígena, através de desenhos livres, produções de textos e 
atividades vivenciadas na comunidade indígena.   
Palavras-chave: Alfabetização. Escola Indigena. Cadernos escolares. 
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RESUMO 

 
O presente estudo tem a finalidade de apresentar resultados e reflexões 
referentes aos dois anos de pesquisa desenvolvida através do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC 2014/2016, inerentes 
ao ensino de matemática, com base no pressuposto da resolução de 
problemas e o uso dos diferentes tipos de problemas matemáticos na sala 
de aula, a investigação 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 e 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. Para tanto, embasaram nossos estudos 
autores como, Dante (1994), Pozo (1998), Polya (2006), Vergnaud (1991), 
Onuchic e Allevato (2011) e Smole e Diniz (2001), que tratam sobre a 
eficiência da resolução de problemas na aprendizagem de matemática, 
realizando um gama de classificação dos problemas, discorrendo sobre 
processos e planos resolutivos, assim como a relevância da comunicação 
de ideias. Para efeito investigativo, foram utilizados quatro instrumentos de 
coleta de dados, a análise do Referencial Curricular de Rondônia e da 
Coleção de livros didáticos, a observação durante as aulas de matemática 
do 1º ao 5º ano e a entrevista com os docentes. O que se pode aventar é 
que a aprendizagem de matemática ainda é restrita a situações 
mecanizadas que fogem de contextos significativos e a principal dificuldade 
pontuada pelos docentes para o trabalho com os problemas é a falta de 
interpretação das crianças. 
Palavras-chave: Resolução de problemas. Aprendizagem. Dificuldades. 
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RESUMO 
 
Apresenta-se o plano de trabalho “Educação escolar intercultural de 
fronteira: Conhecendo as experiências curriculares brasileiras”, oriundo do 
projeto de pesquisa “Currículo, Cultura e Diversidade na Amazônia”. À luz 
da teoria crítica em educação, apresenta-se a analisar as experiências 
brasileiras no que se refere à educação intercultural, onde é desenvolvida 
nos países fronteiriços como: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e 
Venezuela, em que alunos e professores são desafiados a se relacionarem 
com culturas diferentes tendo a chance de mudar, intervir e transformar. O 
objetivo desta pesquisa foi buscar entender como se organiza a educação 
intercultural que é realizada nas escolas interculturais de fronteira, 
descobrindo seu papel social na formação dos alunos. Os procedimentos 
metodológicos incluíram pesquisa bibliográfica sobre currículo e suas 
relações: Educação, sociedade, Cultura, Ideologia e Poder respaldado nos 
teóricos Antônio Flávio Moreira e Tomaz Tadeu da Silva (1994). 
Posteriormente analisar os documentos disponíveis na mídia sobre as 
escolas de fronteiras. O Programa Escolas Interculturais de Fronteira – PEIF 
possibilita a implementação e continuidade da educação intercultural nas 
escolas, e a promoção de cursos de capacitação para os professores 
atuarem na área. Percebe-se que a relação de diversidade cultural e 
educação são nítidas nessas escolas de fronteiras, a multiculturalidade 
encontrada torna-se uma oportunidade de ampliação de conhecimento para 
os alunos com o aprendizado de uma nova língua. Assim, na educação 
intercultural não ocorre de ser transmitida somente uma cultura às crianças, 
mas sim, que elas possam recriar e criar suas próprias. Algumas tendências 
de currículo abordam a educação intercultural, outras não; porém, os 
resultados apontam que o importante é a construção de práticas 
pedagógicas na qual os professores em salas de aulas possam incentivar a 
diversidade e colaboração mútua dos alunos, já que é precária a atenção 
que os currículos dão à perspectiva intercultural. 
Palavras-chave: Educação Intercultural. Currículo. Diversidade. 
Fonte de financiamento: CNPq. 
 
 
 

mailto:costadaniele95@gmail.com
mailto:carmenvelanga@gmail.com


176 
 

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

PIBIC/UNIR/CNPq-2015/2016 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

GESTÃO FINANCEIRA DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL COM MENOR 
SCORE NO IDEB/2013, EM ROLIM DE MOURA 

 
Daniella de Sousa Veras 

daniellasousav@gmail.com 
Angela de Castro Correia Gomes 

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

 
RESUMO 

 
Este estudo trata da gestão 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 da mesorregião do leste 
rondoniense”. A pesquisa teve como objetivo identificar o modelo de gestão 
dos recursos das escolas públicas que apresentaram o menor e o maior 
score no IDEB 2013 no ensino fundamental, séries finais, em Rolim de 
Moura, a partir de dados documentais e do processo de tomada de decisão 
nas escolas. De abordagem qualitativa, quanto aos objetivos, o estudo foi 
exploratório e descritivo. Para a coleta de dados foram utilizadas as 
pesquisas bibliográfica e documental (planilhas de prestações de contas e 
atas das escolas, legislação vigente sobre o tema) e aplicação de 
questionário aos gestores em pesquisa de campo nas EPMEF Francisca 
Duran Costa e José Veríssimo. A ferramenta usada para coletar os dados foi 
a internet, além de os questionários serem entregues pessoalmente em 
cada escola. Identificaram-se poucas aquisições de bens com os recursos, 
sendo que os do PDDE e do Convênio Municipal já vêm pré-definidos para 
que sejam gastos ou com custeio ou com capital, predominando a categoria 
custeio, e não foram identificadas receitas de fontes próprias. A quantidade 
de alunos atendidos na José Veríssimo é maior e possui um maior 
percentual proporcional de aprovações. Todos os professores das escolas 
eram especialistas e os principais problemas citados foram a ação do 
Tribunal de Contas, a prestação de contas e os atrasos no recebimento dos 
recursos. As principais melhorias obtidas com esses recursos foram as 
aquisições de materiais pedagógicos. Divulgam dados dos recursos 
principalmente em reuniões e a participação social nas decisões foi vista 
como não satisfatória em uma das escolas. A formação dos pais de alunos 
das duas escolas em questão foi considerada baixa para o auxílio no 
ensino-aprendizagem dos alunos, embora a de maior IDEB apresente pais 
de alunos com grau de ensino ligeiramente mais elevado. Conclui-se e 
recomendam-se estudos mais detalhados envolvendo a gestão 
administrativa e pedagógica das escolas. 
Palavras-chave: Educação Básica. PDDE. IDEB 
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 
O presente estudo constitui um resultado do Plano de Trabalho intitulado 
“Análise dos conteúdos referentes à história e cultura dos povos Indígena 
no currículo escolar à luz da Lei 11.645 de 2008”. Constitui um 
desdobramento do Projeto “Karo & Ikolem: história e culturas indígenas na 
perspectiva da Lei 11.645/2008”, vinculado à Linha de Pesquisa 
“Antropologia Etnopedagógica: Povos Indígenas, Interculturalidade e 
Currículo” do Grupo de Pesquisa Educação na Amazônia – (GPEA) da 
UNIR – Campus de Ji-Paraná. Esta pesquisa foi desenvolvida no período de 
agosto de 2015 a julho de 2016, na cidade de Ji-Paraná, estado de 
Rondônia. O objetivo foi analisar como os conteúdos referentes à História e 
culturas dos povos indígenas estão sendo ministrados no âmbito do 
currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e 
história como preconiza a Lei 11.645 de 2008. O aporte teórico considerou 
as seguintes referências: (BANIWA, 2006; FLEURI, 2001; 2006; 2013; 
FROEMMING, 2011; HALL, 2006; NEVES, 2013; RIBEIRO, 1995; SILVA, 
2011; SILVA, 2012; TEIXEIRA, 1995; TRIVIÑÔS, 1987), bem como 
documentos oficiais (BRASIL, 1997; 2009; 2015). Os procedimentos 
metodológicos adotados foram as entrevistas (BOGDAM; BIKLEN, 1994) e 
a pesquisa documental (LAKATOS; MARCONI, 2013). Participaram do 
estudo cinco docentes da rede pública – estadual e municipal. Foi possível 
averiguar os conteúdos referentes à História e culturas dos povos indígenas 
que estão sendo parcialmente ministrados no âmbito do currículo escolar, 
nas áreas de educação artística e história. Não podemos afirmar que atende 
as exigências da Lei 11.645 de 2008, pois, embora a proposta curricular 
mencione a temática indígena e o livro didático na parte do manual do 
professor sugira a referida Lei, há ainda, no entanto, resquícios da velha 
abordagem tradicional. A referida análise permite afirmar que é preciso que 
as atividades desenvolvidas em sala tenham correspondência com o 
espírito da Lei 11.645 de 2008 e por fim que se continue investigando para 
se compreender melhor como a implantação da Lei vem ocorrendo na 
escola pública. 
Palavras-chave: Lei 11.645/2008. Povos Indígenas. Interculturalidade. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
O presente artigo tem como objetivo analisar a relação do animal humano 
com o outro animal, personagens dos poemas “Surdos e cegos” e “Encontro 
no jardim” presentes na obra Jaula (2006) da escritora amazonense Astrid 
Cabral. Tal questão envolve pensar o animal enfocando a relação de 
afinidade ou indiferença entre esse Outro (animal não humano) e o animal 
humano, comparando-os e procurando pelo descobrimento da alteridade e 
subjetividade animal, a partir do que o homem tem em comum e o que o 
diferencia do animal. Para isso dialogaremos com as reflexões e ideias 
defendidas por Dominique Lestel, etólogo e filósofo que desenvolve o 
conceito de comunidades híbridas; Benedito Nunes, que demonstra os 
modos pelos quais o homem tem concebido o animal ao longo dos tempos; 
Maria Esther Maciel, estudiosa que enfatiza o caráter poético das relações; 
e Gabriel Giorgi, que denuncia as atrocidades cometidas contra os animais 
em nome do biopoder.  Tais discussões podem ser encontradas na 
coletânea Pensar/escrever o animal: ensaios de zoopoética e biopolítica 
(2011) e colaboram para aguçar o olhar que se lança na análise dos 
poemas astridianos. Para dar suporte teórico no que se refere ao gênero 
literário poesia, lançaremos mão dos estudos de Bosi (2000) e Goldstein 
(1986). A partir do diálogo com tais pesquisadores procederemos à análise 
dos poemas explicitando as relações de proximidade e distância entre 
homem e animal, o que abarca certa miríade de sensações, como a 
indiferença, o medo, a revolta, a intimidade, o afeto, a afinidade, a partilha e 
a irmandade. 
Palavras-chave: Estudos Animais. Astrid Cabral. Poesia. Afinidade. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 
 

A presente investigação está inserida na pesquisa, em andamento, intitulada 
“Estado da Arte da Pesquisa em Educação Matemática de Jovens e Adultos: um 
estudo das teses e dissertações produzidas no Brasil entre 1985 e 2015”, 
vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), 
cujo objetivo é investigar e analisar as contribuições e implicações suscitadas 
pelas pesquisas em Educação Matemática de Jovens e Adultos em relação ao 
processo de ensino-aprendizagem da Matemática na modalidade EJA e em 
relação à pesquisa nesse campo, tendo por base o estado da arte das teses e 
dissertações produzidas/defendidas no Brasil de 1985 a 2000. 
Metodologicamente, esta pesquisa se caracteriza como uma investigação do 
tipo estado da arte ou estado do conhecimento, de caráter exploratório e 
bibliográfico, embasando-se ainda nos pressupostos da abordagem qualitativa. 
Assim, para a busca de teses e dissertações foram consideradas as seguintes 
palavras-chave: Educação Matemática de Jovens e Adultos; Matemática e 
Educação de Jovens e Adultos; e Educação Matemática na Educação de Jovens 
e Adultos. Dentre as fontes de acesso a teses e dissertações brasileiras, 
destacam-se: banco de teses e dissertações da CAPES e Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); portais Domínio Público e Centro de 
Referência em Educação de Jovens e Adultos (CEREJA); e bibliotecas digitais 
de acesso a teses e dissertações dos programas de pós-graduação stricto sensu 
no Brasil. Além do mais, destacam-se as relações de teses e dissertações em 
Educação Matemática publicadas nas edições da Revista Zetetiké, e a tese de 
Fiorentini (1994). Como aportes teóricos, a pesquisa está fundamentada em 
autores que pesquisam sobre Educação Matemática, EJA e Educação 
Matemática de Jovens e Adultos. Em síntese, dos resultados obtidos, destaca-se 
a construção de um panorama das teses e dissertações brasileiras em 
Educação Matemática de Jovens e Adultos concernente ao processo de ensino-
aprendizagem da Matemática na EJA, evidenciando: autoria da pesquisa, ano 
de defesa, titulação acadêmica, instituição, programa e linha de pesquisa, 
orientador, e distribuição temporal e geográfica das teses e dissertações. 
Espera-se que os resultados alcançados possibilitem reflexões acerca da 
produção acadêmico-cientifica no âmbito nacional sobre Educação Matemática 
de Jovens e Adultos. 
Palavras-chave: Educação Matemática. Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
Teses e Dissertações. 
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 
A medicalização da sociedade tem atingido números alarmantes, e com a 
Educação não é diferente, pois esta tem mostrado um aumento notável no 
uso de psicofarmacos. Tem-se medicalizado as queixas escolares, e 
culpabilizado o estudante por passar por dificuldades ou por se 
comportarem diferentemente do esperado pelos profissionais da escola, 
assim, para estes são feitos diversos encaminhamentos, e prevalentemente 
são encaminhados para profissionais da saúde como Fonoaudiólogos, 
Terapeutas Ocupacionais, Psicólogos e Médicos, mais notavelmente os 
neurologistas. O presente estudo foi realizado em uma cidade da região 
Norte do Brasil, nas clínicas-escola de Psicologia das três instituições da 
cidade, sendo que nesta etapa coletamos e analisamos em apenas uma 
das três clínicas-escola propostas. Focamo-nos nas clínicas-escola por 
estas prestarem atendimento psicológico de forma gratuita, e também para 
que pudéssemos analisar como as instituições formadoras de psicólogos 
atendem e encaminham as queixas escolares. A pesquisa visava analisar as 
queixas escolares encaminhadas para as Clínicas-escola de psicologia 
desta cidade. A pesquisa é de caráter quantitativo, cujos dados foram 
obtidos através dos prontuários e das fichas de triagem dos atendimentos. 
Foram analisados 386 prontuários, sendo que 118 destes eram 
encaminhamentos por queixa escolar. Analisamos os dados e os dividimos 
em algumas categorias que demonstram grande número de defasagem na 
idade-série (39%), 25% dos encaminhamentos foram de crianças do 3º ano 
do ensino Fundamental I. Os atendimentos recebidos nas clínicas de 
psicologia eram majoritariamente de abordagem clínica, representando 62% 
dos casos e a queixa mais prevalente é a de baixo desempenho (36%), e 
em seguida a de dificuldade de atenção (34%). 
Palavras-chave: Queixa escolar. Psicologia Histórico-Cultural. Clínica-
escola. Medicalização da educação. 
Fonte de financiamento: PIBIC/UNIR/CNPq. 
 
 
 
 
 



181 
 

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

PIBIC/UNIR/CNPq-2015/2016 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

AÇÕES DOS SISTEMAS DE ENSINO MUNICIPAL, ESTADUAL, 
FEDERAL (UNIR) E MPF NA VIABILIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEI 

11.645/2008 NO INTERIOR DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
 

Gesse Ricardi Batista Garcia 
garciarbg.21@gmail.com 

Josélia Gomes Neves 
joseliagomesneves@gmail.com 

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
 

RESUMO 
 

Este subprojeto apresenta fragmentos do Projeto de Pesquisa “Karo & Ikolem: 
História e culturas indígenas na perspectiva da Lei 11.645/2008”. Teve como 
objetivo produzir dados através de entrevistas com gestores/as, e pesquisa 
documental, a fim de investigar as ações promovidas pelos órgãos responsáveis 
pela implementação (SEMED; SEDUC/CRE; UNIR), e pela fiscalização (MPF; 
Promotoria de Justiça) da Lei 11.645/2008 nas escolas públicas de Ji-Paraná. 
Inicialmente, pretendíamos contar com a participação de quatro 
colaboradores/as, no entanto só foi possível entrevistar três. Foram 
entrevistadas duas gestoras (SEMED; SEDUC/CCRE) e um Procurador da 
República (MPF), não sendo possível a colaboração do gestor a frente do 
Departamento de Ciências Humanas e Sociais (DCHS/UNIR). Contamos ainda 
com a colaboração da Promotoria de Justiça de Ji-paraná, essa apenas através 
de um requerimento informativo. No processo investigativo, foi possível observar 
o desconhecimento a respeito dos Povos Indígenas por parte dos/as 
gestores/as, e enfrentamos adversidades, pois sempre quando ouviam a palavra 
“índio” ou “indígenas”, os pretensos colaboradores, de modo geral, delegavam 
funções, por não serem especialistas. Também foi perceptivo que as Secretarias 
de Educação (SEMED; SEDUC/CRE) ainda não atuam de forma consistente 
para a efetivação da legislação investigada, a qual aparece formalmente em 
documentos oficiais (Referenciais Curriculares), contudo esbarram na falta de 
formações que subsidiem os/as professores/as na efetivação da temática 
indígena nas escolas. Contudo, destacamos que a SEMED possui uma política 
de formação contínua de professores, porém ainda muito tímida no que se refere 
à temática indígena na perspectiva da Lei 11.645/2008, mas com possíveis 
desdobramentos positivos. No que se refere à fiscalização do cumprimento da 
legislação, foi possível observar através dos dados produzidos que os órgãos 
responsáveis (MPF e Promotoria de Justiça) não atuaram nesse sentido até o 
momento de nossa abordagem, o que contribui para as ausências da 
implementação/efetivação da Lei 11.645/2008 nas escolas públicas de Ji-
Paraná, passados mais de oito anos de sua publicação. Os resultados da 
investigação demonstram a fragilidade do sistema de gestão no que concerne a 
ações para subsidiar as instituições escolares, seus/as profissionais para a 
efetivação da Lei 11.645/2008. Do mesmo modo, nota-se a inoperância dos 
órgãos responsáveis em sua fiscalização. 
Palavras-chave: Lei 11.645/2008. Gestão Educacional. Povos Indígenas. 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR e CNPq. 
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RESUMO 

 
O presente resumo tem como objetivo apresentar prévios resultados 
relacionados à pesquisa científica que está sendo realizada no PIBIC, no 
qual foram entregues câmeras fotográficas e filmadoras a crianças de 3 a 5 
anos e professoras de uma Instituição Municipal de Educação Infantil, em 
Rolim de Moura – Rondônia, para que de forma livre capturassem imagens 
em diferentes momentos do cotidiano na escola. É comum ouvirmos que as 
crianças não são capazes de realizar atividades e até mesmo que são 
frágeis e ingênuas.  Na relação entre adulto e criança quase sempre 
prevalece à autoridade adulta, estamos sempre olhando para a infância de 
forma a controlar, disciplinar, docilizar, colonizar, moldar a nossa 
semelhança. Encontramos em Kohan (2005), Maschelein (2008), Schérer 
(2009), Leite (2011) possibilidades de reflexão em torno das questões que 
nos inquietam.  Assim, pensar com as imagens produzidas pelas crianças 
pode ser uma tentativa de pensar uma educação distanciada dos modelos 
fixos e pré-estabelecidos, distante das modulações pedagogizada e 
psicologizada, (LEITE, 2011), que tem habitado o universo infantil, bem 
como, distante ainda, da ditadura do corpo, do sentido, do tempo. Além 
disso, a infância está ligada à falta de experiência e sem condições de 
entender as questões pertinentes à vida do adulto, da pólis e da política, por 
isso torna-se um ser desqualificado, excluído e desprezado. Para qualificá-
lo é necessário educá-lo. A partir disso, a criança torna-se um material da 
política, pois são guardiões do futuro, e sua educação justifica a melhoria da 
qualidade humana da pólis. Há um interesse na criança, não pelo que ela é, 
mas pelo que ela poderá vir a ser. É possível “conhecer” a criança 
distanciada da ideia de moldá-la, ou mesmo de, ao invés de tentar dizer, 
perguntássemos: qual é o seu lugar? O que pode uma criança? Essas e 
outras são nossas inquietações e busca. 
Palavras-chave: Descolonizadoras.  Infância. Criança. Produção de 
Imagens. Práticas. 
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RESUMO 

 
Este estudo teve por objetivo compreender os sentidos produzidos por sujeitos 
de diferentes segmentos escolares sobre a gestão democrática e a participação 
em unidades de ensino do município de Porto Velho-RO. A pesquisa, de cunho 
qualitativo, foi desenvolvida em duas escolas públicas, por meio de entrevistas 
semiestruturadas, gravadas com audiovisuais, nas seguintes modalidades: a) 
em grupos constituídos por representantes de um mesmo segmento escolar; b) 
posteriormente em um grupo constituído por um representante de cada 
segmento; c) entrevistas individuais, apenas nos casos em que não houve a 
possibilidade de constituição de grupos. Participaram estudantes, familiares, 
professores, funcionários e membros da gestão, sendo 13 atores escolares da 
Escola A e 10 da Escola B, totalizando com 23 voluntários. No trabalho de 
análise dos significados/sentidos produzidos procurou-se construir explicações 
sobre o fenômeno estudado por meio da elaboração de indicadores. Os 
resultados apontam que a participação de todos os segmentos nas decisões 
escolares ainda não está totalmente incorporada, pois os estudantes, familiares 
e funcionários não possuem espaços concretos de diálogo com a escola, no que 
diz respeito às decisões administrativas e pedagógicas. A participação dos 
estudantes é a mais frágil, inexistem canais de expressão de opiniões deste 
segmento, que não é convidado a participar das reuniões das escolas. A 
participação dos familiares se restringe a eventos e ao acompanhamento de 
comportamentos e aprendizagens dos estudantes, tanto nas expectativas dos 
agentes escolares, como dos próprios pais/mães entrevistados nas duas 
instituições. Os funcionários na Escola A não são convidados às reuniões da 
escola e na Escola B são convidados, mas muitas vezes não entendem porque 
participar. Nas discussões dos dois grupos ficou evidente o desprestígio que 
sentem dos demais segmentos escolares. Nas entrevistas com os professores, 
os conflitos decorrentes do processo de escolha de gestores, por meio de 
eleição e indicação, fizeram-se mais presentes, ao passo que, entre os membros 
da gestão, destacam-se os discursos oficiais e as queixas diante da baixa 
participação de familiares na escola. Observa-se a necessidade de promoção da 
participação efetiva de todos os segmentos nas decisões escolares, como ponto 
de partida do exercício da gestão democrática.    
Palavras-chave: Gestão democrática. Participação social. Escola.   
Fonte de financiamento: CNPq (Edital Universal) e Bolsa IC 
PROPESQ/UNIR/CNPq. 
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RESUMO 
 
O presente resumo vem apresentar os resultados do estudo desenvolvido no âmbito 
do Projeto “Alfabetização Intercultural: a aquisição da língua escrita pelas crianças 
indígenas Zoró – Pangyjej e Gavião-Ikolen” que se desdobrou no subprojeto “O 
processo de aquisição da língua escrita na escola indígena Zoró-Pangyjej: um estudo 
a partir da análise dos cadernos das crianças indígenas e entrevistas com os 
docentes”. O objetivo principal foi investigar como ocorre o processo de 
aprendizagem inicial da leitura e da escrita na escola indígena Zoró a partir da análise 
dos cadernos das crianças e entrevistas com os docentes indígenas. Vale salientar 
que este estudo, desenvolvido no âmbito da pesquisa do PIBIC, resultou também na 
sistematização final do meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob a orientação 
da Professora Dra. Josélia Gomes Neves, no Curso de Pedagogia. A metodologia 
utilizada envolveu a realização de pesquisa qualitativa a partir das etapas: 
bibliográfica e de campo, com a realização de entrevistas e pesquisa documental, no 
período agosto de 2015 a julho de 2016, em Ji-Paraná, estado de Rondônia. O 
referencial bibliográfico envolveu as contribuições teóricas de Lira; Weigel; Marreiro 
(2015), Neves (2009), Suruí (2015), Weisz (1988). O trabalho de campo envolveu os 
seguintes instrumentos de coleta de dados: Entrevista semi-estruturada (MINAYO, 
2012) a partir da colaboração de 1 (um) indígena da etnia Zoró, entrevista, (ANDRÉ, 
2012), estudante de graduação do Curso de Licenciatura em Educação Básica 
Intercultural, UNIR, Campus de Ji-Paraná. Em relação à pesquisa documental, 
analisamos cadernos das crianças indígenas com base nas contribuições de Viñao 
(2008), e Mignot (2009), ao observar que os cadernos escolares das crianças são 
fontes de inúmeras informações, “[...] mesmo tempo um objeto (fonte) de investigação 
[...] nos dão pistas de diversas questões de ordem pedagógica, [...] as marcas da 
aprendizagem e do exercício da escrita [...]”. Os resultados esperados parcialmente 
foram alcançados e permitiram compreender que o processo acontece vinculado à 
educação escolar. Isso nos remete a uma alfabetização intercultural. Essa etapa 
acontece mediante vários aspectos que retratam o cotidiano da comunidade indígena, 
através de desenhos livres, produções de textos e atividades vivenciadas na 
comunidade indígena. Esse processo acontece mediante as duas línguas, a língua 
materna e a portuguesa por decisão da comunidade, assegurado em Lei o direito em 
opinar e decidir sobre os métodos que serão utilizados para que aconteça esse 
processo. Há uma fragilidade com relação à formação dos docentes que já atuaram e 
a professora que atua no momento na Escola Tamali Syn-Anexo I, pois não possuem 
formação específica para alfabetização, que acontece mediante as duas línguas, a 
língua materna e a portuguesa, por decisão da comunidade. 
Palavras-chave: Alfabetização Intercultural. Povo Indígena Zoró. Contexto Urbano. 
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 
O subprojeto “A terra viva na narrativa de Mia Couto: uma leitura de Um rio 
chamado tempo, uma casa chamada terra”, vinculado ao projeto de 
pesquisa “Estéticas da Terra: Política, Literatura, Mito e Ciência”, tem como 
objetivo analisar e investigar o papel que as personagens conferem à ilha 
Luar-do-Chão, cenário da obra Um rio chamado tempo, uma casa chamada 
terra (2003) de Mia Couto. Para isso realizou-se diálogos com os estudiosos 
Eliade (1992), Feitosa (2003) e Pinheiro (2009) que refletem sobre a 
fidelidade à terra, o mito da terra mãe e os elementos terrestres presentes 
na obra de Mia Couto, respectivamente. Também o trabalho de outros 
estudiosos foram retomados, de Friedman (2002) e Watt (1990), que 
refletem sobre as teorias da narrativa, e Santilli (1985) e Secco (2008), que 
trazem reflexões sobre a literatura africana e especificamente, a obra de 
Mia Couto. O método utilizado para a realização da pesquisa foi a leitura e a 
investigação da obra e dos textos teóricos pertinentes para a realização da 
análise literária. Ao finalizar a pesquisa, foi possível observar que cada 
personagem desenvolve uma relação diferente com a Ilha. Foram 
selecionados três personagens: Marianinho, protagonista da obra; Dito 
Mariano, seu avô e Nyembeti, uma jovem que nunca saíra da Ilha. Uma vez 
em foco, a análise dessas personagens permitiu constatar que a terra cobra 
certa fidelidade da parte do homem e que certas personagens nunca 
conseguirão sair de seu local de origem porque já são parte dele. Assim 
como na vida das pessoas, na obra literária as personagens desenvolvem 
relações com seu local de origem de modo que suas relações com a terra 
são densas e concedem significação à sua existência. 
Palavras-chave: Literatura africana. Mia Couto. Romance. Personagens. 
Relações telúricas. 
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RESUMO 
 

O subprojeto “A biblioteca nas escolas públicas de Porto Velho (RO): que 
práticas?” está vinculado ao projeto matriz intitulado “Da importância de se 
ler o mundo e a palavra: as bibliotecas nas escolas públicas municipais de 
Porto Velho (RO)”, financiado pelo CNPq. Este resumo apresenta a 
pesquisa realizada que teve como objetivo diagnosticar a situação das 
bibliotecas escolares do município de Porto Velho (RO). Entendendo a 
biblioteca escolar como elemento indispensável ao aperfeiçoamento 
intelectual permanente do indivíduo, procuramos verificar a estrutura física, 
identificar a formação proporcionada aos profissionais, a frequência e a 
interação dos usuários e, sobretudo, que práticas são desenvolvidas nessas 
bibliotecas. A pesquisa teve como fundamentação teórica os estudos de 
Carneiro da Silva (1991 e 1993), Paulo Freire (2000), Campello (2002) e 
Côrtes e Bandeira (2011), dentre outros. Foram selecionadas as escolas 
municipais de Ensino Fundamental da rede urbana para a investigação. 
Utilizamos como instrumento de coleta de dados o questionário divido em 
duas seções. No diagnóstico constatamos que as bibliotecas escolares 
quase inexistem na rede municipal, pois, das 49 escolas, doze (12) têm 
esse espaço em suas dependências e dessas, 6 escolas apresentam, de 
fato, suas bibliotecas funcionando. Mesmo assim, quando estão presentes 
nas instituições, as salas são adaptadas, improvisadas e pequenas e 
encontramos poucas práticas sendo realizadas pelos profissionais que 
nelas atuam. Todas essas limitações foram evidenciadas na realidade das 
escolas pesquisadas e que, para a organização e manutenção desse 
espaço na escola, é fundamental o estabelecimento de políticas públicas 
que proporcionem e caracterizem a biblioteca como espaço de leitura e 
aprendizagem. Mas é também indispensável que os gestores e os 
educadores presentes em cada unidade escolar recebam uma formação 
continuada que contemple a questão da leitura em articulação com a BE. 
Para que esse trabalho de articulação aconteça de forma satisfatória, é 
preciso que as mesmas estejam aparelhadas, com atendimento nos três 
turnos e com pessoal qualificado para o atendimento individual e coletivo e 
apto para o desenvolvimento de projetos que oportunizem uma dinamização 
efetiva e eficiente, tornando assim as BE locais de prazer e conhecimento. 
Palavras-chave: Biblioteca escolar. Práticas. Diagnóstico. 
Fonte de Financiamento: CNPq 
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RESUMO 

 
Este estudo trata da gestão 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 da mesorregião do leste 
rondoniense”, com o objetivo de identificar o modelo de gestão dos recursos 
de escolas públicas municipais que alcançaram o menor e o maior score no 
IDEB 2013 no ensino fundamental, séries finais, em Pimenta Bueno, a partir 
de dados documentais e do processo de tomada de decisão nas escolas. 
De abordagem qualitativa, quanto aos objetivos, a pesquisa foi exploratória 
e descritiva. Para a coleta de dados foram utilizadas como técnicas a 
revisão bibliográfica, a pesquisa documental (planilhas de prestações de 
contas e atas das escolas, legislação vigente) e a aplicação de questionário 
em pesquisa de campo na EMEIEF Luiz Cabral de Souza e na EMEIEF 
Professora Lairce Santiago Maina. O instrumento foi entregue aos gestores 
escolares e ainda enviado por e-mail. Os dados demonstraram que houve 
poucas aquisições de bens e predominou despesas com custeio, tanto com 
o PDDE como com o PROREFI (política municipal), nos últimos dois anos, e 
não foram identificados recursos próprios. As escolas divulgam 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 na 
escola de maior IDEB e aspectos socioeconômicos foram 
proporcionalmente mais elevados e conclui-se que são variáveis 
respeitáveis para auxiliar na formação do aluno e recomendam-se estudos 
mais detalhados sobre a prática da escola quanto à gestão administrativa e 
pedagógica para preparar o aluno para as avaliações internas e externas. 
Palavras-chave: Educação Básica. PDDE. IDEB. 
Fonte de financiamento: CNPq. 
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RESUMO 

 
O escopo do seguinte resumo é demonstrar o desenvolvimento de uma 
pesquisa de iniciação cientifica do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica – PIBIC, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 
no âmbito do projeto de extensão “Migração Internacional na Amazônia 
Brasileira: linguagem e inserção de haitianos em Porto Velho”. Este, por sua 
vez, é vinculado ao Grupo de Estudos Migração e Cultura na Amazônia 
Brasileira e ao departamento de línguas vernáculas da UNIR. A pesquisa 
visa a refletir como se dá a inserção de crianças migrantes haitianas no 
sistema educacional brasileiro e como são enfrentadas as dificuldades tanto 
pelas crianças como pela equipe pedagógica, no que concerne desde a 
chegada delas no Brasil até a convivência diária no ambiente escolar, frente 
a uma ausência de políticas públicas específicas para crianças migrantes, 
bem como evidenciar o estranhamento estimulado por uma visão 
etnocêntrica que é reproduzida pelas crianças brasileiras. Para isso, foi feito 
um recorte e investigadas escolas públicas estaduais e municipais do 
ensino fundamental na região do bairro Nova Porto Velho, perímetro urbano 
da cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, local onde se 
localizam inúmeras residências de imigrantes haitianos. Nesse sentido, 
utilizamos como matriz teórica os pesquisadores Cotinguiba-Pimentel & 
Cotinguiba (2014; 2015), Handerson (2015) e os conceitos de olhar e ouvir 
para escrever de Cardoso de Oliveira (1998) e de alteridade de DaMatta 
(1980). Resultados preliminares da investigação suscitam que a barreira 
linguística e a ausência de uma política pública voltadas para as crianças 
migrantes são os principais conflitos pelas quais passam os estudantes 
haitianos que migram para o Brasil. 
Palavras-chave: Inserção social. Crianças imigrantes haitianas. Educação. 
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RESUMO 
 

O resumo apresenta os resultados do estudo desenvolvido como iniciação 
científica denominado “Psicologia e Políticas Educacionais: o estado do 
conhecimento em pesquisas desenvolvidas em programas de Pós-Graduação 
da Região Norte” que teve como objetivo geral levantar e analisar teses e 
dissertações produzidas em Programas de Pós-Graduação em Psicologia da 
Região Norte no período de 1996 a 2014 voltadas ao estudo das Políticas 
Educacionais, com o intuito de identificar as contribuições da área para essa 
temática. Os objetivos específicos foram: a) levantar teses e dissertações 
produzidas nos programas de Pós-Graduação em Psicologia da Região Norte 
entre 1996 e 2014; b) identificar as Políticas Educacionais que têm sido foco das 
pesquisas nos referidos programas; c) analisar os aspectos das políticas que 
têm sido objeto de investigação; d) identificar a área de formação de autores e 
orientadores das teses e dissertações; e) identificar os referenciais teóricos que 
servem de base para a análise das políticas educacionais nos trabalhos 
selecionados. O estudo é caracterizado como levantamento bibliográfico, do tipo 
estado do conhecimento e foi desenvolvido por meio de consulta aos 
repositórios de teses e dissertações disponíveis nas páginas das próprias 
instituições e leitura dos resumos e, quando necessário, outras partes dos 
trabalhos. As informações foram sistematizadas em tabelas Excel e 
posteriormente organizadas em categorias analíticas. Os resultados indicam que 
a Região Norte conta com apenas cinco programas de pós-graduação sendo 
que três oferecem apenas mestrados e dois oferecem mestrado e doutorado, 
perfazendo um total de sete cursos. Foram identificados 21 trabalhos que 
investigaram diferentes aspectos das políticas educacionais dentre as quais 
predominam as políticas de educação especial e inclusiva, seguidas pelas 
políticas de melhoria da educação. O maior número de trabalhos foi produzido 
como dissertação de mestrado e são oriundos do programa da Universidade 
Federal de Rondônia. Teoricamente, predominam referências à Psicologia 
Histórico-Cultural e à Psicologia Escolar Crítica. Metodologicamente, as 
pesquisas foram desenvolvidas sob a abordagem qualitativa. Aponta-se para a 
importância das pesquisas sobre políticas educacionais sob a ótica da 
Psicologia para a análise dos resultados dos investimentos públicos nos 
processos educativos e psicossociais que envolvem, principalmente, os grupos 
menos favorecidos socialmente. 
Palavras-chave: Políticas Públicas Educacionais. Psicologia Escolar. Programas 
de Pós-Graduação. 
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RESUMO 
 

O presente estudo constitui um resultado do Plano de Trabalho intitulado 
“Avanços e dificuldades docentes quanto à aplicabilidade da Lei 
11.645/2008 sobre a inserção da História e Cultura Indígena no Currículo 
escolar”. Constitui um desdobramento do Projeto “Karo & Ikolem: história e 
culturas indígenas na perspectiva da Lei 11.645/2008”, vinculado à Linha de 
Pesquisa “Antropologia Etnopedagógica: Povos Indígenas, 
Interculturalidade e Currículo” do Grupo de Pesquisa Educação na 
Amazônia – (GPEA) da UNIR – Campus de Ji-Paraná. Esta pesquisa foi 
desenvolvida no período de agosto de 2015 a julho de 2016, na cidade de 
Ji-Paraná, estado de Rondônia. O objetivo foi identificar avanços e 
possíveis dificuldades docentes relacionadas à aplicabilidade da referida 
Lei, no que diz respeito especificamente à materialização no Currículo do 
ensino de História e Cultura Indígena. O estudo foi elaborado com base na 
pesquisa bibliográfica a partir de Hall (2007), Neves (2013), Ribeiro (1995), 
Candau (2012), documentos oficiais como o PCN Pluralidade Cultural 
(BRASIL, 1997; 2008) e, posteriormente, foi feita a pesquisa de campo com 
uso de entrevista semiestruturada (BOGDAN E BIKLEN 1994) com uma 
professora da rede pública municipal. Foi possível compreender que há 
pequenos avanços sim sobre a aplicabilidade da Lei no ensino de História e 
Cultura Indígena no currículo da escola de lotação da referida professora. A 
professora conhece um pouco sobre os povos indígenas, trabalha a 
temática não apenas em data comemorativa e sim em todos os bimestres já 
que é prevista na Proposta Pedagógica da escola. Teve formação sobre o 
assunto na graduação, mas não na continuada. Sobre as dificuldades 
docentes, verificamos que há duas consideradas principais que impedem 
um bom trabalho: a falta de material apropriado, já que o livro didático ainda 
não atende o que prevê a Lei 11.645/2008, e a ausência de formação 
continuada constante que prepare de uma forma mais satisfatória estes 
profissionais. É muito importante que as escolas não indígenas conheçam a 
Lei 11.645/2008 para saber mais sobre o modo de vida dos povos indígenas 
e evitar incompreensões, muitas vezes divulgadas na mídia com muitos 
prejuízos para as etnias. 
Palavras-chave: Lei 11.645/2008. Povos Indígenas. Dificuldades e avanços. 
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RESUMO 
 
Este resumo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos nessa pesquisa, 
realizada a partir de diferentes fontes. Por meio da observação participante, da 
análise de documentos e análise de livros didáticos. Esta pesquisa se insere em uma 
investigação mais ampla proposta pelo Prof. Dr. Sérgio Luiz de Souza, do 
departamento de Ciências Sociais na Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – 
Campus Porto Velho, desenvolvida no seio do projeto intitulado “Um Estudo Sobre o 
Ensino de Relações Étnico-Raciais, Cultura e História Afro-Brasileira e Indígena em 
Escolas Públicas de Porto Velho”. A pesquisa teve como objetivo analisar como está 
sendo realizado o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena na rede 
pública estadual de ensino, em Porto Velho – RO. Em busca dos objetivos centrais, 
procuramos perceber e compreender como estão sendo inseridos estes conteúdos no 
processo pedagógico, tanto no planejamento quanto nas atividades didáticas, em 
seus variados momentos. Como referencial teórico, utilizamos obras de autores como 
Kabenguelê Munanga, Eliane Cavalheiro, Muniz Sodré, Dagoberto José Fonseca e 
outros. Estes autores embasaram as discussões em torno de concepções acerca da 
história e cultura afro-brasileira, indígena e africana e de conceitos como 
representações sociais, invisibilidade social e patrimônio histórico e cultural. No 
mesmo contexto, também utilizamos estudos de Sérgio Luiz de Souza a respeito das 
relações étnico-raciais, relações de poder, identidade e diversidade sociocultural no 
Brasil. Nossos dados foram produzidos a partir de observações participantes e 
conversas informais, realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
Rio Branco, situada no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Porto Velho – RO e, 
ainda, do estudo de bibliografia sobre o tema, análises de livros didáticos e análise de 
documentos pedagógicos da escola citada. Iniciamos as investigações com a 
avaliação de documentos pedagógicos desta unidade de ensino e com a observação 
do comportamento dos alunos e professores em diferentes espaços escolares, em 
suas atividades. Os dados obtidos por meio destas observações somaram-se às 
informações de observações de aulas, da análise dos livros didáticos e à observação 
de um projeto interdisciplinar executado durante a Semana Nacional da Consciência 
Negra. Mesmo com toda complexidade da temática e da realidade estudada, 
conseguimos apreender aspectos relevantes para compreendermos mais sobre como 
está sendo estabelecido o processo pedagógico para inserção dos conteúdos 
relativos ao patrimônio histórico e cultural dos afro-brasileiros e indígenas na rede 
pública estadual de ensino em Porto Velho. Os estudos realizados por intermédio da 
iniciação científica colaboraram sobremaneira em nossa formação acadêmica. 
Palavras-chave: Patrimônio histórico-cultural. Ensino público. Afro-indígenas. 
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RESUMO 

 
Considerando que, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), 50% das 
crianças brasileiras que apresentam dificuldades de aprendizagem chegam ao 
ensino médio com sérios problemas de leitura, escrita, cálculo e, muitas vezes, 
não alfabetizadas, objetivou-se neste estudo analisar e entender individualmente 
as queixas referentes às dificuldades de aprendizagem em crianças que 
frequentam o 4º ano em escolas públicas da cidade de Porto Velho-RO e 
elaborar Planos de Estratégias de Suporte, estando esta pesquisa vinculada ao 
projeto intitulado “Dificuldades de aprendizagem: Análise da queixa e elaboração 
de plano de estratégias de suporte para famílias e equipe escolar de escolas 
pública da cidade de Porto Velho-RO”. Utilizaram-se neste estudo instrumentos 
que forneceram, de forma articulada, elementos na área cognitiva, afetivo-social 
e pedagógica, como entrevistas, técnicas projetivas, sessões lúdicas, testagens-
verificações. Os resultados demonstraram que, das queixas analisadas, 100% 
eram do sexo masculino e a idade variou entre 09 e 12 anos. Dessas crianças, 
50% moravam com pai e mãe e 50% moravam somente com o pai. Verificou-se 
que estudavam em salas com uma média de 27 alunos e 25% apresentavam 
reprovação em seu histórico escolar. Após o término da avaliação com as 
crianças, pais e equipe escolar e efetivada a análise dos dados, foram 
realizadas as devoluções individuais dos resultados a cada um deles. Os 
resultados das análises das queixas de todo o projeto ao qual esta pesquisa 
está vinculada (incluindo além do 4º ano, o 1º, 2º e 3º ano) foram generalizados 
e elaboradas cartilhas contendo Planos de Estratégia de Suporte que 
proporcionam aos pais e equipes escolares subsídios para lidarem com 
situações relacionadas às dificuldades de aprendizagens apresentadas. Também 
foi realizada Palestra onde foram apresentados temas relacionados às 
dificuldades de aprendizagem destacando a importância do papel destes na 
prevenção. Os resultados demostraram ser relevantes à atenção profissional e 
familiar, divulgação dos resultados pela literatura especializada e formação 
profissional específica, assim como analisar e entender as dificuldades de 
aprendizagem numa compreensão global nos contextos social, político, 
econômico e pedagógico com a possibilidade de promover a prevenção, 
considerando-a importante para a qualidade do ensino-aprendizagem.   
Palavras-chave: Queixa. Aprendizagem. Prevenção. 
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RESUMO 
 

Este estudo compõe a pesquisa, em andamento, intitulada “Estado da Arte 
da Pesquisa em Educação Matemática de Jovens e Adultos: um estudo das 
teses e dissertações produzidas no Brasil entre 1985 e 2015”, vinculada ao 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Tem como 
objetivo investigar e analisar as contribuições e implicações suscitadas 
pelas pesquisas em Educação Matemática de Jovens e Adultos em relação 
às práticas escolares em Matemática na modalidade EJA e em relação à 
pesquisa nesse campo, tendo por base o estado da arte das teses e 
dissertações produzidas/defendidas no Brasil de 2001 a 2015. A 
fundamentação teórica deste estudo se apoia em autores que discutem 
sobre Educação Matemática e Educação Matemática de Jovens e Adultos, 
entre eles, Fiorentini e Lorenzato (2006), Fonseca (2005) e Ribeiro (2014). 
Metodologicamente, o presente estudo se caracteriza como uma 
investigação de abordagem qualitativa do tipo estado da arte ou estado do 
conhecimento, tendo como material de análise teses e dissertações que 
relacionam/articulam Educação Matemática e EJA como objeto de estudo, 
encontradas a partir do Banco de Teses da CAPES, portais de Domínio 
Público e Centro de Referência em Educação de Jovens e Adultos 
(CEREJA), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 
bibliotecas digitais de programas brasileiros de pós-graduação, relações de 
teses e dissertações em Educação Matemática publicadas nas edições da 
Revista Zetetiké, e a tese de Ribeiro (2014). Para a análise dos dados, este 
estudo assume o caráter essencialmente interpretativo e a análise de 
conteúdo. Em suma, com este estudo foi possível construir um panorama 
da pesquisa brasileira em Educação Matemática de Jovens e Adultos de 
2001 a 2015, com a localização de 196 pesquisas, sendo 173 dissertações 
e 23 teses, que, a princípio, observando-se apenas a quantidade de 
pesquisas localizadas, parece haver um número significativo de pesquisas 
brasileiras dentro da referida temática, todavia, ao se comparar essa 
temática frente às demais investigadas no campo da Educação Matemática, 
constata-se que ainda é tímida a pesquisa em Educação Matemática de 
Jovens e Adultos. 
Palavras-chave: Educação Matemática. EJA. Teses e Dissertações.  
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RESUMO 

 
Esta pesquisa está vinculada ao projeto “O projeto crítico de Antonio 
Candido: tensões de um método fronteiriço”, cujo objetivo, consideradas as 
suas diversas fases, é estudar a obra de Antonio Candido. Tendo isso em 
vista, apoiamo-nos nos quatro níveis de crítica exercidos por Antonio 
Candido: um que representa o modo como o material da realidade está 
incorporado à estrutura da obra, sendo mais importante o registro que pode 
chegar ao juízo crítico; um segundo nível, preocupado com a estrutura, que 
se utiliza dos dados do primeiro para explicar o processo de composição 
literária; um terceiro em que o empenho da análise se manifesta combinado 
à poética e à história a fim de apreender o estilo e, por fim, quarto nível, em 
que se dá a “crítica da crítica” como exercício metalinguístico e a atividade 
crítica busca refletir-se como ato reflexivo. Tendo por base esses 
pressupostos, elegemos como objeto de estudo a compreensão da obra de 
Oswald de Andrade a partir da aplicação do método acima exposto. Para 
tanto, e tendo em vista o objeto estudado, optamos pela pesquisa 
bibliográfica de caráter descritivo e cunho qualitativo e comparatista. O 
objetivo é refazer o percurso analítico de Antonio Candido a partir dos seus 
estudos da obra de Oswald de Andrade, observando como o seu método 
crítico se configura, que visão transmite sobre a obra do romancista e que 
variações se processam no discurso do crítico entre uma análise e outra. 
Com essas análises, cotejando a obra do crítico e a obra do romancista, 
compreendemos que a chamada interação entre a literatura e o contexto 
está presente, embora em níveis distintos, em todos os textos estudados. E, 
considerando a diferenciação que o crítico estabelece entre os romances 
analisados, reforça-se a tese de uma crítica dialética e não de uma 
abordagem apenas sociológica. 
Palavras-chave: Crítica. Antonio Candido. Oswald de Andrade. 
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RESUMO 
 

Este resumo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos um uma 
pesquisa realizada a partir de diferentes fontes. Por meio da observação 
participante, por meio de análise de documentos e análise de livros 
didáticos. Esta investigação científica é desenvolvida no seio do projeto 
intitulado “Um Estudo Sobre o Ensino de Relações Étnico-Raciais, Cultura e 
História Afro-Brasileira e Indígena em Escolas Públicas de Porto Velho”, 
desenvolvido pelo Professor Doutor Sérgio Luiz de Souza, vinculado ao 
departamento de Ciências Sociais, da Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR). Segundo a proposta da pesquisa, procuramos perceber e 
compreender as características das relações étnico-raciais e, também, 
como está ocorrendo o processo pedagógico em relação a este tema, na 
rede pública de ensino de Porto Velho. Como referencial teórico, utilizamos 
obras de autores como Kabenguelê Munanga, Eliane Cavalheiro, Muniz 
Sodré e outros. Estes autores embasaram as discussões em torno dos 
conceitos de racismo, relações étnico-raciais, representações sociais, 
invisibilidade social e patrimônio histórico e cultural. No mesmo contexto, 
também utilizamos estudos de Sérgio Luiz de Souza e Dagoberto Jose 
Fonseca a respeito das relações étnico-raciais, relações de poder, 
identidade e diversidade no Brasil. Nossos dados foram produzidos a partir 
de observações participantes e conversas informais, realizadas na Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Risoleta Neves, situada na Zona 
Leste de Porto Velho – RO e, ainda, do estudo de bibliografia sobre o tema, 
análises de livros didáticos e análise de documentos pedagógicos da escola 
citada. Iniciamos as investigações com a observação do comportamento 
dos alunos e professores em diferentes espaços escolares. Os dados 
obtidos destas observações somaram-se às informações de observações 
de aulas e da análise dos livros didáticos e documentos pedagógicos da 
escola. Mesmo com toda complexidade da temática e da realidade 
estudada, conseguimos apreender aspectos relevantes para 
compreendermos mais sobre como estão se dando as relações étnico-
raciais e a desconstrução do racismo na rede pública estadual de ensino em 
Porto Velho. Os estudos realizados por intermédio da iniciação científica 
colaboraram sobremaneira em nossa formação acadêmica. 
Palavras chave: Relações étnico-raciais. Ensino público. Invisibilidade social. 
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RESUMO 

 
Esta pesquisa está vinculada ao projeto “O projeto crítico de Antonio 
Candido: tensões de um método fronteiriço” e tem como finalidade 
apresentar os resultados do subprojeto “Leitura de poesia: estudo do 
método crítico de Antonio Candido aplicado às suas leituras da poesia de 
Carlos Drummond de Andrade”, executado no interstício 2015/2016. As 
áreas de estudo do projeto são a Teoria e a Crítica Literária e o objeto da 
pesquisa é a crítica de Antonio Candido e algumas leituras de poesia 
realizadas por ele. Os objetivos empreendidos foram os de compreender os 
aspectos configuradores do método crítico de Antonio Candido e o modo 
como esses aspectos se manifestam nos estudos em que o crítico se volta à 
análise de poesia. O relatório foi dividido em duas partes correspondentes 
às etapas de desenvolvimento da pesquisa. Na primeira, procuramos tratar 
de questões centrais acerca da obra do autor, tais como a atitude crítica, o 
método de crítica dialética proposta e exercida por ele, sua concepção de 
literatura, entendida como um sistema articulado pela tríade autor-obra-
público e sua visão sobre a formação do sistema literário brasileiro. 
Finalizando a primeira parte, inventariamos algumas críticas feitas à obra 
Formação da literatura brasileira, além de tratar da repercussão que teve o 
fato de Candido ter excluído dela o Barroco. Na segunda parte, discorremos 
sobre a crítica de poesia na obra do autor e, com base nos estudos 
desenvolvidos na etapa anterior, tentamos mostrar o modo como o crítico 
desenvolve suas análises e reflexões teórico-críticas. Os textos de caráter 
crítico-analítico nos quais procuramos verificar a manifestação de seu 
método são Uma aldeia falsa e Carrossel, análises que integram o livro Na 
sala de aula, e o ensaio Inquietudes na poesia de Drummond, de Vários 
escritos. Com a pesquisa pudemos compreender que o método de crítica e 
análise concebido por Antonio Candido em nível de teoria se manifesta na 
prática de análises de poemas empreendidas pelo autor. Assim, verificamos 
tratar-se de um procedimento dialético capaz de estudar os 
condicionamentos entre literatura e realidade, sem, contudo, descurar dos 
aspectos propriamente literários dos textos. 
Palavras-chave: Antonio Candido. Crítica Literária. Poesia. 
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RESUMO 

 
Este trabalho é parte do projeto PIBIC “Brasil nos escritos de Priscila Uppal” 
que desenvolvemos no Grupo de Pesquisa “Literatura, Educação e 
Diversidade: caminhos da alteridade”. Nossa proposta é explorar o livro da 
canadense Priscila Uppal, “Projeção”, O Encontro com minha mãe fugitiva, à 
luz das teorias de Literatura de viagem, e tradução pós-colonial: Projeção 
(2013) é uma obra que foi bem recebida no Canadá e ganhou prêmios, 
sendo indicada para o “Governor´s General Award”, o mais alto prêmio da 
literatura canadense. A obra de Uppal foi classificada por alguns críticos 
canadenses como “Testemunho”, no entanto, argumentamos que está mais 
próximo de literatura de viagem. Percebe-se que a autora, ao relatar sua 
viagem ao Brasil para reencontrar a mãe que não via há vinte anos, repete 
vários estereótipos sobre o país, muito presentes em obras de literatura de 
viagem. Em seu “encontro com a mãe fugitiva”, no Brasil, a autora observa o 
país com “olhos imperiais”, fazendo generalizações e revelando preconceito 
contra o país da América do Sul. O leitor percebe que o encontro com a 
mãe em vez de promover uma ponte ou uma conexão entre o Brasil e o 
Canadá, promove uma separação e uma visão binária da autora. Há no 
relato de Uppal uma clara oposição entre Canadá e Brasil, entre o Norte e o 
Sul, que merece dar visibilidade. Autores que discutem literatura de viagem, 
como Mary Louise Pratt (1999), e autores do pós-colonialismo, tais como 
Edward Said (1978), Anibal Quijano (2005) e Ramon Grossfoguel (2008) 
entre outros, servirão de suporte teórico para nossa argumentação. Por fim, 
discutimos como sua aversão ao Brasil é um reflexo de uma crença na 
superioridade do “Norte” sobre o “Sul”. 
Palavras-chave: Literatura de Viagem. Pós-colonial. Tradução. 
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RESUMO 

 
Este estudo vem apresentar os resultados da pesquisa desenvolvida no 
âmbito do projeto “Educação Infantil: O que fazer? Como Fazer? O que 
revelam as Concepções e as práticas pedagógicas?”, que se desdobrou no 
plano de trabalho “Qual finalidade da Educação Infantil na concepção e 
prática dos professores e professoras?”, tendo como objetivo principal 
analisar como os professores e professoras concebem as finalidades da 
educação infantil e como essas dialogam com suas práticas pedagógicas. 
Para embasamento teórico deste estudo utilizamos: KRAMER(2005), 
OLIVEIRA(2005), KISHIMOTO(2008) RCNEI(1998) DCNEI(2010) entre 
outros. A pesquisa foi de caráter qualitativo e, para levantamento dos dados, 
utilizamos pesquisa bibliográfica, entrevistas semiestruturadas e a 
observação. As colaboradoras da pesquisa foram 4 professoras dos centros 
municipais de educação infantil na cidade de Ji-Paraná. A referida pesquisa 
foi realizada no período de agosto de 2015 a junho de 2016. Os resultados 
apontam que, apesar de as professoras nos revelarem que embora as 
professoras colaboradoras tivessem experiências com as turmas da 
educação infantil, formação conforme exige a LDB 9394/96, bem como 
demonstrarem ter consciência da sua função, seu papel e sua 
responsabilidade na aprendizagem de seus alunos, ainda não conseguem 
definir qual a finalidade da educação infantil. Desta forma, é possível afirmar 
serem necessárias políticas de formação para os profissionais que atendem 
diretamente as crianças de 0 a 5 anos, que possam garantir possibilidades 
de refletirem sobre suas práticas e como essas podem efetivamente 
colaborar com o desenvolvimento infantil, possibilitando e ampliando suas 
experiências e conhecimentos. 
Palavra-chave: Educação Infantil. Concepções. Finalidade 
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RESUMO 

 
O presente trabalho, ligado ao projeto “Por mares nunca dantes (2000): a 
travessia das fronteiras e a busca da alteridade na poética de Geraldo 
Carneiro”, desenvolvido no grupo de pesquisa Literatura, Educação e 
Cultura: caminhos da alteridade, procura observar as rupturas operadas na 
obra de Geraldo Carneiro intitulada Por mares nunca dantes em relação ao 
cânone da literatura ocidental, já que se trata de um poema-narrativo 
contemporâneo em que há semelhanças com as clássicas epopeias, 
descontrói e relaciona-se com muito do que nos fora apresentado como 
cânone. O texto relata a expedição de Camões para as chamadas Índias, 
mas em decorrência de um possível acidente causado por um buraco 
negro, ele acaba chegando ao Brasil na virada do século XIX para o XX. Em 
meio a esse contexto ficcional, observamos como o processo de recriação 
paródica dos elementos literários canônicos aplicado por meio dos recursos 
como a ironia e a autorreflexividade, busca estabelecer a alteridade, a partir 
da reconfiguração da identidade cultural brasileira, a qual é constantemente 
questionada a fim de provocar a reflexão crítica sobre nosso próprio espaço 
em face dos hibridismos culturais da contemporaneidade. As análises 
apresentadas pautam-se fundamentalmente pelo aporte teórico de Linda 
Hutcheon (1985) e Mikhail Bakhtin (1981-1987), sobre paródia e 
carnavalização, respectivamente; de Homi Bhabha (1998) e o seu conceito 
de entre-lugar; e, de Stuart Hall (2005) e a sua concepção de identidade 
cultural. Partindo desse referencial teórico, demonstramos como o poema 
narrativo de Geraldo Carneiro busca instaurar o seu lugar meio às porosas 
fronteiras da literatura clássica e da poesia marginal, reivindicando desde os 
liames das convenções estéticas, a legitimidade da heterogeneidade 
cultural brasileira. 
Palavras-chave: Por mares nunca dantes. Geraldo Carneiro. Paródia. Entre-
lugar. Identidade cultural. 
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RESUMO 

 
A pesquisa está vinculada ao Projeto “Curriculo, cultura e diversidade na 
Amazônia” e teve como objetivo geral estudar e compreender o movimento 
internacional pelos direitos da pessoa com deficiência, a partir de um olhar 
histórico, e também conhecer e analisar a legislação acerca da temática 
Educação Especial e Inclusão em nível nacional e no Estado de Rondônia. 
A pesquisa tem abordagem qualitativa e é do tipo pesquisa bibliográfica e 
documental, com suas respectivas técnicas e instrumentos, à luz de autores 
estudados na área educacional. As técnicas utilizadas foram leitura analítica 
e fichamentos. Diante disso, a pesquisa foi realizada em etapas: A primeira 
etapa tratou do estudo bibliográfico com ênfase, em primeiro lugar, nos 
estudos sobre o movimento internacional pelo direito à educação da Pessoa 
com Deficiência. Consequentemente, os estudos imediatamente voltaram-
se para os pesquisadores de renome nacional que têm servido de base 
para a expansão da pesquisa na área. Na segunda etapa orientou-se a 
leitura no sentido de conhecer e analisar a legislação vigente em nível 
nacional e estadual em relação à Educação Especial na perspectiva da 
inclusão escolar. Após a conclusão das leituras, e análise das legislações e 
documentos, constatou-se que houve uma grande evolução na Educação 
Inclusiva, mas, ainda necessita de uma série de inovações e 
responsabilidade por parte do poder público e dos demais envolvidos. 
Olhando para o Estado de Rondônia, há uma falta de transparência quanto 
às legislações vigentes. Ao pesquisarmos, observamos que são poucas as 
fontes oferecidas pelos órgãos responsáveis para analisarmos o movimento 
da Educação Especial no Estado. Percebemos também que as leis vigentes 
no Estado abrangem a Educação Especial de maneira ampla, não são leis 
que atentam para peculiaridades dentro do Estado, ou seja, poucas ações 
foram realizadas dentro do Estado para que atendam às necessidades do 
educando rondoniense. 
Palavra-chave: Educação Especial. Educação Inclusiva. Legislações. 
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ANÁLISE DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS DO 
1º ANO REFERENTES ÀS QUEIXAS APRESENTADAS PELAS 
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RESUMO 
 

Considerando que, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), 50% 
das crianças brasileiras que apresentam dificuldades de aprendizagem 
chegam ao ensino médio com sérios problemas de leitura, escrita, cálculo e, 
muitas vezes, não alfabetizadas, objetivou-se neste estudo analisar e 
entender individualmente as queixas referentes às dificuldades de 
aprendizagem em crianças que frequentam o 1º ano do ensino fundamental 
em escola pública de Porto Velho-RO. Nesse estudo, presente na pesquisa 
intitulada “Dificuldades de aprendizagem: análise da queixa e elaboração de 
plano de estratégias de suporte para famílias e equipe escolar de escolas 
públicas da cidade de Porto Velho-RO”, do ciclo 2015/2016, foram utilizados 
instrumentos que forneceram de forma articulada elementos na área 
cognitiva, afetivo-social e pedagógica como entrevistas, técnicas projetivas, 
sessões lúdicas e testagens-verificações. Os resultados demonstraram que 
das queixas analisadas 66,7% das crianças são do sexo feminino, 33,3% 
são do sexo masculino. A faixa etária era de 6 anos e nenhuma das 
crianças apresentava reprovação em seu histórico escolar, visto que 
estavam no 1º ano de escolarização. Todas as crianças que participaram da 
pesquisa moravam com os pais. Verificou-se que essas crianças estudavam 
em salas com uma média de 20 alunos. Após o término da avaliação com 
as crianças, as famílias e as escolas e efetivada a conclusão da pesquisa, 
foram realizadas as devoluções individuais dos resultados aos pais, às 
crianças e equipe escolar de cada criança. Os resultados das análises das 
queixas foram generalizados e realizada palestra sobre o assunto e 
elaboradas cartilhas com Planos de Estratégia de Suporte com o objetivo de 
proporcionar aos pais e equipes escolares das escolas que participaram da 
pesquisa subsídios para lidarem com as queixas apresentadas pelas 
crianças. A análise dos resultados da pesquisa mostrou ser relevante a 
frequente necessidade da atenção profissional e familiar, divulgação dos 
resultados pela literatura especializada e formação profissional específica. 
Assim como analisar e entender as dificuldades de aprendizagem numa 
compreensão global nos contextos social, político, econômico e pedagógico 
com a possibilidade de promover a prevenção considerando-a importante 
para a qualidade do ensino-aprendizagem. 
Palavras-chave: Queixa. Aprendizagem. Prevenção. 
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GESTÃO FINANCEIRA DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL COM MENOR 
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RESUMO 
 

Este estudo trata da gestão 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 da mesorregião do leste 
rondoniense”. A pesquisa teve como objetivo identificar o modelo de gestão 
dos recursos das escolas públicas municipais que apresentaram o menor e 
o maior score no IDEB 2013 no ensino fundamental, séries finais, em 
Cacoal, por meio de dados documentais e do processo de tomada de 
decisão nas escolas. De abordagem qualitativa, quanto aos objetivos foi 
exploratória e descritiva; as técnicas de coleta de dados foram a revisão 
bibliográfica, a análise documental sobre o tema e a aplicação de 
questionário em pesquisa de campo, para os gestores escolares. Envolveu 
a EMEIEF Cláudio Manoel da Costa e EMEIEF Presidente Médici. Além de 
os questionários terem sido entregues pessoalmente, uma ferramenta 
usada na coleta de dados foi a internet e o envio por e-mail. Os dados 
coletados nos documentos apontaram um custo-aluno menor na escola com 
menor IDEB. Foram percebidas aquisições de bens com os recursos, mas 
predominou despesas com custeio tanto com o PDDE como com o 
PROVEMC (política municipal), considerando que este Programa gera 
despesas de custeio nas escolas e não foram identificadas receitas de 
fontes próprias. A quantidade de alunos atendidos na Cláudio Manoel é 
maior em decorrência de possuir menos salas de aula. Todos os 
professores das escolas ou eram graduados ou especialistas e os principais 
problemas na gestão dos recursos estavam relacionados aos processos 
licitatórios, dada a carência de fornecedores habilitados para cumprir as 
formalidades exigidas e por alguns não quererem participar das licitações. 
Divulgam os dados dos recursos principalmente em reuniões e assembleias 
e a participação social nas decisões foi vista como não satisfatória. A 
formação de pais de alunos da escola de menor IDEB é ligeiramente menor 
e a escola dispõe de menos recursos que possam dar suporte ao ensino-
aprendizagem, por exemplo, computador. Recomendam-se estudos no 
interior da escola visando a identificar ações oriundas de projetos e planos 
que possam estar subsidiando na elevação do desempenho dos alunos. 
Palavras-chave: Educação Básica. PDDE. IDEB 
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RESUMO 

 
A presente pesquisa foi pensada a partir do projeto “Infância, Pesquisa, 
Experiência reflexões e olhares para educação na infância a partir de 
produções imagéticas de crianças e professoras”. Após as pesquisas 
bibliográficas e debates, embasados em autores e pensadores que 
abordam a infância e a filosofia como Barros (1993), Kohan (2003), Leite 
(2011), Larrosa (2002) e Schérer (2005), Deleuze (1996), propomo-nos a 
deslocar nosso olhar para a infância como faixa etária, como período de 
vida que a sociedade contemporânea tem como ideia. A pesquisa foi 
realizada em uma Instituição de Ensino Infantil localizada em Rolim de 
Moura-RO, com duas turmas com crianças com idades de 3 a 5 anos. Como 
nossa pesquisa é voltada para as experiências acerca das imagens 
produzidas com as crianças e por elas, a metodologia utilizada foi a 
pesquisa como experiência (LEITE, 2011), para que possamos ingressar no 
modo de pensar, viver e experienciar, como elas, a educação infantil. E a 
partir das experiências que as imagens nos proporcionam pensar uma 
educação infantil não para a criança, mas com a criança. Assim, após 
refletirmos com as imagens e vídeos produzidos, podemos perceber que a 
infância como fenômeno em que crianças se encontram em constante 
transformação, verdadeiros corpos-sem-órgãos, assim não ficam estritos 
somente ao olho enxergar, mas sim o corpo todo enxergar o mundo ao seu 
redor, a câmera faz parte do seu corpo e da brincadeira, apoderando-se do 
tempo e espaço em um constante devir-criança. A infância como 
acontecimento e experiência pode nos levar a diversos caminhos, fomentar 
diversas inquietações, levando-nos a habitar outros tempos e espaços como 
as crianças têm nos apresentado em suas produções imagéticas. 
Palavras-chave: Infância. Criança. Imagens. Experiências. 
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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, destacam-se 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”. Os professores são obrigados a participar dos 
programas de formação continuada; 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 
professores têm dificuldades em compreender a educação em sua 
totalidade, como por exemplo, quem financia os programas de formação 
continuada, as correntes pedagógicas que orientam a formação de 
professores, etc.; prendem-se apenas aos aspectos metodológicos e 
práticos do ensino; a formação de professores faz parte de diretrizes que 
estão no bojo das reformas 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-chave: Imperialismo. Pedagogias Pós-Modernas. Coronelismo. 
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RESUMO 
 

A presente investigação está vinculada ao projeto “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)” que, através de seu subprojeto “Resolução de problemas 
matemáticos no ensino fundamental (1º segmento): construção ou 
algoritmação?”, buscou em seus dois anos estudar os tipos de problemas 
oferecidos pelas escolas e, consequentemente seus processos de 
resolução. Suas indagações intentavam levantar de que forma o processo 
de construção da resolução do problema é realizado ou seriam todos 
algoritmados, bem como se há uma preocupação quanto à superação de 
uma única solução permitindo que os alunos comuniquem suas hipóteses e 
estratégias de resolução e solução para o problema. Nossos objetivos são, 
portanto: verificar e analisar se ainda persistem os modelos de problemas 
padrões ou se ampliaram os tipos de problemas com o objetivo de 
desenvolvimento do raciocínio lógico na escola. Para efeito de análise, a 
pesquisa pautou-se nos seguintes instrumentos de coleta de dados: no 
primeiro ano, da análise do Referencial Curricular de Rondônia (2013) e dos 
livros didáticos da Coleção Buriti (2011) de 1º a 5º ano; no segundo ano, a 
observação em salas de aulas de 1º a 5º ano de uma escola pública 
estadual do município de Rolim de Moura – RO e a entrevista individual com 
as professoras das salas observadas. As discussões fundamentam-se nos 
estudos de Polya (2006), Vila e Callejo (2012), Dante (1994), Pozo (1998), 
Smole & Diniz (2001), Vergnaud (1993), Krulik e Reys (1997) e Onuchic 
(2013) e, juntamente com os resultados levantados, indicam a proeminência 
dos problemas de enunciados padrões acompanhados das listas de 
exercícios que seguem a mesma lógica de automatização, assim como a 
existência de crenças em relação ao que seriam características da atividade 
matemática e o processo de resolução de problemas. Finalmente, no 
tocante ao processo de resolução de problemas, a escola precisa superar a 
padronização da resposta única, dando lugar e espaço para a comunicação, 
interação e busca de consenso para as várias possíveis soluções que se 
possam construir. 
Palavras-chave: Problemas matemáticos. Processo de resolução. Ensino-
aprendizagem. 
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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta os resultados decorrentes dos estudos e pesquisas 
realizados no período de agosto/2015 a julho/2016, dentro do Programa 
Institucional de Bolsas e Trabalho Voluntário de Iniciação Científica – 
PIBIC/UNIR, a partir do projeto matriz intitulado “Da importância de se ler o 
mundo e a palavra: as bibliotecas nas escolas públicas municipais de Porto 
Velho (RO)”, aprofundando as questões relativas ao subprojeto denominado 
“A biblioteca nas escolas públicas de Porto Velho (RO): condições de 
instalação e funcionamento”. O projeto tem como objetivo, nessa primeira 
fase da pesquisa, diagnosticar como esse espaço tem sido organizado, 
estruturado e dinamizado nas instituições escolares da rede municipal de 
educação, uma vez que destacamos a relevância que a biblioteca escolar 
tem no processo de ensino e aprendizagem. Realizamos, inicialmente, o 
mapeamento das escolas que declararam a BE em seu espaço, por meio do 
Censo Escolar 2015 e, constatamos que, das quarenta e sete (47) escolas 
municipais da região urbana, vinte (20) escolas apenas declararam ter 
biblioteca escolar. Esse número sofreu variações, uma vez que visitadas 
essas escolas e feita a coleta de dados, observamos apenas doze (12) 
escolas com biblioteca, sendo seis (06) com BE em funcionamento e seis 
(06) desativadas, por falta de recursos humanos. Além disso, foram 
detectados outros problemas como, por exemplo, a estrutura física 
inadequada, as condições de instalação e funcionamento precárias e o 
acervo que é pouco diversificado, assim como também a ausência de 
acessibilidade para portadores de necessidades especiais. A pesquisa está 
fundamentada nos estudos de TEIXEIRA (2002), Milanesi (1994), Sousa 
(2002), Fragoso (2006), Campello (2012), dentre outros e também na 
legislação brasileira, como a Lei n° 12.244/2010, e em diretrizes nacionais e 
internacionais, como por exemplo, o Manifesto IFLA/UNESCO, que dispõem 
sobre a estruturação física e de acervos para a BE. Essa pesquisa vem 
contribuir para a compreensão do papel da biblioteca escolar e como o 
município vem desenvolvendo as questões relativas à sua estruturação nas 
escolas.  
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RESUMO 
 

O relatório apresentado preocupa-se com a explicitação dos cenários e 
condições dos jovens de Vilhena na faixa etária de 18 a 24 anos, para 
recepção de conteúdos veiculados através de plataformas multimídias, 
como smartphones e computadores, principalmente recursos de acesso à 
internet. Para além do levantamento destes dados, a pesquisa propõe-se à 
abordagem crítica dos cenários a serem delineados, de modo a contribuir 
para a efetiva compreensão do papel das mídias nesta sociedade. Para 
isso, aciona-se o arcabouço teórico já consolidado pelos Estudos em 
Comunicação na América Latina e no Brasil e o conjunto de estudos acerca 
do consumo midiático por jovens brasileiros já consolidados em especial o 
trabalho, ainda em processo, realizado pela Rede Brasil Conectado. O 
relatório busca analisar os cenários e condições de recepção de conteúdos 
multimídias dos jovens da cidade de Vilhena. Foram realizadas pesquisas 
de campo, com o levantamento e sistematização de dados socioculturais, 
de infraestrutura midiática e de fomento à cultura, opções de lazer e 
educação. Analisando o consumo de internet da cidade, nota-se que a 
cidade dispõe em sua grande maioria de empresas privadas, localizadas no 
centro da cidade, seja de casas noturnas, bares e restaurantes que tem 
acesso wi-fi, o shopping da cidade disponibiliza duas redes Wi-Fi gratuitas, 
e as empresas públicas que disponibilizam acesso à internet por meio dos 
computadores são a biblioteca Sesi e a biblioteca Monteiro Lobato, local 
especificamente de estudos entre jovens estudantes, sendo que não há 
uma rede gratuita de internet aberta ao público. Sendo de grande maioria de 
empresas privadas, e as lan houses da cidade a maior parte encontra-se 
em bairros periféricos e no centro que dispõe de uma única lan house e de 
quase todas as casas noturnas e bares da cidade. 
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RESUMO 

 
O artigo é fruto do projeto Globalização e Espaço Agrário em Rondônia que 
objetivou analisar as transformações espaciais na área rural portovelhense 
ao longo dos últimos 15 anos por meio de duas variáveis, a pecuária e o 
desmatamento. A metamorfose que se expande em Rondônia é proveniente 
da inserção do aumento do capital agropecuário no estado, novas relações 
e significados surgem em locais que antes não tinham sido inseridos 
radicalmente na lógica do capital, como é o caso do município de Porto 
Velho/RO, que sofreu transformações no espaço regional e agrário em 
virtude do avanço da pecuária para o norte de Rondônia, convertendo a 
floresta em pastagem, resultando na especialização produtiva e o 
estreitamento dos vínculos com os mercados globalizados. A pesquisa 
contou com a orientação do professor Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva e 
alguns membros do Laboratório de Gestão do Território – LAGET, onde 
foram concentradas as reuniões e estudos da pesquisa para a revisão de 
literatura e análise teórica do estudo. Os dados quantitativos do período de 
2004 a 2015 referentes ao rebanho bovino do estado de Rondônia foram 
colhidos no banco de dados do IBGE/SIDRA Agrossilvopastoril do Estado 
de Rondônia – IDARON; os dados pertencentes ao desmatamento foram 
coletados por meio do banco de dados de domínio público do programa 
PRODES/ INPE relativo aos anos de 2000 a 2014. Nesse sentido, este 
artigo tem o propósito de compreender os impactos ocasionados pelo 
avanço da pecuária em Porto Velho, no qual consistiu na substituição das 
áreas de florestas pela agropecuária. A inclusão da monocultura sojeira no 
Cone Sul do estado contribuiu substantivamente para o forte crescimento do 
rebanho bovino (corte) ao longo dos últimos anos em Porto Velho e o 
desenvolvimento da pecuária extensiva. O desflorestamento crescente 
torna-se um agravante, tendo em vista que a atividade da pecuária é a 
segunda atividade em relação à contribuição para o PIB do estado, no qual 
a gestão pública negligencia a necessidade de conservação das raras 
regiões florestais ainda disponíveis. 
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Fonte de financiamento: UNIR/PIBIC. 

mailto:michalski85@gmail.com


210 
 

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

PIBIC/UNIR/CNPq-2015/2016 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

ENTRE CRIADOR E CRIATURA: AS MANIFESTAÇÕES DO SAGRADO E 
PROFANO VIVENCIADAS NOS FESTEJOS DAS FOLIAS DE REIS NO 

VALE DO GUAPORÉ 

 
Ayla Rangel Dutra 

aylinhadutra@gmail.com 
Avacir Gomes dos Santos Silva 

avacir.santos@unir.br 
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 

 
RESUMO 

 
O ser humano, desde remotos tempos, desenvolve ações que, de certa 
forma, representam as ideologias, percepções e concepções influenciadas 
pela cultura de cada lugar em seu espaço e tempo. Um atributo fundante, 
além da geografia e da história, é a relação que o ser humano estabelece 
entre o sagrado e o profano, que interliga tempos e espaços de forma 
material e imaterial. O demasiado encanto por esse tema, além das 
implicações que ele pode trazer em relação às convivências e alusões 
culturais foram alguns motivos para que este subprojeto, ligado ao projeto 
de pesquisa: “Bandeiras, cantorias e passos: espacialidades vividas pelas 
folias de reis no Vale do Guaporé”, pudesse ser desenvolvido junto aos 
grupos de folias de reis de nossa região. Os objetivos desta pesquisa, 
portanto, se constituíram em fomentar a discussão e o interesse pelo tema 
folia de reis, além de buscar a quebra de paradigmas pré-concebidos em 
relação às culturas populares de caráter religioso. O referencial teórico 
empregado para maior entendimento sobre este assunto contou com as 
contribuições de pensadores como: Rosendahl (1999), Meihy e Holanda 
(2010), Cardoso (1997), entre outros. Como metodologia, recorremos aos 
ensinamentos da História Oral, do estudo etnográfico, a realização de 
entrevista e a participação direta, seguida pela observação e 
acompanhamento dos grupos de foliões durante suas caminhadas pelas 
ruas, linhas, comunidades, residências e cidades guaporeanas, durante o 
período de 20 de dezembro de 2015 a 06 de janeiro de 2016. O profano e o 
sagrado, conceitos básicos para a compreensão do nosso tema de estudo, 
não são elementos díspares ou dados a priori. Concluímos com esta 
pesquisa que o sagrado e profano são determinados a partir do uso ou da 
dinâmica de cada espaço. Assim, a rua, que é percebida num primeiro plano 
como um espaço profano, transforma-se em espaço sagrado, com a folia de 
reis, em função das rezas, preces e cantorias que os foliões realizam nesse 
espaço durante suas caminhadas. As folias dos Santos Reis, como tradição 
religiosa e milenar, merecem mais que mera curiosidade, merecem o direito 
a voz, vez e respeito. 
Palavras-chave: Folia de Reis. Sagrado. Profano. 
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RESUMO 

 
A pesquisa aqui apresentada está vinculada ao projeto Jovens e 
convergência midiática: usos e apropriações de recursos multimidiáticos na 
Amazônia da colonização agrícola (Vilhena-Rondônia-Amazônia-Brasil) e 
parte do princípio pelo qual a internet é um lugar de experiências 
essencialmente particulares, mas com profundas implicações sociais. A 
partir das novas tecnologias, que ofereceram suporte para internet e suas 
várias funções, a forma de vivência na sociedade mudou. Aqui 
particularizamos os usos de aparelhos multimidiáticos e como sua a relação 
com os jovens de Vilhena tem alterado – ou até mesmo reafirmado – a 
identidade desses jovens. O jovem vilhenense possui a herança de uma 
colonização marcada pela migração ocorrida a partir da década de 1970.  
Atualmente, esses jovens correspondem a 20% da população total do 
município de Vilhena. São jovens que pertencem à geração digital e são 
chamados de Geração Z por possuírem uma facilidade muito grande em 
lidar com essas tecnologias, pois nasceram e cresceram com elas. O jovem 
vilhenense é marcado pela cultura do homem do campo. Mesmo a 
população jovem que mora na zona rural ser relativamente baixa, esses 
jovens são provenientes de uma cultura campista bem marcada nas roupas, 
nas opções de lazer e até mesmo no gosto musical. São conhecidos como 
peões de calçadas. Considerando as características próprias do jovem 
vilhenense, é possível inferir que essa geração não se difere da geração 
digital. Um jovem que usa da internet para promover os discursos possíveis 
de sua região. Isso é possível ser observado quando você tem uma 
concentração dessa juventude em um só lugar na rede, um espaço em 
comum. Essa percepção foi obtida através de uma pesquisa sobre as 
condições socioeconômicas e culturais do município. Como também a 
sistematização desses dados buscados empiricamente sobre Vilhena. 
Palavras-chave: Perfil de jovens. Consumo. Multimídia. 
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RESUMO 
 

A folia de Santos Reis se caracteriza como uma cultura popular e religiosa 
(re)criada a partir da tradição oral, a fim de representar o momento em que 
os Três Reis Magos, guiados pela estrela do oriente, foram até Jerusalém 
ao encontro do Menino Jesus. Essa manifestação cultural se faz presente 
nos ideários populares há milhares e milhares de anos, sendo repassada de 
geração em geração. Ela está tão próxima de nós, mas se mantém invisível 
para uma boa parte das pessoas da nossa região. Este subprojeto, advindo 
do projeto de pesquisa “Bandeiras, cantorias e passos: espacialidades 
vividas pelas folias de reis no Vale do Guaporé”, teve como objetivos a 
identificação e a interpretação  dos rituais das folias de reis com base na 
questão de gênero, que por meio da estrutura social, define os papéis que 
devem ser desempenhados pelas mulheres e homens. O referencial teórico 
empregado para maior entendimento sobre este assunto contou com as 
contribuições de pensadores como: Rosendahl (1999), Meihy e Holanda 
(2010), Cardoso (1997), bem como Lopes (2014), Cassirer (1994), Connell 
e Pearse (2015) entre outros. Para o desenvolvimento da metodologia de 
pesquisa recorremos aos ensinamentos da História Oral, do estudo 
etnográfico, a realização de entrevista e a participação direta, seguida pela 
observação e acompanhamento dos grupos de foliões durante suas 
caminhadas pelas ruas, linhas, comunidades, residências e cidades 
guaporeanas, durante o período de 20 de dezembro de 2015 a 06 de janeiro 
de 2016. A primeira constatação reafirma a ideia de que as mulheres 
ocupam uma posição secundária nas folias de reis. No entanto, um olhar 
mais apurado nos indica que a participação das mulheres é condição 
indispensável para a perpetuação dessa manifestação cultural, pela 
garantia dos trabalhos por elas realizados: o preparo e distribuição dos 
alimentos, a realização dos rituais de rezas e orações, o ornamento das 
casas, igrejas e comunidade. A presença feminina torna o mundo mais belo. 
Esperamos que o registro dessas experiências seja de grande significância 
tanto para futuras pesquisas acadêmicas, quanto para a valorização dos 
grupos culturais que (re)criam, por meio de suas percepções, essa tradição 
cultural a cada ano pelas plagas amazônicas. 
Palavras-chave: Folias de Reis. Gênero. Estrutura social. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho objetivou analisar o perfil dos egressos, no que tange à 
situação de empregabilidade e ao lócus de trabalho atual dos egressos do 
Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA) da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR) – Campus Porto Velho, no período entre 2005 a 2014. Em 
face ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (UNIR, 2014), o qual 
institui que em curto prazo, deverá estar em funcionamento a ferramenta 
para acompanhamento dos egressos da Instituição. A Organização das 
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 1998) diz em 
documento que as Instituições de Ensino Superior (IES) devem formar 
diplomados com condições de atender às necessidades de todos os 
aspectos da atividade humana. Sendo assim, o acompanhamento do 
egresso é de suma importância para a correta avaliação do desempenho da 
mesma na comunidade em que está inserida. Os procedimentos 
metodológicos constituíram-se nos envios de questionários aos egressos, 
utilizando meio eletrônico e redes sociais, cujas informações integraram um 
banco de dados desses, o que possibilitou a análise dos dados. Isso se fez 
necessário, uma vez que não foi implementada a execução das políticas 
institucionais de monitoramento dos alunos formados na UNIR. Quanto aos 
resultados, pode-se concluir que o NUCSA/UNIR-Campus Porto Velho tem 
proporcionado a inserção no mercado de trabalho de parcela considerável 
de seus egressos em consonância com as exigências de cada campo 
profissional. A Universidade tem possibilitado ainda, formação geral 
consistente, gerando aos egressos, entrada no mercado, sendo portador de 
diploma de ensino superior, propiciando assim carreiras nas instituições 
privadas e públicas. Este trabalho é o primeiro passo para a formulação de 
políticas relacionadas ao público egresso. Sugere-se que seja criada uma 
página na Internet para o acompanhamento sistemático dos formados na 
instituição e aproximação desses, ainda para efetivo acompanhamento e 
deverá implementar políticas de gestão desses, tornando assim uma prática 
institucional. 
Palavras-chave: Mapeamento. Egressos. NUCSA. UNIR 
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RESUMO 
 
A pesquisa partiu da catalogação de publicações periódicas que 
contemplassem as visões de natureza e progresso publicadas sobre a 
Microrregião de Cacoal-RO, com destaque para a municipalidade de Rolim 
de Moura. Dentro do recorte temporal de 1977 a 1990, buscaram-se 
notícias sobre a espacialidade rondoniense. A nível nacional, foram 
catalogadas três revistas: Manchete, Realidade e Veja; a nível local , o 
Jornal Tribuna Popular, publicado na cidade de Cacoal desde 1980. Tendo 
em vista que o trabalho de investigação ter sido bastante extenso, optou-se 
pela análise, para o presente relatório, apenas da revista Veja. A leitura e 
análise das fontes nos indicaram como caminho metodológico a análise de 
discurso. Com atenção para a ocupação de Rondônia, buscou-se 
contemplar as formas segundo as quais a dita natureza está representada 
nas páginas da revista e, em que medida as ações visando “domar a 
floresta” eram postas como desafios a serem vencidos, um empecilho 
constante para os migrantes que chegavam a tal espacialidade. O processo 
de análise discursiva que, em dada medida, tem a pretensão de interrogar 
os sentidos desses enunciados, bem como o discurso contido no conjunto 
de informações levados aos leitores que tornou possível perscrutar parte 
desses enunciados. Deste modo, a proposta centra-se em perceber a forma 
como a natureza é tratada diante do processo de ocupação do sul de 
Rondônia a partir de Veja. Pensar a imprensa de periódicos (revistas) como 
fonte ao mesmo tempo em que consideramos a ocupação do Estado de 
Rondônia, nos remete ao interesse por identificar parte dos sentidos 
comuns às representações construídas por meio das matérias veiculadas 
na revista Veja, em especial as visões de natureza. Foi possível contemplar 
durante a coleta e análise das fontes expressões como “terra e sonho”, 
“marcha para o oeste”, “nova estrela”, “terra de promissão” ganhando peso 
nas matérias publicadas na revista durante o recorte temporal já 
mencionado. É a partir desses termos que projetamos a reflexão sobre o 
espaço de experiência, o caos, conforme os relatos da chegada e o 
horizonte de expectativa que se vislumbrava frente às ideias de progresso e 
de desenvolvimento.   
Palavras-chave: Natureza. Progresso. Fontes periódicas 
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RESUMO 

 
Este plano de trabalho está vinculado ao CNPq na categoria de bolsista, 
tendo por objeto de pesquisa analisar o conceito de “inclusão” e de 
“governo” na obra de Michel Foucault, especificamente nos textos “A 
História da sexualidade I – A vontade de saber” e “O nascimento da 
biopolítica”, como também, analisar o conceito de exceção na obra “Homo 
sacer – o poder soberano e a vida nua” de Giorgio Agamben. Investigar a 
correlação entre as noções de inclusão e governo, propostas por Foucault, 
com o de exceção, defendida por Agamben, e avaliar de que forma os dois 
autores podem auxiliar na compreensão dos fenômenos sociais de 
opressão a que são submetidos os indivíduos e coletividades nas 
sociedades contemporâneas, sobretudo, tomando por base de reflexão 
exemplos das políticas criminais em vigor no Brasil, como aquelas aplicadas 
ao sistema prisional e à luta contra as drogas. O trabalho se desenvolveu 
em três etapas: a noção de inclusão-exclusão em Foucault: Vigiar e Punir, 
História da Sexualidade I e O nascimento da biopolítica. Nessa fase inicial 
foram abordadas as obras de Foucault necessárias à fundamentação da 
melhor noção contemporânea de “exclusão”; a segunda etapa foi dedicada 
à análise da concepção de “exceção” em Agamben (Homo Sacer I e II); e a 
gestão das diferenças por meio da justiça criminal no Brasil, juntamente com 
a leitura de outras obras. Todas as obras foram devidamente criticamente 
analisadas e compartilhadas para exposição e análise dentro do grupo de 
pesquisa em direitos humanos. Foram atingidos os objetivos esperados 
podendo ser destacado aqui a conclusão de que o Estado ao longo do 
tempo aprimorou técnicas de exercício de poder com a finalidade de melhor 
controlar e assujeitar os indivíduos, demonstrando que a inclusão da vida 
natural representa um modo de organizar o poder para o funcionamento da 
sociedade.   
Palavras-chave: Foucault. Agamben. Poder. 
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RESUMO 

 
Este plano de trabalho insere-se no projeto de pesquisa “Práticas e imagens 
documentais na cultura audiovisual da Amazônia Ocidental”. A pesquisa 
justifica-se na medida em que o olhar que tem filmado a Amazônia é mais 
um olhar dos realizadores de fora do que propriamente estereotipada da 
região, de seus habitantes e problemas. Assim, revela-se a importância de 
estudar os documentários de realizadores de Rondônia, nascidos ou 
radicados no estado. O objetivo geral foi conhecer as práticas e imagens 
documentais presentes na produção audiovisual de não-ficção do realizador 
Alexis Bastos, especificamente em seu documentário O que beira a beira do 
rio Madeira (2007). Os objetivos específicos foram: investigar os 
procedimentos de criação, os métodos de trabalho e as condições de 
realização do documentário O que beira a beira do rio Madeira; estudar as 
influências estéticas desse documentário, discutindo os principais 
procedimentos estilísticos presentes nele; evidenciar o que diz esse filme 
documentário e, sobretudo, a temática priorizada por sua narrativa. A 
metodologia adotada na pesquisa foi a análise fílmica, em uma perspectiva 
textual e contextual, estabelecendo um diálogo entre elementos internos 
(imagem, som etc.) e externos (entrevistas com realizadores, conceitos 
teóricos etc.) dos documentários. Conclui-se que o documentário O que 
beira a beira do rio Madeira constitui-se como uma espécie de contra-
discurso fílmico, trazendo ao público aspectos que não foram abordados 
pelos estudos de impacto ambiental e tampouco problematizados pelos 
meios de comunicação de Rondônia, tendo em vista a forte pressão política 
que existia no estado para a construção do Complexo Hidrelétrico do 
Madeira. A análise mostrou também a importância da Rioterra, Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público, no sentido de assegurar a Bastos 
condições para as produções de seus documentários, trabalhos sempre 
ligados às atividades dessa instituição, e, em termos estéticos, evidenciou-
se uma forte influência da linguagem televisiva, mostrando que há espaço 
para documentários de caráter mais autoral. 
Palavras-chave: Documentário. Cineastas rondonienses. Alexis Bastos. 
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RESUMO 

 
Este trabalho trata a respeito da função produção, operações e valor 
adicionado em uma metalúrgica e serralheria, como teoria base foi utilizada 
a teoria da contingência e como fator determinante nas variáveis da mesma. 
Tem como objetivo geral estudar a função produção, operações e valor 
adicionado em face do confronto entre teoria e prática destes processos 
com o intuito de levantar os principais subsídios informacionais desde o 
processo até a procura do serviço ou produto (1), elaborar analise da 
funcionalidade dos atributos levantados com foco na geração de estratégia 
(2) e apontar e propor modelos de inovação na microempresa estudada 
com foco na vantagem competitiva empresarial (3). Ao se fazer a pesquisa 
de abordagem qualitativa, procedimentos metodológicos foram adotados, 
entre eles: levantamento de dados, visita in loco, entrevista com o 
proprietário da empresa. A matriz SWOT foi aplicada como ferramenta 
auxiliando no processo. Percebeu-se que a empresa utiliza-se de todos os 
conceitos abordados, à exceção dos conceitos de valor agregado e 
inovação, pois a falta de adequado controle impossibilita a apuração quanto 
ao valor agregado no produto ou serviço realizado; não possui faixada que 
possa identificar a empresa, esses pontos negativos fazem com que a 
empresa incorra em perda de capilaridade do ponto de vista de estratégia, 
competitiva e ganho de mercado. Fica evidente que os conceitos abordados 
são significativos para o desenvolvimento de qualquer empreendimento. 
Desta forma, após a interação ocorrida mediante este estudo, a inovação 
que não era utilizada na conformidade dos conceitos, e também o 
empreendedorismo fundamental ao sucesso de micro empresa, ambos 
passam a ser reconhecidos para efeito de práticas no estabelecimento 
estudado. Este trabalho é uma contribuição da academia e poderá servir 
aos interessados em inovação de micro e pequenas empresas. 
Palavras chaves: Amazônia. Estratégia. Gestão. Inovação. Produção. 
Tecnologia. 
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RESUMO 

 
Este subprojeto foi pensado a partir do projeto de pesquisa intitulado: 
“Bandeiras, cantorias e passos: espacialidades vividas pelas folias de reis 
no Vale do Guaporé”. Por meio da pesquisa acadêmica, procuramos 
compreender as especificidades e as dimensões dos bens e das trocas 
simbólicas vivenciadas pelos grupos de folias de reis do Vale do Guaporé. 
Frente a um tema tão complexo recorremos à revisão da literatura, 
selecionando autores que fundamentaram o nosso entendimento teórico 
sobre os temas: religiosidade, cultura popular, folias de reis, bens e trocas 
simbólicas tais como: Meihy e Holanda (2011), Bourdieu (2002), Landau 
(2013), Laniado (2001), Foucault (2007), Andrade (2007), entre outros. Para 
o desenvolvimento da metodologia de pesquisa recorremos aos 
ensinamentos da História Oral, do estudo etnográfico, bem com a 
participação direta, seguida pela observação, a realização de pré-
entrevistas, entrevistas e acompanhamento (durante o dia e a noite) dos 
grupos de foliões em suas caminhadas pelas ruas, linhas, comunidades, 
residências e cidades guaporeanas. O grupo de pesquisa seguiu durante o 
período de 20 de dezembro de 2015 a 06 de janeiro de 2016 as companhias 
das folias de reis dos municípios de Novo Horizonte D’oeste, Santa Luzia 
D’oeste e Castanheiras. Assim, vários fatores foram levados em conta para 
o registro e análise desse tema, como as condições históricas, 
socioeconômicas, culturais e religiosas dos grupos de folias de reis da 
nossa região. Destarte, identificamos por meio da pesquisa de campo e da 
análise dos dados que os bens e as trocas simbólicas efetivadas entre os 
componentes dos grupos de folias de reis, os irmãos da companhia (como 
são considerados pelos foliões as pessoas que acompanham o grupo), as 
pessoas que recebem os grupos de folias em suas residências e os 
participantes do festejo final são fundantes para a manutenção dessa 
cultura. As trocas simbólicas realizadas por meio das ofertas, das doações, 
das partilhas diárias no decorrer dos rituais das folias e da festa de 
encerramento no dia de Santos Reis (06 de janeiro) estão evidentemente 
presentes nesses grupos e se constituem como aspectos relevantes para a 
continuidade dessa cultura milenar pelas plagas guaporeanas. 
Palavras-chave: Folia de reis. Trocas simbólicas. Oferta. Partilha. 
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento 
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RESUMO 
 
O presente artigo visa compreender a geografia humana da vila de União 
Bandeirantes localizada a 160 km do perímetro urbano de Porto Velho. A 
área de estudo teve sua gênese no ano de 2000 a partir da ocupação de ex- 
integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. União 
Bandeirantes possui cerca de 10.000 habitantes em seu núcleo urbano, 
população maior que 30% dos municípios de Rondônia. A metodologia 
utilizada foi a aplicação de formulários com perguntas abertas e fechadas e 
entrevistas com os moradores da vila, elaboração de dados estatísticos a 
partir de programas como Excel e Epi-Info. A aplicação dos formulários 
contou com a participação de alunos de graduação dos cursos de Geografia 
e Ciências Sociais, uma mestranda do PPGG e o coordenador do projeto, 
Professor Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva. Durante todo o período da 
pesquisa foram feitas pesquisas bibliográficas a fim de entender a questão 
teórica que tange a pesquisa. Essa está vinculada ao projeto Globalização e 
Espaço Agrário em Rondônia sob a orientação do Prof. Dr. Ricardo Gilson 
da Costa Silva. Há uma carência no que tange aos estudos da área, o que 
torna pertinente a sua análise científica, ademais, auxilia na compreensão 
deste novo processo que se realiza no Estado.  Os resultados colhidos nos 
indicam que a maior parte da população é oriunda da região central do 
Estado de Rondônia, especialmente do município de Jaru, a população 
possui uma idade média de 43,3 anos e realiza atividades econômicas com 
baixa necessidade de aparatos tecnológicos, típico de cidades pequenas ou 
em formação. Destaca-se a renda e a escolaridade da população como 
elementos diferenciadores dessa área de recente ocupação, além da 
identificação e territorialidade com o lugar. 
Palavras Chave: União Bandeirante. Espaço Rural. Rondônia. 
Fonte de financiamento: UNIR 
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Resumo 

 
A terra indígena de Lalima, localizada na margem direita do Rio Miranda, 
município de Miranda, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. A área está 
inserida no contexto histórico-cultural e ecológico do Pantanal, o qual, por 
sua vez, integra a região do Gran Chaco. Sendo atualmente constituída por 
índios Guaikuru, Terena, Kinikinao e Laiana, resultaram na obtenção de 
muitas informações etnográficas de caráter etno-histórico, obtidas através 
de interlocuções totalmente sistematizadas por meio de transcrições e 
sínteses. Tendo interesse na formação na história de formação territorial de 
Lalima, são fundamentais para a interpretação dos registros arqueológicos 
Guaikuru e Terena identificado por meio das pesquisas arqueológicas e 
etnoarqueológicas em Lalima. Todas as interlocuções presentes foram 
realizadas por um único interlocutor, Manoel de Souza Neto, Índio Guaikuru, 
indicado pelo conselho tribal para colaborar com as pesquisas que foram 
realizadas em Lalima e por ter experiências com outros projetos realizados 
anteriormente, além de profundo conhecedor da paisagem e da história de 
Lalima. Sendo os registros arqueológicos detectados no território da aldeia, 
formados por materiais da tradição Pantanal, Guarani, Guaikuru e Terena, 
põem ser entendidos como correlatos dos processos de ocupação indígena 
como relatos dos processos de ocupação indígena descritos nas fontes 
arqueológicas, históricas e etnográficas. Sendo que através da 
sistematização dos dados etno-históricos contidos nas interlocuções, para 
auxiliar pesquisas arqueológicas futuras sobre a formação do contexto 
arqueológico e etno-histórico regional. 
Palavras chaves: Etno-história. História Oral. Terra Indígena Lalima. 
Miranda/MS. Pantanal. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho objetivou analisar o perfil dos egressos, no que tange à 
situação de empregabilidade e ao lócus de trabalho atual dos egressos do 
Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA) da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR) – Campus Porto Velho, no período entre 2005 a 2014. Em 
face ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (UNIR, 2014), o qual 
institui que em curto prazo, deverá estar em funcionamento a ferramenta 
para acompanhamento dos egressos da Instituição. A Organização das 
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 1998) diz em 
documento que as Instituições de Ensino Superior (IES) devem formar 
diplomados com condições de atender às necessidades de todos os 
aspectos da atividade humana. Sendo assim, o acompanhamento do 
egresso é de suma importância para a correta avaliação do desempenho da 
mesma na comunidade em que está inserida. Os procedimentos 
metodológicos constituíram-se nos envios de questionários aos egressos, 
utilizando meio eletrônico e redes sociais, cujas informações integraram um 
banco de dados desses, o que possibilitou a análise dos dados. Isso se fez 
necessário, uma vez que não foi implementada a execução das políticas 
institucionais de monitoramento dos alunos formados na UNIR. Quanto aos 
resultados, pode-se concluir que o NUCSA/UNIR-Campus Porto Velho tem 
proporcionado a inserção no mercado de trabalho de parcela considerável 
de seus egressos em consonância com as exigências de cada campo 
profissional. A Universidade tem possibilitado, ainda, formação geral 
consistente, gerando aos egressos, entrada no mercado, sendo portador de 
diploma de ensino superior, propiciando assim carreiras nas instituições 
privadas e públicas. Este trabalho é o primeiro passo para a formulação de 
políticas relacionadas ao público egresso. Sugere-se que seja criada uma 
página na Internet para o acompanhamento sistemático dos formados na 
instituição e aproximação desses, ainda para efetivo acompanhamento 
deverá ser implementada políticas de gestão desse, tornando assim uma 
prática institucional. 
Palavras-chave: Mapeamento. Egressos. NUCSA. UNIR 
Fonte de financiamento: PROPESQ/UNIR 



222 
 

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

PIBIC/UNIR/CNPq-2015/2016 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

ANÁLISE DOS MICROVESTÍGIOS ÓSSEOS: VARIABILIDADE 
TEMPORAL E ESPACIAL NO SÍTIO ARQUEOLÓGICO TEOTÔNIO, ALTO 

RIO MADEIRA, RO 

 
Igor Andryanws Alves de Moura 

igorandryanws@hotmail.com 
Juliana Rossato Santi 

juliana.santi@unir.br 
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

 
RESUMO 

 
Acredita-se que a fauna tinha uma grande influência nos hábitos alimentares dos 
grupos que habitaram o local em que se encontrava o sítio Teotônio, 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 9.000 anos AP, 
sendo um dos mais antigos sítios de Terra Preta, importante indicador de 
atividade humana recorrente 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. Dessa forma, foi feito um 
trabalho exaustivo em laboratório para designar o estudo dos restos faunísticos 
do Sítio Teotônio, enfatizando os possíveis aspectos culturais e sua inserção no 
registro arqueológico encontrado. A coleta de sedimento foi realizada por 
pesquisadores do MAE–USP, em uma parceria com o Departamento de 
Arqueologia da UNIR–DARQ, para possíveis estudos em laboratório. Para 
flotação foi aberta uma coluna no perfil de 10 em 10 cm de profundidade e de 
dimensões de 50x20 cm, ou seja, foram flotados cerca de 10 litros de sedimento 
para cada nível. Isso representa uma quantidade significativa para uma melhor 
obtenção de dados. Assim, 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, 
foram estudadas as características do solo/sedimento em que foram 
encontradas as 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 materiais líticos e 
carvões retidos em malhas de peneira de 0,5 mm, 1,0 mm, 2,0 mm e 3,5 mm, 
sendo esses separados por níveis artificiais e analisados em lupa binocular. A 
partir da flotação foi verificado que a quantidade de material encontrada na 
unidade analisada foi suficiente para perceber que o local onde se encontrava a 
unidade escavada e analisada em laboratório, era possivelmente um ambiente 
de intensa atividade humana, pois a presença de material ósseo foi considerável 
para essa unidade. Como foi visto na flotação do sedimento, também há uma 
grande presença de carvão, o que dá mais base para essa hipótese. 
Palavras-chave: Fauna. Flotação. Alto Rio Madeira 
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RESUMO 

 
A região do Pantanal é habitada há milhares de anos por diferentes 
sociedades indígenas, entretanto esta pesquisa tem como objetivo 
identificar apenas os índios que ocupavam a região drenada pela sub-bacia 
hidrográfica do Miranda-Aquidauana no século XVI. Neste sentido, foi 
realizada de forma resumida uma síntese de dados arqueológicos e fontes 
históricas e etnográficas seiscentistas sobre a ocupação indígena do Rio 
Aquidauana/Miranda. A partir destas informações, foi possível organizar de 
forma sistemática os dados históricos e etnoarqueológicos, o que nos 
possibilitou a construção de um mapa desta ocupação no Rio 
Aquidauana/Miranda e uma tabela ilustrativa com informações 
etnoarquelógicas. Isso nos possibilitou a descrição da organização social, 
cultura material, localização, assentamento, subsistência, etnia e filiação 
linguística, proporcionando assim uma melhor interpretação da história 
cultural e da ocupação do Rio Aquidauana/Miranda no século XVI. Com os 
resultados obtidos, foi possível confrontar e avaliar o potencial analógico 
das fontes históricas e etnográficas do séc. XVI, para a interpretação 
arqueológica sobre a história cultural da ocupação indígena regional. 
Palavras-chave: Arqueologia. Povos indígenas. Bacia do Miranda-
Aquidauana. 
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RESUMO 

 
Este plano de trabalho insere-se no projeto de pesquisa “Práticas e imagens 
documentais na cultura audiovisual da Amazônia Ocidental”. A pesquisa justifica-
se na medida em que o olhar que tem filmado a Amazônia é mais um olhar dos 
realizadores de fora do que propriamente dos sujeitos sociais locais. Isso acaba 
acarretando uma representação estereotipada da região, de seus habitantes e 
problemas. Assim, revela-se a importância de estudar os documentários de 
realizadores de Rondônia, nascidos ou radicados no estado. O objetivo geral foi 
conhecer as práticas e imagens documentais presentes na produção audiovisual 
de não-ficção da realizadora Simone Norberto, especificamente em seu 
documentário Bizarrus (2010). Os objetivos específicos foram: investigar os 
procedimentos de criação, os métodos de trabalho e as condições de realização 
do documentário Bizarrus; estudar as influências estéticas desse documentário, 
discutindo os principais procedimentos estilísticos presentes nele; evidenciar o 
que diz esse filme documentário e, sobretudo, a temática priorizada por sua 
narrativa. A metodologia adotada na pesquisa foi a análise fílmica, em uma 
perspectiva textual e contextual, estabelecendo um diálogo entre elementos 
internos (imagem, som etc.) e externos (entrevistas com realizadores, conceitos 
teóricos etc.) dos documentários. Buscou-se, assim, explicar o funcionamento do 
documentário estudado e propor-lhe uma interpretação. Conclui-se que a 
produção audiovisual de não-ficção da realizadora Simone Norberto é sobretudo 
o resultado de sua força de vontade e engajamento em realizar documentários, 
tendo em vista que Rondônia não tem uma política para o audiovisual com 
editais públicos para o financiamento de realizações. O documentário Bizarrus 
revela o emprego de recursos estilísticos de diferentes tradições documentárias, 
por exemplo, os modos participativo e observativo, mas com uma forte influência 
da linguagem televisiva. Isso não é, propriamente, um problema, mas se 
constitui em um espaço para produções audiovisuais com um caráter mais 
autoral, distante do formato tradicional das emissoras de tevê. Bizarrus trouxe 
para o debate uma face pouco conhecida da região Norte que, como as demais 
regiões brasileiras, sofre com os altos índices de violência e criminalidade e que 
precisam, portanto, serem encarados pelo Estado em busca de soluções 
efetivas para a ressocialização, como a mostrada no filme. 
Palavras-chave: Documentário. Cineastas rondonienses. Simone Norberto. 
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RESUMO 

 
Este trabalho tem como base a Teoria da Contingência, e tem como objetivo 
geral estudar a aplicação da Matriz GUT em uma microempresa de 
assistência técnica; traz como objetivos específicos analisar os aspectos 
internos e externos para a compatibilização ao GUT (1), levantar as 
características validas para GUT na empresa pesquisada (2) e propor a 
inovação requerida em face do estudo efetuado na microempresa 
investigada (3). Adotou-se o Método do Estudo de Caso e os procedimentos 
comuns a uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa, conforme 
recomendado em Oliveira (2011); o levantamento de dados foi realizado por 
uma revisão teórica, visita in loco, e entrevista com o proprietário da 
microempresa. A Matriz SWOT foi aplicada como ferramenta auxiliar ao 
processo. Como resultado, observou-se que a organização estudada 
apresenta problemas que demandam ação imediata ou irão piorar a curto 
prazo em face da situação atual encontrada, para tanto utilizou-se a matriz 
SWOT para identificar estes problemas e a Matriz GUT para elencar quais 
são os prioritários, e assim gerar uma solução através da inovação. A 
inovação indicada é que em relação aos problemas mais graves seja 
aderida uma política de logística reversa na qual demandará todo o produto 
em armazenagem ao seu lugar de origem, tendo destino sustentável e 
lucratividade para a empresa, principalmente na venda destas matérias 
primas eletrônicas. Esta pesquisa servirá para interessados em inovação e 
aplicabilidade da matriz GUT, aos envolvidos no objeto estudado, com base 
nas informações sobre o tema. 
Palavras chave: Administração. Amazônia. Gestão. Inovação. Logística 
Reversa. Matriz GUT. Matriz SWOT. 
Fonte de financiamento: Não contou com financiamento. 
 

 
 
 
 
 
 



226 
 

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

PIBIC/UNIR/CNPq-2015/2016 
 ISSN: 1982-7857- On-line 

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO, 
PRODUTIVIDADE E COLABORAÇÃO CIENTÍFICA ENTRE DOCENTES 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
 

Luany de Oliveira Neiva 
luany.modesto02@gmail.com 

Pedro Ivo Silveira Andretta 
pedro.andretta@unir.br 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 
 

RESUMO 
 

O objetivo desta pesquisa é obter um panorama da produção, colaboração e 
produtividade dos docentes da Universidade Federal de Rondônia. Para tanto, 
foram realizados estudos sobre Bibliometria, Comunicação científica e Rede de 
colaboração, empreendendo uma pesquisa quantitativa, descritiva e de 
levantamento utilizando a análise bibliométrica. Desse modo, procuramos 
analisar aspectos ligados à produção, colaboração e produtividade da UNIR em 
seus Campi, Núcleos e Departamentos, extraindo informações dos Currículos 
Lattes dos docentes com o apoio do ScriptLattes. Após a prospecção dos dados, 
o trabalho que se seguiu foi de segmentação e comparação dos relatórios e 
articulação dos dados planilhados. Como resultados, obtivemos indicadores 
sobre: 1) Produção em Ciência, Tecnologia e Inovação UNIR e seus Campi 
(2000-2014); 2) Coautoria e Colaboração interna nas produções em Ciência, 
Tecnologia e Inovação - UNIR (2000-2014); 3) A Produtividade em Ciência, 
Tecnologia e Inovação – UNIR (2000-2014). Conforme visto, a produção 
científica da UNIR vem crescendo em razão do ingresso de docentes ao quadro 
e políticas de formação doutoral do passado. Notamos que os campi do interior, 
onde há em geral menos doutores, há mais colaboração interna e a distância 
geográfica é fator limitador para a colaboração interna inter-campi. É visto que 
são fatores limitadores para a produtividade média dos departamentos o número 
de docentes doutores, o regime de trabalho e a colaboração interna. Destaca-se 
que os resultados apresentados não dizem respeito à qualidade das produções, 
mas unicamente à quantidade. Ademais, os dados coletados subsidiaram a 
elaboração do Portal “NOS-UNIR”, principalmente nas páginas de Relatórios, 
Rede Lexical, Grafos de colaboração e Pesquisar publicações e serviram de 
base para algumas das discussões junto ao “I Seminário Sobre Práticas e 
Produções Científicas da Universidade Federal de Rondônia”. Conclui-se que 
esse trabalho colabora para o conhecimento a respeito da produção científica 
dos docentes da UNIR, pois oferecem dados nunca antes prospectados e 
articulados, visando compreender algumas práticas docentes. Em pesquisas 
futuras sugere-se compreender os estímulos e coerções que afetam os 
professores da UNIR para seu desenvolvimento enquanto profícuos 
pesquisadores, e futuramente, o norteamento de políticas e práticas em ciência 
e tecnologia no âmbito institucional. 
Palavra-chave: Indicadores de Produção Científica. Universidade Federal de 
Rondônia. Bibliometria. 
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RESUMO 
 

Os tratados internacionais de Ortografia não costumam dar relevância 
primeira às questões políticas. Se por um lado parece tratar-se de questão 
menor, adjetiva, por outro lado, a ortografia, sobretudo num País de língua 
normalizada como é o Brasil, acaba por se tornar um tema já resolvido, seja 
pela potência e antiguidade do idioma no Mundo, seja pela ampla presença 
da língua na educação brasileira, alcançando cerca de 92% de toda a 
população brasileira e 100% da população de Portugal. Na nossa Pesquisa, 
seguimos o método da Filologia Política ao procedermos ao levantamento 
de normas jurídicas que dão sustentação ao corpo ortográfico do Brasil (e 
agora da Lusofonia), que visaram à integração destes países. Se a 
Pesquisa partiu da análise de alguns instrumentos internacionais, como, por 
exemplo, a Declaração Constitutiva da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), de 17 de julho de 1996, na qual os Chefes de Estado e 
de Governo de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal e São Tomé e Príncipe, registram a Decisão que propiciaria o 
nascimento da CPLP, em ato eminentemente político, por outro lado, temos 
de ter em vista que ainda existe resistência em cada rincão, devido, 
logicamente, a questões político-econômicas, seja porque a língua (escrita) 
também é uma fronteira (e assim protegem-se mercados editoriais, por 
exemplo), seja porque existem ciúmes de parte a parte com a maior ou 
menor força dos seus referenciais culturais. A tensão entre argumentos 
favoráveis e desfavoráveis ao Acordo Ortográfico fomentou e fomenta, por 
um lado, o debate sobre a necessidade de se normatizar o uso da Língua 
Portuguesa e, por outro, ativa os brios de um nacionalismo, que reputamos 
aqui ultrapassado, e, ao mesmo tempo, contemporâneo, em vista dos 
movimentos de defesa do próprio Estado frente às consequências de um 
mundo ou globalizado ou fragmentado pela emergência de novos 
nacionalismos, dos povos em descoberta de seus elementos identitários. O 
Acordo Ortográfico inaugura uma nova dinâmica de cooperação para o 
estreitamento das relações entre os Países de Língua Portuguesa no século 
XXI. 
Palavras-chave: Língua. Direito. Acordo Ortográfico. 
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RESUMO 
 
O estado de Rondônia é uma região consideravelmente mistificada, assim como 
qualquer outra região, no entanto, percebe-se que em meio às imigrações a 
identidade cultural própria rondoniense perde-se devido às mais variadas 
influências culturais sofridas por este fenômeno. A partir do problema de 
pesquisa “qual a realidade atual do patrimônio cultural tangível e intangível 
existentes em Rondônia e os possíveis benefícios da elaboração desse 
mapeamento cultural para o estado?”, esta investigação definiu como objetivo 
geral mapear o patrimônio cultural do estado rondoniense para criação de uma 
base de informação cultural para posterior visualização em um Sistema de 
Informações. Teve como foco o mapeamento do patrimônio cultural tangível e 
intangível do estado rondoniense, visando a identificar as diferentes 
manifestações culturais existentes sobre o território e suas principais 
características. Desta maneira, este estudo baseia-se sobre Patrimônios 
Culturais Materiais e Imateriais com suas devidas subcategorias com respaldos 
bibliográficos de PINA, (2000); Souza (2003); (STEWART, 2010); SOUZA (2015) 
e nos métodos de indexação de LANCASTER (2004) para o devido tratamento 
das informações. Nesse intuito, a pesquisa é de natureza qualitativa com 
abordagem exploratória, utilizando ferramentas de coletas de dados em busca 
das características patrimoniais existentes, para análises de representação de 
informação e para uma modelagem de dados em um sistema de informação no 
ambiente multimídia, com representação descritiva e temática com vistas à 
recuperação da informação. O produto final é um site institucional com uma base 
de dados catalogada e indexada desses dados patrimoniais e culturais de 
Rondônia, com possibilidade de consultas e divulgação. Esse projeto visa 
também a servir de subsídio para estudos – em disciplinas voltadas para 
representação da informação, gestão de políticas públicas e fontes de 
informação – nos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela UNIR. 
Sendo assim, a partir das atividades realizadas, verificou-se que o mapeamento 
cultural proporciona para que sejam conhecidos os patrimônios culturais 
materiais e imateriais regionais, porém, não somente isso, mas ter informações 
inseridas num sistema de informação capaz de ser instrumento de pesquisas, de 
consultas e orientações para quem deseja saber sobre a cultura rondoniense, 
por exemplo. 
Palavras-chave: Mapeamento Cultural. Material. Imaterial. Rondônia. 
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RESUMO 

 
O objetivo desta pesquisa é oferecer um panorama da formação dos docentes 
da Universidade Federal de Rondônia, identificando as possibilidades de 
crescimento em rede para melhor aproveitamento da massa crítica. Para tanto, 
foi realizada uma série de estudos sobre a Ciência e Tecnologia no Brasil, 
Políticas científicas e tecnológicas, Educação superior na Amazônia, Rede de 
conhecimento e Bibliometria e empreendida uma pesquisa quantitativa, 
descritiva e de levantamento utilizando a análise bibliométrica. Desse modo, foi 
analisada a formação dos docentes da Universidade Federal de Rondônia, 
extraindo as informações dos Currículos Lattes e manipulando os dados 
segundo os departamentos, campus e núcleos. Como resultado obteve-se: 1) A 
relação da quantidade de docentes por nível de formação; 2) A relação de ano 
de ingresso de docentes por Campus; 3) A relação de ano de ingresso de 
docentes por Nível de Formação; 4) a relação da quantidade de docentes da por 
nível de formação; 5) a origem institucional e cursos dos docentes e 6) A relação 
de novos Programas de Mestrado que poderão ser abertos em 2019. Conforme 
analisado, atualmente a UNIR conta com 798 (setecentos e noventa e oito) 
docentes, desses 97,3% são “Professores do Magistério Superior”, sendo que 
desse total 2,4% só possuem a Graduação, 11,7% o Especialização, 43,5% o 
Mestrado e 41,9% o Doutorado. Do total de docentes da UNIR 22,6% cursaram 
graduação, 18,1 % cursaram o mestrado e 4,5% concluíram o doutorado na 
própria instituição. Destaca-se também que 42% dos docentes que possuem 
doutorado o fizeram em Universidades do Estado de São Paulo e os 
Departamentos com maior número de doutores são Física, Química e Geografia, 
todos do campus de Porto Velho. Analisando as formações de doutorados dos 
docentes é observada a possibilidade da oferta de novos Programas de Pós 
Graduação em rede pelos diferentes Campi, a exemplo de: Agronomia, Direito, 
Física, Filosofia, Linguística e Química. Além disso, os dados coletados 
subsidiaram a elaboração do Portal “NOS-UNIR”, quanto às redes e mapa de 
formação. Conclui-se que esse trabalho colabora para o conhecimento a 
respeito das formações dos docentes da UNIR, subsidiando políticas para 
capacitação e melhor aproveitamento da massa crítica. 
Palavra-chave: Formação do Docente. Universidade Federal de Rondônia. 
Bibliometria. 
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RESUMO 

 
Este trabalho trata de uma pesquisa vinculada ao projeto “Crianças e 
adolescentes em situação risco pessoal e social no município de Vilhena: 
cotidiano, trajetórias e políticas públicas” e ao Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq. Teve como objetivo 
compreender como o abrigo municipal de Vilhena (RO), denominado “Lar da 
Criança e do Adolescente”, vem desenvolvendo seu trabalho na garantia 
dos direitos da criança e do adolescente, principalmente no que se refere à 
educação. Os abrigos são instituições responsáveis por zelar pela 
integridade física e emocional de crianças e adolescentes que tiveram seus 
direitos desatendidos ou violados, seja por uma situação de abandono 
social, seja pelo risco pessoal a que foram expostos por seus pais ou 
responsáveis. Nesse sentido, o abrigo configura-se como uma medida de 
proteção especial prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 
definida como provisória e excepcional para aqueles que, em casos 
extremos, necessitam permanecer afastados de suas famílias até que as 
condições adequadas de convivência se restabeleçam. Cabe ressaltar que 
o abrigamento deve durar o menor tempo possível e garantir o retorno do 
abrigado para sua família de origem ou, na impossibilidade, para uma 
família substituta. Sendo esta uma pesquisa de cunho qualitativo, a mesma 
se desenvolveu em duas etapas. A primeira tratou de um aprofundamento 
teórico tendo como base os estudos de Marcílio (2006), Oliveira (2006), 
Freitas (1997), Silva (1998), Venâncio (1999), dentre outros autores que 
tratam da temática e de temas correlatos. A segunda etapa tratou da 
pesquisa de campo, onde foram levantados dados junto ao abrigo municipal 
de Vilhena. Os resultados demostram que o abrigo vem executando um 
trabalho qualitativo, mas que requer melhorias em sua estrutura e ação 
pedagógica. O mesmo apresenta-se como um espaço de acolhimento e não 
como um espaço educativo. 
Palavras-chave: Infância Abandonada. Abrigo. Educação. 
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RESUMO 
 

Este trabalho trata de uma pesquisa que teve como objetivo principal 
realizar um levantamento sobre o perfil das crianças e adolescentes em 
situação de risco atendidos pelas instituições de ação educativa 
complementar existentes no município de Vilhena (RO), compreendendo 
quem são essa crianças e adolescentes, quais suas origens e principais 
fatores de risco a que foram (ou são) submetidas. É também um 
desdobramento do Projeto de Pesquisa “Crianças e adolescentes em 
situação de risco pessoal e social no município de Vilhena: cotidiano, 
trajetórias e políticas públicas”, vinculado ao Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) e à linha de pesquisa sobre 
Educação Social do Grupo de Estudos Pedagógicos (GEP). Quando 
falamos sobre situação de risco, é preciso entender o risco como 
ocorrências danosas no plano físico, mental e social e que interferem 
negativamente no desenvolvimento das crianças e adolescentes, 
independente de sua pertença étnico-racial, gênero ou situação econômica. 
Para minimizar ou erradicar as situações de risco, surgem diversas 
instituições e programas de defesa, garantia de direitos ou ação educativa 
complementar pelo país, que prestam atendimentos diversos. Dentre as 
cidades brasileiras, destacamos Vilhena (RO), como espaço de pesquisa. O 
caminho metodológico foi trilhado em duas etapas. Na primeira, foram 
realizados estudos bibliográficos sobre as teorias e legislações que tratam 
sobre a defesa e garantia de direitos das crianças e adolescentes no Brasil, 
nesse campo ganham destaques as obras de Schwartzman (2004), 
Venâncio (2004), Santos (2004), Martins (1993), Marcílio (2003) e Telles 
(2001). A segunda foi a pesquisa de campo, na qual realizamos o 
levantamento das instituições de atendimento, compreendemos as ações 
desenvolvidas e fizemos um levantamento sobre o perfil do público atendido 
pelas mesmas no primeiro semestre de 2016. Os resultados apresentaram 
tanto uma desorganização das instituições no registro dos dados, quanto 
dados relevantes sobre o perfil dos atendidos e que podem contribuir para a 
compreensão sobre seu perfil, para melhoria das atividades desenvolvidas 
no município e para a formação dos acadêmicos da UNIR, principalmente 
os pedagogos. 
Palavras-chave: Defesa e garantia de direitos. Crianças e adolescentes. 
Situação de risco. 
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RESUMO 

 
Uma tradição oral, de base na religião católica, com origem na Europa, vem se 
(re)criando, há séculos, pelos recantos brasileiros, uma manifestação cultural 
que se expressa até os dias atuais, as folias dos Santos Reis. Esta manifestação 
cultural de características sagradas e profanas, composta por seus símbolos, 
signos e significados se faz presente nos ideários da cultura popular sertaneja. 
Com o registro deste subprojeto, gerado a partir do projeto de pesquisa 
“Bandeiras, cantorias e passos: espacialidades vividas pelas folias de reis no 
Vale do Guaporé”, procuramos identificar e compreender quais os signos 
presentes nessa cultura e quais os significados envoltos neles de acordo com as 
percepções das pessoas que mantém essa tradição. Para compreensão teórica 
do tema, recorremos às contribuições dos seguintes autores: Meihy e Holanda 
(2011), Bourdieu (2002), Landau (2013), Laniado (2001), Foucault (2007), 
Cassirer (1994), (Andrade (2007), entre outros. Quanto ao desenvolvimento da 
metodologia de pesquisa, empregamos os ensinamentos da História Oral, do 
estudo etnográfico, bem como a participação direta, seguida pela observação, a 
realização de pré-entrevistas, entrevistas e acompanhamento diário dos grupos 
de foliões em suas caminhadas pelas ruas, linhas, comunidades, residências e 
cidades guaporeanas. O grupo de pesquisa seguiu, entre os dias 20 de 
dezembro de 2015 a 06 de janeiro de 2016,  as companhias das folias de reis 
dos municípios de Novo Horizonte d’Oeste, Santa Luzia d’Oeste e Castanheiras. 
No que diz respeito aos signos das folias de reis, classificamos dois tipos deles: 
os elementos identitários e os elementos estruturantes. No primeiro conjunto 
estão a bandeira e o fardamento, ambos marcam a identidade e reconhecimento 
das companhias de reis. Os elementos estruturantes são compostos pelas: 
rezas, cânticos, rituais, bastião (ou palhaço) e a presença representativa dos 
três Reis Magos: Baltazar, Belchior e Gaspar. Estes são signos presentes em 
todos e em quaisquer grupos de folias, desde aqueles que contam com o apoio 
da Igreja Católica, até aqueles que realizam essa manifestação à revelia 
daquela. Acreditamos que o entendimento dos significados desses signos 
poderá contribuir para o fim do preconceito contra as tradições culturais de 
cunho religioso existentes na região do Vale do Guaporé. 
Palavras-chave: Folia de reis. Signos. Significados. 
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RESUMO 
 

Pequenas transformações culturais no desenvolvimento da Zona da Mata 
rondoniense é o norteador Centrais Hidroelétricas em Rondônia: Impacto 
Ambiental e o projeto deste estudo. O plano de trabalho intitulado “O Impacto 
Ambiental e as Transformações Culturais causadas pela construção das 
Pequenas Centrais Hidroelétricas na Zona da Mata Rondoniense, sub-bacia do 
Rio Branco – RO”, ora apresentado, teve por objetivo identificar as 
transformações ocorridas na Zona da Mata Rondoniense, mais especificamente 
no município de Alta Floresta do Oeste. Estas transformações são de ordem 
cultural, social e ambiental. Culturalmente, a construção dessas Pequenas 
Centrais Hidrelétricas impôs um novo ritmo de vida aos moradores da região e 
também aos indígenas da Terra Indígena Rio Branco, ribeirinhos e quilombolas. 
Com a implantação dessas PCHs, a energia tornou-se constante, o que 
possibilita novos hábitos, como uso de aparelhos eletrônicos e suprimiu hábitos 
como a pesca, em consonância aos desníveis que a abertura e o fechamento de 
comportas permitem. Socialmente, as populações locais foram atingidas pelo 
alagamento de antigas áreas tidas, popularmente, como meio para recreação. O 
meio ambiente sofreu transformações, porém, não foi possível avaliar estes 
impactos, haja vista que não tivemos acesso ao relatório de Impactos 
Ambientais que está sendo elaborado pela empresa Habitec Mott MacDonald, 
com sede no Rio de Janeiro. Até o término do relatório final do PIBIC, esse 
estudo não foi concluído. No decorrer desta pesquisa foi possível notar o quanto 
essa temática ainda é tímida e o quanto esse assunto incomoda. Como parte 
integrante do conhecimento, fizemos uma visita às PCHs Ângelo Cassol, Monte 
Belo, Alta Floresta e Rio Branco. Na PCH Cachimbo Alto não autorizaram 
entrada, pois ainda estava em fase de implosão e desvio do curso do Rio 
Branco. O resultado desta pesquisa é propriamente bibliográfico e analítico. 
Leituras a respeito de desenvolvimento sustentável e sobre História Ambiental 
perpassam todos os momentos da pesquisa. A partir da leitura de artigos, 
monografias e livros, foi possível notar que existem impactos irreversíveis que 
são causados na sociedade local, no meio ambiente e na cultura das pessoas 
que passam a fazer parte desse projeto desenvolvimentista na região da Zona 
da Mata Rondoniense. 
Palavras-chave: História Ambiental. Pequenas Centrais Hidrelétricas. Bacia do 
Rio Branco. 
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RESUMO 

 
A pesquisa tem foco em três micro/pequenas empresas situadas na cidade 
de Porto Velho. O objetivo geral é estudar modelos pró-inovação para micro 
e pequenas empresas em Porto Velho. Os objetivos específicos são estes: 
Levantar as características de três micro/pequenas empresas cujos 
gestores estejam interessados em inovação (1); analisar o cenário interno 
das empresas em estudo mediante a aplicação de ferramentas adequadas 
(2); elaborar uma proposta de inovação que atenda às características 
levantadas e analisadas (3). Apresenta o levantamento com análise das 
características dos cenários internos e externos, com base na Teoria da 
Contingência aplicando a Matriz SWOT. O problema de pesquisa é o 
seguinte: Como se caracteriza o cenário de inovação destas micro e 
pequenas empresas de Porto Velho? O suporte e embasamento teórico 
adequado foram utilizados, considerando inicialmente a interpretação a sua 
dinâmica contextualizada, análise das perspectivas dos seus gestores, e 
avaliação das mudanças requeridas em face das respectivas variáveis. As 
empresas que serviram como objeto deste estudo forneceram informações 
necessárias à construção do presente resumo e caracterização de tais 
empresas como em estágio de desenvolvimento e introdução (1); Como as 
empresas operam por meio de procedimentos não padronizados e falta de 
planejamento financeiro recorrente, geralmente ocasiona maiores riscos nas 
operações (2); Com base na análise da Matriz SWOT, foram elaboradas 
propostas de inovação aplicáveis as empresas apresentadas (3). A Teoria 
Contingencial pode ser observada em face das mudanças requeridas na 
estrutura ou cultura organizacional. Este estudo poderá ser significativo para 
empreendedores e demais interessados em inovação. 
Palavras Chave: Inovação. Empreendedorismo. Gestão. Microempresas 
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RESUMO 

 
A presente pesquisa, vinculada ao estudo da fundamentação filosófica dos 
direitos humanos do Professor Dr. Rodolfo de Freitas Jacarandá, trata-se de 
uma demonstração dos principais aspectos da teoria de justiça como 
equidade de John Rawls e da teoria das capacidades de Amartya Sen e 
Martha Nussbaum, bem como de algumas das críticas feitas a elas. 
Baseada, principalmente, no livro “Desenvolvimento como liberdade” de 
Amartya Sen, apresenta uma nova perspectiva para a avaliação do que 
seria uma sociedade justa, criada pelo filósofo indiano em virtude das 
diversas formas de desigualdade presentes no mundo atual, não obstante 
os mais variados esforços empregados para combatê-las. Para isso, traz, 
essencialmente, conceitos novos para palavras como capacidades, 
funcionamentos, liberdades e pobreza, as quais refletem uma preocupação 
maior com o indivíduo em si, com todas as suas particularidades e 
singularidades, e não apenas com os bens que lhe forem disponibilizados. 
Mais especificamente quanto à última, pobreza, expõe um novo 
entendimento, no qual uma pessoa pobre não seria mais aquela possuidora 
de uma renda baixa, e sim aquela que seria privada de alguma capacidade. 
A partir dessa mudança de perspectiva, a pesquisa visa a demonstrar, 
então, a necessidade de se pensar novas formas de implantação de 
políticas públicas, que possam, de fato, viabilizar o alcance de uma 
sociedade mais justa. Não se presta, portanto, a indicar uma fórmula 
específica para o “sucesso”, se contentando em contribuir com uma 
discussão antiga, mas necessária, acerca da luta contra as desigualdades e 
consequente busca pela justiça. 
Palavras-chave: Desenvolvimento. Pobreza. Capacidades. 
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RESUMO 

 
A Castanha-da-amazônia é conhecida e comercializada no Brasil e em 
vários outros países, contribuindo para a composição da renda familiar de 
comunidades da região norte do Brasil. Os estudos sobre a Castanha-da-
amazônia têm apresentado expressivos aumentos em termos numéricos 
nos últimos anos. Tais pesquisas abordam o tema de diferentes maneiras, 
desde uma concepção das ciências naturais, até uma noção econômica e 
social. Neste sentido, através de uma pesquisa bibliográfica e documental 
com abordagem qualitativa e um estudo exploratório-descritivo, este 
trabalho tem como objetivo identificar o acervo de pesquisa sobre a 
extração de Castanha-da-amazônia nos estados da região norte, 
organizando por município em planilhas e site do Projeto Mudança na Rota 
da Castanha-da-amazônia, contemplado pela Chamada Pública 
MCTI/CNPq/MEC/Capes Ação Transversal nº 06/2011 – Casadinho/Procad. 
Utilizou-se a análise de conteúdo e o software Atlas ti para compreender a 
essência dos trabalhos encontrados. Verificou-se a existência de 35 artigos 
científicos, 10 dissertações, 3 sites e 5 documentos técnicos que tratam do 
assunto. Os resultados indicam ainda que em 2014 a extração da 
Castanha-da-amazônia gerou R$ 79,5 milhões para a composição do PIB 
brasileiro, totalizando 37.000 toneladas de amêndoas extraídas e que os 
estados que mais contribuíram para isto são Acre, Amazonas e Pará. A 
análise permitiu identificar que os trabalhos abordam diferentes categorias 
de pesquisa, entre as quais destacam-se: socioeconomia, tecnologia 
(inovação, processo produtivo, conhecimento tradicional), políticas públicas 
e composição biológica. 
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RESUMO 

 
Este trabalho se insere no projeto “Territórios empresariais e conflitos 
socioambientais na bacia do rio Madeira”. A partir da experiência 
institucionalizada e vivida da implantação das Usinas Hidrelétricas de Santo 
Antônio e Jirau no rio Madeira (RO), a partir de 2008, nos propusemos a 
investigar os dispositivos práticos e simbólicos que se revelaram 
perversamente eficazes no rebaixamento dos padrões de proteção 
ambiental e de direitos sociais e culturais vigentes no município, Estado e 
país. Os agentes estruturadores dos “territórios empresariais” resultantes 
desses empreendimentos procuram produzir espaços funcionais, e 
consequentemente cidades funcionais. Para isso dependem de limpezas 
sociais profundas, próprias de um privatismo autoritário. A política de 
exceção permanente tornou-se cotidiana e os acordos sobre o que deve ser 
o rio e sua bacia, a cidade e seus distritos e nucleamentos ribeirinhos, são 
feitos por cima, em posição política concentrada que seja considerada 
suficiente para expressar o perfil atualizado dos processos de concentração 
econômica. Megaprojetos, como as usinas no rio Madeira, dependem de 
territórios suspensos do tempo e do espaço, ou seja, suspensos da história 
vivida em espaços significativos. Esse processo, contudo, não se dá sem 
contradições e antagonismos, seja entre os segmentos condutores da 
reestruturação espacial-social, seja entre estes e a população deslocada 
compulsoriamente, e que insiste em resgatar margens de autonomia do 
viver coletivo, a partir de repertórios comunitaristas de um passado que não 
se encerra, como é o caso da comunidade afetada do bairro Triângulo. 
Nesses termos, o conflito ambiental é posto e reposto, não como 
“obstáculo” ou “entrave”, mas como sinalização para outras formas de 
(des)envolvimento. Nossa proposição é fornecer elementos analíticos e 
espaços de reconhecimento para o (re)mapeamento de tradições e 
resistências nas novas condições colocadas pelo contínuo reescalonamento 
do espaço produzido pelos grandes projetos de infraestrutura já 
implementados e em implementação. 
Palavras-chave: Grandes Projetos de Infraestrutura. Territorialização 
Empresarial. Territórios de Exceção. 
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