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APRESENTAÇÃO 
 
 

1ª REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPq - FSL de 29 e 30 de 
Julho de 2009 - Faculdade São Lucas – Porto Velho/RO 

 
 

 

 A Direção Geral, Comitê Institucional do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC) e Direção de Pós-Graduação e 

Pesquisa da São Lucas apresentam os resumos selecionados para 

apresentação na 1ª REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPq – 

FSL, e os resumos dos projetos selecionados pelo Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, programa do CNPq do qual a FSL 

é participante.  

 

 O evento teve por objetivo a integração dos jovens cientistas e o 

incentivo à pesquisa, visando maior integração, incentivo e 

reconhecimento aos jovens iniciantes em pesquisa, premiando os 

melhores trabalhos em apresentação, em sessões conjuntas com os 

demais pesquisadores do PIBIC/CNPq – FSL no evento.  
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OBJETIVOS 

 

• Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de 

graduação, mediante sua participação em projetos de pesquisa que introduzam o 

jovem universitário no domínio do método científico.  

 

• Qualificar quadros para os programas de pós-graduação e aprimorar o processo de 

formação de profissionais para o setor produtivo.  

 

• Estimular pesquisadores a envolver estudantes de graduação no processo de 

investigação científica, otimizando a capacidade de orientação da instituição.  

 

• O CNPq considera a Iniciação Científica um programa voltado para o aluno, não 

para o pesquisador. Esta se destina a complementar o ensino de graduação 

oferecendo a milhares de alunos a oportunidade de descobrir como a ciência é 

produzida, como o conhecimento é adquirido. Esse objetivo é conseguido pela 

participação do aluno nas atividades práticas e teóricas no ambiente de pesquisa. O 

CNPq acredita que essa vivência ajudará o aluno a ver e entender o mundo sob o 

prisma da ciência. A Iniciação Científica é, em essência, um programa de 

desmistificação cultural, avesso a dogmas, destinado a esclarecer e completar a 

formação intelectual dos alunos. 

 

• Embora os alunos devam participar de pesquisa do grupo a que estão ligados e 

nele assumir tarefas específicas, em nenhuma hipótese a Iniciação Científica pode ser 

tratada como um programa destinado a prover mão-de-obra para pesquisadores ou 

grupos de pesquisa. O sentido é contrário: é o pesquisador e o seu grupo que devem 

dedicar parte de seu tempo ao ensino prático e conceitual da pesquisa ao aluno de 

graduação. Portanto, quanto mais dedicados, mais bem capacitados e mais 

experientes forem os pesquisadores, melhor para o aluno. Não será o aluno de 

Iniciação Científica quem irá fortalecer ou ajudar a desenvolver grupos de pesquisa. 

Esse é um conceito absolutamente equivocado. Pelo contrário, grupos bem formados 

de pesquisa é que poderão desenvolver o aluno.       
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ESTUDO COMPARATIVO DA HEMOSCOPIA E DA PCR PARA O DIAGNÓSTICO HUMANO 
DE MANSONELOSE (MANSONELLA OZZARDI, NEMATODA: ONCHOCERCIDAE) AO 
LONGO DO RIO PURUS, LÁBREA, AMAZONAS, BRASIL.  
 
Autores: Sergio de A Basano1, Gustavo X de Carvalho2, Priscila N A Cunha1, Juliana 
Almeida A Camargo1, Mayara Regilene Queiroz1, Fábio Storer 1, Jansen F Medeiros3, 
Guilherme M Ogawa3, Odécio Cáceres1, Luis Marcelo A Camargo1,4. 
 
1. Faculdade São Lucas- RO,2. Universidade Federal de Rondônia.3. Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia.4.Instituto de Ciências Biomédicas V – USP. 

Introdução: Mansonelose é uma helmintíase ainda pouco estudada no Brasil, porém 
muito prevalente em algumas áreas da Amazônia brasileira Objetivo: compara a 
técnica da hemoscopia em relação à técnica da PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) 
para o diagnóstico de Mansonella ozzardi. Materiais e Métodos: Foram realizados 
exames sanguíneos com punção venosa e posterior gota espessa com 3 gotas de 
sangue (60 microlitros), em pacientes voluntários, após assinatura do termo de 
consentimento. O material foi secado naturalmente e posteriormente 
desemoglobinizado, corado com azul de metileno com Panótico®, para realização de 
pesquisa de microfilárias à microscopia óptica. Para a PCR foram utilizados amostras 
de sangue venoso colhido com EDTA e os primers para M. ozzardi – MoITS2 5´- CTT 
ATC ATC AGG TGA TAT TAA TC – 3´ e 5´- CTT TTC CTC CGC TTA ATT ATA TG - 3´. As 
amostras foram analisadas em gel de agarose contendo Brometo de Etidium e as 
bandas amplificadas foram capturadas pelo Kodak Gel Logic 100 Imaging System para 
registro e documentação. Paralelamente foi usada a análise em gel de poliacrilamida 
com coloração por prata, notadamente mais sensível.Resultados: Foram colhidos 218 
exames de sangue. Destes, 97 foram examinados pela hemoscopia e pela PCR. Quando 
utilizada da hemoscopia, 12 foram positivos para M.ozzardi (12,4%).Quando 
examinado pela PCR , 85 das mesmas amostras foram positivas (87,6%).Conclusão: a 
Mansonelose é um problema de saúde pública, primeiramente pela alta prevalência 
nas populações estudadas e inexistência de uma estratégia para seu controle. Baixas 
microfilaremias devem ser responsáveis pela ocorrência de falsos-negativos quando se 
usa a hemoscopia. A PCR detectou 7,1 vezes mais casos de infecção por M.ozzardi  que 
a hemoscopia. Estudos anteriores que utilizaram a hemoscopia para medir a 
prevalência seguramente subestimaram este indicador epidemiológico. Apoio: FAPESP 
Processo 2007/00531-5 
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ESTUDO DA OCORRÊNCIA DE MANSONELOSE (MANSONELLA OZZARDI, NEMATODA: 
ONCHOCERCIDAE) NA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL, ACRE, BRASIL. 
  
Sergio de A Basano1, Juliana A A Camargo1, Maiara R Queiroz1, Tássya F Lobo1, Pedro 
Mendes1, Manuel Cesário4, Guilherme M Ogawa3, Jansen F Medeiros3, Luis Marcelo A 
Camargo2.  
 
1. Faculdade São Lucas- RO, 2. Instituto de Ciências Biomédicas V – USP, 3. Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia, 4-UNIFRAN. 
  
Introdução: Mansonelose é uma helmintíase ainda pouco estudada no Brasil. Estudos 
realizados demonstram a sua ocorrência nos estados de Roraima, Mato Grosso e 
Amazonas. Possui uma ampla distribuição no Amazonas, onde é encontrada em 
elevadas prevalências entre comunidades indígenas e ribeirinhas. O município de Assis 
Brasil, localizado as margens do Rio Acre, tributário do Rio Purus, até o momento, não 
tinha sido objeto de estudo sobre esta parasitose. Objetivo: Estudar a ocorrência de 
Mansonelose nesta população e avaliar a fauna de Simulídeos com atividade 
hematofágica. Materiais e Métodos: Foram realizados exames sanguíneos por punção 
venosa e \ ou gota espessa com 3 gotas de sangue (60 microlitros), em pacientes 
voluntários aleatoriamente da população urbana e rural. O material, após secagem 
natural, foi desemoglobinizado e fixado com metanol, corado com Giemsa, para 
realização de pesquisa de microfilárias por microscopia óptica. Resultados: Foram 
realizados 683 exames de sangue de uma população estimada de 5500 pessoas, sendo 
391 urbanos e 292 rurais com negatividade de todos os casos da população maior de 
10 anos de idade. Foi verificada a inexistência de casos de Mansonelose desta amostra 
que representou mais de 10% da população. Foram identificados 683 exemplares 
pertencentes ao gênero Cerqueirellum (Diptera, Simuliidae) até o momento. 
Conclusão: A ocorrência de mansonelose não foi verificada nesta amostra da 
população. Apoio: FAPESP Processo 2007/00531-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

10 

 

 

 
 
 
RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE A OCORRÊNCIA DE MANSONELOSE 
(MANSONELLA OZZARDI, NEMATODA: ONCHOCERCIDAE) E DE SEUS VETORES 
(SIMULÍDEOS), EM POPULAÇÃO URBANA E RIBEIRINHA DE PORTO VELHO, 
RONDÔNIA BRASIL 
 
Sergio de A Basano1, Rodolfo L Korte1, Juliana SA A Camargo1, Pedro Mendes1, 
Guilherme M Ogawa3, Jansen F Medeiros3 , Luis Marcelo A Camargo1,2. 
 
1-Faculdade São Lucas – RO.2-Instituto de Ciências Biomédicas V – USP.3-Instituto de 
Pesquisas da Amazônia – INPA. 
 
Introdução: a Mansonella ozzardi é um dos agentes etiológicos da  mansonelose, 
parasitose amplamente disseminada na Amazônia. No Brasil, até o momento, só os 
simulídeos são incriminados como vetores. Não há estudos sobre a ocorrência desta 
helmintose em Rondônia. O presente trabalho visa evidenciar a ocorrência da filariose 
em Rondônia e identificar as espécies de Simuliidae (Diptera) assinaladas como 
vetores. Material e métodos: foram abordadas as populações ribeirinhas do entorno 
de Porto Velho, baixo rio Madeira e baixo rio Machado. Foram realizados coletas de 
amostras sanguíneas e posterior esfregaço com 3 gotas de sangue (60 microlitros), em 
pacientes maior de 5 anos após assinatura de termo de consentimento. O material foi 
secado e desemoglobinado, fixado com metanol e submetido à coloração com 
Panótico® para realização de pesquisa de microfilárias a microscopia óptica. Em 
paralelo foram coletados simulídeos adultos (“landing capture”) e formas aquáticas 
para levantamento da fauna das mesmas áreas em que se colheu as amostras de 
sangue. Resultados: do total de lâminas examinadas 2.671 (1.619 do entorno de Porto 
Velho e 1.052 ribeirinhas), 100% apresentaram resultados negativos para a pesquisa 
de M. ozzardi. Foram coletados 2.285 espécimes de simulídeos com o encontro de 
espécies vetoras de M. ozzardi como: Cerqueirellum oyapockensis e Cerqueirellum sp. 
Conclusão: embora se trate de um estudo preliminar e tenham sido encontradas 
espécies com competência vetorial, não foi evidenciada a transmissão de Mansonelose 
na área estudada. A ampliação da amostra de hemoscopia e coleta de simulídeos ao 
longo do ano de 2009 devem trazer mais luz a esta questão. Apoio: FAPESP Processo 
2007/00531-5. 
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ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DA MANSONELOSE (MANSONELLA 
OZZARDI, NEMATODA: ONCHOCERCIDAE) AO LONGO DO RIO PURUS, LÁBREA, 
AMAZONAS, BRASIL. 
 
 Sergio de A Basano1, Gustavo X de Carvalho2, Juliana Almeida A Camargo1, Mayara 
Regilene Queiroz1, Fábio Storer 1, Jansen F Medeiros3, Guilherme M Ogawa3, Luis 
Marcelo A Camargo1,4. 
 
1. Faculdade São Lucas- RO,2. Universidade Federal de Rondônia.3. Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia.4.Instituto de Ciências Biomédicas V – USP. 
 
Introdução: Mansonelose é uma helmintíase ainda pouco estudada no Brasil, 
principalmente em relação a seus aspectos clínicos, com relatos datados da década de 
60 e 80, sendo sua patogenicidade questionada por vários autores. Objetivo: Estudar 
os aspectos clínicos dos pacientes com microfilaremia positiva, correlacionando-a com 
sinais e sintomas concomitantes. Materiais e métodos: Foram realizados exames 
sanguíneos com punção venosa e posterior gota espessa com 3 gotas de sangue (60 
microlitros), em pacientes voluntários, após assinatura do termo de consentimento. O 
material foi secado naturalmente e posteriormente desemoglobinado, corado com 
azul de metileno com Panótico®, para realização de pesquisa de microfilárias a 
microscopia óptica. Posteriormente foi realizado o preenchimento de ficha clínica dos 
casos positivos e de casos pareados negativos de forma duplo-cega. Após a avaliação 
clínica os resultados foram entregue aos pacientes e tratados. Resultados: Foram 
realizados 218 exames de sangue com positividade em 36 casos (16,51%) exames, 
apresentando 31,64 microfilárias/campo em média por paciente, distribuídos em 
61,3% homens, 38,7% mulheres, com distribuição por idade de 9,67% de10-20 anos, 
29,03% de 21-30 anos, 6,45% de 31-40 anos, 22,60% de 41-50 anos, 32,25% acima de 
50 anos. Observou-se como principal atividade ocupacional a agricultura nas praias do 
Purus 84%, com tempo médio de residência de 19,6 anos e idade média 41,9 anos. Foi 
verificada a inexistência de sintomas específicos, não sendo observados os sintomas 
relatados nos trabalhos anteriores como: artralgia, cefaléia, adenite, dermatites e 
parestesias (“frieza”) em membros inferiores (Tabela 1).  
 
TABELA 1 
 

SINTOMAS POSITIVO  NEGATIVO 

ARTRALGIA 9 (29%) 22 (58%) 

CEFALÉIA 13 (42%) 20 (53%) 

ADENITE 0 (0%) 1 (2,7%) 

DERMATITES 8 (26%) 7 (18,4%) 

FRIEZA 4 (13%) 12 (32%) 
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Conclusão: Embora trate-se de um estudo preliminar com poucos casos, pode-se 
considerar que a Mansonelose é um problema de saúde pública, primeiramente pela 
alta prevalência, pelas dúvidas em relação a sua patogenicidade e pelas contradições 
em seu tratamento. A ampliação da amostra, prevista neste estudo, permitirá obter 
maiores conclusões sobre o assunto. Apoio: FAPESP Processo 2007/00531-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

13 

 

 

 
 
ESTUDO DA OCORRÊNCIA DE FILARIOSE BANCROFTIANA EM BAIRROS RIBEIRINHOS 
DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL. 
 
 Rodolfo L Korte1 2 , Célia GC Pereira2,  Beatriz CC Santos2 M  ², Kaluan O Costa2 ,Dilene 
MB Silva2, Juliana SAA Camargo2 , Walkyria R Ramos1, Suzana N Velasques1,  Érika M 
Carvalho2, Rafael Vital Santos3, Gilberto Fontes3, Eliana M Rocha3,Luis M A Camargo.1,2  

   

1-Instituto de Ciências Biomédicas 5 USP Monte Negro – RO, 2-Faculdade São Lucas - 
Porto Velho, 3-Universidade Federal de Alagoas 
 
 
Introdução: Porto Velho nunca constou como área de ocorrência de transmissão ativa 
de filariose bancroftiana no Brasil, ao contrário de outras cidades amazônicas como 
Manaus e Belém que já foram focos de transmissão. O único estudo relatado sobre a 
prevalência de filariose bancroftiana em Rondônia, data de 1953, por RACHOU, sendo 
que todos os 6 casos encontrados eram alóctones. Objetivos: a) determinar a 
ocorrência de filariose bancroftiana em Porto Velho, b) determinar a infecção natural 
de mosquitos da espécie Culex quinquefasciatus  em Porto Velho-RO, utilizando a 
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) Materiais e Métodos: a) Humanos: pesquisa 
hemoscópica pelo método da gota espessa, coletada das 22 horas à 01 hora, nas 
populações de área de risco de filariose, estudantil e universitária da cidade de Porto 
Velho, b) mosquito: pesquisa de vetores com a captura em áreas de risco, com 
determinação da infecção dos mosquitos por Wuchereria bancrofti pela PCR, com 
capturas por xenomonitoramento das 07 às 10 horas. Resultados: até a presente data 
foi realizada hemoscopia em 1.619 pacientes, não sendo encontrado paciente 
portador de filariose. Na pesquisa de vetores foram capturados e já processados pelo 
método do PCR 1.345 fêmeas de mosquitos, sendo 1.291 Culex quinquefasciatus, 42 
Aedes aegypt  e 2 do gênero Anopheles, não sendo encontrado Culex sp. positivo. 
Conclusão: pelos dados apresentados, ainda não podemos afirmar ou descartar a 
ocorrência de filariose bancroftiana na cidade de Porto Velho. As pesquisas ainda 
estão em curso e pretender-se estudar mais 2.000 habitantes entre estudantes 
noturnos e habitantes dos bairros ribeirinhos e 3.000 mosquitos de bairros ribeirinhos. 
Apoio: Projeto FAPESP 2007/00848-9 
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ESTUDO DA OCORRÊNCIA DE FILARIOSE BANCROFTIANA NO MUNICÍPIO DE 
GUAJARÁ MIRIM, RONDÔNIA, BRASIL 
 
Rodolfo L Korte1 2, Kaluan O Costa2,  Célia G C Pereira², Beatriz C C Santos ², J A A 
Camargo 2, Rafael Vital Santos 3, Gilberto Fontes3, Eliana M Rocha3, Luís M A Camargo1  

 

1-Instituto de Ciências Biomédicas 5 USP Monte Negro – RO, 2-Faculdade São Lucas - 
Porto Velho, 3-Universidade Federal de Alagoas 
 
Introdução: Guajará-Mirim (RO), nunca constou como área de ocorrência de 
transmissão ativa de filariose bancroftiana no Brasil, ao contrário de outras cidades 
amazônicas como Manaus e Belém que já foram focos de transmissão. O único estudo 
relatado sobre a prevalência de filariose bancroftiana em Rondônia na região de 
Guajará-Mirim, data de 1953, por RACHOU, sendo que o único caso encontrado era 
alóctone. Objetivos: a-) verificar a ocorrência de filariose bancroftiana em Guajará 
Mirim, b-) determinar a infecção natural de mosquitos da espécie Culex 
quinquefasciatus por W. bancrofti em Guajará Mirim-RO, utilizando a Reação em 
Cadeia da Polimerase (PCR)  Materiais e Métodos: a-) em humanos: pesquisa 
hemoscópica  pelo método da gota espessa, na população de área de risco da cidade 
de Guajará Mirim, coletada das 22 horas às 01 hora. b-) em mosquitos: captura de 
mosquitos por xenomonitoramento nas áreas de risco das 07 às 10 horas e 
determinação da infecção dos mosquitos por W. bancrofti pela técnica da PCR. 
Resultados: até a presente data foram realizadas pesquisas hemoscópicas em 169 
pacientes no Bairro Triângulo (de um total de 320 pessoas residentes), não sendo 
encontrado paciente portador de filariose. Na pesquisa de vetores foram capturados e 
já processados pelo método da PCR um total de 299 mosquitos fêmeas, sendo 281 
Culex quinquefasciatus  e  todos negativos. Conclusão: pelos dados apresentados, 
podemos afirmar,  até o momento, que não há a ocorrência de filariose bancroftiana 
na cidade de Guajará Mirim. O estudo deve-se ampliar para a abordagem de 1.000 
habitantes, incluindo outros bairros e a captura de 3.000 mosquitos. Apoio: FAPESP 
2007/00848-9 
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BIOTIVIDADE DO ÓLEO ESSENCIAL DE FOLHAS DE Schinus terebinthifolius RAaddi 
SOBRE Acanthoscelides obtectus (Say, 1831) E Zabrotes subfasciatus (Boheman, 
1883) (COLEOPTERA: BRUCHIDAE). 
 

SILVA, Andrina Guimarães1*; SANTOS, Mauricio Reginaldo Alves dos 2;3; LIMA, Renato 
Abreu 1; SOUZA, Ana Cristina Ramos de2 & FERNANDES, Cleberson de Freitas 3. 
 
1Estudantes de Ciências Biológicas – Faculdade São Lucas; 
2Docentes do curso de Ciências Biológicas – Faculdade São Lucas; 
3Pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 
 
INTRODUÇÃO:Os danos causados por insetos ao grão de feijão reduzem a qualidade 
do mesmo, afetando a sua aparência, palatabilidade e aceitabilidade pelo consumidor. 
Os grãos carunchados podem tornar-se imprestáveis para o consumo devido ao mau 
aspecto, mau cheiro e alteração do sabor. As espécies A. obtectus S. e Z. subfasciatus 
B. conhecidos como carunchos-do-feijão, são as principais pragas do feijão 
armazenado, causando grandes perdas qualitativas e quantitativas em grãos e 
sementes, especialmente nas regiões mais quentes do mundo. O caruncho A. obtectus 
S. é a principal praga do grão de feijão armazenado nas regiões temperadas, com 
altitude em torno de 1.500 m, e ataca o mesmo, abrindo galerias nos grãos, o que 
pode provocar a destruição completa dos mesmos, além da depreciação comercial do 
produto. Já Z. subfasciatus B. é originária das regiões tropicais e subtropicais das 
Américas Central e do Sul. S. terebinthifolius R. é uma Anacardiaceae, árvore com 
porte médio, que ocorre desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, em 
várias formações vegetais, sendo mais comum em beiras de rios. A aroeira vermelha 
possui importância comercial por se tratar de uma planta com propriedades 
medicinais, fitoquímicas, antiinflamatórias, antimicrobianas e cicatrizantes. Neste 
trabalho, testou-se a atividade inseticida do óleo essencial de S. terebinthifolius contra 
insetos importantes para a agricultura, no intuito de contribuir com as práticas de 
manejo de pragas de forma sustentável. METODOLOGIA: No Laboratório de 
Entomologia da Embrapa Rondônia. A criação era mantida em potes de plástico de 2,5 
kg, com gargalo vedado com tela de filó, contendo 1,0 kg de feijão, sendo que a cada 
90 dias o material era trocado, retirando-se insetos adultos para iniciar a infestação em 
novos potes. O óleo foi diluído em acetona, nas diluições 10-2; 10-3; 10-4; 10-5; 10-6; 10-7 
e 10-8 (v/v). Adicionou-se 1,0 mL destas soluções a placas de Petri de 9,0 cm de 
diâmetro, contendo papel de filtro, utilizando-se a mesma quantidade de acetona 
pura. Após evaporação da acetona, foram colocados cinco insetos por placa, em 
quatro repetições, em delineamento inteiramente casualizado, avaliando-se a 
mortalidade dos insetos durante as 24 e 48 horas seguintes. Na avaliação da 
mortalidade dos insetos, consideraram-se vivos todos os insetos que moviam qualquer 
parte do corpo, mesmo aqueles que só se moviam lentamente, quando estimulados. 
Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 
de Tukey. RESULTADOS: Observou-se 20% de mortalidade de A. obtectus no controle, 
e obteve-se 10% de mortalidade nas diluições 10-2; 10-3; 10-4 e 10-5 após 24 horas. Após 
48 horas, a mortalidade aumentou para 30% no controle e também atingiu 100% nas 
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diluições 10-6 e 10-7. Com relação a Z. subfasciatus, apenas as diluições 10-2 e 10-3 
provocaram 100% de mortalidade, após 24 e 48 horas. No controle, obteve-se 15 e 
25% de mortalidade, após 24 e 48 horas, respectivamente. 

PALAVRAS-CHAVE: Aroeira vermelha. Inseticidas naturais. Controle biológico. 
E-MAIL PARA CORRESPONDÊNCIA: andrinagsilva@gmail.com 
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RESULTADOS PARCIAIS DO LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DE PLANTAS RUDERAIS E 
SEU POTENCIAL ECONOMICO EM 4 ÁREAS DA CIDADE DE PORTO VELHO - 
RONDÔNIA. 
 
SOUZA, Ana Cristina Ramos de1; BARROS, Joelson de Oliveira2; BENDER, Lígia Mendes 
dos Santos2; CUNHA, Priscila Naiara A.2; LOPES, Raimunda Herculano2; MONTEIRO, 
Sérgio Augusto da S.2. 
 
1 Curadora do Herbário Dr. Ary Tupinambá P. Pinheiro - FSL  
2 Acadêmicos de Biologia da FSL,  
Rua Alexandre Guimarães, nº 1927, Bairro Areal, CEP.: 76.814-760. 

 
1. INTRODUÇÃO: As ruderais são plantas que acompanham o homem e que se 
desenvolvem onde quer que ele se estabeleça. Estas plantas são também chamadas de 
atropocóricas, antropófitas ou popularmente de “mato”, surgindo em lugares 
abandonados, assumindo aspecto de pioneiras ou colonizadoras que chegam primeiro 
em áreas novas, dunas, leitos dos rios abandonados, etc.. As arvenses são as espécies 
que infestam culturas agrícolas e as pastagens. E as viárias germinam ao longo das 
estradas. Muitas plantas ruderais escondem relevante importância econômica, e 
muitos autores argumentam que estas plantas não deveriam ser consideradas como 
invasoras ou daninhas porque cerca de 85% das espécies apresentam alguma 
utilização, revelando-se muito úteis na produção de alimentos, óleos, fármacos, 
pesticidas, perfumes e muitos outros produtos importantes à sociedade industrial. 
Mais do que danos, as ruderais apresentam grande importância econômica e 
excelente alternativa para geração de emprego e renda em pequenas áreas já 
desmatadas, contribuindo para a preservação da floresta amazônica. Essa pesquisa 
teve como objetivo geral o levantamento florístico de plantas ruderais e seu potencial 
econômico em quatro áreas de Porto Velho-RO. 2. METODOLOGIA: Foram coletadas 
plantas em estado reprodutivo em 4 áreas ruderais de Porto Velho, correspondendo as 
áreas e entorno da Igreja de Santo Antônio (a oeste), Comunidade Santa Marcelina (a 
leste), Faculdade São Lucas (centro-sul) e Parque Circuíto (ao norte). Em campo foram 
coletadas 4 amostras de cada planta, em estágio reprodutivo de indivíduos arbustivos 
e herbáceos, bem como epífitos, trepadores e rastejantes. Em seguida foram 
prensadas e passaram pelo processo de desidratação em estufa. As descrições e 
identificações das espécies foram feitas no herbário da Faculdade São Lucas através de 
bibliografia especializada, por comparação com exsicatas existentes no acervo do 
herbário ou por chaves de identificação, que foram incorporadas ao acervo do 
herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da FSL. O levantamento do potencial de 
utilização foi realizado através de consultas à bibliografias especializadas. 4. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram coletados 251 espécimes em estado reprodutivo, 
sendo que já foram identificados 106 a nível específico, 42 apenas em gênero, 83 
descrita até o momento em família e 20 ainda não foram identificadas. As 106 plantas 
classificadas a nível específico distribuem-se em 29 famílias, sendo as de maior 
ocorrência: Euphobiaceae (15), Verbenaceae (13), Fabaceae (11), Amaranthaceae (8) e 
Asteraceae e Solanaceae (7). Na família Euphorbiaceae as espécies Chamaesyce hirta 
(L.) Mill (Erva-de-santa-luzia), Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small (Burra-leiteira) e 
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Chamaesyce próstata (Aiton) Small (Quebra-pedra-rasteiro), apresentaram maior 
incidência. Nas Verbenaceas as maiores incidências ocorreram nas espécies 
Stachytarpheta Cayennensis (Rich.)Vahl. (Gervão); Priva bahiense DC. (carrapicho) e as 
Lantanas camara L. e Lantana trifolia L. Na Fabaceae as espécies Senna occidentalis (L.) 
Link (Fedegoso) e Chamaecrista nictitans (Collad.) H. S. Irwin & Barneby (Peninha). De 
acordo com a literatura científica destas, 106 espécimes, um total de 93 espécimes 
apresentou propriedades fitoterápicas, 15 espécimes fitoquímicas, 10 possuem 
importância ornamental, 9 com importância ecológica e 5 são consideradas 
alimentícia. Com isso, comprovou-se que as plantas ruderais apresentam grande 
potencial econômico. 
 
Palavras-chave: Ruderais, Florística, Fitoterápicas 
 
raimunda_her@hotmail.com 
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SIMULIDOFAUNA DE RONDÔNIA: LISTA PRELIMINAR DE ESPÉCIES 
 
Crisvaldo C Silva1 Felipe A C Pessoa2 Jansen F Medeiros3, Fernanda Peres4, Sergio A 
Basano1, Luís Marcelo A Camargo1,5  

 

1-Faculdade São Lucas, 2- Fiocruz-AM, 3 -, INPA, 4-UNIR e 5-ICB5/USP 
 
 
Devido à ocorrência de filarioses endêmicas na região norte brasileira, como 
oncocercose e mansonelose, levantamentos da fauna de simulídeos nos estados do 
Pará, Amazonas e Roraima tem sido feitos desde meados do século passado. Devido a 
ausência de notificações dessas filárias em Rondônia , o estado tem sido negligenciado 
quanto a levantamentos mais sistemáticos da simulidofauna. No momento, estão 
sendo realizadas coletas em várias regiões do estado, para se ter um levantamento 
completo da simulidofauna local. As coletas foram feitas até agora nos municípios de 
Monte Negro, Machadinho D’Oeste e Porto Velho, nas comunidades do baixo rio 
Madeira (São Carlos, Santa Catarina e Calama, comunidade Gleba - rio Preto) e no rio 
Machado (igarapé do Baiano, Praia do rio Machado e praia do Jamarizinho). Foram 
coletados imaturos em criadouros em substratos rochosos, folhas e galhos caídos, 
macrófitas, e adultos ao pouso em pesquisadores quando coletados os imaturos na 
beira dos cursos de água. Resultado: Até o momento, foram coletados oito gêneros, 
distribuídos em 14 espécies: Kempsimulium simplicicolor, Inequalium subnigrum, 
Ectmnaspis rorotaense, E. perflava, Coscaroniellum cauchense, C. quadrifidum, C. 
ulyssesi, C. goeldii, Psaroniocompsa minuscula, Cerqueirellum argentiscutum, C. 
oyapockense, Chirostilbia pertinax, Notolepria exiguua, Shelleyllum siolii. Destas, C. 
oyapockense, C. argentiscutum, K. simplicicolor, C. pertinax e N. exiguua são 
antropofílicas, e com exceção de K. simplicicolor, já foram incriminadas em outros 
estados brasileiros como transmissores de filarioses. São feitas novas ocorrências: E. 
rorotaense, C. cauchense, C. ulyssesi, e N. exiguua. Processo Fapesp 2007/00531-5 
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FAUNA DE FLEBOTOMÍNEOS DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO, ESTADO DO 
RONDÔNIA, BRASIL 

Suzane N Velasques1, Walkyria R Ramos1, Francisco Neudo R Chaves2, Carolina BG 
Teles1, Janaína S Vera2, Fernanda Silva2, Ruy A  Freitas3, Felipe Arley C Pessoa3 Aldina M 
P Barral4, Luís Marcelo A Camargo1 

1. Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, Sub-Unidade de Monte 
Negro, RO; 2. Faculdade São Lucas-RO, 3. INPA, Manaus, AM. , 4-FIOCRUZ,BA. 

Monte Negro localizado cerca de 250 km a sudoeste de Porto Velho, entre 10o 15’ 
43.4 “latitude sul e 63o 17’ 49.2” longitude oeste, constitui uma antiga área de 
transmissão de LTA no estado de Rondônia. O presente trabalho teve como objetivo 
listar as espécies de flebotomíneos que ocorrem nessa região do estado de Rondônia, 
Brasil. As capturas através de armadilhas luminosas do tipo CDC foram efetuadas no 
período de agosto de 2006 a março de 2008, em diferentes estações do ano, 
simultaneamente, em 9 localidades diferentes e em três sítios de coleta: 
intradomicílio, peridomicílio e extradomícilio. Para a identificação dos flebotomíneos 
segundo a classificação de Young & Duncan (1994). Foram capturados 821 espécimes 
de 49 espécies distintas, entre as quais duas do gênero Brumptomyia e 47 do gênero 
Lutzomyia, distribuídas nos seguintes subgêneros: Evandromyia (1), Lutzomyia (3), 
Micropygomyia (1), Nyssomyia (5), Pressatia (1), Psathyromyia (5), Psychodopygus (8), 
Sciopemyia (2), Trichophoromyia (5), e Viannamyia (1), além dos grupos: Aragaoi (4), 
Migonei (5), Oswaldoi (1), Saulensis (2), Verrucarum (2), e uma espécie não-agrupada. 
Evidencia-se, portanto, uma rica e diversificada fauna, com algumas espécies 
registradas pela primeira vez em Rondônia, como: B. brumpti, L. tarapacaensis, L. 
melloi, L. lenti e L. clitella. Mais de 35% (292) espécimes capturados foram de L. 
acanthopharynx que não é uma espécie antropofílica, seguida de L. whitmani com 75 
espécimes (9%), reconhecidamente um potencial vetor de LTA no Norte e Nordeste do 
Brasil e provavelmente esteja implicada no ciclo de transmissão de leishmaniose ao 
homem da zona rural e periférica de Monte Negro.  Estudos complementares pela 
técnica da PCR para identificar espécies envolvidas na transmissão estão em 
andamento As informações disponíveis são importantes para se conhecer melhor o 
papel dos vetores na transmissão do parasita Leishmania ao homem. Apoio 
Financeiro: FINEP 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: BOTÂNICA 
LEVANTAMENTO DA FAMÍLIA SOLANACEAE NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO 
LIMA, Renato Abreu1*; PIRES, Laiza Sabrina dos Santos1; HERNANDEZ, Anselmo Enrique 
Ferrer2; SOUZA, Ana Cristina Ramos de2 & AGRA, Maria de Fátima3 

 

1Estudantes de Ciências Biológicas – Faculdade São Lucas; 
2Docentes do curso de Ciências Biológicas – Faculdade São Lucas; 
3Pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 
 
 
INTRODUÇÃO: Solanaceae é uma das maiores e mais complexas famílias dentre as 
Angiospermas, com ampla distribuição em todos os continentes, concentrada na 
região neotropical, incluindo cerca de 150 gêneros e 3.000 espécies. No Brasil ocorrem 
50 gêneros e 350 espécies, sendo Solanum o mais rico e com ampla distribuição. Os 
representantes desta família englobam as ervas, arbustos ou pequenas árvores. A 
família possui o seu centro de diversidade na América do Sul, que também é o centro 
de endemismo do grupo. Pertencem a esta família diversas plantas de interesse 
econômico, utilizadas na alimentação, como o tomate (Solanum lycorpersicum L.), a 
batata (Solanum tuberosum L.), o fumo (Nicotiana tabacum L.), a berinjela (Solanum 
melongena L.) e o jiló (Solanum gilo R.). Embora o Brasil seja reconhecido como um 
dos centros de diversidade e endemismo da família Solanaceae, as informações sobre 
sua diversidade são pouco conhecidas. Contudo, o presente trabalho teve como 
objetivo realizar um levantamento da família Solanaceae, inexistente até o momento, 
enfocando principalmente o gênero Solanum, este escolhido por estar bem 
representado na região e pelo valor ornamental e fitoquímico de várias de suas 
espécies, considerando a imensa biodiversidade vegetal da Floresta Amazônica. 
METODOLOGIA: Porto Velho é a capital do estado de Rondônia e o maior município, 
tanto em extensão territorial quanto em população, possuindo uma área de 34.068,50 
km2. Está situada entre 08º45’-43’’S e 63º54’14’’O. As coletas da família Solanaceae 
foram efetuadas de Agosto de 2008 a Julho de 2009, realizadas com duração de dois a 
três dias a cada coleta, em intervalos de 15 dias, totalizando 54 coletas. Os espécimes 
em fase de floração e frutificação foram coletados e acondicionados em sacos plásticos 
nas avenidas, ruas, praças públicas, igarapés, rodovias federais e nos bairros de Porto 
Velho. Após cada coleta, os materiais foram conduzidos ao Laboratório de Botânica da 
Faculdade São Lucas, na qual, passavam pelo processo de herborização e prensagem. A 
cada coleta realizada, o material botânico era identificado com número, data e local da 
coleta, além do nome do coletor. Os espécimes foram identificados através de 
bibliografia especializada e de comparações com exsicatas depositadas no Herbário Dr. 
Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas em Porto Velho-RO, e dos 
Herbários virtuais do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro e do 
Jardim Botânico de Nova York. RESULTADOS: A flora estudada no município de Porto 
Velho apresentou as seguintes espécies da família Solanaceae: S. crinitum Lam., S. 
rugosum D., S. lycopersicum L., S. mauritianum Scop., S. grandiflorum R., S. nigrum L., 
S. americanum Mill., S. acanthodes Hook., S. jamaicense Mill., S. stramonifolium Jacq., 
S. viarum D., S. lycocarpum St., S. sisymbriifololium Lam. S. apressum L.; S. paniculatum 
L., e Solanum monachopyllum D., totalizando 16 espécies, sendo que estes dois 
últimos, registrados pela primeira vez no estado, não existindo nenhum registro de 
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coletas efetuadas nos Herbários. Além disso, os registros das localizações dessas 
últimas espécies coletadas, conforme consta no Herbário Virtual Jardim Botânico de 
Nova York foram o estado do Pará, Amazonas e Roraima. Outros 14 espécimes ainda 
estão sendo identificados em nível de espécie. Com base nos resultados obtidos, 
notou-se uma rica diversidade do gênero Solanum no município de Porto Velho, 
contribuindo para a flora estudada, sendo esta rica nas espécies encontradas, quando 
comparada com outras regiões. 
 
INSTITUIÇÕES DE FOMENTO 
Ao CNPq pela concessão de bolsa de iniciação científica. 
PALAVRAS-CHAVE 
Diversidade. Solanaceae. Floresta Amazônica. 
E-MAIL PARA CORRESPONDÊNCIA: abo295@hotmail.com 
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LEVANTAMENTO DA FAMÍLIA SOLANACEAE EM CANDEIAS DO JAMARI – RONDÔNIA 
 
Laiza Sabrina dos Santos Pires¹; Renato Abreu Lima¹; Anselmo Ferrer Hernández²;Ana 
Cristina Ramos de Souza³ 
¹Acadêmicos de Ciências Biológicas da Faculdade São Lucas; 
²Orientador e docente da Faculdade São Lucas 
³Curadora do herbário da Faculdade São Lucas 
 
A família Solanaceae L. possui cerca de 90 a 96 gêneros e 2.300 espécies, com maior 
centro de dispersão na Austrália, América Central e do Sul, amplamente distribuídas 
nos trópicos e regiões temperadas, o que coloca a família como uma das maiores 
espécies das angiospermas. No Brasil ocorrem 28 gêneros e cerca de 450 espécies 
nativas. São geralmente arbustivas ou herbáceas, com folhas alternas e flores 
regulares. É também reconhecida pelos alcalóides tóxicos comumente encontrados 
tanto nos órgãos vegetativos como em seus frutos. O gênero Solanum é o mais 
representativo da família Solanaceae e consiste de cerca de 1.500 espécies perenes, 
arbustos, árvores e trepadoras, sendo um dos mais numerosos do mundo. O objetivo 
foi o levantamento das espécies da família Solanaceae encontradas na área do 
município de Candeias do Jamari em Rondônia, considerando a imensa biodiversidade 
vegetal da Floresta Amazônica através de espécies nativas produtoras de substâncias 
bioativas. A pesquisa de campo foi realizada com a participação de pessoas que detêm 
o conhecimento da utilização das plantas, com a aplicação de questionários para 
obtenção das informações e coleta do material botânico. Os materiais coletados foram 
conduzidos ao Laboratório de Botânica da Faculdade São Lucas, em Porto Velho – RO, 
onde passou pelo procedimento de prensagem, secagem e identificados todo o 
material coletado constam em uma caderneta de campo de dados como: número de 
coleta, data, local e nome do coletor. O material foi descrito taxonomicamente com 
auxílio de lupa esterioscópica e de literatura especializada, e por comparação com 
material do acervo já identificado. Após a identificação o material, foi incorporado ao 
acervo do Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas (HFSL). 
Em laboratório, foram identificadas as classes de substâncias fixas e voláteis presentes 
em todas as espécies coletadas, sendo determinada à constituição química dos 
extratos e óleos essenciais. Os materiais que foram utilizados para isolamento dos 
princípios ativos foram: Bico de Bunsen; tripé para tela de amianto; tela de 
amianto;termômetros; balança analítica; balança de precisão; estufa comum; geladeira 
para armazenamento; erlenmeyers e bureta. Como resultado sobre a família botânica 
Solanaceae no Município de Candeias do Jamari – RO foram constatadas sobre as 
espécies de Solanum, 07 espécies coletadas sendo as seguintes: Solanum lycorpesicum 
L., Solanum crinitum Lam., Solanum rugosum Dunal., Solanum acanthodes Hook., 
Solanum stramonifolium Jacq., Solanum jamicense Mill., Solanum subinerme Jacq., 
predominantes no local. Com este levantamento, permitiu-se concluir a imensa 
biodiversidade do gênero Solanum em Candeias do Jamari – Rondônia, abrindo novas 
oportunidades para que sejam feitas pesquisas abrangendo a ocorrência desta família.   
 
PIBIC CNPq Faculdade São Lucas 
Palavras-chave: Solanaceae, exsicatas, Solanum.  
laiza_sabrina@hotmail.com 
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LEVANTAMENTO DAS PRINCIPAIS DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO LIXO AOS 
MORADORES DA COMUNIDADE VILA PRINCESA EM PORTO VELHO-RO 
 
COSTA, LIDIANE SANTANA1; PEREIRA, ANTÔNIO ALMEIDA2 

 
1Estudante de Ciências Biológicas – Faculdade São Lucas 
2Orientador e professor da Faculdade São Lucas 
 
Os resíduos sólidos urbanos é atualmente um dos maiores problemas nos centros 
urbanos, tendo em vista a destinação final do lixo em locais inadequados, como os 
“lixões”. Esses resíduos quando dispostos em locais inadequados a céu aberto, sem 
nenhum tipo de tratamento, provocam danos ambientais como: poluição do solo, da 
água, concentração de materiais não-orgânicos e proliferação de insetos e germes, que 
são responsáveis diretos pela disseminação de doenças, bem como a sociedade que 
sobrevive do lixo para fonte de renda, seu sustento e alimento de suas famílias. Neste 
contexto e levando em consideração o alto índice de exclusão social evidenciada no 
Brasil, esses moradores que vivem e sobrevivem nesses locais da segregação e coleta 
de materiais recicláveis oriundas do lixo realizados em sua grande maioria em “lixões” 
espalhados pelos municípios brasileiros, está mais suscetível em adquirir doenças, 
problemas de saúde e riscos de vida, devido às más condições de trabalho e da 
disposição inadequada desses resíduos. Este estudo descreve as dificuldades de 
trabalho vivenciadas por um grupo de catadores (moradores) de lixo aproveitável que 
residem na Comunidade de Vila Princesa em Porto Velho - Rondônia, e que trabalham 
no lixão municipal localizado na comunidade. Desse modo, esta pesquisa tem por 
objetivo fazer um levantamento das principais doenças transmitidas pelo lixo à esses 
catadores de material reciclável. Para tal estudo, foi realizada uma pesquisa de campo 
com 63 famílias com a elaboração de questionários com perguntas abertas e fechadas, 
além de informações adicionais anotada pela pesquisadora durante a pesquisa com as 
famílias; foram feitos levantamentos de dados coletados em repartições municipais 
para um melhor aprimoramento e veracidade no intuito de absorver informações 
relacionadas às doenças já ocasionadas aos moradores da comunidade e questão do 
lixo na capital. Os resultados obtidos evidenciaram uma atividade perigosa e insalubre, 
embora muitas vezes, se constitua a única forma de sobrevivência para um grande 
número de pessoas. Os dados coletados revelaram ainda, as doenças já ocorridas aos 
moradores devido ao manuseio e contato com o esses resíduos, bem como, as 
estratégias defensivas utilizadas por eles durante o trabalho, no intuito de minimizar e 
acobertar os riscos presentes no ambiente da catação do lixo, visando com isso, dar 
continuidade à sua rotina de trabalho. 
Palavras-chave: Comunidade Vila Princesa. Lixão municipal. Doenças. 
E-mail: lidiansun@hotmail.com 
 




