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Nº de
Ordem

Orientadores Título Projeto Orientandos Plano de Trabalho

1. Adriana Cristina 
da Silva Nunes

Dra.

Bioprospecção  de  microbiotas  em  solo
de  sítio  arqueológico  da  Vila  de  Santo
Antônio e da bacia do rio São Francisco.

Darlan  Batalha
Sampaio

Aplicação  e  análise  do  método  de  extração  de
DNA/Qiagen em solo da bacia do rio São Francisco para
verificação do Bacillus thuringiensis. 

2.
Ailton Marcolino 
Liberato Dr.

Estudo  de  eventos  climáticos  extremos
na Amazônia Ocidental.

Paula Duarte 
Silva Miotti

Análise da anomalia de chuva em Rondônia e cotas no rio
Madeira. 

3.
Alex Mota dos 
Santos

Dr.
Cartografia  indígena,  mapeamento
participativo  uso  e  ensino  de
geotecnologias.

Jessica Maiara 
Alves Lopes

Análise multitemporal dos usos da terra ao longo da BR
421 e as influências sobre as Terras Indígenas Karipuna,
Uru Eu Wau Wau Wau, Igarapé Ribeirão e Igarapé Lage. 

4.
Ana Lucy 
Caproni Dra.

Fungos  micorrízicos  arbusculares  e
interações  microbianas  em lavouras  de
cafeeiros  (coffea  canephora)  na
Amazônia.

Marcela  Rapo
Guacama de Lima

Esporos de fungos micorrízicos arbusculares nas plantas
das entrelinhas do cafeeiro.

Iraildes  Moreira
Da Silva Azevedo

Presença de hifas de fungos micorrízicos arbusculares em
raízes de cafeeiro no Estado de Rondônia. 

Processo da cadeia produtiva do babaçu:
Uma  oportunidade  de  desenvolvimento
sustentável  na  Reserva  Extrativista  Rio
Ouro Preto (RESEX).

Leidiana  Batista
Souza

Processo  da  cadeia  produtiva  do  babaçu:  Uma
oportunidade de desenvolvimento sustentável na Reserva
Extrativista Rio Ouro Preto (RESEX).



5.
Anna Frida 
Hatsue Modro Dra.

Apicultura como estratégia agroecológica
para  diversificação  econômica  na
agricultura  familiar  da  Zona  da  Mata
Rondoniense.

Ana Paula 
Dazalen

Origem  Botânica  do  mel  produzido  na  Zona  da  Mata
Rondoniense.

Scheila Cristiana 
Biazatti

Caracterização dos tipos polínicos de espécies vegetais da
Zona da Mata Rondoniense. 

Cemilla Cristina 
Alves do Carmo

Coleta  e identificação de  espécies  vegetais  em floração
encontrados na Zona da Mata Rondoniense.

Eliziani Tosta 
Moreira

Levantamento  de  visitantes  florais  de  espécies  vegetais
encontradas na Zona da Mata Rondoniense.

6.
Anderson 
Cristian 
Bergamin 

Dr.
Compactação  do  solo  e  suas  relações
com  o  crescimento  radicular  e  massa
seca de culturas de cobertura. 

Eduardo 
Povodeniaki 
Pagnussat

Atributos  físicos  de  um  Latossolo  sob  compactação
induzida e culturas de cobertura. 

Paulo Henrique 
Andrade Silva

Fitomassa de culturas de cobertura em solo compactado.

João Vitor Zani 
Furlan

Crescimento  radicular  de  culturas  de  cobertura  em solo
compactado.

7.
Angelo Gilberto 
Manzatto Dr.

Biodiversidade e bioprospeccão na 
Amazônia Sul-Ocidental: subsídios para 
inserção em cadeias produtivas do 
conhecimento.

Guilherme 
Sampaio Cabral

Assembleias de epífitas e hemiepífitas no interflúvio Purus-
Madeira:  Efeito  de  variáveis  ambientais  no  gradiente
vertical da floresta.

8.
Beatriz  Machado
Gomes 

Dra.
Estudo  da  contribuição  das  interações
entre os ambientes terrestres e aquáticos
no ciclo do carbono. 

Thandy Junior da 
Silva Pinto

Análise do fluxo de CO2 na interface ar-água com câmara
flutuante no rio Machado – RO. 

9. Bruna  Rafaela
Caetano Nunes

Dra.

Variabilidade  genética  do  pirarucu
(arapaima  gigas,  osteoglossiformes,
arapaimatidae),  na  região  central  do
Estado de Rondônia. 

Thalitta Silva Cota
Variabilidade  genética  do  pirarucu  em  pisciculturas  da
região  central  de  Rondônia,  usando marcadores  do  tipo
STR. 

Valdineia de 
Oliveira Rocha

Variabilidade genética do pirarucu na Base de Piscicultura
da UNIR - Presidente Médici, usando marcadores do tipo
STR. 

10.

Carolina Yukari 
Veludo 
Watanabe

Dra.

Desenvolvimento  de  métodos  de
mineração  de  imagens  aplicados  à
identificação  de  dados  médicos  e
biológicos.

Eduardo 
Buganemi Botelho

Processamento  de  imagens  digitais  de  otólitos  para
estimação da idade de peixes da bacia do Rio Madeira.

Naun Lemos Belo
Estudo e avaliação de classificadores aplicados a dados
médicos para auxílio ao diagnóstico.

Yúji Felipe Roque 
Kuroda

Extração de características baseadas em redes complexas
e fractais para identificação e análise de plantas. 



11.Ciro Jose Egoavil
Montero

Ms.

Desenvolvimento  de  protótipo  de
monitoramento  contínuo  de  campo
eletromagnético  nas  linhas  de
transmissão de alta tensão.

Stephanie
Santana Pinto

Desenvolvimento  de  protótipo  para  monitoramento  de
campo magnético. 

Georgina  Alves
Cardoso

Desenvolvimento  de  protótipo  para  monitoramento  de
campo elétrico. 

12.
Clodoaldo 
Oliveira Freitas

Dr.
Gestão  de  custo  e  sustentabilidade  na
piscicultura  familiar  no  município  de
Presidente Médici-Rondônia. 

Jerônimo Vieira 
Dantas Filho

Gestão  de  Custo  e  Sustentabilidade  na  Piscicultura
Familiar no município de Presidente Médici-Rondônia. 

13.
Dalza Gomes da 
Silva

Dra.
Diagnóstico  fitossanitário  e
socioeconômico da fruticultura na região
da Zona Mata do estado de Rondônia. 

Gabriel Lima 
Duarte

Levantamento de doenças em pomares de citros na região
da Zona da Mata do estado de Rondônia. 

Geovane Souza 
Gudin

Levantamento de doenças em fruteiras tropicais na região
da Zona da Mata do estado de Rondônia. 

14.
Darlene 
Figueiredo 
Borges Coelho

Dra.

Desenvolvimento  de  um  sistema  de
informação para gestão operacional  em
uma empresa de construção civil - Porto
Velho-RO.

Danilo  Giolo
Soares

Desenvolvimento e Implementação do Módulo Operacional
em  uma  Empresa  de  Médio  Porte  do  Segmento  da
Construção Civil em Porto Velho-RO.

Sankeis  Pacheco
de  Oliveira  da
Silva

Desenvolvimento  e  Implementação  do  Módulo
Funcionários  em  uma  Empresa  de  Médio  Porte  do
Segmento da Construção Civil em Porto Velho-RO. 

Maira  Luiza
Coelho
Guimarães 

Desenvolvimento  e  Implementação  do  Módulo
Administrador  em  uma  Empresa  de  Médio  Porte  do
Segmento da Construção Civil em Porto Velho-RO.

Alan  Jhone
Carvalho  de
Araújo 

Desenvolvimento e Implementação do Módulo Financeiro
em  uma  Empresa  de  Médio  Porte  do  Segmento  da
Construção Civil em Porto Velho-RO. 

15.
Dorisvalder Dias 
Nunes 

Dr.

Análise da vulnerabilidade à erosão em
bacia  hidrográfica  na  Amazônia  Sul
Ocidental:  Estudo de caso na bacia do
rio São Francisco – Rondônia. 

Carla  Dominique
Brambilla

Análise Morfométrica da Bacia do Rio São Francisco como
suporte de definição e elaboração de indicadores para a
efetividade  da  gestão  ambiental  a  partir  do  uso  de
geotecnologias.

16.
Emanuel 
Fernando Maia 
de Souza

Dr.

Sistemas agroflorestais na região no arco
do  desmatamento:  opção  para
conservação  e  uso  dos  recursos
naturais. 

Mirian Gusmão de
Jesus

Florística  e  estrutura  fitossociológica  de  sistemas
agroflorestais na região central de Rondônia. 

Wanderson 
Cleiton Schmidt 
Cavalheiro

Valor  de  uso  de  espécies  utilizadas  em  sistemas
agroflorestais.

Glaciely Cardoso 
de Oliveira

Estoque de carbono em sistemas agroflorestais na Zona
da Mata Rondoniense.

17.Evelyn Rabelo 
Andrade

Dra.
Ocorrência da tricomonose genital bovina
em  rebanhos  da  Zona  da  Mata
Rondoniense.

Caio Cezar da 
Silva 

Levantamento da Tricomonose Genital em fêmeas bovinas
jovens e adultas. 

Geraldo Francisco
dos Santos Junior

Investigação da Tricomonose Genital em machos bovinos 
jovens e adultos. 



18.
Fábio Régis de 
Souza

Dr.

Adoção  do  sistema  integração  lavoura-
pecuária  na  recuperação  de  pastagem
degradada na  Amazônia  Ocidental  com
uso de adubação orgânica. 

Eliandra Donato 
Pereira

Utilização  de  adubação  orgânica  na  adoção do  sistema
integração lavoura-pecuária na recuperação de pastagem
degradada na Amazônia Ocidental. 

Ivair Miguel da 
Costa

Atributos  químicos  do  solo  sob  o  sistema  integração
lavoura-pecuária na recuperação de pastagem degradada
na Amazônia Ocidental com uso de adubação orgânica.

19.Fernanda  Bay
Hurtado

Dra.

Determinação  da  toxicidade  aguda  da
amônia  total  (nh3  +  nh41+)  frente  a
alevinos  e  juvenis  de  Colossoma
macropomum.

Fabiano Moreira 
Figueiredo 

Determinação da toxicidade aguda da amônia total (NH3 +
NH4 1+) frente a juvenis de Colossoma macropomum. 

Satia Costa 
Bonfim

Levantamento Determinação  da  toxicidade  aguda  da
amônia  total  (NH3  +  NH4  1+)  frente  a  alevinos  de
Colossoma macropomum. 

Anomalias  celulares  em  células
sanguíneas de Colossoma macropomum
em cultivo semi-intensivo que fazem uso
de  agrotóxicos  para  controle  de
macrófitas aquáticas.

Geovanna Lemos 
Lima

O  uso  de  agrotóxicos  para  controle  de  macrófitas
aquáticas  em  cultivo  semi-intensivo  de  Colossoma
macropomum.

Mikelle Perboni 
Gutierrez

Micronúcleos  em  células  sanguíneas  de  eritrócitos
periféricos de Colossoma macropomum - influência do uso
de agrotóxicos. 

20.
Fernando do 
Carmo Silva

Dr.

Comportamento do índice bispectral (bis)
e  eletromiografia  em  cadelas
anestesiadas com cetamina e midazolam
associadas à xilazina,  medetomidina ou
dexmedetomidina  submetidas  a  ovário-
salpingo-histerectomia.  

Julcynete 
Kananda 
Magalhães 
Sobrinho

Análise das variáveis  frente ao BIS e EMG em cadelas
anestesiadas com anestésicos dissociativos.

21.Igor  David  da
Costa

Dr.
Peixes  de  igarapés  de  terra  firme  da
bacia do Rio Machado, RO.

Wesclen Vilar 
Nogueira

Levantamento  preliminar  das  potenciais  espécies  de
peixes ornamentais da bacia do rio Machado, Rondônia,
Brasil.

22.
Igor Mansur 
Muniz

Dr.
Avaliação  microbiológica  em  casos  de
doenças  infecciosas  dos  animais  de
companhia e produção.   

Heldeberto da 
Silva Pereira 
Júnior

Coleta das amostras de leite mastítico.

Mayra Meneguelli Coleta de amostras do ouvido direito e esquerdo de cães
com swab estéril.

23.Ilce de Oliveira 
Campos

Dra.

Implantação  de  rede  de  pontos  de
controle  geodésico  no  Campus  José
Ribeiro  Filho,  utilizando  observações
GNSS com RTK.

Priscila  Jéssica
dos  Santos
Siqueira

Transformação  de  coordenadas  GNSS em coordenadas
universais e locais. 

Rafael  Fernandes
da Costa Freitas

Tratamento de dados  de observação GNSS utilizando  o
programa apropriado para o instrumento disponível – Leica
Geo-office. 

Daiane  Telles  da
Silva

Operacionalização  do  equipamento  e  programas  de
tratamento de dados.

24.Jairo André 
Schlindwein

Dr. Estudo de caracterização e da qualidade
de solos de áreas alteradas pelos usos e
manejos no Estado de Rondônia.

Michele  Roberta
da Silva Caetano

Avaliação da qualidade de solos da região de Porto Velho. 



25.
Jairo Rafael 
Machado Dias

Dr.
Avaliação  nutricional  de  cafeeiros  na
Amazônia Sul Ocidental.

Cleiton Gonçalves
Domingues

Diagnóstico nutricional  de cafeeiros clonais no município
de Alta Floresta D’Oeste – RO.

Douglas Revesse 
da Silva

Diagnóstico nutricional  de cafeeiros clonais no município
de Nova Brasilândia d’Oeste – RO. 

Cleidson Alves da
Silva

Diagnóstico nutricional  de cafeeiros clonais no município
de Alto Alegre dos Parecis – RO.

26.João Gilberto  de
Souza Ribeiro

Dr.
Avaliação do desempenho de sistema 
simplificado de tratamento de esgotos.

Cindy Deina Farto
Análise físico-química dos efluentes tratados por sistema
alternativo individual de tratamento de esgoto.

Mozara Cristyna 
Loch

Análise microbiológica dos efluentes tratados por sistema
alternativo individual de tratamento de esgoto.

27.

João Marcelo 
Silva do 
Nascimento

Ms.

Atributos físicos do solo e transporte de
sedimentos em regiões de nascentes nos
municípios de Rolim de Moura e Santa
Luzia d`Oeste. 

Andréia Lopes de 
Morais

Densidade e infiltração do solo em área de nascente do
Rio Bamburro em Santa Luzia D`Oeste, RO. 

28.
José das Dores 
de Sá Rocha

Ms. Gestão florestal na Amazônia. Everton Barboza Análise da política florestal na Amazônia Legal. 

29.

José Rodolfo 
Dantas de 
Oliveira Granha

Dra.

Potencialidades  da  fauna  edáfica  como
bioindicador  ambiental  no  município  de
Guajará-Mirim.

Felipe 
Nascimento de 
Miranda

Fauna edáfica como bioindicador ambiental no município
de Guajará-Mirim. 

Léo  da  Silva
Sampaio

Potencialidades  da  serrapilheira  como  bioindicador
ambiental no município de Guajará-Mirim.

30.Jucilene Cavali Dra.

Sistemas  de  alimentação  e  classes  de
peso do pirarucu (arapaima gigas schinz,
1822)  em  viveiro  escavado:
características  físico-químicas
hematológicas e de desempenho.

Fabiane  Bazzi
Rocha
Leopoldino.

Desempenho produtivo do Pirarucu (Arapaima gigas) em
diferentes sistemas de alimentação, cultivados em viveiros
escavados. 

Fábio  Silva  do
Carmo Lopes

Indicadores  econômicos  de  produção  e  de  produtos  do
Pirarucu (Arapaima gigas) cultivados em viveiro escavado
a diferentes sistemas de alimentação.

Gean  Charles
Cardoso

Taxas de alimentação sobre o desempenho de alevinos de
Pirarucu (Arapaima gigas) cultivado em viveiro escavado.

Rafael  Bazzi
Rocha

Composição  físico-química  dos  cortes  comerciais  de
Pirarucu (Arapaima gigas) em diferentes classes de peso e
sistemas de alimentação, em viveiro escavado.



31.
Kenia Michele de
Quadros Tronco

Dra.

Recuperação  de  áreas  degradadas
utilizando  espécies  de  potencial
madeireiro e não madeireiro na região da
Zona da Mata Rondoniense.

Adeisany 
Stephany Ramos 
Machado

Levantamento florístico e fenológico para mapeamento de
plantas matrizes em matas ciliares. 

Josiane 
Fernandes Keffer

Levantamento florístico e organização de banco de dados
de matas ciliares na Zona da Mata Rondoniense.

32.Klaus Casaro 
Saturnino 

Dr.
Prevalência de anticorpos anti-neospora
caninum em Rolim de Moura/RO. 

Amanda 
Guimarães Farias

Ocorrência de anticorpos anti-Neospora caninum em cães
do CCZ de Rolim de Moura/RO. 

Poliana de Jesus 
Souza 

Ocorrência  de  anticorpos  anti-Neospora  caninum em
bovinos do município de Rolim de Moura/RO. 

33.

Leonardo De 
Azevedo 
Calderon

Dr.

Implantação  do  banco  de  venenos  de
animais  da  Amazônia  como  forma  de
subsidiar a prospecção da biodiversidade
molecular  amazônica  visando  à
descoberta  de  novas  moléculas
aplicáveis a saúde humana.

João  Vitor
Medeiros Teixeira

Diversidade  de  anuros  em  um  fragmento  de  mata  da
Universidade  Federal  de  Rondônia-UNIR,  Porto  Velho-
Brasil. 

Paulo  Henrique
Brum Resende

Levantamento  da  biodiversidade  de  ofídios  do  campus
José Ribeiro Filho.

34.
Mara  Maria  Izar
de Maio Godói Dr.

Desenvolvimento  da  piscicultura,
avaliação  parasitológica  de  peixes
nativos  e  de  interesse  econômico  e
parasitos  de  peixes  causadores  de
doenças  em  humanos,  Estado  de
Rondônia-Brasil.

Piet  Gabriel
Oliveira Pereira

Pesquisa de ectoparasitos branquiais em Arapaima gigas
(Schinz, 1822) (OSTEOGLOSSIFORMES: ARAPAIMIDAE)
em  tanques  circulares  de  superfície,  para  melhoria  do
pescado para consumo humano, no estado de Rondônia,
Amazônia Ocidental.

35.
Marco Polo 
Moreno de 
Souza

Dr.

Mistura paramétrica de quatro ondas em
vapor  atômico  envolvendo  um  trem  de
pulsos ultracurtos e um laser contínuo.

Gabriel 
Nascimento 
Nogueira 

Dinâmica de população de átomos de dois níveis excitados
por um trem de pulsos ultracurtos com chirp. 

Kevyn Alberto 
Pereira 

Propagação de um trem de pulsos de luz ultracurtos: teoria
clássica da interação entre radiação e matéria. 

Téo Victor 
Resende da Silva

Dinâmica  de  populações  em  átomos  de  três  níveis  em
cascata excitados por um trem de pulsos ultracurtos. 

36.Margarita Maria 
Duenas Orozco

Ms.
Análise das características dos resíduos
sólidos  urbanos  da  microrregião  de
Cacoal, Rondônia. 

Carla Fernanda 
Fortunato

Determinação  das  características  físicas  dos  resíduos
sólidos urbanos do município de Cacoal-RO. 

37.

Maria Áurea 
Pinheiro de 
Almeida Silveira

Dra.
Avaliação do potencial inseticida de 
fungos sobre pragas.

Carolina Machado
Brum

Avaliação  de  potencial  entomopatogênico  de  diferentes
cepas  de  Beauveria  bassiana sobre  adultos  de  Musca
domestica (Diptera, Muscidae) em diversas concentrações
conidiais. 



38.
Maria Luiza 
Lopes de Oliveira
Santos

Dra.

Caracterização  de  argamassas
produzidas  com  resíduo  de  gesso  e
resíduo classe A gerados nos canteiros
de  obras  do  município  de  Porto
Velho/RO. 

Clara  de  Barros
Costa

Caracterização  de  argamassa  de  assentamento
produzidas  com  resíduo  de  gesso  e  resíduo  classe  A
gerados no município de Porto Velho/RO.

Nathália  Maria
Araújo Marques

Caracterização de argamassa de revestimento produzidas
com  resíduo  de  gesso  e  resíduo  classe  A  gerados  no
município de Porto Velho/RO. 

39.
Maria Madalena 
de Aguiar 
Cavalcante

Dra.

Hidrelétricas  do  Rio  Madeira:  Análise
sobre  a  gestão  ambiental  e
(re)organização  territorial  no  Alto  Rio
Madeira.

Aldemir  Bento
Proença

Crimes  Ambientais  na  área  de  influência  das  usinas
hidrelétricas  no  Rio  Madeira,  Município  de  Porto  Velho/
RO. 

Gean  Magalhães
da Costa

Tensão  sobre  as  unidades  de  conservação  na  área  de
influência da usina hidrelétrica de Jirau no Rio Madeira,
Município de Porto Velho/ RO. 

40.

Mariluce 
Rezende 
Messias

Dra.

Consolidação das coleções biológicas de
Rondônia.

Nichollas
Magalhães
Oliveira Silva

Disponibilização  das  Coleções  de  Referência  da
Mastofauna e Herpetofauna de Rondônia no SiBBR 

Dayana  Angélica
Felix dos Santos

Disponibilização da Coleção de Referência de Avifauna do
estado  de  Rondônia  no  Sistema  de  Informação  sobre
Biodiversidade Brasileira – SiBBr.

Monitoramento  dos  impactos  das
atividades  de  exploração  madeireira
manejada e exploração mineral sobre a
mastofauna  terrestre  da  Floresta
Nacional do Jamari, Itapuã do Oeste/RO.

Kellen  Kitten
Cordeiro  da
Cunha

Monitoramento de Mamíferos de Médio e Grande porte por
Transecção  linear  na  Floresta  do  Jamari,  Itapuã  do
Oeste/RO. 

41.Marlos  Oliveira
Porto

Dr.

Projeto:  Níveis  de  proteína  e  taxa  de
alimentação para tambaquis, em fase de
crescimento,  criados  em  tanque-rede:
características  físico-químicas
hematológicas e de desempenho.

Acsa Otto 
Luxinger

Desempenho  produtivo,  econômico  e  características
hematológicas  de  juvenis  de  Tambaqui,  criados  em
tanque-rede, sob diferentes taxas de alimentação. 

Aline Ribeiro de 
Almeida

Desempenho  produtivo  e  econômico  de  tambaqui  sob
diferentes níveis de proteína na fase de crescimento em
tanque-rede.

Carlos Roberto de
Moraes Júnior

Rendimento de Carcaça e co-produtos para Tambaqui 
Alimentados sob Diferentes Níveis de Proteína.

Cleanderson 
Ferreira Carvalho

Rendimentos carcaça, cortes e co-produtos de tambaqui
cultivados  em  tanque-rede,  sob  diferentes  taxas  de
alimentação. 

42.Marta Silvana 
Volpato Scotti 

Dra.

Estudos da vegetação e mecanismos de
regeneração em floresta ombrófila aberta
submontana  no  município  de  Pimenta
Bueno – RO.

Gleikhiane Weber 
Cabral

Monitoramento  da  vegetação  arbórea  e  chuva  de
sementes  em  trecho  de  Floresta  Ombrófila  Aberta
Submontana. 

Thiago Luiz 
Mauro

Monitoramento  e  avaliação  de  métodos  de  coleta
Serrapilheira  em  trecho  de  Floresta  Ombrófila  Aberta
Submontana. 



43.
Nara  Luísa  Reis
de Andrade Dra.

Uso e ocupação do solo e os impactos 
sobre os recursos hídricos no município 
de Ji-Paraná/RO.

Naara Ferreira 
Carvalho de 
Souza 

Avaliação da qualidade ambiental nas nascentes urbanas
de Ji-Paraná/RO. 

Alan Junior 
Borges do Carmo 

Delimitação  e  caracterização  morfométrica  das  bacias
hidrográficas urbanas em Ji-Paraná/RO.

44.
Narcísio Costa 
Bigio Ms.

Coletas  botânicas  sistemáticas  no
Estado de Rondônia.

Fernanda Estefani
Pereira  de
Amorim

Flora da campina de tabajara, Rondônia. 

Ingrid  Mendes
Silva O gênero xylopia L. (annonaceae) no Estado de Rondônia.

45.
Nayche Tortato 
Vieira

Ms.
Eficácia in vitro de diferentes acaricidas
sobre  teleóginas  de  rhipicephalus
(boophilus) microplus (acari: ixodidae). 

Gisele Glomba da
Silva

Eficácia in vitro de diferentes acaricidas sobre teleóginas
de  Rhipicephalus  (Boophilus)  microplus (Acari:  Ixodidae)
em Rolim de Moura.

46.
Norton Roberto 
Caetano Dr.

Modelagem matemática e computacional
de dados geotécnicos.  Estudo de caso:
Os lateritos de Porto Velho. 

Adriele  Laurindo
Sobreira

Estudo da mineralogia de lateritos utilizando difração de
raios X e análises de laboratório. 

47.Raniere Garcez 
Costa Souza

Dr.

Mudanças  climáticas  e  ambientais
resultantes de barragens de piscicultura
em  canais  de  igarapés:  uma  análise
sobre  a  composição  da  ictiofauna  de
micro bacias em Rondônia.

Lúcio Lôbo de 
Souza

Relação peso e comprimento para o tambaqui Colossoma
macropomum  em  diferentes  densidades  de  estocagens
praticadas  em  tanques  de  piscicultura  na  região  de
Presidente Médici-RO. 

Milene Muniz da 
Rocha

Plano de Trabalho: A Influência do Uso de Aeradores nos
Parâmetros  Físico-Químicos  da  água  e  na  Conversão
Alimentar  do  Colossoma  macropomum  Cultivados  em
Tanques Escavados em Rondônia-Brasil.

Aline Matias dos 
Santos 

Monitoramento  do  desempenho reprodutivo  do tambaqui
Colossoma macropomum (Cuvier 1818), selecionados em
fazendas piscícolas no município de Presidente Médici.

Marcos de 
Almeida Mereles

A  influência  das  barragens  de  piscicultura  sobre  a
composição  da  ictiofauna  de  igarapés  da  bacia  do  Rio
Machado em Presidente Médici (Rondônia-Brasil).

48.
Raul Dirceu 
Pazdiora

Dr.
Uso  de  resíduos  da  produção  de
indústrias  frutíferas  para  a  alimentação
de ovinos, no estado de Rondônia.

Fernando Scherer
Desempenho  e  o  comportamento  ingestivo  de  ovinos
alimentados com diferentes resíduos da indústria frutífera.

Jefferson Vinicius 
Serafim de 
Siqueira

Digestibilidade e eficiência alimentar de diferentes resíduos
da indústria frutífera na alimentação de ovinos.



49.

Renata 
Gonçalves 
Aguiar

Dra.

Conversão  de  florestas  tropicais  em
sistemas  pecuários  na  Amazônia
Ocidental e suas implicações climáticas e
no ciclo do carbono.

Bárbara Antonucci
Fluxos de carbono em áreas de floresta e pastagem na
Amazônia Ocidental.

Jayne  Soares
Martins  do
Nascimento

Variáveis  Meteorológicas  em  Áreas  de  Floresta  e
Pastagem na Amazônia Ocidental.

50.
Ricardo de 
Sousa Costa Dr.

Simulações  computacionais  com  base
em  modelos  matemáticos  utilizados  no
estudo  e  desenvolvimento  de  códigos
computacionais  aplicados  a  fenômenos
físicos.

Gustavo Manoel 
Alves de Oliveira

Simulação computacional da teoria de campo escalar na
rede  em  duas  dimensões  utilizando  o  algoritmo  de
metropolis. 

Monique Eves 
Souza dos Santos

Estudo  e  desenvolvimento  de  códigos  computacionais
aplicados a fenômenos físicos. 

Marline de Souza 
Oliveira

O  uso  do  código  computacional  QRPA  para  descrever
modelos nucleares usando as aproximações BCS e PBCS.

51.
Rosalvo Stachiw

Dr.

Projeto AQUAROM III:  determinação da
qualidade das águas em Rolim de Moura
– RO.

Neila Mara 
Rodrigues Martins

Avaliação  da  qualidade  da  água  na  área  de  influência
direta da PCH Rio Branco. 

Patrícia Correia 
Nascimento

Mapeamento do fluxo de água subterrânea na cidade de
Rolim de Moura. 

Nayara dos 
Santos Queiroz

Estudo do impacto antrópico na qualidade da água do rio
Anta Atirada.

Renata Franciely 
Alves da Silva 

Avaliação  da  qualidade  da  água  de  um  sistema  semi-
intensivo  de  produção  do  peixe  tambaqui  (Colossoma
macropomum).

52.
Roziane Sobreira
dos Santos

Dra.

Análise  de  sensibilidade  e  comparação
entre  métodos  de  estimativa  de
evapotranspiração de referência.

Robson Prata 
Frota

Análise de sensibilidade dos componentes da equação de
Penmam-Monteith FAO. 

Comparação entre  a temperatura do ar
medida em torres micrometeorológicas e
da  superfície  continental  estimada
através do Sensor Modis.

Kessys Lorrânya 
Peralta de Oliveira

Uma comparação entre temperatura do ar obtida de torres
micrometeorológicas  com  dados  de  temperatura  obtidos
via  sensoriamento  remoto  em  áreas  de  floresta  e
pastagem no sudoeste da Amazônia.



53.
Rubiani de 
Cássia Pagotto Dra.

Diversidade  genética  de  Lepidocaryum
tênue na ESEC - Cuniã.

Jhonny Romano 
Carvalho de 
Carvalho

Citogenética em Lepidocaryum tênue. 

Marcelo Lopes 
Evangelista

Quebra de dormência, germinação e extração de DNA de
Lepidocaryum tênue.

54.
Rute  Bianchini
Pontuschka

Dra.

Aspectos limnológicos e sanitários do Rio
Machado  e  igarapés  na  região  de
Presidente Médici, Rondônia - influência
da ação antrópica.

Silmar Mendes 
dos Santos

Aspectos  limnológicos  do  Rio  Machado  e  igarapés  na
região  de  Presidente  Médici,  Rondônia  –  Influência  da
ação antrópica. 

Vinícius Gotardi 
Rocha

Aspectos sanitários das águas do Rio Machado e igarapés
na região de Presidente Médici, Rondônia – Influência da
ação antrópica. 

55.
Sandro de 
Vargas Schons

Dr.

Estudo  da  ação  do  monofluoroacetato
presente  na  amorimia  sepium  e
palicourea grandiflora sobre as lesões de
fibrose  cardíaca  causada  pela
administração fracionada da dose letal.

Elida Herlany da 
Silva Rodrigues

Estudo  da  ação  do  monofluoroacetato  presente  nas
sementes  de  Amorimia  sepium sobre  as  alterações
cardíacas, em ovinos. 

Fernando Junior 
Soares

Estudo  da  ação  do  monofluoroacetato  presente  nas
sementes  de  Palicourea  marcgravii sobre  as  alterações
cardíacas.

Akis Arisson 
Borges Fink

Estudo  dos  parâmetros  cardiográficos  de  ovinos
intoxicados  experimentalmente  por  Amorimia  sepium e
Palicourea marcgravii. 

Evandra Roberta 
Libmann

Perfil  bioquímico  e  hematológico  de  ovinos  intoxicados
experimentalmente por  Palicourea marcgravii e  Amorimia
sepium.

56.
Siane Cristhina 
Pedroso 
Guimarães

Dra.
Análise  da  zona de  amortecimento  das
reservas  estaduais  extrativistas  do
Estado de Rondônia. 

Adriana  Nery  da
Silva

Avaliação  das  Áreas  de  Preservação  Permanentes  da
Zona de Amortecimento da Reserva Estadual Extrativista
Rio  Preto  Jacundá  –  Rondônia,  utilizando  o
Geoprocessamento.

Poliana  de
Almeida Veiga 

Uso do Sensoriamento Remoto e Sistema de Informação
Geográfica  na  avaliação  da  Zona  de  Amortecimento  da
Reserva Estadual Extrativista Machadinho (Parte Norte) –
Rondônia. 

Ravele  da  Silva
Santana

Uso do Sensoriamento Remoto e Sistema de Informação
Geográfica  na  avaliação  da  Zona  de  Amortecimento  da
Reserva Estadual Extrativista Jaci-Paraná – Rondônia. 



57.
Sylviane Beck 
Ribeiro

Dra.

Classificação  e  ordenação  da
comunidade  arbórea  de  fragmentos  de
floresta ombrófila aberta em Rondônia.

Michelli Leite 
Zanchetta

Classificação e ordenação da comunidade arbórea de três
fragmentos  de  floresta  ombrófila  aberta  no  estado  de
Rondônia.

Suelenn 
Rossmann Pires

Classificação e ordenação da comunidade arbórea em dois
de fragmentos de floresta ombrófila aberta em Rondônia.

Diogo Arthur 
Valiati Dantas

Classificação e ordenação da comunidade arbórea em dois
de fragmentos de floresta ombrófila aberta no município de
Rolim de Moura, Rondônia.

Lucas do Prado 
Silva

Classificação  e  ordenação  de  fragmentos  de  floresta
ombrófila aberta nos municípios de Novo Horizonte, Rolim
de Moura e Parecis no estado de Rondônia.

58.
Thais Rabelo dos
Santos

Dra.
Prevalência  de  toxoplasma  gondii  na
microrregião de Cacoal/RO. 

Dulce Helena 
Camila dos Reis

Ocorrência de Toxoplasma gondii em tanques de areia de
escolas e praças de Rolim de Moura/RO. 

Maerle Oliveira 
Maia

Prevalência  de  anticorpos  anti-Toxoplasma  gondii  em
ovinos da microrregião de Cacoal, Rondônia.

Juliana Ribeiro de
Sena Keffer

Prevalência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em cães
do  centro  de  controle  e  zoonoses  de  Rolim  de  moura,
Rondônia. 

Pricila Aparecida 
Alves

Soroprevalência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em
bovinos de leite do município de Rolim de Moura/RO.

59.
Valdir Alves 
Facundo Dr.

Estudo  fitoquímico  e  avaliação  do
potencial  anti-inflamatório,
antinociceptivo  e  antiulcerogânico  de
plantas  medicinais  nativas  e  cultivadas
na Amazônia.

Nathassia  Branda
de Souza Chaves

Estudo  Fitoquímico  e  Avaliação  do  Potencial
antiinflamatório,  antinociceptivo  e  antiulcerogênico  de
Piper Aleyreanum (Piperaceae).

Artur Leandro 
Albuquerque 
Vieira

Estudo  Fitoquímico  e  Avaliação  do  Potencial
antiinflamatório,  antinociceptivo  e  antiulcerogênico  de
Copaifera multijuga (Leguminoseae). 

60.
Vania Correia 
Mota

Ms.
Estatística  espacial  dos  impactos
socioambientais  no  entorno  da  Terra
Indígena Igarapé Lurdes.

Gilberto Francisco
de Paula Júnior

Utilização  da  Estatística  Espacial  na  caracterização  da
produção da Castanha (Bertholletia excelsa).

Rosângela
Gomes de Souza

Análise espacial da retirada da vegetação e seus impactos
no entorno da Terra Indígena Igarapé Lourdes a partir de
sua demarcação. 

61.

Wagner Walter 
de Albuquerque 
Alves 

Dr.

Variabilidade espacial de alguns atributos
físicos  do  solo  em  um  fragmento  da
bacia do rio Anta Atirada. 

Tamara Lúcia 
Garcia Pereira

Determinações  em campo  e  em  laboratório  da  vertente
leste da bacia do rio Anta Atirada.

Valéria Lopes de 
Oliveira

Determinações  em campo  e  em  laboratório  da  vertente
oeste da bacia do rio Anta Atirada. 


