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APRESENTAÇÃO 

 A Universidade Estadual do Piauí – UESPI, desde a sua fundação, tem 
assumido o compromisso em todas as linhas que sustentam o mundo acadêmico-
científico, sobretudo nas dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão. No 
que concerne à pesquisa, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – 
PROP/UESPI tem seguido uma trajetória incansável no intuito de incentivar, 
promover e socializar pesquisas, tanto na iniciação científica, quanto nas demais 
pesquisas ligadas à inovação tecnológica e pesquisas variadas de alunos e 
professores de cursos de graduação, de pós-graduação Lato Sensu e Strictu 
Sensu. Tal compromisso é, em primeiro plano, com docentes, discentes e 
técnicos da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. No entanto, é fulcral 
enfatizar que as ações de tal comprometimento envolvem e atraem estudantes, 
pesquisadores e profissionais de outras instituições de ensino superior, bem 
como agências de fomento à pesquisa.  
 Nesse sentido, o presente livro de resumos traz o conjunto de textos que, 
em linhas gerais, expressam o que está sendo pensado, pesquisado e produzido 
nas diversas áreas do saber e do conhecimento. São resumos dos trabalhos 
apresentados durante o XVIII Simpósio de Iniciação Científica da UESPI, que, em 
sua edição de 2019, alcança um recorde de trabalhos inscritos. O evento 
movimenta, direta e indiretamente, diferentes agentes e setores da Universidade 
Estadual do Piauí – UESPI, pois, desde a concepção, perpassa pela mobilização 
de alunos, técnicos professores, coordenadores, diretores, pró-reitores, vice-reitor 
e reitor. A realização do evento não aconteceria sem a contribuição de cada um e 
de todos. 
 A produção científica no Piauí, mesmo diante de um cenário não muito 
favorável, a partir das recentes políticas do governo federal, ainda demonstra 
fôlego e qualidade. Por esse viés, as pesquisas realizadas devem ter, em seu 
horizonte, a promoção do bem-estar e da igualdade e equidade sociais, 
econômicas e políticas. Dessa forma, os pesquisadores, desde a iniciação 
científica às pós-graduações Lato Sensu e Stricto Sensu, devem ter as suas 
pesquisas como uma ferramenta, também, para lutar contra qualquer atitude que 
ponha em risco o desenvolvimento das pesquisas no estado e no país. 
 A diversidade e pluralidade dos temas e objetos de pesquisa apresentados 
durante o evento demonstram a riqueza dos trabalhos. Indicam, em larga medida, 
que todos os cursos, impulsionados por seu corpo docente e discente, estão 
atuantes em temáticas pertinentes e atualizadas, acompanhando a dinâmica das 
demandas acadêmicas, científicas, econômicas, culturais, artísticas e sociais. 

Teresina, 02 de maio de 2020. 
. 

Profa. Dra. Ailma do Nascimento Silva 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação/ PROP- UESPI 

Prof. Dr. Pedro Pio Fontineles Filho 
Diretor de Departamento de Pós-Graduação – DDPG/PROP – UESPI 

Prof. Dr. Franklin Oliveira Silva 
Diretor de Departamento de Pesquisa -DDP/ PROP- UESPI 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGRONOMIA 

ADAPTAÇÃO E RECOMENDAÇÃO DO USO DE ADUBOS VERDES PARA A REGIÃO 
DE VALENÇA DO PIAUÍ 

Adso Medeiros Vieira, Hermeson dos Santos Vitorino 

Buscou-se com a execução do trabalho, identificar quais adubos verdes dentre os estudados 
possui maior adaptabilidade à região de Valença do Piauí. O trabalho foi instalado no município 
de Valença do Piauí, com área experimental de 15m x 11,5 m, totalizando 172,5 m². Os 
tratamentos utilizados foram quatro adubos verdes; Mucuna Preta (Mucuna aterrimum L.), 
Crotalária (Crotalaria juncea L.), Feijão de Porco (Canavalia ensiformes L.) e Feijão Guandu 
(Cajanus cajan L.), com quatro repetições, dispostos em blocos ao acaso, totalizando 16 parcelas 
de 2,5m x 4m cada (10 m²). Foram avaliados atributos morfológicos dos adubos, obtendo o 
diâmetro de colmo (DC) aos 30 e 60 dias após o plantio, número de nódulos (NN) produzidos, 
matéria fresca da parte aérea (MFPA) e matéria seca da parte aérea (MSPA). Os dados foram 
submetidos à análise de variância no SISVAR 5.6, e as médias pelo teste de Tukey à 5%. Os 
resultados demonstraram que, para o diâmetro de colmo aos 30 dias após o plantio o feijão de 
porco foi superior aos demais tratamentos, enquanto que aos 60 dias os adubos verdes, mucuna 
preta e feijão de porco foram superiores em relação aos outros adubos. Quanto aos atributos 
matéria seca e fresca, a crotalária apresentou os menores valores, por outro lado, a mucuna preta 
apresentou a maior quantidade de matéria fresca e matéria seca da parte aérea. Para o 
parâmetro do número de nódulos, a crotalária apresentou a maior quantidade, já a mucuna preta 
e o feijão de porco apresentaram os piores valores de nodulação, não diferindo estatisticamente 
entre si. Como a adubação verde não pode ser tratada como uma monocultura, recomenda-se o 
uso de duas ou mais espécies dentro do sistema de plantio, tendo em vista que os adubos 
mucuna preta e feijão de porco apresentaram-se superior nos atributos, diâmetro de colmo aos 30 
e 60 DAP, matéria fresca e matéria seca, foram os que adaptaram-se melhor as condições 
edafoclimáticas da região, portanto podem ser indicados para o uso na região de Valença do 
Piauí. Conclui-se também que o pH e baixa fertilidade do solo, foram fatores limitantes ao 
desenvolvimento dos adubos, inibindo assim de mostrarem o potencial agronômico esperado. 

Palavras-chave: Condições Edafoclimáticas, Fixação Biológica de Nitrogênio, Fertilidade 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGRONOMIA 

ANÁLISE DA ESTRATÉGIA REPRODUTIVA E CITOGENÉTICA DE CARNAUBEIRAS 
DO LITORAL DO PIAUÍ 

Renato Oliveira de Sousa, Aurinete Daienn Borges do Val 

A carnaubeira é classificada botanicamente como pertencente ao Reino Plantae, Classe 
Monocotyledoneae, ordem Palmales, Família Palmae (Arecaceae), gênero Copernicia e espécie 
Copernicia prunifera (Miller) H. E. Moore. Trata-se de uma planta de grande importância para o 
extrativismo no nordeste brasileiro uma vez que seus produtos oferecem grande importância 
socio-econômica. Diante do exposto, torna-se importante o estudo desse importante recurso 
vegetal. Dessa forma os objetivos desse trabalho foram: estudo da estratégia reprodutiva, estudo 
da morfologia floral e estudo da variabilidade genética através da análise do cariótipo da espécie. 
O estudo da forma de reprodução se deu por meio do isolamento de flores. O isolamento se deu 
foi feito por meio de sacos formados por telas anti-afídeos, de tecido poroso com um tamanho 
aproximado de 20 cm de comprimento e 14 de largura fixados nos racimos de inflorescência, 
servindo como forma de isolar os botões florais do meio externo. O acesso as flores foi feito com 
o uso de escada de 3,5 a 4,0 m de comprimento. Após o isolamento, as avaliações foram feitas a 
cada 30 dias. Os dos armazenados no programa Microsoft Office Excel 2010, com a finalidade de 
se organizar em formato de tabela e seguida realizar cálculos de porcentagem, média de 
vingamentosdos frutos e abortamentos das flores. Para estudo do cariótipo foram aplicadas 
técnicas de citogenética em tecidos meristemáticos de raízes. Para o estudo da morfologia floral 
foram coletadas inflorescências com auxílio de podão com cabo e escada e analisadas em 
laboratório. Quanto ao vingamento de frutos houve um maior número de plantas com percentual 
de vingamento inferior a 5%, caracterizando a alogamia, evidenciada também pela presença de 
flores hermafroditas nas inflorescências, com androceu com 6 estames e gineceu com 3 estimas 
com ovário de posição hipógina. Com relação ao estudo da citogenética não foi possível 
quantificar o cariótipo da espécie. 

Palavras-chave: Copernicia Prunifera, Alogamia, Flores 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGRONOMIA 

ATIVIDADE DE FUNGOS DO SOLO EM ÁREAS DE AGRICULTURA FAMILIAR 

Jeneilson Pereira Brito, Francisco Marques Cardozo Júnior 

A LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006 e o DECRETO Nº 9.064, DE 31 DE MAIO DE 2017 
que tratam sobre a Política Nacional Brasileira de Agricultura Familiar consideram agricultura 
familiar como aquela que utiliza predominantemente mão-de-obra da própria família nas 
atividades econômicas do seu estabelecimento com a finalidade de atender à própria subsistência 
e à demanda da sociedade por alimentos. Esta pesquisa teve como objeto verificar como o 
manejo em áreas sob cultivo de agricultura familiar em zona rural pode influenciar na diversidade 
de fungos micorrízicos arbusculares (FMAs). Estes fungos pertencem ao filo Glomeromycota, 
apresentando mais de 230 espécies descritas. Foram três as áreas avaliadas: região cultivada 
com cajueiro, melancia e bananeira. Analisou-se a identificação de espécies de FMAs, contagem 
de glomerosporos, colonização radicular, fracionamento da glomalina e respiração basal do solo. 
Foram encontrados Acaulospora scrobiculata Trappe; Pacispora boliviana Sieverd. & Oehl e 
Paraglomus brasilianum (Glomus brasilianum) em solo cultivado com Caju e na área implantada 
com Melancia foram identificadas as espécies Acaulospora thomii Blaszk; Acaulospora capsicula 
Blaszk;; Pacispora robiginia Sieverd. & Oehl. Na área contento cajueiro cerca de 81% das raízes 
formam colonizadas. Os valores determinados para a respiração basal do solo foram de 110, 52 e 
39 mg.CO2 g-1. dia-1 para os tratamentos contendo Cajueiro, Melancia e Bananeira, 
respectivamente. Os valores de glomalina total foram maiores significativamente em área 
cultivada com Cajueiro e menor em solo plantado com bananeira, cujos valores variaram de 26,8 
mg de glomalina g-1 solo a 2,5 mg de glomalina g-1 solo. Solos cultivados com cajueiro e 
melancia estimulam uma maior diversidade de espécies de FMAs em áreas de Cerrado. A 
Redução nos valores para a respiração basal do solo nos tratamentos contendo Melancia e 
Bananeira podem estar associados à não existência de práticas de adubação dos pomares na 
Agricultura Familiar, o que geraria uma perda da qualidade do solo em longo duração. 

Palavras-chave: Ecologia, Taxonomia, Fruticultura 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGRONOMIA 

ATRIBUTOS BIOMÉTRICOS E PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE BRAQUIÁRIAS 
EM FUNÇÃO ESTRESSES ABIÓTICOS 

Lanara Silva Lima, Helen Cristina de Arruda Rodrigues 

As cultivares do gênero Urochloa, conhecidos como braquiárias, são forrageiras largamente 
utilizadas em pastagens no Brasil. Assim, objetivou-se caracterizar parâmetros agronômicos de 
cultivares de Urochloa em função de estresses abióticos. O experimento foi conduzido na UESPI, 
Teresina, PI, no período de março a junho de 2018, em esquema experimental de parcelas 
subsubdivididas, sendo as parcelas dois ambientes (pleno sol e em telado do tipo sombrite 50%), 
as subparcelas as lâminas de irrigação (100% e 70% da evapotranspiração de referência) e as 
subsubparcelas as braquiárias (Urochloa humidicola, Urochloa decumbens e Urochloa brizantha), 
com três repetições, e um vaso por parcela (vaso = 5,8 kg de solo). No plantio aplicou-se por vaso 
0,25 g de uréia, 0,21 g de superfosfato triplo e 0,15 g de cloreto de potássio, ainda aos 20 dias 
fez-se a adubação de cobertura com 0,25 g por vaso de ureia. A irrigação foi feita com base no 
cálculo da evapotranspiração de um tanque classe A, sendo as diferentes lâminas aplicadas após 
30 dias da semeadura. As avaliações foram realizadas aos 50 dias após a semeadura 
mensurando-se altura, massa seca e número de perfilhos. A análise estatística consistiu de 
análise de variância e teste de médias (Tukey, 5% de probabilidade). A produtividade de massa 
seca não apresentou significância para a interação, entretanto houve significância para os fatores 
isoladamente, sendo que para os ambientes o sombrite (5,76 g/vaso) proporcionou maior massa 
em relação ao vaso em pleno sol (3,99 g/vaso). A Urochloa humidicola apresentou maior massa 
seca (5,61 g/vaso) em relação Urochloa brizantha (4,05 g/vaso), e estas não diferiram da 
Urochloa decumbens (4,97 g/vaso). A altura do dossel e número de perfilhos foram influenciadas 
pela interação ambientes e cultivares, sendo que a pleno sol ambas as variáveis não 
diferenciaram entre as cultivares, porém em sombrite a U. decumbens apresentou maior número 
de perfilhos, contudo menor altura em relação as demais cultivares. Analisando cada cultivar 
entre cada ambiente para número de perfilhos somente a U. humidicola apresentou maior número 
de perfilhos à pleno sol em relação ao ambiente sombrite, e para a variável altura todas as 
cultivares apresentaram superioridade quando conduzidas no ambiente telado com sombrite, 
concluindo que as plantas de braquiária conduzidas em sombrite apresentaram superioridade 
para variáveis biométricas em relação ao pleno sol. 

Palavras-chave: Urochloa Spp., Sombreamento, Irrigação 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGRONOMIA 

AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE MICROBIANA DO SOLO EM PASTAGEM TROPICAL 

Talia Horrana Silva Ribeiro, Francisco Marques Cardozo Júnior 

Este estudo teve como objetivo avaliar a alteração da diversidade de microrganismos do solo 
após a interferência antrópica nas vegetações naturais para uso da terra como pastagens na 
região sul do Piauí. Os fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) pertencem ao filo 
Glomeromycota e subfilo Glomeromycotina sendo responsáveis por realizar simbiose radicular e 
fornecimento de nutrientes para mais de 60% das plantas de ecossistemas terrestres. Gramíneas 
do grupo fotossintético conhecido por C4 apresentam uma resposta adaptativa positiva durante a 
manutenção da simbiose com FMAs, sob condições de elevadas temperaturas e baixa 
disponibilidade de água e nutrientes como em ambientes áridos. Os tratamentos avaliados foram 
áreas cultivadas com: Panicum maximum cv. MASSAI, Panicum maximum cv. Mombaça, P. 
maximum cv. Tanzânia, Pennisetum purpureum cv. Schum e Mata de Cerrado. Avaliou-se a 
taxonomia de FMAs, a colonização radicular, respiração basal do solo, glomalina, consumo de 
fontes carbonadas. As espécies de FMAs identificadas foram: Acaulospora colombiana; Glomus 
ambisporum; Scutellospora scutata, Septoglomus constrictum. Para a cultura do capim massai e 
elefante foram detectados os maiores valores de colonização radicular por FMAs. Os valores para 
a respiração microbiana (RB) variaram de 35 mg.CO2 g-1. dia-1 até 112 mg.CO2 g-1. dia-1 nos 
tratamentos avaliados. Os maiores resultados de GT e GFE foram encontrados em P. maximum 
cv. Tanzânia, com 25,8 e 16,5 mg de glomalina g-1 solo, respectivamente. A mata de Cerrado 
apresentou a maior diversidade de FMAs (Acaulospora colombiana; Glomus ambisporum; 
Scutellospora scutata) em relação aos sistemas cultivados com gramíneas forrageiras avaliados. 
A Comunidade microbiana presentes no solo dos tratamentos contendo o cultivo de gramíneas e 
a mata nativa de Cerrado consumiram as fontes carbonadas ácido cítrico, celobiose, ácido 
esteárico, arginina e xilose o que indica uma variabilidade de microrganismos na rizosfera destes 
ecossistemas, potencializando muitas características na melhoria do solo nestas áreas. 

Palavras-chave: Taxonomia, Arbusculares, Gramíneas 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGRONOMIA 

AVALIAÇÃO DO CAPIM-MOMBAÇA SOB COQUEIROS E A PLENO SOL 

Paulo Victor Rocha Pereira, Alex Carvalho Andrade 

A crescente necessidade de obtenção de produtos oriundos da pecuária vem encontrando 
impasses na questão ambiental. Os sistemas silvipastoris vieram como alternativa para a redução 
dos impactos do avanço das áreas desmatadas para a implantação de pastagens cultivadas. O 
trabalho considerou os efeitos do sombreamento de coqueiro na produtividade de capim-
Mombaça( Panicum maximum). se utilizou de análises a campo e laboratoriais considerando as 
variáveis: altura, teor de matéria verde e seca, relação folha-colmo e quantidade de matéria morta 
nos tratamentos, sombreados e a pleno sol, sendo feita posteriores análises no programa 
SISVAR a 5% de probabilidade. 

Palavras-chave: Silvipastoril, Capim-mombaça, Forragicultura 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 
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AGRONOMIA 

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE GENÓTIPOS DE ERVA BALEEIRA 
(VARRONIA CURASSAVICA JACQ. ) TOLERANTES A NEMATOIDES DE GALHA 

Francisco Jefferson Alves de Lima, Aurinete Daienn Borges do Val 

A erva-baleeira (Varronia curassavicaJacq.) pertence à família das Boraginaceae. As folhas da 
erva -baleeira são utilizadas na medicina popular como anti-infamatório, analgésico e 
antiulcerogênico, sob a forma de chás ou infusões para uso interno ou tópico. Por meio de 
estudos dos extratos das folhas foi possível a confirmação das propriedades medicinais com 
ações anti-úlcera, antiinflamatória e cicatrizante. No município de Parnaíba, Piauí, está localizada 
uma área de cultivo orgânico irrigado de erva-baleeira de cerca de 30 ha. O plantio está em 
produção há aproximadamente 3 anos e o principal objetivo da exploração é a extração de óleo 
essencial para ser vendido para indústria farmacêutica. De acordo com os responsáveis técnicos, 
o maior gargalho no cultivo é a ocorrência de nematoides de galha (Meloidogyne spp.). A seleção 
de genótipos tolerantes ou resistente genética é um método efetivo de se limitar perdas de 
rendimento causadas por Meloidogyne spp. Dessa forma, os objetivos principais desse estudo foi 
avaliar o crescimento e selecionar indivíduos de erva baleeira que apresentam tolerância à 
infestação de nematoides de galha. O delineamento experimental adotado foi um inteiramente 
casualisado, sendo avaliado os 6 genótipos obtidos. Em cada subárea serão avaliadas 2 plantas 
localizadas na parte central da subárea. A marcação da área foi feita em 4 blocos com cada um 
contendo 6 parcelas. Dentro de cada área delimitou-se o espaçamento entre plantas de 0,93 m e 
entre linhas 1,5 m com 2 plantas na área útil de cada parcela. Ao total, foram usadas 48 plantas 
nas áreas úteis e 128 incluindo aquelas utilizadas na bordadura. inicio da germinação, altura da 
primeira ramificação (cm), leitura mensal da altura da planta, em cm, e diâmetro do caule na 
altura do colo da planta, em mm, número de inflorescências e dano por nematoide. As plantas do 
acesso 9 tiveram um bom desempenho em quase todos os parâmetros avaliados demostrando a 
melhor taxa de altura total, a segunda melhor taxa de diâmetro do colo e bons índices de 
números de inflorescências. Decorridos 4 meses após a instalação das plantas na área algumas 
delas começaram a apresentar sinais de infestação por nematoide. Aparentemente, o genótipo 9 
apresenta maior tolerância à presença de nematoides. As avaliações serão realizadas por mais 
um ano. 

Palavras-chave: Varronia Curassavica Jacq., Tolerante, Nematoide de Galha 
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BENEFICIAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE 
SUCUPIRA (PTERODON PUBESCENS) 

Laércio Gomes Carreiro, Marlei Rosa dos Santos 

A Pterodon pubescens é uma espécie arbórea com ampla dispersão pelo Brasil, é conhecida 
vulgarmente como sucupira-branca e tem grande importância florestal e medicinal. No entanto, o 
corte intensivo dessa espécie tem contribuído para seu rápido desaparecimento, além disso 
poucos frutos contém sementes no seu interior e essas apresentam baixa porcentagem de 
germinação. O presente trabalho teve como objetivo classificar sementes de sucupira em relação 
a cor do tegumento e avaliar o vigor e a qualidade fisiológica das mesmas. As sementes colhidas 
foram classificadas em três lotes de acordo com a cor do tegumento, sendo marrom claro lote 1, 
marrom escuro lote 2 e pretas lote 3. O delineamento utilizado foi em blocos casualizado com 
quatro repetições, em esquema fatorial 3x4, sendo três lotes de sementes e quatro concentrações 
de KNO3 (0,0, 0,1, 0,2 e 0,3 mg L-1. Os dados obtidos foram avaliados pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. A classificação de sementes de sucupira branca com base na cor do 
tegumento, permite obtenção de lotes com melhor qualidade fisiológica. Sendo, portanto, as 
sementes marrom claro e marrom escuro recomendadas para produção de mudas. O uso de 
soluções de KNO3 nas concentrações de 0,1 e 0,2 mg L-1, é benéfico apenas em lotes de 
sementes de sucupira branca com porcentagem de germinação intermediaria. A escarificação 
mecânica utilizando lixa, não deve ser utilizada para a quebra de dormência de sementes de 
sucupira branca. 

Palavras-chave: Pterodon Pubescens, Qualidade Fisiológica, Dormência 
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CARACTERIZAÇÃO DE GENÓTIPOS DE CAJAZEIRAS (SPONDIAS MOMBIN L.) 
UTILIZADAS EM EXPLORAÇÃO COMERCIAL NO ESTADO DO PIAUÍ 

Faynyson Hadamys Siqueira Teixeira, Cícero Nicolini 

Os frutos da cajazeira possuem sabor e aroma característicos, apresentando rendimento de polpa 
superior a 60%. Devido à acidez elevada não é consumido in natura e sua industrialização é 
dependente das variações de safra, caracterizando-a como produção extrativista. Além disso, há 
grandes perdas de frutos devido a problemas de fitossanidade, colheita e transporte. Diante 
destas características descritas, e da ausência de cultivares melhoradas para cultivo comercial, a 
seleção de germoplasma para produção encontra-se restrita a alguns bancos. Poucos casos de 
plantio comercial foram implantados, a partir de plantas selecionadas na natureza, necessitando 
de caracterização quanto às características agronômicas para produção comercial. O 
experimento foi realizado no Sítio Santa Mônica, localizada no município de Teresina – PI, 
coordenadas 5° 9'4.19"S e 42°37'16.03”O. Para a obtenção das coordenadas de cada planta e 
elaboração do mapa, percorreu-se de fileira em fileira todo o plantio. Para a análise físico-química 
foram coletados 20 frutos de seis genótipos presentes na área de estudo. Para a incidência e 
parasitismo das moscas-das-frutas: foram coletados 10 frutos de modo nos seis genótipos 
presentes no plantio. Na análise físico-química foram confrontados com as normas estabelecidas 
pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, através da Instrução Normativa nº 01, de 
07 de janeiro de 2000, a saber: pH > 2,20; °Brix > 9,00; Açúcares Totais (ATO) > 12,00; 0,90% de 
ácido cítrico e relação SST/ATT > 10,00. Dentre os genótipos estudados, apenas um genótipo 
(SP-5) atingiu todos os parâmetros da normativa para sua industrialização. Dos seis genótipos 
avaliados, aquele que apresentou maior incidência de mosca-das-frutas foi o LG-1 (85,9%), e o 
menor, ZLU (12%). Em relação ao parasitismo, o genótipo que apresentou maior nível foi o ZLU 
(60%), e o menor, AGB-2 (12%). O estudo mostra diversidade genética, o que pode ser usado 
para programas de melhoramento e, inclusive, a produção de cultivares para cajazeiras, ajudando 
no processo de domesticação da planta. 

Palavras-chave: Cajá, Mosca-das-frutas, Fruticultura 
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COMPORTAMENTO DE ALGODÃO SUBMETIDO A REGULADOR DE CRESCIMENTO 
APLICADO VIA SEMENTE 

Ruth Soares Lopes, Leomara Vieira de França Cardozo 

O Stimulate® tem sido estudado para melhorar a produtividade das culturas, apresentando 
resultados satisfatórios sob aplicação foliar, porém pouco se sabe sobre seu uso no tratamento 
de sementes, sendo necessária a definição de uma dose limite para aplicação nas mesmas, de 
modo que promova maior desenvolvimento a planta. Dessa forma o presente trabalho teve como 
objetivo avaliar o efeito de doses de Stimulate® na qualidade da semente e no desenvolvimento 
inicial da cultivar de algodão DP555BGRR (Gossypium hirsutum L.), bem como determinar a dose 
limite que condicione a qualidade fisiológica. As sementes de algodão, cultivar DP555BGRR, 
foram tratadas com o biorregulador Stimulate® no Laboratório de Análise se Sementes (LAS) da 
Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Campus Deputado Jesualdo Cavalcanti Barros, em 
Corrente-PI, nas dosagens de 0 (testemunha); 15; 30; 45 e 60mL/Kg-1 de sementes, com 
aplicação diretamente sobre as mesmas com auxílio de uma pipeta graduada. Em seguida, as 
sementes foram submetidas as seguintes avaliações: qualidade fisiológica das sementes: 
germinação, IVG, comprimento de plântula, biomassa da matéria seca, emergência e IVE; e 
crescimento em vasos sendo avaliado aos 30 dias: estágio fenológico, diâmetro do caule, altura 
da parte aérea, comprimento radicular, matéria seca da raiz e parte aérea. Não houve diferença 
significativa para os testes de germinação, comprimento de plântula, biomassa da matéria seca, 
emergência e IVE. Até a dose de 30mL Stimulate® não afetam a velocidade de geminação das 
sementes, porém as doses maiores, de 45 e 60 ml, retardam a velocidade de germinação das 
mesmas. Quanto ao desenvolvimento inicial em vasos não houve diferença significativas entre os 
tratamentos para as vaiáveis analisadas até 30 dias. Assim, verificou-se que a aplicação de doses 
de Stimulate® até 60 ml não influencia na qualidade fisiológica e nem desenvolvimento inicial do 
algodão, além disso não condiciona a qualidade fisiológica das sementes de algodão 

Palavras-chave: Biorregulador Stimulate®, Gossypium Hirsutum L, Qualidade Fisiológica 
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CONCENTRAÇÕES DE EXTRATOS DE DIFERENTES ORGÃOS DE NEEM 
NORNTRATAMENTO SANITÁRIO DE SEMENTES DE ALFACE 

Jaiane de Lira Carvalho, Leomara Vieira de França Cardozo 

O neem, pertencente à família meliaceae, vem sendo estudado devido sua propriedade como 
inseticida natural, onde seus extratos apresentam um alto potencial inseticida, com eficiência 
semelhante aos produtos comerciais, bem como no controle de fitopatógenos em sementes. 
Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo determinar a concentração de neem 
extraídos via água de diferentes órgãos da planta que sejam fitopatôgenicos e não herbicida. 
Dessa forma, foi conduzido ensaio no Laboratório de Análise de Sementes da Universidade 
Estadual do Piauí, Campus de Corrente, onde foi realizada a coleta de sementes maduras 
coletadas do chão e colhidas folhas do terço inferior de nove árvores matrizes, no terminal 
rodoviário, sendo posteriormente lavadas em água corrente e maceradas em cadinho pelo 
período de 2 minutos, produzindo 5 concentrações, sendo utilizado para cada concentração 0, 50, 
100, 150 e 200g de material em 1 L de água destilada. Após, os extratos a base de folhas e 
sementes de neem foram aplicados em sementes de alface, cultivar Mônica SF31, sendo também 
submetidas ao tratamento químico com o Thiran, com testemunha, na dosagem de 3 gramas de 
Thiran/kg de sementes. Após tratadas, as sementes foram submetidas às avaliações de 
germinação, primeira contagem, comprimento de plântula, teste de frio e emergência a campo, 
sobre delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições e 11 tratamentos. As variáveis 
foram submetidas a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de scott-knott, a 5% 
de probabilidade, utilizando o programa estatístico Sisvar®. Assim, verificou-se que extrato 
aquoso de folhas de Neem exerce efeito alopático negativo sobre a germinação e vigor de 
sementes de alface nas doses 100g,150g e 200g, já as concentrações do extrato aquoso de 
sementes de neem não interferiu na germinação e aumentou o vigor das sementes de alface. 
Dessa forma, dosagem do thiran e os extratos aquosos das folhas e sementes de nem não foram 
eficientes no tratamento de sementes de alface devido possivelmente as mesmas não estarem 
contaminadas. Em relação ao tratamento sanitário das sementes de alface nenhuma 
concentração de extrato aquoso de neem foi suficiente, isso supostamente ocorreu devido as 
sementes não está devidamente contaminada. Conclui-se que nenhum órgão apresentou 
eficiência no controle fitopatogênico em sementes. 

Palavras-chave: Azadirachta Indica, Lactuca Sativa L., Fitosanidade 
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DESEMPENHO DA CULTURA DA ALFACE (LACTUCA SATIVA L.) EM SISTEMA 
HIDROPÔNICO SOB DOSES DE SOLUÇÃO NUTRITIVA E CONDUTIVIDADES 

ELÈTRICA 

Lucas de Souza Cunha, Fernando Silva Araújo 

A produção de alface tem crescido constantemente no Brasil, destacando-se como a folhosa mais 
consumida no país. Diante disso novas tecnologias vêm sendo empregadas no mercado de 
produção de hortaliças de baixo impacto ambiental como o sistema hidropônico, visando uma alta 
produtividade e resultando em alimentos mais saudáveis. Objetivou-se avaliar o crescimento e 
desenvolvimento da cultura da alface, sob diferentes condutividades elétricas (CE) obtidas 
através de diferentes doses dos fertilizantes Kristalon Laranja e Calcinit em solução calibrada. 
Realizou-se o experimento na cidade de Parnaíba/PI, em estufa com pé direito de 4,5m, abertura 
de 0,5m em um dos lados para maior entrada de ar. A temperatura média equivalia a 28 ºC 
manhã e 32/35 ºC tarde. Utilizou-se os fertilizantes Kristalon TM 06-12-36 e Calcinit com 15,5% 
de Ca e 19% de N, sendo monitorados a cada cinco dias, adicionando conforme a necessidade 
da cultura. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos 
representados por bancada individual, declividade de 3% e 33 repetições por tratamento 
constituídos sob as (CE) T1: CE = 0,4; T2: CE = 0,7; T3: CE = 1; T4 CE = 1,30; T5 CE = 1,60. 
Analisou-se as seguintes variáveis: comprimento total da planta (CT), comprimento da parte 
aérea (CPA), comprimento do sistema radicular (CSR), número de folhas (NF), peso total da 
planta (P) e diâmetro do caule (DC) na fase de pré- crescimento (15 dias após o transplantio). O 
maior NF (p>0,01) obteve-se com CE de 1,6 ds.m-1, atingindo melhor desempenho com valor 
médio de (14,22) e a menor CE foi 0,4 ds.m-1 resultando menor desenvolvimento do NF, 
possivelmente associado a quantidade insuficiente de nutrientes. Para o Peso de plantas (P), as 
CE de 1,3 e 1,6 dS.m-1 assemelharam-se estatisticamente. Nesta fase, utilizou-se CE de 1,6 
dS.m-1, obtendo maior média (123g) em peso de plantas. Para o CT das plantas as CEs 1,0 
ds.m-1 , 1,3 ds.m-1 e 1,6 ds.m-1 não diferem estatisticamente (p>0,01), obteve-se melhores 
resultados e o melhor efeito com média de 41,05 cm deu-se na utilização da CE 1,6 ds.m-1. Para 
a variável comprimento da parte aérea a CEs 1,0 ds.m-1, 1,3 ds.m-1 e 1,6 ds.m-1 não diferem 
estatisticamente e obteve-se resultados satisfatórios. Para a variável comprimento do sistema 
radicular (CSR) os valores de CE 0,4, 0,7, 1,0 e 1,6 dS.m-1 não diferiram estatisticamente entre si 
(p>0,01), portanto as diferentes concentrações de nutrientes não afetaram o comprimento do 
sistema radicular. 

Palavras-chave: Produção, Hidroponia, Nutrição 
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DESEMPENHO DE MUDAS DE HÍBRIDOS DE MELOEIRO RENDILHADO EM 
DIFERENTES SUBSTRATOS 

Ana Maria Lima Bezerra, Anarlete Ursulino Alves 

Objetivou – se com esse trabalho avaliar o desenvolvimento de mudas de Híbridos de Melão 
Rendilhado com diferentes composições de substratos. O experimento foi conduzido na estufa de 
propagação de plantas da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, Campus Uruçuí. O 
delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 
(substratos) x 3 (híbridos de melão rendilhado), num total de 6 (seis) tratamentos, com 4 
repetições e dez plantas por parcela, perfazendo um total de 240 plantas. O primeiro fator foi 
constituído de dois substratos, sendo: Paú de Buriti e Paú buriti + esterco bovino (2:1 v: v). Para o 
segundo fator, utilizou-se Três híbridos de melão rendilhado: Rock, Pingo de Mel e Rafael. Os 
parâmetros avaliados foram: Percentagem de Germinação (%), Número de Folhas, Altura de 
Plantas (cm), Comprimento da Raiz (cm), Massa Fresca da Parte Aérea (g), Massa Seca da Parte 
Aérea (g). Os tratamentos avaliados que obtiveram os melhores resultados foram T1 (Hibrido 
Rock em Paú de buriti), T2 (Hibrido Pingo de mel em Paú de buriti), T4 (Hibrido Rock em Paú de 
buriti + Esterco bovino) e T5 (Hibrido Pingo de mel em Paú de buriti + Esterco bovino), qualquer 
uma dessas variáveis sendo mais recomendada que os tratamentos T3 e T6 para produção de 
mudas. Os híbridos de melão Rock e Pingo de Mel apresentaram melhores resultados nos 
parâmetros avaliados, portanto, é recomendável sua utilização para produção de mudas de 
meloeiro nos dois tipos de substratos utilizados, o hibrido Rafael obteve os piores resultados. O 
substrato Paú de buriti + Esterco bovino foi o que obteve melhores resultados em relação o Paú 
de buriti, assim sendo o mais recomendado para produção de mudas de híbridos de meloeiro. 
Entretanto é recomendável utilizar o substrato Paú de buriti desde que misturado com outros 
substratos para que melhore sua composição química. 

Palavras-chave: Cucumis Melo L., Matéria Orgânica, Produção de Mudas 
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DINÂMICA TEMPORAL DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA: TEPHRITIDAE) EM 
POMAR COMERCIAL DE ACEROLA ORGÂNICA NO VALE DO RIO PARNAÍBA 

Tamiris Pinto dos Santos, Márcio Alves Silva 

As moscas-das-frutas são responsáveis por grandes perdas em pomares de frutíferas comerciais 
no Brasil, o prejuízo pode ser decorrente das puncturas de oviposição das fêmeas e da 
alimentação das larvas, que destroem a polpa dos frutos. O conhecimento das espécies de 
moscas-das-frutas e seus aspectos bioecológicos representa um passo básico para o 
estabelecimento de programas de manejo. Nesse contexto, com o presente trabalho objetivou-se 
registrar a biodiversidade e a dinâmica temporal de moscas-das-frutas em pomar comercial de 
acerola orgânica no vale do Rio Parnaíba. Para isso, foi realizada aleatoriamente a amostragem 
de 60 frutos de acerola por semana, 30 frutos da copa e 30 frutos do solo. Os frutos foram 
transportados para o Laboratório de Entomologia, onde foram individualizados, pesados, 
acondicionados em recipientes plásticos (contendo camada de vermiculita e vedado com tecido 
voil) e mantidos sob temperatura controlada (25 ± 2º C). Depois de 15 dias, a vermiculita foi triada 
e os frutos abertos para verificar a presença de larvas e ou pupas. As pupas foram transferidas 
para um recipiente de vidro até a emergência do adulto, os quais foram identificados, 
quantificados e sexados. No pomar de acerola durante o período de outubro a julho foram 
coletados 1.200 frutos (9,383 kg) na copa da árvore e 1.200 frutos (8,780 kg) no solo, sendo 
registradas 920 (28,15 % de viabilidade pupal) e 708 pupas (15,25 % de viabilidade pupal) nas 
amostras da copa e do solo respectivamente. Das 1.628 pupas obtidas dos frutos emergiram 186 
espécimes de Anastrepha spp, 81 espécimes de Ceratitis capitata (Wied.) e 246 espécimes de 
parasitoides Doryctobracon areolatus (Szépligeti). No período de outubro/2018 a julho/2019 foi 
constatado infestação por moscas-das-frutas em cerca de 30% dos frutos amostrados, o índice 
de infestação foi de 0,68 pupas por fruto e a intensidade de infestação foi de 2,21 pupas por fruto 
infestado. A infestação por moscas-das-frutas foi maior no período de outubro/2018 a 
fevereiro/2019. As espécies nativas do gênero Anastrepha são encontradas o ano todo no pomar 
de acerola, atingindo maior população na primavera e verão, período no qual também foi 
registrada maior captura de C. capitata. Por fim, conclui-se que os pomares de acerola orgânica 
do vale do Rio Parnaíba são infestados por moscas-das-frutas do gênero Anastrepha e a espécie 
exótica C. capitata, apresentando maior nível populacional nas estações da primavera e verão. 

Palavras-chave: Entomologia, Pragas Quarentenárias, Ecologia 
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DISTRIBUIÇÃO VERTICAL DE MOSCAS FRUGÍVORAS EM POMAR COMERCIAL 
ORGÂNICO DE ACEROLA 

Allysson Vitor da Silva Macêdo, Márcio Alves Silva 

O manejo de moscas frugívoras (Diptera: Tephritidae e Lonchaeidae) representa um fator crítico 
para o sucesso, principalmente em pomares orgânicos ou para exportação. As moscas frugívoras 
atacam diretamente o produto final, reduzindo ou inviabilizando a comercialização da fruta para 
mesa e ou processamento. Nessa perspectiva, o objetivo do presente trabalho foi registrar e 
quantificar a distribuição vertical de moscas frugívoras em pomar comercial de acerola orgânico 
no vale do Rio Parnaíba. Foram amostrados aproximadamente 1.200 frutos frutos na estação de 
verão ou outono, sendo 20 frutos/seção/planta/estação (seção: terço superior, médio e inferior) 
em 20 plantas distribuídas aleatoriamente. Os frutos foram pesados, acondicionados em 
recipiente com vermiculita esterilizada, etiquetados e cobertos com tecido voil fixado com elástico. 
Após 15 dias, a vermiculita foi avaliada e os frutos foram abertos para verificar a presença de 
larvas e pupas. As pupas foram transferidas para um recipiente de vidro até a emergência do 
adulto, os quais foram contados e identificados. Os dados foram comparados através da análise 
de variância no teste F e pelo teste de Tukey utilizando o programa R. Durante o estudo foram 
coletados 2.297 frutos de acerola (15,927 kg de acerola). Foram obtidas 1.282 pupas no verão e 
184 pupas no outono, totalizando 1.466 pupas. Moscas frugívoras do gênero Anastrepha e as 
espécies Ceratitis capitata e Neosilba pendula foram identificadas infestando o pomar de acerola. 
Na estação de verão, a distribuição de moscas frugívoras foi semelhante nos três terços verticais 
da planta de acerola. Na estação de outono, os frutos coletados no terço inferior apresentaram 
maior peso e infestação por moscas frugívoras. Não foi verificado diferenças na distribuição 
vertical das espécies (Anastrepha spp., C. capitata e N. pendula), demonstrando uma distribuição 
uniforme no pomar comercial orgânico de acerola nos tabuleiros costeiros do Nordeste do Brasil. 
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DIVERSIDADE DE INSETOS POLINIZADORES NO CULTIVO COMERCIAL DE CAJU 
(ANACARDIUM OCCIDENTALE L.) EM MIROLÂNDIA PICOS-PI 

Aíla Rosa Ferreira Batista, Wagner Rogério Leocádio Soares Pessoa 

As flores do Caju (Anacardium occidentale L.) constituem uma importante fonte de recurso 
alimentar e abrigo para insetos que colaboram com o aumento da produtividade pela polinização. 
O objetivo desse trabalho foi avaliar a biodiversidade de insetos polinizadores em cultivo de Caju 
comercial localizada no município de Mirolândia Picos-PI. Para a coleta de insetos utilizou-se 
armadilhas Pantraps em dois períodos distintos (Seco e Chuvoso) nos meses compreendidos de 
Agosto de 2018 a Março 2019. Utilizou-se 27 armadilhas com recipientes: amarelo, azul e branco, 
com água e detergente, montados em PVC. Distribuiu 9 pratos em três triângulos equiláteros de 3 
m e distancia 20 m, permanecendo em campo por 24 horas. Os Insetos coletados foram levados 
ao laboratório de Biologia da Univerisidade Estadual do Piauí campus Picos, no qual foram 
realizadas a triagem e os insetos foram separados por ordem. Realizou-se um total de 8 coletas, 
totalizando 2.043 insetos no período seco, das seguintes ordens: Bhatlodea (5,7%), Coleóptera 
(5,4%), Díptera (5%), Hemiptera (0,5%), Hymenoptera (12,6%), Lepidoptera (0,7%), Orthoptera 
(0,6%) e Thysanoptera (69,5%).No do período chuvoso coletou-se 459 insetos das seguintes 
ordens: Coleoptera (13%), Diptera (37,6%), Hemiptera (3,5%), Hymenoptera (13,5%), 
Lepidoptera(8%), Orthoptera (6,5%) e Thysanoptera (17,9%). Conclui-se que o no período seco 
observou-se uma quantidade maior de insetos que podem auxiliar no processo de polinização do 
Caju, contudo ainda é necessário fazer a identificação taxonômica do material para melhor 
análise. 
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EFEITO DA APLICAÇÃO DE PENERGETIC® KOMPOST E O PENERGETIC® 
PFLANZEN NO CRESCIMENTO DE MUDAS DE MALPIGHIA EMARGINATA EM 

SUBSTRATO 

Géssica Moraes dos Santos, Fernando Silva Araújo 

No Brasil, o cultivo de acerola (Malpighia emarginata) exerce significativo papel socioeconômico, 
entretanto, existem poucos estudos para seu cultivo relacionado ao uso de bioestimuladores da 
microbiota do solo, que visam aumentar a disponibilidade de nutrientes no solo. Assim, este 
trabalho teve como objetivo avaliar o uso de bioativador de solo, Penergetic® Kompost e de 
planta Penergetic® Pflanzen em mudas de acerola em substrato. O experimento foi desenvolvido 
no período de julho a agosto de 2019 na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Meio-
Norte UEP- Parnaíba, com uso de sombrite a 50%. O substrato utilizado foi composto por 50% de 
palha de arroz, mais 50% de composto orgânico. O experimento foi conduzido em delineamento 
inteiramente causalizado, com 4 tratamentos e 4 repetições, totalizando 16 mudas. A unidade 
experimental foi composta por tubetes, com capacidade volumétrica de 170 ml. Os 4 tratamentos 
foram constituídos em doses únicas de Penergetic® Kompost no substrato, sendo pesados de 
acordo com o tratamento correspondente (T1 – 0; T2 – 1,35g; T3 – 2,7g; T4 – 4,05g) e diluídos 
em 20ml de água cada um. A aplicação do Penergetic® Pflanzen via foliar foi feita duas vezes, 
com a seguintes doses: T1 – 0; T2 – 0,45g; T3 – 0,90g; T4 – 1,35g. Os parâmetros avaliados 
foram: altura de plantas, diâmetro do colo e número de folhas por planta. Foram realizadas 5 
leituras da quantidade de folhas por planta e altura das mudas. As médias obtidas na análise 
estatística foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância, por meio do 
programa Sisvar versão 5.6. Diante dos parâmetros avaliados, a altura das mudas, inicialmente 
houve um importante crescimento nas mudas do tratamento 2 (Penergetic® Kompost: 1,35g e 
Penergetic® Pflanzen: 0,45), porém a partir da terceira leitura a altura se manteve constante. 
Para o parâmetro diâmetro do colo, o tratamento 4 foi o que obteve menor taxa de crescimento do 
diâmetro do colo em relação aos demais tratamentos. Para o número de folhas por planta houve 
um pequeno crescimento nos tratamento 1, 2 e 3, porém na última leitura houve uma queda 
significativa das folhas em todos os tratamentos, em especial o tratamento 4. No presente estudo 
o Penergetic® não apresentou efeito sobre as mudas, quando estas foram comparadas com as 
mudas teste. Outros estudos devem ser elaborados a fim de elucidar o efeito do uso do 
Penergetic® na disponibilização de nutrientes no substrato com mudas de acerola. 
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EFEITO DE APLICAÇÕES DIFERENTES DE BIOESTIMULANTE EM MUDAS DE 
MARACUJÁ 

Mariane Sirqueira Nogueira, Sammy Sidney Rocha Matias 

A produção de frutíferas vem se destacando no Brasil, o que tem aumentado a busca por mudas 
sadias pelo setor produtivo, para evitar perdas no plantio e garantir bons produtos na colheita. 
Nesta linha de produção, está a utilização de bioestimulantes como forma de promover o 
desenvolvimento e crescimento das mudas e consequentemente das plantas. O objetivo deste 
estudo foi verificar a influência do bioestimulante na produção de mudas de maracujá, nos 
primeiros 65 dias pós germinação. O experimento foi conduzido em casa de vegetação com 
sombrite (redução de 50% da radiação solar total) da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), 
município de Corrente-PI. O substrato utilizado foi obtido de uma trincheira com 2m de 
profundidade, com o solo classificado como Latossolo Amarelo. Foram utilizadas diferentes 
formas de aplicação do bioestimulante Solofull e Stimulete, respectivamente, sendo estas: 
tratamento 1 = testemunha (sem aplicação de bioestimulante), tratamento 2 = via semente, 
tratamento 3 = via substrato, tratamento 4 = via foliar. Em cada tratamento forma diluídos 4 ml de 
cada bioestimulante em 200 ml de água (destilada). As variáveis analisadas foram: altura da 
planta (AP), diâmetro do caule (DC) e comprimento da raiz (CR). As análises foram realizadas 
utilizando o programa computacional ASSISTAT versão 7.7 beta PT (2009), aplicando-se o teste 
F a p<0,01 e tukey a p<0,05 de significância. Observa-se para os dois bioestimulantes aplicados 
que a variável AP obteve resposta positiva no tratamento testemunha e no tratamento via foliar. 
No entanto, o bioestimulante Stimulete proporcionou maior desenvolvimento das mudas, mais 
sem efeito significativo. Nas variáveis DC e CR, os resultados foram semelhantes aos de AP. 
Esse resultado indica que a aplicação dos bioestimulantes via foliar é mais facilmente absorvida e 
metabolizada pela planta, quando comparado as demais formas de aplicação. Porém, quando 
comparamos e avaliamos o DC e CR, os melhores resultados foram nos tratamentos via semente 
e substrato. O bioestimulante Stimulete promoveu maior crescimento das mudas de maracujá. 
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EFEITO DE DIFERENTES DOSES DE BIOESTIMULANTE NO CRESCIMENTO DE 
MUDAS DE MAMÃO 

Bruno Anderson Araújo Barros, Sammy Sidney Rocha Matias 

Introdução - A produção de mudas está atrelada a uma cadeia, sendo um dos itens mais 
associado à perda das mudas a obtenção de sementes de qualidade e o substrato ideal. 
Objetivou-se com esse trabalho, avaliar o uso de bioestimulante no desenvolvimento e 
crescimento de mudas de mamoeiro havia no município de Corrente. Material e Métodos - O 
experimento foi instalado e conduzido em área com Telado (Sombrite com redução de 50% da 
radiação solar total) localizada na Universidade Estadual do Piauí (UESPI)/Campus de Corrente, 
nas coordenadas 10º26’ de Latitude Sul e 45º09’ de Longitude Oeste, com altitude média de 438 
m, a semeadura foi realizada em sacos plásticos (10 x 20 cm) furados lateralmente, com 
capacidade para 0,5kg de solo, alocando-se 3 (três) sementes por saco, a uma profundidade de 3 
cm. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), constando de 5 
(cinco) tratamentos e 6 (seis) repetições. Como variáveis foi analisadas Altura das mudas (ALT), 
Diâmetro do caule (DC), Massa fresca da raiz (MFR), Área Foliar Total (AFT) Comprimento das 
raízes (CR) e como tratamento foi utilizado diferente doses de bioestimulante aplicado no solo na 
seguinte proporção; t1 - testemunha; t2 – 4 ml do bioestimulante; t3 - 8 ml do bioestimulante; t4 - 
12 ml do bioestimulante; t5 – 16 ml do bioestimulante. As análises foram realizadas pelo 
programa computacional ASSISTAT versão 7.7 betas pt (2011). Aplicando-se o teste F a p<0,01 
de significância, para diagnóstico de efeito significativo. As médias das variáveis referentes aos 
fatores avaliados e a interação entre eles, quando significativo, foram ajustados a modelos de 
regressão. Resultados e Discussão – Analisando os resultados obtidos para as variáveis, 
percebe-se que não houve diferença estatística, para os parâmetros altura da planta, diâmetro do 
caule, área foliar total e massa fresca da raiz isso indica que o uso do bioestumulante (Solofull) na 
produção de mudas de mamão (Carica papaya L), não induz a melhoria do crescimento e 
desenvolvimento da planta. Em contrapartida o comprimento da raiz, mostra uma influência do 
produto, sendo o tratamento T2, o que obteve um melhor resultado, com a aplicação de 4ml do 
produto. Conclusões - A utilização de Bioestimulante para a produção de mudas de mamão, não 
apresentou resultados satisfatória para seu desenvolvimento, visto que o tratamento 1 
(testemunha), apresenta valores similares ou superiores aos tratamentos com as doses de 
bioestimulantes para 
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EFEITO GENOTÓXICO E ANTIGENOTÓXICO DA PIPERINA EM CÉLULAS 
SOMÁTICAS DE DROSOPHILA MELANOGASTER 

Bruno Oliveira Silva, Francielle Aliine Martins 

A piperina (1-piperonil piperidina) é um alcaloide presente em várias espécies de pimenta, 
principalmente a pimenta preta (Piper nigrum Linn.). Diversas atividades biológicas e 
farmacológicas já foram relatadas para a piperina: tais como ação inseticida, antipirética, 
analgésica, anti-inflamatória, contraceptiva e antiespermatogênica, antiparasitária e antioxidante. 
Além disso, demonstrou-se que a piperina quando ingerida como suplemento alimentar foi capaz 
de prevenir ou mesmo reduzir os efeitos citotóxicos e genotóxicos causados pela aflatoxina B1 
em frangos de corte. Diante de vários trabalhos na literatura que mostram potencial uso da 
piperina na saúde e na agropecuária, objetiva-se com este estudo a avaliar o potencial genotóxico 
e antigenotóxico da piperina por meio do Teste para detecção de Mutação e Recombinação 
Somática (SMART) em Drosophila melanogaster. A piperina foi diluída em óleo de cozinha nas 
concentrações de 60, 120, 180 e 360mg/Kg. Larvas, em terceiro estágio de desenvolvimento, do 
cruzamento entre machos da linhagem multiple wing hair (mwh) e fêmeas virgens da linhagem 
flare-3 (flr3), receberam tratamento crônico, via alimentação em frascos de vidros contendo 2,0 g 
de meio de cultura alternativo (purê de batata instantâneo, Yoki®) e 5 mL das diferentes 
concentrações do composto. Como controle negativo utilizou-se óleo de cozinha e como controle 
positivo, cloridato de doxorrubicina (DXR - 0,125mg/mL). Todo o experimento foi realizado em 
triplicatas. Os adultos emergentes do cruzamento foram coletados e conservados em etanol 70% 
até a preparação das lâminas. Para cada tratamento, 60 pares de asas foram avaliados ao 
microscópio quanto à presença dos diferentes padrões de manchas mutantes. A análise 
estatística dos dados foi realizada por meio do teste binomial condicional (Teste de Kastenbaum 
Bowman) a 5% de probabilidade. Foi observado efeito genotóxico nas concentrações de 60 e 
120mg/Kg, atuando, exclusivamente, eventos recombinogênicos, e efeito antigenotóxico em todas 
as concentrações (60, 120, 180 e 30mg/Kg), obtendo-se a contribuição de eventos 
antimutagênicos. Portanto, o composto piperina apresentou efeito genotóxico nas concentrações 
de 60 e 120mg/Kg, sendo alterações genotípicas resultantes de eventos recombinogênicos, bem 
como efeito antigenotóxico em todas as concentrações (60, 120, 180 e 360mg/Kg), dado pela 
diminuição significativa dos eventos mutagênicos. 
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ESTUDOS SOBRE A GERMINAÇÃO DE SEMENTES E QUALIDADES 
ORGANOLÉPTICAS DE FRUTOS DE COROATÁ 

Lucilândia de Sousa Bezerra, Wagner Rogério Leocádio Soares Pessoa 

A família Bromeliaceae compreendem 58 gêneros e cerca de 3.200 espécies, apresentando dois 
núcleos de diversidade predominantemente neotropicais, sendo o primeiro na América Central, 
estendendo-se aos Andes; e o segundo no Escudo Brasileiro, especialmente no domínio do 
Cerrado. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial germinativo de sementes do 
fruto de Bromelia karatas e suas características organolépticas. Inicialmente os frutos foram 
colhidos na Povoado Atalho Município de São José do Piauí-PI, e estes foram encaminhados 
para o laboratório Biologia da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) Campus Professor Barros 
Araújo, onde foi efetuada a retirada das sementes de frutos doces e ácidos lavadas em água 
corrente, e secas para a quebra da dormência com três métodos: o primeiro foi a pré embebição 
com 4 tratamentos distintos e 4 repetições (T1: controle; T2: pré embebição por 24h; T3: lavagem 
em água corrente por 1h; e T4: lavagem em água corrente por 24h). O segundo foram usados os 
meios de cultura como o ágar-água (A.A.), Batata-Dextrose-Ágar (B.D.A.), Extrato de Malte Ágar 
(E.M.A.) e o meio Murashige & Skoog (M.S.). E o terceiro procedimento decorreu-se com três 
tipos de lixas de ferro (60; 120 e 180) neste tratamento foram usados 2 repetições. As 
características organolépticas do fruto foram efetuadas 3 avaliações em frutos congelados e in 
natura, a Acidez Total Titulável (ATT); a quantidade de sólidos solúveis (BRIX), e o pH, sendo 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5 % 
através do programa SISVAR 5.6. Os resultados obtidos na quebra de dormência foram 
alcançados no método de pré embebição com 69,2% de sementes germinadas, iniciando a parte 
do 15° dia, e o meio de cultura MS com 100% de germinação, ambos com sementes dos frutos 
doces. Nas características organolépticas os frutos doces congelados apresentaram significância 
tanto na acidez total titulável como no °Brix em comparação com os frutos ácidos. Já os frutos in 
natura não exibiu diferença significativa em ambos os frutos. Conclui-se que o trabalho apresenta 
grande importância no fornecimento de dados para novas pesquisas, visto que essa espécie de 
Bromelia karatas apresenta poucos estudos. 
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FUNGOS ASSOCIADOS A ALGODOEIRO DA PRAIA NO PIAUÍ 

Virginia de Area Leao Rocha, Beatriz Meireles Barguil 

A espécie Hibiscus tiliaceus pertence à família Malvaceae e é popularmente conhecida como 
algodoeiro da praia ou algodoeiro da índia. No município de Teresina esta espécie é muito 
cultivada pela beleza das flores amarelas, sendo encontrada ornamentando calçadas e jardins. 
No algodoeiro da praia já foram relatadas duas doenças no Brasil: aespécie fúngica Puccinia 
heterospora e a espécie viral Citrus chlorotic spot virus. Este trabalho teve como objetivo 
conhecer as espécies fúngicas existentes em folhas de algodoeiro da praia em Teresina – PI. 
Amostras foliares foram coletadas em seis locais do município: UESPI Campus Poeta Torquato 
Neto; UFPI Campus Petronio Portella – CCSA; UFPI Campus Petronio Portella – CT; Rua da 
Verbenas; Rua David Caldas; Rua Olavo Bilac. Fragmentos foliares foram desinfestados e 
plaqueados em meio de cultura BDA (batata-dextrose-ágar) e as placas ficaram em B.O.D por um 
período de sete dias a 26°C. Após o crescimento de colônias fúngicas, os fungos foram repicados 
para obtenção de cultura pura e então preservados. Devido à sua importância como fitopatógeno, 
os isolados do gênero Colletotrichum foram escolhidos para caracterização morfológica 
(comprimento e largura de conídios), patogênica (por suspensão de esporos 10 5 /mL em mudas 
sadias) e molecular (amplificação e sequenciamento dos genes GAPDH, ACT e ITS). Os 
eletroferogramas foram analisados e comparados com isolados de referência depositados no 
GenBank®. Foram obtidos sete isolados do gênero Colletorichum, que produziram conídios 
hialinos, unicelulares e cilíndricos, bem como micélio cotonoso com coloração branca ou cinza 
claro. Nas plantas inoculadas, os sintomas eram de coloração marrom e formato irregular e 
começaram a ser visualizados aos 15 dias após a inoculação. De acordo com a sequências 
obtidas para os genes analisados, os isolados obtidos pertencem à mesma espécie fúngica, que 
é Colletotrichum siamense. Dessa forma podemos concluir que C. siamense causa antracnose 
foliar em algodoeiro da praia. 
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FUNGOS ASSOCIADOS A PLUMERIA NO PIAUÍ 

Jullyana Stefanny Soares Rocha, Beatriz Meireles Barguil 

O gênero Plumeria é popularmente conhecido como jasmim-manga ou árvore pagode e pertence 
à família Apocynaceae. Esse gênero é bastante utilizado em projetos paisagisticos de praças e 
jardins de diversos estados brasileiros. Embora seja um gênero de planta pouco cultivado 
comercialmente, também pode ser infectado por patógenos que colonizem ramos, folhas e flores, 
o que pode prejudicar a multiplicação e a utilização da planta na ornamentação. Diante da ampla 
utilização de Plumeria na arborização de praças e residências de municípios piauienses e da 
ocorrência de patógenos nessa espécie já relatados em outras pesquisas brasileiras, o objetivo 
deste trabalho foi verificar a ocorrência de espécies fúngicas em folhas de plantas do gênero 
Plumeria. A coleta de material vegetal foi realizada em cinco pontos localizados no município de 
Teresina- PI. O material sintomático foi lavado e após desinfestação foram colocados em placas 
de Petri contendo meio batata-dextrose-ágar (BDA), e mantidas em incubadoras à 26°C. A 
avaliação morfológica foi realizada com base no tamanho dos conídios e apressórios, sendo 
também utilizada a amplificação e sequenciamento do gene da GAPDH. Apenas os isolados de 
Colletotrichum foram inoculados em folhas jovens destacadas de Plumeria, utilizando tanto discos 
de micélio em meio de cultura retirados de culturas puras dos isolados, como suspensões de 
conídios. A avaliação foi realizada sete dias após a inoculação. Os isolados fúngicos obtidos são 
provenientes de folhas com manchas escuras e folhas com sintomas de necrose, bem como de 
folhas contendo estruturas fúngicas, caracterizando a presença de ferrugem causada pelo fungo 
Coleosporium plumeriae. Foram obtidos e preservados isolados de Nigrospora sp.,Colletotrichum 
sp. e Scytalidium sp.Todos os isolados de Colletotrichum utilizados na inoculação em folhas 
destacadas da Plumeria foram patogênicos e induziram sintomas de antracnose com manchas 
circulares, necrótica e de coloração marrom.A avaliação da agressividade dos isolados por meio 
do diâmetro das lesões, apresentou diferenças estatísticas significativas entre isolados, com base 
na separação de médias pelo teste Scott-Knott observou-se a formação de 3 grupos de 
agressividade.Pelo sequenciamento do gene GAPDH é possível verificar que provavelmente duas 
espécies de Colletotrichum estejam envolvidas na antracnose em Plumeria: C. karstii e C. 
siamense. 
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FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES ASSOCIADOS COM ESPÉCIES 
ARBÓREAS ISOLADAS EM ÁREAS DE CAPÕES DO COMPLEXO VEGETACIONAL 

DE CAMPO MAIOR-PIAUÍ 

Nadine D' Ássila do Vale Silva, Wagner Rogério Leocádio Soares Pessoa 

As relações de fungos micorrizos arbusculares (FMAs) com plantas influenciam na absorção de 
nutrientes, na riqueza e composição de espécies da comunidade vegetal. Assim, buscamos 
responder: i) As espécies isoladas (EI) apresentam associação com FMAs e, caso apresentem a 
taxa de colonização difere entre as espécies isoladas? ii) As condições do solo sob a copa dos 
indivíduos das espécies isoladas diferem de áreas abertas? iii) A riqueza de espécies lenhosas e 
sublenhosas abaixo da copa de indivíduos de espécies isoladas difere umas das outras? iv) 
Podemos encontrar espécies com distribuição restrita para cada espécie isolada? Selecionamos 
10 indivíduos das seguintes espécies isoladas: Curatella americana L., Luetzelburgia auriculata 
(Allemão) Duckee, Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore. A amostragem da vegetação foi 
realizada sob a copa dos indivíduos das EI. Foram coletadas 100 ml de raízes finas de cada 
indivíduo. As raízes foram lavadas em água corrente. Posteriormente colocadas em banho maria 
a 100°C, durante 30 minutos em solução de NaOH 1N. Após, em solução de HCl 5% por 5 
minutos. Foram colocadas em banho maria em corante LAT a 100°C por 10 minutos. Foram 
coradas com azul de metileno para visualização dos FMAs em microscópio óptico comum. Para 
verificar possíveis relações na taxa de colonização de FMAs, diferenças nas médias de 
nitrogênio, pH, potássio e fósforo e diferenças nas médias de riqueza utilizamos a ANOVA e teste 
Tukey (p>0,05). Utilizou-se a TWISPAN por meio de uma matriz de presença e ausência das 
espécies, para a análise de espécies indicadoras para cada espécie isolada. Levantamos 24 
famílias e 44 espécies. A Anova não identificou diferença nas taxas de colonização de FMAs nas 
raízes das espécies arbóreas (p>0,05). C. prunifera apresentou média de colonização 60±18%, C. 
americana L. média de 69 ±18% e L. auriculata média de 63±22%. Foi possível verificar que 
houve espécies com distribuição restrita sob a copa das espécies isoladas, sendo possível 
verificar a separação de um grupo de espécies com distribuição restrita para C. prunifera (cinco 
espécies) e o segundo grupo constituído por C. americana e L. auriculata que compartilharam as 
mesmas espécies indicadoras (oito espécies). As diferenças encontradas na composição de 
espécies sob a copa das EI, bem como a associação com FMA à suas raízes podem indicar que 
essas espécies possam ser potenciais espécies nucleadoras em processos de colonização e 
recuperação de áreas degradadas. 
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GENOTOXICIDADE E ANTIGENOTOXICIDADE DO KAVAIN POR MEIO DO TESTE DE 
MUTAÇÃO E RECOMBINAÇÃO SOMÁTICAS EM DROSOPHILA MELANOGASTER 

Julia Braga Martins, Francielle Aliine Martins 

A planta Piper methysticum G. Forst, popularmente conhecido como Kava, pertencente à família 
Piperaceae, tem como principais componentes ativos as kavalactonas. A Kavain, componente 
presente em maior quantidade entre as kavalactonas, apresenta atividades farmacológicas tais 
como: antitrombótica, anticonvulsiva, antiepiléptica, analgésica, ansiolítica e psicotrópica. Dado 
seu amplo interesse na medicina, este estudo tem como objetivo avaliar o potencial mutagênico e 
antimutagênico desta molécula nas concentrações 32, 64 e 128 µg/mL usando os cruzamentos: 
padrão (ST) e de alta bioativação metabólica (HB) por meio do Teste para Detecção de Mutação 
e Recombinação Somática (Somatic Mutation and Recombination Test - SMART) em Drosophila 
melanogaster. Larvas de terceiro estágio dos cruzamentos ST e HB foram transferidas para 
frascos contendo 1,5 g de purê de batata instantâneo e 6 mL das diferentes concentrações de 
Kavain, além dos controles: positivo (Doxorrubicina (DXR - 0,125 mg/mL)), e negativo (água 
deionizada) e controle do solvente (Acetona 2%). Os adultos emergentes dos cruzamentos ST e 
HB foram coletados e conservados em etanol 70%. As asas de 60 moscas foram retiradas com 
auxílio de lupa binocular, pareadas em lâminas e observadas ao microscópio para quantificação 
da presença dos diferentes padrões de manchas mutantes. Para análise estatística, a frequência 
de cada tipo de mancha para cada tratamento foi comparada ao controle do solvente (Acetona 
2%), usando o teste U de Mann, Whitney e Wilcoxon a 5% de probabilidade. No cruzamento ST, 
a Kavain não apresentou efeito mutagênico ou recombinogênico, porém, efeito modulador da 
ação mutagênica da DXR foi observado quando as duas drogas foram aplicadas conjuntamente. 
Na concentração de 32 μg/mL ocorreu a inibição da ocorrência de dano ao DNA induzida pela 
DXR, enquanto a concentração de 128 μg/mL potencializou o dano ao DNA induzido pela DXR. 
Já no cruzamento HB a Kavain foi mutagênica nas concentrações de 64 e 128 μg /mL, podendo 
concluir que a Kavain é uma droga que apresenta ação mutagênica indireta na concentração 
igual ou superior a 64 μg/mL, necessitando de ativação metabólica pelo CYP450, e ao ser 
associada com a DXR apresentou efeito modulador de atividade mutagênica, dependente da 
concentração de Kavain e da quantidade de CYP450. 

Palavras-chave: Modulador, Doxorrubicina, Cruzamento 
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INFLUÊNCIA DE SUBSTRATOS À BASE DE PAÚ DE BURITI NA PRODUÇÃO DE 
MUDAS DE HÍBRIDOS DE MELANCIA 

Luisa Laila Sousa da Silva, Anarlete Ursulino Alves 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a inflência de substratos à base de paú de buriti no 
desenvolvimento de mudas de híbridos de melancia. O experimento foi implantado na área 
experimental da Univerdidade Estadual do Piauí, no município de Uruçuí. O delineamento 
utilizado foi em blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial 3x2, compreendendo três 
híbridos de melancia e dois substratos, constando seis tratamentos: T1- paú de buriti/Conquista, 
T2- paú de buriti + esterco bovino/conquista, T3- paú de buriti/Crimson Swweet, T4- paú de buriti 
+ esterco bovino/Crimsom Sweet, T5- paú de buriti/Red Quality, T6- paú de buriti + esterco 
bovino/Red Quality. Foram avaliados a porcentagem de germinação, comprimento da parte aérea 
e da raiz, número de folhas, peso das matérias fresca e seca da parte aérea. O híbrido Crimson 
Sweet cultivado em substrato 100% a base de paú de buriti destacou-se dos demais híbridos 
quanto ao comprimento das raízes, a altura de plantas, ao número de folhas, ao peso de matéria 
fresca e seca. O paú de buriti mostrou-se eficiente para o desenvolvimento dos três híbridos de 
melancia avaliados, tanto compondo 100% do substrato quanto associado ao esterco bovino. 

Palavras-chave: Substratos Alternativos, Citrullus Lanatus, Produção de Mudas 
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MORFOGÊNESE DO CAPIM-MOMBAÇA SOB COQUEIROS E A PLENO SOL 

Islan Victor Lustosa de Oliveira, Alex Carvalho Andrade 

A população mundial está em constante crescimento e deverá atingir a marca de 11,3 bilhões de 
pessoas em 2100. Para suprir essa demanda respeitando a preservação ambiental deve-se 
buscar aumento de produtividade e uma das formas de conseguir isso é através dos sistemas de 
integração lavoura-pecuária-floresta e suas variantes. O objetivo do trabalho foi estudar as 
características morfogênicas e estruturais do capim-Mombaça sob coqueiros e a pleno sol em 
diferentes épocas do ano. O experimento foi realizado em um delineamento inteiramente 
casualizado (DIC) em um arranjo fatorial 2x2 (duas intensidades luminosas e dois períodos) com 
6 repetições. As intensidades luminosas foram o capim-Mombaça a pleno sol e sob o 
sombreamento de coqueiros e as épocas foram primavera e verão. As variáveis estudadas foram: 
número de folhas totais, número de folhas expandidas, número de folhas vivas expandidas, taxa 
de aparecimento foliar (folhas/dia), taxa de alongamento foliar (cm/dia), taxa de senescência foliar 
(cm/dia), filocrono (dias/folha) e duração de vida foliar (dias). Não houve interação 
estatisticamente significativa entre épocas e as intensidades luminosas e nem entre as variáveis 
estudadas. 

Palavras-chave: Sombreamento, Épocas, Integração 
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MORFOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES E MÉTODOS DE SUPERAÇÃO DE 
DORMÊNCIA DE SEMENTES DE JUAZEIRO (ZIZYPHUS JOAZEIRO) MART. 

(RHAMNACEAE). 

Bianca Jaqueline Santos Rodrigues, Maria da Conceição Sampaio Alves 

O juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.), também conhecido como juá, juá-fruta e laranja-de-vaqueiro 
é uma das espécies vegetais de grande importância para a região do semiárido, devido aos 
nutrientes presentes em sua composição, que ocasionam uma diversidade de uso. Tem ainda 
potencial para a recuperação de áreas degradadas e para a composição de sistemas 
agroflorestais. O presente estudo teve como objetivo a caracterização biométrica dos frutos e 
sementes de Ziziphus joazeiro e métodos para a superação da dormência de sementes de juá. 
Os exemplares mensurados neste trabalho foram coletados em diferentes matrizes no município 
de Bom Princípio no estado do Piauí entre os meses de Fevereiro e Março de 2019. O trabalho foi 
realizado no Laboratório de Biologia da Universidade Estadual do Piauí- Campus de Parnaíba, 
sendo obtidos os valores de comprimento, largura e peso (g) dos frutos e sementes analisados. 
Os tratamentos utilizados para quebra da dormência das sementes foram: escarificação química 
em diferentes períodos de tempo, escarificação mecânica e choque térmico. As sementes foram 
submetidas aos tratamentos e depois semeadas em papel germitest. Para a morfometria, os 
frutos, inicialmente passaram por beneficiamento, em seguida foram despolpados e as sementes 
colocadas à sombra para secar. Dos frutos, foi obtido um peso de 100 sementes de 
aproximadamente 520 g tendo uma média variada de comprimento entre 17,22 mm - 23,73 mm e 
18,47 mm - 22,70 mm de largura. Das sementes foi obtido uma média de aproximadamente 11,50 
mm - 14,78 mm de comprimento e 6,56 mm - 8,20 mm de largura. Quanto aos tratamentos, 
nenhum foi eficiência na superação da dormência tegumentar das sementes devido a 
comprometimento das mesmas por fungos na BOD. A partir da morfometria feita da espécie, 
pode-se observar que todos os aspectos avaliados possuem uma variedade significativa quanto a 
biometria presente, onde a maior variabilidade aconteceu na largura dos frutos. 
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PERÍCIA E AUDITORIA AMBIENTAL ACERCA DA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO 
EÓLICO NA APA DELTA DO PARNAIBA-PI 

Ana Paula Silva de Almeida, Fernando Silva Araújo 

A concepção moderna do princípio da sustentabilidade constitucional estabelece, independente 
de regulamentação legal, com eficácia direta e imediata , a responsabilidade do Estado e da 
sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente 
inclusivo , durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de 
assegurar , preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito 
ao bem-estar físico, psíquico e espiritual, em consonância homeostática com o bem de todos. 
Deste modo, em um contexto de crescente valorização dos empreendimentos “verdes”, o Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA) vem para balizar as ações corporativas em busca do equilíbrio entre 
o crescimento econômico a tutela do meio ambiente, haja vista ser evidente que a consciência 
ambiental desempenha um papel definitivo na construção de uma sociedade justa, equânime e 
sustentável.Assim, as atividades econômicas que exploram recursos naturais e geram 
transformações negativas no meio ambiente natural, vêm ao longo do tempo provocando 
desequilíbrio nos ecossistemas de forma irreversível, o que resulta na busca de soluções eficazes 
e viáveis para conciliar o crescimento econômico com o equilíbrio do bem ambiental. Diante 
disso, esse trabalho apresenta a Auditoria Ambiental de conformidade legal, como importante 
ferramenta de evidenciação das possíveis irregularidades da entidade perante os diplomas 
ambientais legais, bem como, cria oportunidade para correção destes problemas.Dessa forma, 
realizou-se um estudo aprofundado, no que concerne às legislações ambientais, no âmbito 
Federal e Estadual, haja vista a implantação de empresas que desenvolvem atividades 
consideradas como potencialmente danosas ao meio ambiente, como os parques eólicos 
implantados na planície litorânea do estado do Piauí.A pesquisa,quanto aos objetivos caracteriza-
se como pesquisa exploratória e a tipologia de pesquisa quanto aos procedimentos enquadra-se 
como documental. Os resultados da pesquisa demonstram que a Auditoria Ambiental é uma 
importante ferramenta do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que vem para auxiliar na tomada 
de decisão e proporcionar uma maior eficacia na defesa do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Meio Ambiente, Direito 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGRONOMIA 

POTENCIAL ALELOPÁTICO DE EXTRATOS AQUOSOS NA GERMINAÇÃO DE 
ARROZ VERMELHO (ORYZA SATIVA L.) 

Wagner Mendes Dantas, Hermeson dos Santos Vitorino 

Apesar de ser uma espécie cultivada para servir de alimento populacional, o arroz vermelho é 
considerado também uma espécie de planta invasora de alto grau de infestação e propagação, 
que causam grandes percas de produção para o produtor. Entretanto, a busca por soluções que 
possa inibir o crescimento destas no campo, de forma natural e ecológica, são problemas que 
estudos como este, tem o intuito de desvendar através de testes e ensaios. Portanto, objetivou-se 
nesse trabalho avaliar o potencial alelopático dos diferentes extratos aquosos a partir de folhas de 
Azadirachta indica A. Juss, Eucalyptus globulus Labill. e Myracrodruon urundeuva Fr. All. na 
proporção do tempo de germinação e do percentual de germinação de Oryza sativa submetidas 
ao teste. O experimento foi conduzido no Laboratório de Biologia da Universidade Estadual do 
Piauí campus Professor Barros Araújo, no município de Picos, Piauí, Brasil. Inicialmente foram 
coletadas folhas de Aroeira, Nim, e Eucalipto na região de Picos-PI. Foram usadas sementes de 
Arroz Vermelho concebidas por um produtor de arroz vermelho da zona rural de Picos-PI. Em 
cada tipo de extrato possuíram cinco tratamentos contendo as concentrações de 0%, 25%, 50%, 
75%, e 100%, com cinco repetições. A taxa de germinação foi verificada diariamente, por meio da 
porcentagem de germinação (%G), tempo médio de germinação (TMG), índice de velocidade de 
germinação (IVG). Todos os parâmetros foram analisados através de análise de variância (Teste 
F) e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, pelo programa estatístico 
SISVAR 5.0 (FERREIRA, 2011). Os extratos das folhas de Nim (Azadirachta indica), Eucalipto 
(Eucalyptus globulus) e Aroeira-preta (Myracrodruon urundeuva) apresentaram potencial 
alelopático negativo na germinação de arroz vermelho a partir da concentração de 50%. O atraso 
do tempo médio de germinação deu-se a partir de 25% dos extratos utilizado, assim como o 
índice de velocidade de germinação que diminuiu após este ponto. Os extratos das folhas de Nim 
(Azadirachta indica), Eucalipto (Eucalyptus globulus) e Aroeira-preta (Myracrodruon urundeuva) 
apresentam potencial alelopático negativo na germinação das sementes de arroz vermelho, por 
causar efeitos inibitórios, confirmados pela redução da taxa de germinação, pelo atraso do tempo 
médio de sementes germinadas e pela diminuição do índice de velocidade de germinação das 
sementes. 

Palavras-chave: Folhas, Concentração, Inibição 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGRONOMIA 

POTENCIAL ANTIMUTAGÊNICO DE POINCIANELLA BRACTEOSA (TUL) L. P. 
QUEIROZ EM CÉLULAS SOMÁTICAS DE ALLIUM CEPA L. 

Bianca Cristina dos Santos Fernandes, Francielle Aliine Martins 

Poincianella bracteosa (Tul.) L.P. Queiroz. (Fabaceae), popularmente conhecida como 
“catingueira" é uma árvore endêmica do Brasil distribuída nos Biomas da Caatinga e Cerrado, 
essa espécie é amplamente utilizada na medicina tradicional para diferentes fins terapêuticos. 
Como uma forma de analisar seu potencial citoprotetor, este estudo teve como objetivo avaliar o 
efeito antimutagênico da fração hexânica do extrato etanólico foliar de P. bracteosa utilizando o 
sistema teste com Allium cepa. Para isso foi realizado o tratamento simultâneo simples, onde 
sementes germinadas de A. cepa foram transferidas para placas de Petri contendo soluções da 
fração hexânica e MMS nas concentrações de 16, 8, 4 e 2 mg/mL, onde permaneceram por 24h. 
Em seguida o material foi fixado em Carnoy 3:1 por 6-8h. Para o confecção das lâminas, as 
raízes passaram por lavagem, hidrólise em HCl 1M a 60º por 10 min e coloração em Reativo de 
Shiff por 2h. Dez lãminas foram obtidas pela técnica de esmagamento com uma gota de ácido 
acético 2%. Foram analisadas 5000 células por concentração e calculado a média de células em 
divisão, de alterações cromossômicas e presença de micronúcleos, assim como a taxa de 
redução de danos. Os dados foram expressos em média e desvio padrão e obtidos através do 
teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e Student-Newman-Keuls (p < 0,05), no programa 
BioEstat 5.3. Todas as concentrações da fração hexânica apresentaram taxas de redução de 
danos significativas em relação ao controle positivo. Também foi observada redução no indicie 
mitótico. Deste modo, a fração hexânica, obtida a partir do extrato etanólico de P. bracteosa, 
apresentou caráter antigenotóxico e antimutagênico por reparar as alterações cromossômicas e 
reduzir a presença de micronúcleos nas células estudadas, justificando assim a importância de 
estudos sobre antimutagenicidade de plantas utilizadas na medicina popular. 
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POTENCIAL CITOGENOTÓXICO DA KAVAÍNA EM CÉLULAS MERISTEMÁTICAS DE 
ALLIUM CEPA 

Erasmo Pereira do Vale Junior, Francielle Aliine Martins 

A kavaína é uma das principais kavalactonas isoladas da planta Piper methysticum (Piperaceae), 
originária das ilhas do Oceano Pacífico. Essa molécula apresenta várias atividades terapêuticas, 
como ansiolítica, analgésica e efeito protetor contra a neurotoxina (tetraidropiridina) que provoca 
sintomas da doença de Parkinson. Apesar da sua grande importânica, estudos toxicogenéticos da 
kavaína ainda são incipientes e não há relatos na literatura quanto a sua ação em modelos 
vegetais. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o potencial efeito citogenotóxico da 
kavaína em células meristemáticas de Allium cepa L. A kavaína (CAS 3155-48-4; Sigma-Aldrich 
Brasil) foi diluída em acetona 2%, obtendo-se três concentrações (32; 64 e 128 µg/mL). As raízes 
previamente germinadas em placas de Petri com água destilada durante três dias foram 
transferidas para os controles negativo (acetona 2%), solvente (água destilada) e positivo 
(Metilmetanosulfonato, MMS, 10 mg/L) e para as três concentrações citadas da kavaína durante 
48h. Em seguida, as raízes foram fixadas em metanol:ácido acético (3:1), hidrolisadas em HCl 1N 
(60ºC) por 10 min. e coradas com Reativo de Schiff por 2h. O total de 5.000 células 
meristemáticas (10 lâminas/500 células por lâmina) para cada controle e concentração foi 
analisado em microscópio óptico (400x) para avaliar o efeito citotóxico (índice mitótico, IM) e 
genotóxico (alterações cromossômicas) da kavaína. Os dados foram analisados pelo teste de 
Kruskal-Wallis e pelo teste de Student-Newman-Keuls “a posteriori” (p<0,05) no programa 
BioEstat 5.3. Os resultados do presente estudo evidenciaram que todas as três concentrações da 
kavaína não interferiram no IM e não apresentaram alterações cromossômicas significativas 
quando comparados com o controle negativo (acetona 2%). Apenas o MMS apresentou redução 
significativa do IM e aumento das alterações cromossômicas quando comparado com os 
controles (negativo e solvente). Portanto, todas as concentrações avaliadas da kavaína não 
interferiram na progressão do ciclo celular e não promoveram efeito genotóxico. Contudo, 
ressalta-se a importância de estudos posteriores quanto ao possível efeito quimioprotetor da 
kavaína em relação ao DNA, o que poderia contribuir para análise de moléculas com potencial 
antitumoral. 
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POTENCIAL DE ESPÉCIES ARBÓREAS ISOLADAS COMO FACILITADORAS DO 
BANCO DE SEMENTES NO COMPLEXO VEGETACIONAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ 

Marta Ferreira Belo, Hermeson dos Santos Vitorino 

O banco de sementes é importante na recolonização, suprimento de indivíduos e na dinâmica da 
comunidade. Assim, procuramos responder: i) A composição de espécies do banco de sementes 
sob a copa de espécies arbóreas isoladas difere de área aberta (AA)? ii) O número de sementes 
e de espécies do banco de sementes sob a copa de espécies isoladas (EI) influenciam na 
densidade e riqueza do banco de sementes? iii) Caso as EI atuem como plantas poleiros, as 
espécies que compõem o banco de sementes podem ter predominância de dispersão zoocórica e 
de hábito arbóreo? Selecionamos 10 indivíduos de EI: Curatella americana L., Luetzelburgia 
auriculata (Allemão) Duckee, Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore e demarcamos 10 pontos em 
AA. Foram obtidos 2.000cm³ de solo em cada ponto, sendo 1.000cm³ para o método de extração 
e 1.000cm³ para emergência. Verificamos a similaridade na composição de espécies na 
emergência com o índice de Jaccard (J). Diferenças no número de sementes e espécies foram 
analisadas pela ANOVA e teste Tukey (p<0,05). Verificamos que as EI estudadas apresentam 
potencial de plantas facilitadoras na formação do banco de sementes, influenciando na 
composição e distribuição da riqueza local. 
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PRODUÇÃO DA TRAÇA DAS FARINHAS ANAGASTA KUEHNIELLA (ZELLER, 1879) 
(LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) EM LABORATÓRIO. 

Dianny Karla Sousa dos Anjos, Márcio Alves Silva 

A traça das farinhas Anagasta kuehniella (Zeller) possui status de praga de grãos armazenados 
na região tropical. Ao longo dos últimos 50 anos a criação de A. kuehniella vem sendo 
aperfeiçoada com o objetivo central de utilizá-la como hospedeiro para criação de parasitoides. O 
aperfeiçoamento da criação de A. kuehniella pode facilitar a criação massal de himenópteros 
parasitoides. Nesse contexto, com o presente trabalho buscou-se estabelecer uma metodologia 
de criação de A. kuehniella em laboratório. Inicialmente os ovos de A. kuehniella foram colocados 
em recipiente plástico contendo dieta artificial para alimentação das lagartas. A dieta artificial 
elaborada foi composta pela mistura de 97% de farinha de trigo e 3% de levedo de cerveja, fontes 
de carboidrato e proteína respectivamente. A dieta artificial foi acondicionada de forma 
comprimida em recipientes plásticos de quatros litros. Em seguida os ovos de A. kuehniella foram 
repicados sob a dieta artificial no recipiente plástico. Para cada quilo de dieta artificial foi 
padronizado a utilização de 0,3 g de ovos por recipiente. Para facilitar à respiração dos insetos foi 
realizado um corte na extensão da superfície da tampa do recipiente e aderido um tecido “voil”. A 
fase imatura de ovo, lagarta e pupa foram mantidas no recipiente até a emergência dos adultos. A 
traça A. kuehniella apresenta um período imaturo de cerca de 60 dias. As mariposas adultas 
emergidas foram acondicionadas em gaiolas confeccionadas com tubo de policloreto de polivinila 
(PVC), 15,5 cm de altura e 10 cm de diâmetro. Para transferência para a gaiola os adultos foram 
succionados com um sugador de mangueira transparente plástica com tecido voil adaptado. A 
gaiola foi vedada na parte superior e inferior com tecido “voil”, onde as mariposas depositaram os 
ovos. Os ovos foram coletados com auxílio de um pincel e inoculados na dieta artificial para início 
de um novo ciclo. O inseto e suas diferentes fases biológicas foi mantido sob condições 
controladas de umidade (60 ± 10 %), temperatura (25 ± 2º C) e fotoperíodo (12 : 12 h). A 
mariposa A. kuehniella foi criada nessa metodologia por seis gerações consecutiva. O sistema de 
criação adotado é viável para criação de A. kuehniella em escala laboratorial e em pequenas 
propriedades rurais para fins diversos. 
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PRODUTIVIDADE DE CAJAZEIRAS SUBMETIDAS A MANEJO DE SOLO E 
IRRIGAÇÃO 

Renato Romão Morais, Cícero Nicolini 

A cajazeira é uma espécie nativa ainda em processo de domesticação. Alguns estudos já foram 
desenvolvidos no sentido de desenvolver a produção comercial desta espécie, no entanto, não há 
informações sobre tratos culturais. Informações sobre calagem, gessagem, irrigação e gradagem 
para essa cultura são incipientes ou baseiam-se no empirismo nos poucos pomares comerciais 
implantados. Diante destes aspectos, este projeto teve por objetivo avaliar o efeito de práticas 
culturais na produtividade de frutos de cajazeira em plantio comercial estabelecido com genótipos 
selecionados no Estado do Piauí. Este trabalho foi conduzido com três tratamentos T1 = 
gradagem + irrigação + calagem e gessagem, T2 = irrigação e T3 = testemunha. A gradagem 
ocorreu na profundidade de 0 -15 cm, utilizando a grade aradora. Na irrigação utilizou-se o 
sistema aspersão convencional fixo sendo que a lâmina de água variou entre 6,67 a 11,11 
mm/dia. A calagem e gessagem foram calculadas de acordo com análise de solo chegando a 
recomendação de 1000 kg/ha de calcário dolomítico e 250 kg de gesso. Os genótipos trabalhados 
foram AGB9, AGB2, LG1, ZLU e SP1. As variáveis analisadas foram floração (FL) frutos por 
panícula (FP), abortamento de frutos (AF) e produtividade (PROD). Os tratamentos influenciaram 
FL sendo que T1 obteve valor de 73,5% de floração, T2 com 50 % e a testemunha 23,5% de 
floração. O número de FP e AF não diferiu estatisticamente tanto entre tratamentos quanto nos 
genótipos. Obteve-se 14,27 FP em T1, 9 FP em T2 e 6 FP na testemunha T3. O genótipo com 
maior média de FP foi AGB9 com 12,58 frutos e menor foi LG1 com 7,91 frutos por panícula. 
Quanto ao abortamento entre os tratamentos observou-se de 2 a 3 frutos em média. Já entre os 
genótipos o AGB2 apresentou 4,6 e SP1 com 1,67 frutos abortados. Houve diferença estatística 
significativa na produtividade entre os tratamentos, porem, não apresentou diferença entre os 
genótipos. T1 alcançou máxima de 198,91 kg/planta e T3 obteve de 30,70 kg/planta. O genótipo 
que produziu mais foi ZLU com 142,46 kg/planta. Conclui-se desta forma que irrigação, 
gradagem, calagem e gessagem influencia significativamente a produtividade da cultura do cajá, 
no entanto, o número de frutos por panícula e abortamento não é influenciado por essas práticas 
culturais. 

Palavras-chave: Spondias Mombin, Fruticultura, Irrigação 
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PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE FEIJÃO-CAUPI EM FUNÇÃO ESTRESSES 
ABIÓTICOS 

Marcelo Vítor Lima Soares, Helen Cristina de Arruda Rodrigues 

No Brasil a região Nordeste se destaca como a maior produtora e consumidora de feijão-caupi. 
Assim, objetivou-se avaliar o desempenho de cultivares conduzidas em diferentes estresses 
abióticos. O experimento foi conduzido na UESPI, Campus Pirajá, Teresina, PI, no período de 
março a junho de 2019, em esquema experimental de parcelas subsubdivididas, sendo as 
parcelas dois ambientes (pleno sol e em telado do tipo sombrite 50%), as subparcelas as lâminas 
de irrigação (100% e 70% da evapotranspiração da cultura) e as subsubparcelas as cultivares de 
feijão-caupi (BRS Xiquexique, BRS Aracê e BRS Novaera), com três repetições, e um vaso por 
parcela com duas plantas (vaso = 5,8 kg de solo). No plantio aplicou-se por vaso 0,21 g de 
superfosfato triplo e 0,15 g de cloreto de potássio. A irrigação foi feita com base na calculo da 
evapotranspiração de um tanque classe A, sendo as diferentes lâminas aplicadas após 30 dias da 
semeadura. As avaliações foram realizadas aos 50 dias após a semeadura mensurando-se a 
massa seca da parte aérea, massa de grãos e números de vagens. A análise estatística consistiu 
de análise de variância e teste de médias (Tukey, 5% de probabilidade). Não houve efeito da 
interação dos fatores estudados, porém quando analisa-se os fatores de maneira isolada, para 
ambientes verifica-se significância para massa seca da parte aérea de feijão-caupi, com maiores 
valores observados quando as plantas foram cultivadas em sombrite. Para cultivares houve 
resultado significativo para número de vagens, sendo que para ambas as variáveis a cultivar 
Nova Era proporcionou maiores valores em relação a cultivar Aracê e não diferindo do cultivar 
Xiquexique. Para o fator lâminas de irrigação não houve diferença entre a aplicação de 100% ou 
70% da evapotranspiração, concluindo que as plantas de feijão-caupi foram responsivas em 
produção de biomassa e altura para o cultivo sombreado e a cultivar Novaera se destacou para 
número de vagens. 

Palavras-chave: Vigna Unguiculata L., Sombreamento, Irrigação 
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PRODUTIVIDADE E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DA VEGETAÇÃO LENHOSA SOB 
A COPA DE ESPÉCIES ARBÓREAS ISOLADAS NO COMPLEXO VEGETACIONAL DE 

CAMPO MAIOR - PIAUÍ 

Maria Thereza Dantas Gomes, Hermeson dos Santos Vitorino 

Espécies facilitadoras modificam o ambiente, influenciam na composição de espécies, 
disponibilidade de recursos e na produtividade. i) Existe diferença na composição de espécies 
lenhosas e sublenhosas sob a copa de espécies isoladas (EI)? ii) Caso atuem como poleiros 
naturais, essas espécies apresentam dispersão zoocórica e representantes de todos estratos 
sucessionais? iii) Diâmetro a altura do solo (DAS), cobertura da copa (CC) e altura das EI 
influenciam na riqueza de espécies? iv) Há diferença na produção de biomassa sob a copa das EI 
em relação a área aberta (AA)? Selecionamos 10 indivíduos das seguintes EI: Curatella 
americana L., Luetzelburgia auriculata (Allemão) Duckee, Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore e 
demarcamos 10 pontos em AA. As espécies foram levantadas sob a copa das EI. Obtemos a 
biomassa extraindo a vegetação sob a copa das EI e AA. Sob a copa de C. americana 
registramos 35 espécies; L. auriculata, 32 espécies; C. prunifera, 34 espécies; 21 espécies foram 
comuns às todas. A riqueza sob a copa das EI apresentou relação com todos os parâmetros 
estruturais. As médias de biomassa diferiram apenas da AA. As EI estudadas são potenciais 
facilitadoras, pois, influenciaram na composição e riqueza de espécies, favoreceram a riqueza 
local e a produtividade. 

Palavras-chave: Facilitação, Microambiente, Sucessão Ecológica 
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PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DO PEQUI (CARYOCAR BRASILIENSE CAMB.) 

Karina Ferreira de Amorim, Marlei Rosa dos Santos 

O bioma Cerrado é muito rico em espécies frutíferas, cujos frutos destacam-se, principalmente, 
pelas agradáveis e exóticas peculiaridades sensoriais como cor, sabor e aroma. Dentre as 
espécies nativas o pequizeiro se destaca pela importância comercial, nutricional e gastronômica 
de seus frutos. Embora o amplo mercado existente para produção e comercialização do pequi, há 
necessidade de mudanças na forma de exploração dos frutos, sendo atualmente puramente 
extrativista. Porém suas sementes apresentam barreiras que dificultam a germinação e a 
produção de mudas de qualidade, assim, fica evidente a necessidade de pesquisas que visam 
métodos de propagação vegetativa desta espécie. Objetivou-se avaliar o efeito de tratamentos de 
enraizamento e de diferentes substratos na produção e na qualidade de mudas de pequi, 
propagadas vegetativamente. O delineamento utilizado foi em blocos casualizado com quatro 
repetições, no esquema fatorial 2x6, sendo dois lotes de estacas (sem e com tratamento de 
enraizamento) e seis substratos para o enraizamento de estacas. A alporquia foi realizada no 
delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e seis repetições, sendo cada 
ramo uma repetição. O substrato foi umedecido com ácido indolbutírico (AIB) diluído em água nas 
proporções: 0; 1000; 2000; 3000 e 4000 mg L-1. Os resultados permitem afirmar que obteve 
maior sucesso na propagação vegetativa de pequizeiro via técnica de alporquia, este método de 
propagação apresenta vantagens em relação à estaquia. A concentração de ácido indolbutírico 
3000 mg L-1 proporcionou maiores porcentagem de ramos com gemas verdes em processo de 
desenvolvimento e brotações novas e menor de ramos mortos. Contudo, é necessário a 
realização de novas pesquisas associando concentrações de hormônios e tempo para o 
enraizamento de ramos de pequi visando a produção de mudas. 

Palavras-chave: Caryocar Brasiliense, Alporquia, Hormônio de Enraizamento 
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PROSPECÇÃO DO PATOSSISTEMA MELOIDOGYNE-ACEROLEIRA NOS 
TABULEIROS LITORÂNEOS DO PIAUÍ 

Maria Eduarda Silva Valentim, Frank Magno da Costa 

A fruticultura se constitui como uma atividade agrícola com crescente desenvolvimento no Brasil, 
em especial destaca-se o cultivo de acerola (Malpighae emarginata). Todavia o cultivo dessa 
frutífera apresenta limitações, algumas das quais podem ser provocadas pela presença de 
nematoides, uma vez que a planta é muito sensível ao ataque de nematoides, principalmente do 
gênero Meloidogyne. Assim, objetivou-se identificar a presença de nematoides do gênero 
Meloidogyne nos cultivos de aceroleiras do Distrito de Irrigação dos Tabuleiros Litorâneos do 
Piauí – DITALPI. Foram escolhidas três áreas distintas localizadas dentro do perímetro irrigado, 
para realização da amostragem e coleta do solo. A amostragem foi realizada pelo método de 
zigue-zague, com coleta em 10 pontos, cada ponto representando uma amostra simples, sendo 
ao fim misturado, formando uma amostra composta da área. Foi coletados solo e raízes das 
plantas a uma profundidade de até 25 cm. O material foi depositado em sacos plásticos, 
etiquetado e mantido no laboratório da Universidade Estadual do Piauí, até o momento de suas 
análises. Antes de sua extração as raízes e os solos foram separados, pois o procedimento de 
extração se difere em determinadas etapas, para cada caso. Os nematoides do solo foram 
extraídos pelo método do peneiramento e flutuação em centrífuga. Das três propriedades 
analisadas, em duas foram encontrados nematoides, que foram enviados a um especialista para 
a sua identificação. O presente projeto encontra-se em andamento, onde se almeja identificar o 
gênero e espécie dos nematoides descobertos, assim como expandir as áreas analisadas dentro 
do Perímetro. 

Palavras-chave: Nematóide das Galhas, Malpighae Emarginata, Ditalpi 
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QUALIDADE DE ACEROLAS ORGÂNICAS PRODUZIDAS NOS TABULEIROS 
LITORÂNEOS 

João Victor Silva Fernandes, Adriano da Silva Almeida 

A aceroleira (Malpighia emarginata D.C) é uma planta tropical que produz frutos de alta qualidade 
destacando-se no mercado pelas elevadas concentrações de vitamina C. O objetivo do trabalho 
foi avaliar as características físico-químicas dos frutos de aceroleira orgânica de dois clones 
comerciais, em dois estádios de maturação cultivados no Distrito de Irrigação dos Tabuleiros 
Litorâneos do Piauí – DITALPI durante os períodos de seca e chuvoso.. O presente trabalho foi 
realizado nas instalações da UESPI, os frutos de aceroleira foram obtidos do clone ‘Apodi’ e 
‘Jaburu’ O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 3 e 5 
repetições. Foram avaliados o teor de vitamina C, acidez total titulável (ATT), sólidos solúveis 
totais (SST), relação sólidos solúveis/acidez titulável (SS/AT) e pH. A cultivar BRS 235 (Apodi) 
possui maior concentração de vitamina C no período seco. O período de avaliação não foi 
suficiente para determinar a qualidade mínima exigida de cada cultivar. 

Palavras-chave: Ácido Ascórbico, Malphigia Emarginata Dc, Acerola 
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QUALIDADE DE GOIABAS COMERCIALIZADAS EM PARNAÍBA, PI 

Flora Nunes de Noroes, Adriano da Silva Almeida 

A goiaba (Psidium guajava L.) é um fruto de elevada aceitação no território brasileiro tanto como 
fruto de mesa, quanto para a indústria. Seus diferentes fluxos de comercialização refletem a 
grande demanda pelos compradores, entretanto, pode resultar em produtos com qualidades 
distintas. Por isso, se faz necessário um estudo específico da qualidade através da análise das 
propriedades físico-químicas de frutos de goiaba comercializados em diferentes localidades e 
estabelecimentos. À vista disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar as características 
físico-químicas de goiabas comercializadas em dois estabelecimentos comerciais na cidade de 
Parnaíba pelo período de quatro meses. As análises dos frutos serão realizadas no Laboratório 
de Química da UESPI, Campus de Parnaíba-PI. As goiabas foram submetidas às análises físicas 
(massa, comprimento, diâmetro) e em seguida foram mantidas a temperatura ambiente até atingir 
a qualidade desejável para consumo, e foram processados, mediante o auxílio de uma centrífuga 
doméstica para obtenção de polpa, assim viabilizando a realização das demais avaliações. Os 
frutos de goiabeira utilizados no experimento foram da cultivar Paluma escolhidos aleatoriamente 
no local de comercialização, adquiridos mês a mês, para formar as unidades experimentais. As 
características físico-químicas avaliadas foram: pH, sólidos solúveis (SS), acidez titulável, relação 
SS/AT, vitamina C, massa fresca, comprimento e diâmetro. O experimento foi realizado aplicando 
aplicado o delineamento experimental inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 4 
(estabelecimentos comerciais x meses de coleta) e quatro repetições. As determinações das 
características químicas foram obtidas de amostras compostas do suco dos frutos. Quanto às 
características físicas (massa e dimensões), a unidade experimental constou de uma parcela com 
16 frutos em cada tratamento. Os frutos adquiridos no supermercado apresentaram qualidade 
superior aos da feira livre. Os parâmetros que apresentaram maior variação, ao longo dos meses, 
foram os teores médios de vitamina C e os teores médios da relação SS/AT. As goiabas 
adquiridas em dois estabelecimentos do município de Parnaíba podem ser consideradas aptas 
para consumo in natura, de modo geral, estando dentro do padrão considerado aceitável para 
essa aptidão. 

Palavras-chave: Psidium Guajava, Pós-colheita, Comercialização 
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QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA FAUNA EDÁFICA EM ÁREA DE PRODUÇÃO DE 
CANA-DE-AÇÚCAR COM MANEJO DA PALHADA RESIDUAL 

Eslane Reis Farias, Francineuma Ponciano de Arruda 

A fauna edáfica pode ser utilizada como bioindicador de qualidade do solo. Por ser sensível às 
alterações ambientais, responde rapidamente as operações de manejo e possui estreita relação 
com os processos de decomposição, ciclagem de nutrientes e regulação dos processos 
biológicos do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da colheita e do manejo da 
palhada sobre a quantidade e diversidade da fauna edáfica em área de produção de cana-de-
açúcar. O experimento foi conduzido na Empresa COMVAP Açúcar e Álcool Ltda, em União, PI 
(04°51’09” S; 42°53’10’’ W; altitude 52m), em delineamento de blocos casualizados, com cinco 
tratamentos (T1: Corte da cana após a queima da palhada, mantendo o solo sem cobertura; T2: 
Corte da cana sem queima e palhada residual mantida sobre o solo em área total; T3: Corte da 
cana sem queima, com remoção da palhada apenas das linhas de plantio da cana; T4: Corte da 
cana com queima e cobertura do solo com a palhada residual da colheita da cana crua em área 
total; T5: Corte da cana sem queima, com remoção de toda palhada da superfície do solo) e 
quatro repetições. A amostragem da fauna foi realizada, nos períodos chuvoso e seco, com uso 
de armadilhas do tipo “Pitfall”. Na avaliação foi calculado o número de indivíduos armadilha-1dia-
1, total de indivíduos e seus grupos taxonômicos, índices ecológicos de riqueza total (S); 
Shannon-Weaner (H) e equitabilidade de Pielou (J). Na coleta realizada no período chuvoso, 
foram capturados e identificados 17.550 indivíduos, distribuídos em 15 grupos taxonômicos 
(Ordem), onde a maior abundância de coleópteros ocorreu em áreas com cultivo sem queima (T2, 
T3 e T5) independente do manejo da colheita e do modo de distribuição da palhada. No período 
seco, foram capturados e identificados 7.900 indivíduos distribuídos em 14 grupos taxonômicos 
(Ordem) sendo as ordens Hymenoptera (44,28%), Colembolla (32,16%) e Acari (7,35%) as mais 
representativas. Os maiores valores de índice de diversidade Shannon-Wiener (H) e 
equitabilidade de Pielou (J) foram observados nos tratamentos T2, T3 e T4, demostrando a 
presença de um ambiente com maior equilíbrio da fauna edáfica, por apresenta cobertura total ou 
parcial do solo. Durante o período chuvoso o manejo da palhada, sobre o solo, não influencia a 
riqueza total da fauna edáfica, porem as áreas com cobertura residual da palhada da cana-de-
açúcar favoreceram os índices ecológicos de diversidade da fauna edáfica, Shannon e Pielou no 
período seco. 

Palavras-chave: Saccharum Officinarum L, Biodiversidade, Bioindicador de Qualidade do Solo. 
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RENDIMENTO ECONÔMICO DE MILHO VERDE EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO 
NITROGENADA DE COBERTURA 

Antonio Leonício Ferreira da Cruz, Francineuma Ponciano de Arruda 

A produção de milho verde tem grande valor econômico para a agricultura familiar, especialmente 
na região nordeste, onde representa fonte de renda para o agricultor. No entanto, sua 
produtividade é baixa em função do nível tecnológico adotado, principalmente em relação a 
adubação. Considerando que o Nitrogênio (N) é o nutriente mais exigido e absorvido pela cultura, 
o manejo da adubação nitrogenada pode promover um incremento no rendimento do milho. O 
objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses de N sobre a produtividade de 
espigas de milho verde, após o segundo ciclo consecutivo. Os tratamentos, definidos por quatro 
doses de nitrogênio (0, 60, 120, 180 kg.ha-1) foram distribuídos em delineamento de blocos 
casualizados, com sete repetições, em uma área irrigada por aspersão convencional, no Colégio 
Técnico de Teresina - CTT, Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí 
(5º05'21” S, 42º48'07” W, altitude 74m). No plantio foi realizada uma adubação com N, fósforo (P) 
e potássio (K) de acordo com o resultado da análise do solo e necessidade da cultura, sendo a 
dose de K (Cloreto de Potássio) fracionada em três, 20% no plantio e o restante dividido em 
quantidades iguais e fornecidas aos 15 e 35 dias após a emergência (DAE) das plantas. A 
adubação nitrogenada, com sulfato de amônio, foi realizada de acordo com as doses 
estabelecidas para cada tratamento, aplicando-se 20 kg.ha-1 de N em todas as parcelas, no 
plantio e o restante em cobertura, parcelado e aplicado aos 15 e 35 DAE. Quando as espigas 
atingiram o ponto de colheita para o consumo de milho verde in natura (estádio leitoso - R3), 
foram avaliados o peso médio de espigas comerciais com (PMCP) e sem palha (PMSP), número 
de espigas por hectare (NE) e produtividade total (PTE) e comercial (PEC) do milho. Houve 
diferença (p<0,05) entre as doses de N para as variáveis estudadas, com aumento do NE e da 
produtividade do milho em função do incremento das doses de N, não sendo observado queda de 
produção total ou comercial até a dose de 180 kg.ha-1. Para PMCP e PMSP, os maiores valores 
(273,54g e 156,32g, respectivamente) foram observados nas doses máximas de 155,39 e 144 
kg.ha-1 de N. Não houve produção de espigas comerciais nas doses de 00 e 60 kg.ha-1 de N. O 
aumento da produtividade está relacionado à altas doses de N, aplicadas na base e cobertura. Do 
ponto de vista econômico, a dose de 155 kg.ha-1 é a mais indicada, por apresentar o maior 
PMCP em relação às demais. 

Palavras-chave: Zea Mays, Doses de Nitrogênio, Peso Médio de Espigas 
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ENDOPARASITAS DE MORCEGOS DA FLORESTA NACIONAL DE PALMARES 
ALTOS-PIAUÍ 

28/05/2012, Simone Mousinho Freire 

A ordem Chiroptera possui atualmente 19 famílias 202 gêneros, 1.150 espécies. O Brasil registra 
um total de 179 espécies descritas, com 09 famílias e 68. São animais que possuem hábitos 
alimentares extremamente diversificados, podendo ser hematófagos, insetívoros, frugívoros, 
carnívoros, nectarívoros e onívoros. No Brasil são poucas as pesquisas relacionadas à fauna 
parasitaria em morcegos, apresentando um registro de 59 espécies de enteroparasitas em 
morcegos, dentre os quais foram identificados os filos Nematoda, Acanthocephala e 
Platyhelminthes (classe Trematoda e subclasse Cestoda). Este trabalho teve por objetivo realizar 
o levantamento e identificação da parasitofauna de morcegos da Floresta Nacional de Palmares 
Altos-Piauí. Os morcegos foram capturados usando redes de neblina (mist nets). No total foram 
capturados 38 morcegos de nove espécies, Artibeus lituratus, Artibeus fimbriatus, Carollia 
perspicillata, Dermanura cinerea, Gardnerycteris crenulatum, Glossophaga soricina, Phyllostomus 
discolor, Saccopteryx leptura, Trinycteris nicefori. Destes 12 indivíduos (31,57%) apresentaram 
infecção por helmintos (Carollia perspicillata, Phyllostomus discolor e Trinycteris nicefori), 
especificamente nematoides dos gêneros Histiostrongylus sp.; Litomosoides sp.; Tricholeiperia 
sp. A espécie Carollia perspicillata foi a que apresentou a maior diversidade de parasitos, sendo 
infectada pelos três gêneros de parasitos observados no presente estudo. 

Palavras-chave: Morcegos, Altos-piauí, Parasitofauna 
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IDENTIFICAÇÃO DE ECTO E HEMOPARASITAS DE MUCURAS (DIDELPHIS SP) NO 
MUNICÍPIO DE TERESINA - PI. 

Hyan Henrique Almeida Oliveira, Simone Mousinho Freire 

Entre os marsupiais mais comuns, distribuídos por quase todo o território nacional, estão o 
gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris) e o gambá-de-orelha-preta (Didelphis 
marsupialis), distinguindo-se estes do gambá-comum (Didelphis aurita). O interesse da 
parasitologia pelo Didelphis decorre de o fato destes animais serem relatados como hospedeiros 
de ectoparasitos e hemoparasitos. Este projeto se justifica por ser o primeiro a relatar a 
ocorrência destes parasitos em mucuras piauienses e ainda por questões de saúde pública, já 
que estes animais, especialmente a mucura (Didelphis sp), convive no ambiente urbanizado, 
servindo de reservatório de parasitos e de vetores para doenças que também acometem 
humanos. O estudo foi realizado com mucuras oriundas do Campus Poeta Torquato Neto da 
Universidade Estadual do Piauí – UESPI, e também de apreensão do IBAMA, no período de 
agosto de 2018 a julho de 2019. No campus da UESPI, foi capturada uma mucura da espécie D. 
marsupialis, fêmea, adulta, e a do IBAMA, pertencia à espécie D. aurita, macho jovem. Os 
animais passaram por exame clínico, com o objetivo de procurar ectoparasitas, que foram 
retirados com o auxílio de pinça e colocados em tubos de vidro contendo álcool a 70%. Foi 
coletado 0,3 mL de sangue pela veia marginal da cauda com auxílio de seringa descartável de 
3mL e agulha 21G. Foram processadas duas lâminas de esfregaços sanguíneos, corados pelo o 
método de Giemsa para a observação e identificação de possíveis hemoparasitos. Na espécie 
Didelphis marsupialis foram coletados 05 (cinco) ninfas de carrapatos, identificados como 
pertencentes ao gênero Amblyomma sp. Neste exemplar, o resultado para hemoparasitos foi 
negativo. Para a espécie D. aurita recolhida pelo o CETAS/IBAMA, o resultado foi negativo para a 
presença de ectoparasitos e hemoparasitos, uma vez que a mesma foi entregue morta e 
congelada. Desta forma os carrapatos atuam lesionando a epiderme do hospedeiro no momento 
da hematofogia, realizando a transmissão de diversos microrganismos patogênicos ao 
hospedeiro, podendo ser transmitido posteriormente de forma indireta e/ou direta ao homem. Este 
trabalho torna-se importante por ser o primeiro relato do gênero em Amblyomma sp no Estado do 
Piauí. 

Palavras-chave: Ectoparasitas, Didelphis, Piaui 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

ZOOTECNIA 

AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DE FEIJÃO CRU NA DIETA 
DE OVINOS EM CONFINAMENTO 

Luís Fernando Soares Oliveira, Maurílio Souza dos Santos 

Objetivou-se com essa pesquisa avaliar por meio de indicadores econômicos a viabilidade da 
utilização de resíduos de feijão cru na alimentação de ovinos confinados, recebendo dieta sem 
volumosos a fim de determinar o nível de inclusão desse alimento que maximize o lucro. Foi feita 
uma análise econômica, financeira das referidas dietas, a partir de dados coletados sobre o 
desempenho zootécnico tanto do peso vivo inicial e final, bem como ganho médio diário (GMD), 
além disso, o consumo diário de ração e consumo total de ração, ou seja, a partir desse 
coeficiente foi feita a avaliação econômica. De modo que na avaliação econômica os tratamentos 
consistiram de 4 níveis de inclusão do resíduo de feijão cru (RFC) na dieta de ovinos confinados 
(0%, 7,5%, 15% e 25%) de RFC na dieta total. Onde na avaliação econômicas entre as dietas a 
terminação de ovinos em confinamentos é viável economicamente em curto e longo prazo, 
independentemente do nível de resíduo de feijão cru presente na dieta. Portanto, a inclusão de 
22,5% de resíduos de feijão cru oferece maior margem de lucro para o produtor, desde que 
resulte em redução de 3,22% no preço da ração. 

Palavras-chave: Avaliação Econômica, Dieta, Feijão Cru 
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BICARBONATO DE SÓDIO EM VACAS LACTANTES SOBRE OS PERIODOS 
DISCRETOS DO COMPORTAMENTO INGESTIVO 

Sávio Barbosa Dias, Hermogenes Almeida de Santana Junior 

Objetivou-se avaliar o efeito do bicarbonato de sódio sobre os períodos discretos do 
comportamento ingestivo de vacas lactantes. Foram utilizadas 10 vacas lactantes ¾ Holandês x 
¼ Gir Leiteiro, no terço médio de lactação, com idade média de 70 ± 4,6 meses e peso corporal 
médio de 400 ± 55,2 kg. Esses animais foram distribuídos em cinco tratamentos, em 
delineamento experimental de quadrado latino 5x5, com dois quadrados simultâneos. Os 
tratamentos foram constituídos de níveis de balanço catiônico da dieta: +237 – Dieta com BCAD 
de +237 mEq na MS; +258 – Dieta com BCAD de +258 mEq na MS; +294 – Dieta com BCAD de 
+294 mEq na MS; +347 – Dieta com BCAD de +347 mEq na MS; +419 – Dieta com BCAD de 
+419 mEq na MS. A avaliação do comportamento foi realizada no 14º dia de cada período, 
totalizando cinco avaliações (120 horas), sendo feitas observações a cada cinco minutos, por um 
período de 24 horas. Os resultados foram analisados estatisticamente por meio de análises de 
variância e regressão a 0,95 de probabilidade com o auxílio do programa SAEG – Sistema de 
Análises Estatísticas e Genéticas (versão 9.0). Com exceção o número de períodos de ruminação 
(NPR), que apresentou efeito linear crescente, os períodos discretos do comportamento ingestivo 
não apresentaram diferenças significativas (P>0,05). Os níveis de BCAD em grande parte, não 
exerceu efeitos sobre os períodos discretos do comportamento ingestivo de vacas lactantes em 
pastagem, sugerindo que animais sobre essa condições não há necessidade da utilização do 
NaHCO3 para manipulação do BCAD, onde demonstraram capacidade autoreguladoras de 
manter o tamponamento ruminal e consequentemente a saúde do rúmen. 

Palavras-chave: Balanço Cation Aniônico, Bovino, Ruminantes 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

ZOOTECNIA 

CAPIM MARANDU EM SISTEMA INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA NO 
SEMIÁRIDO PIAUIENSE 

Caio Nunes Goncalves, Gynna Silva Azar 

Objetivou-se com esse trabalho avaliar as características agronômicas do capim Brachiaria 
brizantha cv. Marandu em sistema de monocultivo e integração lavoura-pecuária com feijão-caupi 
(Vigna unguiculata (L.) BRS Tumucumaque . O experimento foi realizado na Universidade 
Estadual do Piauí na cidade de Picos-PI. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado em 
esquema fatorial 2x2, com dois sistemas de produção (monocultivo e integração lavoura-
pecuária) e dois cortes, com dez repetições para avaliação da produtividade e dos componentes 
morfológicos. Foi realizada análise de solo, e não houve a necessidade de fazer calagem, sendo 
feita apenas uma adubação de fundação. A irrigação foi feita diariamente distribuída em 18 
aspersores com vazão de 105 litros.h-1 cada. Observou-se que não houve diferença significativa 
no que se refere às variáveis estudadas em ambos os sistemas, assim como entre os cortes. 
Houve diferença apenas na produtividade de massa seca da lâmina foliar com maior valor no 
sistema monocultivo no primeiro corte. Não houve diferença na altura do capim entre os dois 
sistemas em ambos os cortes, havendo diferença apenas quando se comparou os cortes, 
alcançando os sistemas monocultivo e consórcio maiores valores para o primeiro corte. Para os 
perfilhos, houve diferença significativa entre os sistemas assim como entre os cortes, havendo no 
sistema monocultivo um valor maior quando comparado ao consórcio nos dois cortes. 
Comparando-se os cortes, houve diferença apenas para o consórcio, com valor superior no 
segundo corte. Recomenda-se o sistema monocultivo para produção do capim marandu nas 
condições deste experimento. 

Palavras-chave: Consórcio, Feijão-caupi, Monocultivo 
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COMPORTAMENTO INGESTIVO DE OVELHAS DORPER GESTANTES 
E\\R\\NLACTANTES EM PASTAGEM DE CAPIM TANZÂNIA (PANICUM MAXIMUM 

CV.\\R\\NTANZÂNIA). 

Eloiza Maria do Espírito Santo, Maurílio Souza dos Santos 

A iteração animal-pasto é complexa, mas extremamente importante para entender o desempenho 
de animais em pastoreio e, assim, projetar o gerenciamento e estratégias que otimizam o uso dos 
recursos disponíveis. Dessa maneira, visava-se avaliar o comportamento ingestivo e o consumo 
de forragem em ovelhas gestantes e lactantes. Os tratamentos consistiram de duas categorias 
animais, ovelhas gestantes e ovelhas lactantes. Foram utilizadas ovelhas Dorper, com 
aproximadamente 36 meses de idade, pesando 48±1,2kg de peso vivo, as ovelhas recebiam 
como suplementação 0,5kg de silagem por dia. Três animais de cada categoria foram 
selecionados para monitoramento de comportamento por 4 dias. Quatro categorias de mordidas 
foram definidos de acordo com o tamanho, por meio de coleta manual por observadores. Durante 
o período de avaliação, as mordidas foram registradas por cada observador e depois tabulados 
para identificar o número de cada tipo de bocado e por multiplicação com a massa da boca para 
identificar a ingestão de matéria seca. O tempo de pastejo não diferiu entre as categorias de 
animais, enquanto na ruminação o tempo foi maior nas ovelhas prenhes e a taxa de mordidas foi 
maior nas ovelhas em lactação. Ovelhas gestantes e lactantes apresentam estratégias de colheita 
de forragem diferentes, mas apresentam o mesmo nível de consumo de forragem. 

Palavras-chave: Bocado, Consumo de Forragem, Tempo de Pastejo 
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CULTIVO HIDROPÔNICO DE FORRAGEIRAS TROPICAIS EM DIFERENTES 
SUBSTRATOS 

Ligia Karinne Sousa Xavier, Gynna Silva Azar 

Avaliou-se as características morfológicas, produção de matéria seca e verde em quatro 
forrageiras (feijão-caupi, feijão-guandu, milho e sorgo) cultivadas em sistema hidropônico em dois 
substratos (casca de arroz- CA e palha de milho-PM) em bandejas e sob sombreamento. Adotou-
se o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4x2 com cinco repetições O 
trabalho foi realizado na Universidade Estadual do Piauí, Picos – PI. Os tratamentos receberam 
água limpa durante três dias e então se iniciou a biofertirrigação. A estatura das plantas foi 
mensurada com auxilio de régua a cada sete dias. Contaram-se os números de perfilhos.m-2 e 
determinou-se a produção de volumoso aos 30 dias após o plantio. Aos sete dias observou-se 
maior altura do guandu, milho e sorgo na palha de milho (PM). Entre as espécies em ambos os 
substratos maior altura foi do guandu. Na segunda avaliação maiores alturas foram das 
gramíneas cultivadas na CA. Aos dezessete dias as leguminosas estavam mortas. Aos vinte e um 
dias o milho foi maior em ambos os substratos. Maior produção de Massa Seca notou-se no milho 
na CA. Não houve diferença da produção de Massa Verde. Observou-se mais Material Vivo na 
CA, e o milho foi superior ao sorgo, ocorrendo o contrário para o Material Morto. O milho tinha 
mais lâminas foliares na PM e o sorgo emitiu mais colmos. Maiores Pesos da Raiz foram 
observados na CA e no sorgo. Observou-se mais perfilhos no milho no substrato CA. 
Recomenda-se cultivar o milho em sistema hidropônico utilizando a casca de arroz como 
substrato. 

Palavras-chave: Gramíneas, Leguminosas, Produção 
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CURVAS DE CRESCIMENTO DE ECÓTIPOS DE GALINHAS NATURALIZADAS 
MANTIDOS EM REBANHO DE CONSERVAÇÃO NO PIAUÍ - BRASIL 

Nágila Karina da Silva Araújo, Firmino José Vieira Barbosa 

Em aves nativas e naturalizadas no Brasil a pesquisa tem destinado maior atenção a estudos de 
diversidade e conservação, ficando o padrão de crescimento num segundo plano, razão pela qual 
nessa pesquisa objetivou-se identificar modelos não lineares que melhor se ajustam para 
descrever o crescimento de aves dosecótiposGraúna Dourada, Nordestina e Teresina mantidos 
em Núcleo de conservação. Utilizou-se registros quinzenais de peso até 210 dias de 
idademensurados em 166 aves dos três ecótipos. Os dados foram submetidos a análise 
utilizando-se procedimentos NLIN e NLMIXED do SAS para obtenção das estimativas dos 
parâmetros dos modelos de Brody, Von Bertalanffy, Gompertz, Logístico e Quadrático 
Logarítmico. A escolha do modelo de melhor ajuste à curva de crescimento foi realizada com 
base nos valores de Quadrado Médio do Resíduo, Desvio Médio Absoluto, Coeficiente de 
Determinação e os critérios de convergência, de informação de Akaike e Bayesiano. Os modelos 
de Brody e Von Bertalanffy não atingiram convergência. O modelo logístico foi o mais adequado 
para descrever o crescimento de galinhas naturalizadas.O modelo de Gompertz superestimou o 
peso assintótico e subestimou o peso inicial e o modelo Quadrático Logarítmico não apresentou 
interpretação biológica dos parâmetros. Os ecótipos de Galinhas Naturalizadas apresentam 
crescimento lento e o ecótipo Teresina apresenta maior peso vivo na fase reprodutiva em ambos 
os sexos. 

Palavras-chave: Galinha Caipira, Desenvolvimento Corporal, Recursos Genéticos 
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DESEMPENHO ZOOTÉCNICO E AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE TILÁPIAS-DO-NILO 
ARRAÇOADAS COM DIETA CONTENDO O FARELO DE MORINGA (MORINGA 

OLEIFERA) 

Eduardo Lima Pascoa, Antônio Hosmylton Carvalho Ferreira 

Avaliou-se a inclusão de moringa (Moringa oleífera), na alimentação de tilápias (Oreochromis 
niloticus). Por ser uma fonte de proteína de fácil acesso e ser mais barato que o farelo de soja, a 
moringa seria uma alternativa para diminuir os custos com a ração na fase inicial de pós-larva, já 
que nessa fase a uma maior necessidade de proteína bruta. Foram utilizadas 320 pós-larvas de 
tilapias com peso inicial de aproximadamente 1,0 gramas, sendo revestidos sexualmente. Antes 
do período experimental, os animais passaram por uma adaptação ao ambiente no intervalo de 
24 horas em uma caixa d’agua de 1000 litros. Posteriormente, os alevinos foram distribuídos em 
16 caixas d’agua, de 500 litros, cada unidade experimental foi colocado 20 peixes. O 
delineamento foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos e quatro repetições. O 
tratamento foi constituído de T1: 0%, T2: 2,5%, T3: 5,0% e T4: 7,5% de inclusão de moringa em 
substituição ao farelo de soja. Foram avaliados os parâmetros físico-químicos da água, as 
variáveis de desempenho zootécnico e as variáveis econômicas. Não houve diferença 
significativa (p>0,05) para os parâmetros de qualidade da água: oxigênio dissolvido, pH, 
temperatura e condutividade elétrica. Com relação aos dados de desempenho zootécnico, não foi 
observado efeito significativo (p>0,05) da inclusão do farelo de moringa sobre o ganho de peso, 
ganho de crescimento, consumo de ração, conversão alimentar aparente, taxa de crescimento 
específico, consumo diário de proteína bruta, taxa de eficiência proteica. Não houve diferença 
significativa (p>0,05) para as variáveis econômicas. O farelo de moringa pode ser utilizado em até 
7,5% na ração de alevinos de tilápias-do-nilo sem comprometer o desempenho zootécnico e 
econômico. 

Palavras-chave: Alimentos Alternativos, Piscicultura, Pós Larvas 
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DIGESTIBILIDADE APARENTE EM VACAS ALIMENTADAS COM NÍVEIS DE 
BALANÇO CÁTION ANIÔNICO DA DIETA 

Alice Bernardo da Silva, Hermogenes Almeida de Santana Junior 

Objetivou-se avaliar a digestibilidade aparente nos níveis de dieta catiônica de vacas lactantes em 
pastagem. Foram utilizadas 10 vacas lactantes ¾ Holandês x ¼ Gir Leiteiro, no terço médio de 
lactação, com idade média de 70 ± 4,6 meses e peso corporal médio de 400 ± 55,2 kg. Esses 
animais foram distribuídos em cinco tratamentos, em delineamento experimental de quadrado 
latino 5x5, com dois quadrados simultâneos. Os tratamentos foram constituídos de níveis de 
balanço catiônico da dieta: +237 – Dieta com BCAD de +237 mEq na MS; +258 – Dieta com 
BCAD de +258 mEq na MS; +294 – Dieta com BCAD de +294 mEq na MS; +347 – Dieta com 
BCAD de +347 mEq na MS; +419 – Dieta com BCAD de +419 mEq na MS. Os resultados foram 
analisados estatisticamente por meio de análises de variância e regressão a 0,95 de 
probabilidade com o auxílio do programa SAEG – Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas 
(versão 9.0). As digestibilidades aparentes da matéria seca e dos nutrientes (PB, FDN, EE, CNF e 
NDT) não foram afetadas pelos níveis de BCAD (P>0,05). A alta digestibilidade, nem sempre 
implica em maior taxa de passagem, mas determina a eficiência de atuação dos microrganismos 
e enzimas evitando que os nutrientes sejam excretados em forma fecal. A digestibilidade 
aparente em vacas lactantes com níveis de até 38% de suplementação concentrada em dietas 
com forragem tropical como fonte fibrosa não sofreram variações mediante aos níveis de BCAD. 

Palavras-chave: Bovino, Digestão, Bicarbonato de Sódio 
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INDICADORES DA QUALIDADE DA ÁGUA DE POÇOS INSERIDOS NO CIRCUITO DE 
INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI 

Giovanna Cardoso da Silva, Antônio Hosmylton Carvalho Ferreira 

A água é um recurso fundamental e insubstituível, que vem utilizando-a para muitas funções, tais 
como uso doméstico, agricultura, indústria, consequentemente poluindo este recurso natural 
(TELLES, 2013). Diante do exposto, principalmente em virtude do pequeno índice de 
esgotamento sanitário na cidade de Parnaíba-PI, esta pesquisa avaliará justamente a qualidade 
da água de poços na zona urbana e rural, por meio da aferição de parâmetros físico-químico e 
microbiológicos da água. A pesquisa foi realizada no município de Parnaíba-PI. Serão 
selecionados 10 poços da zona rural e 10 poços da zona urbana do município, em parceria com a 
Agespisa (Águas e esgotos do Piauí S.A.), sendo feitos aleatoriamente. Para a análise físico-
quimíca foram avaliados os seguintes parâmetros: Cor, equipamento colorímetro; Dureza; 
Eletrocondutividade (μs), Oxigênio dissolvido; pH. Para análise microbiológica foi realizado a 
quantificação de coliformes totais e Escherichia coli pela Técnica de Filtração em Membrana, 
recomendado pelo “Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater”. As 
amostras positivas foram confirmadas utilizando-se o Caldo Bile Verde Brilhante para coliformes 
totais (35 °C por 48 horas) e o Caldo EC para Escherichia coli (44,5 °C por 24 horas). Os dados 
foram tabulados em planilhas do software Microsoft Excel 2016 e apresentados na forma de 
frequências simples (proporção). Seguindo a resolução CONAMA n° 357/2005, os parâmetros de 
qualidade de água indicam se os poços em questão apresentam características de potabilidade 
ou não. Quando se analisam o valor médio do parâmetro na zona urbana, 4,8 mg/L, e zona rural, 
4,12 mg/L, se apresentam como adequados. Verificou-se que 90% das amostras apresentaram 
pH entre 5,1 e 7,0, apresentando média de 6,8 o que é dentro da faixa ideal na zona urbana. Nos 
poços poços da zona rural, evidenciou-se uma elevação na quantidade de coliformes fecais totais 
quando comparado aos valor máximo permitido pela resolução 357/2005. O que pode indicar 
contaminação desses poços por redes de esgoto em condições precárias ou por criações de 
animais nas zonas rurais localizadas muito próximas aos pontos de coleta. O trabalho indicou que 
as amostras coletadas apresentaram-se dentro dos padrões estabelecidos para variáveis físico-
químicas nos dois locais No entanto, para a análise microbiológica apresentou valores elevados 
de coliformes totais nos poços localizados na zona rural quando comparados aos valores 
adequados. 

Palavras-chave: Água Potável, Análise Físico-química, Análise Microbiológica 
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ANATOMIA FOLIAR DE 31 ESPÉCIES DE STIGMAPHYLLON A.JUSS. 
(MALPIGHIACEAE) EXTRA-BRASILEIRAS 

Ahanna Kamila da Silva, Josiane Silva Araújo 

Stigmaphyllon A. Juss. é um dos maiores gêneros de Malpighiaceae compreendendo ca. 120 
espécies ocorrendo nos trópicos de todo o mundo. Atualmente, o gênero é dividido em dois 
subgêneros (subg. Ryssopterys C.E.Anderson e Stigmaphyllon), tradicionalmente tratados como 
gêneros distintos, cuja combinação foi somente corroborada por estudos filogenéticos recentes. 
No Brasil é representado somente pelo subg. Stigmaphyllon, com ca. 50 espécies ocorrendo 
principalmente ao longo de corpos d’água nas florestas Amazônica e Atlântica. Grande parte das 
espécies de Stigmaphyllon extra brasileiras ocorrem exclusivamente na floresta amazônica peri-
andina na América do Sul, estendendo-se à florestas úmidas e secas da América Central e 
Antilhas. Com isso, objetivou-se caracterizar a anatomia foliar de 31 espécies de Stigmaphyllon 
extra brasileiras, para tanto, material foi submetido ao processo de reversão de herborização, 
posteriormente o material foi seccionado à mão livre, para obtenção de cortes transversais e 
longitudinais, que foram clarificados em hipoclorito de sódio a 20% e corados com fucsina 
básica/azul de astra, montados em gelatina glicerinada e lutados com esmalte incolor. Os dados 
mostraram caracteres que podem auxiliar na distinção das espécies como a variação no contorno 
do pecíolo que se mostrou de três tipos entre as espécies analisadas: côncavo convexo, circular e 
plano-convexo. Ainda com relação ao pecíolo observou-se a existência de seis tipos de 
conformação do feixe vascular: o arco aberto, arco aberto formado por três feixes, arco aberto 
formado por quatro feixes, arco aberto formado por cinco feixes, circular formado por vários 
feixes. O contorno da nervura principal também foi importante na distinção das espécies 
observando-se contorno biconvexo e plano convexo. O tipo de mesofilo também variou entre 
dorsiventral e isobilateral. Outro dado chamou a atenção, a presença de medula fistulosa tanto na 
região do pecíolo quanto nervura principal de Stigmaphyllon floribundum, dado que ainda não 
havia sido registrado para Malpighiaceae. Outros caracteres também foram importantes na 
distinção de espécies como: presença/ausência de tricomas, presença/ausência de extensão de 
bainha, dados relacionados a venação. Fato que reforça a importância da anatomia como uma 
ferramenta para auxiliar a taxonomia. 

Palavras-chave: anatomia aplicada a Taxonomia, Stigmaphylloide, na Floresta Amazônica 
Periandina 
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ANATOMIA FOLIAR DE PTILOCHAETA TURCZ. E DINEMANDRA A. JUSS. 
(MALPIGHIACEAE) 

Lis Cristina da Silva Sousa, Josiane Silva Araújo 

Em filogenias moleculares recentes, Ptilochaeta foi posicionado em um pequeno clado de 
diversificação antiga ao lado de três gêneros monoespecíficos também exclusivos de florestas 
secas na América do Sul e Central: Dinemagonum A. Juss., Dinemandra A. Juss. e Lasiocarpus 
Liebm. Todos eles perdem toda ou grande parte de suas folhas durante o período de floração, 
dificultando muito a correta identificação e caracterização de suas espécies porque a morfologia 
floral destes gêneros é bem conservada e não informativa. Com isso, objetivou-se caracterizar a 
anatomia foliar de todas as espécies de Dinemandra, Dinemagonum, Lasiocarpus e Ptilochaeta. 
O material foi submetido ao processo de reversão de herborização, que consiste em ferver o 
material em água destilada (em média 5 minutos). Em seguida mergulhados em solução de KOH 
2% para completar a distensão (em 2 horas). As folhas foram desidratadas em série etílica e 
estocadas em etanol 70%. O material foi seccionado à mão livre, para obtenção de cortes 
transversais e longitudinais, que foram clarificados em hipoclorito de sódio a 20% e corados com 
fucsina básica/azul de astra, montados em gelatina glicerinada e lutados com esmalte incolor. A 
partir da análise realizada observou-se variações em relação ao contorno do pecíolo em secção 
transversal que se apresentou de três tipos: biconvexo, plano convexo e circular. Ocorreram cinco 
tipos de conformação do sistema vascular do pecíolo, arco aberto, arco aberto formado por três 
feixes, circular formado por oito feixes, circular formado por um único feixe e plano convexo. A 
maioria das espécies apresentou o contorno da nervura principal do tipo biconvexo, mas o tipo 
plano convexo foi observado em três espécies. A presença de biestratificação não contínua na 
epiderme ocorreu em algumas espécies. A conformação do feixe vascular da nervura principal 
também foi um caractere útil, tendo sido observado os tipos arco aberto e plano convexo. A 
variação com relação ao tipo de mesofilo, também foi importante para auxiliar na distinção das 
espécies. Caracteres relacionadas a venação também se mostraram relevantes. A partir da 
descrição anatômica das espécies do clado Ptilochaeta foi possível montar uma chave de 
identificação com dados anatômicos de fácil visualização para auxiliar na identificação das 
espécies, fato que comprova a importância da utilização da anatomia vegetal como uma 
ferramenta auxiliar para a taxonomia. 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE UMA POPULAÇÃO DE COPERNICIA PRUNIFERA 
(MILL.) H.E.MOORE NO LITORAL DO PIAUÍ 

Cynthia Maria Gomes Silva, Maura Rejane de Araújo Mendes 

O conhecimento sobre a distribuição espacial permite inferir sobre os processos de dispersão e 
os mecanismos que promovem coexistência das espécies, favorecendo programas de 
conservação. Devido à importância econômica e social da carnaúba, e a necessidade de novos 
estudos em outras regiões do Nordeste, o objetivo deste trabalho foi detectar o padrão espacial 
de uma população de Copernicia prunifera no litoral do Piauí. O trabalho foi realizado em uma 
área nativa de carnaubais no município de Luis Correia – PI. Foi instalada uma parcela de de 0,25 
ha, e georreferenciados 141 indivíduos com alturas ≥ 1 m. Os dados foram avaliados através da 
função K de Ripley no programa R Studio pacote Splancs. A análise univariada rejeitou a hipótese 
de nulidade indicando uma interação positiva na distribuição espacial. Dessa forma, o padrão 
encontrado para a espécie foi predominantemente agregado, a partir do zero agrupamento e, 
após um raio de 10 metros houve aumento na intensidade desse padrão. Em síntese, para a área 
estudada os indivíduos de Copernicia prunifera apresentam um padrão de distribuição espacial 
agregado, fato que pode ser favorecido pelas características morfológicas e estratégias de 
dispersão da espécie, além do grau de preservação da área de estudo. 
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DIVERSIDADE DE BRIÓFITAS DA MESORREGIÃO DO CENTRO-NORTE DO PIAUÍ, 
BRASIL. 

Maria Elizabeth Barbosa de Sousa, Hermeson Cassiano de Oliveira 

A região Nordeste do Brasil apresenta uma significativa riqueza específica de briófitas, com 738 
espécies registradas. Deste total, apenas 48 são referidas para o estado do Piauí. O presente 
estudo teve como objetivo realizar um inventário florístico e taxonômico das espécies de briófitas 
ocorrente na região Norte do estado do estado do Piauí. Foram realizadas seis expedições para 
coleta do material briológico, durante o período de agosto de 2018 à fevereiro de 2019. A análise, 
identificação e conservação das amostras foram feitas no Herbário de Criptógamas da 
Universidade Estadual do Piauí, Campus Heróis do Jenipapo (HUESPI). Os padrões de 
distribuição geográfica foram baseados em dados da literatura especializada e na plataforma 
online Flora do Brasil 2020. Foram identificadas 62 espécies de briófitas, distribuídas em 18 
famílias e 37 gêneros. Do total de espécies encontradas, 34 são novas ocorrências para o estado 
do Piauí, 28 para o domínio fitogeográfico Caatinga e uma para região Nordeste. A divisão 
Bryophyta apresentou 36 espécies, enquanto a divisão Marchantiophyta resultou em 26 espécies. 
As famílias de musgos com maior representatividade foram: Fissidentaceae (9 spp.), 
Stereophyllaceae (5 spp.), Calymperaceae (4 spp.) e Pottiaceae (4 spp.). Em relação as 
hepáticas, as famílias com maior número de espécies foram: Lejeuneaceae (11 spp.), Ricciaceae 
(2 spp.), Frullaniaceae (2 spp.). Com relação ao espectro ecológico, dado pelos substratos 
colonizados, predominou o rupícolo (rochas), resultando na proporção rupícolo- 
corticícoloterrícolo-epíxilo. Observou-se que 39 espécies estão amplamente distribuidas entre os 
estados brasileiros, 17 espécies apresentam uma distribuição moderada e seis espécies foram 
consideradas de distribuição restrita. Diante do exposto, os resultados deste estudo revelam que 
a região Norte do estado do Piauí apresenta uma rica diversidade de espécies de briófitas, 
aliando este fato à relativa carência de estudos na região, destaca-se a necessidade de 
continuidade de estudos similares em outras áreas, afim de conhecer a real brioflora do estado do 
Piauí. 
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DIVERSIDADE FLORÍSTICA E FUNCIONAL-REPRODUTIVA DAS ESPÉCIES 
ARBÓREAS-ARBUSTIVAS UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS DO 

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO, PIAUÍ, BRASIL. 

Taise dos Santos Silva, Sheila Milena Neves de Araújo Soares 

Introdução: as áreas verdes em espaços urbanos são importantes para a manutenção da 
qualidade ambiental, e asseguram processos ecológicos fundamentais, tal como a polinização. 
Polinização é o processo de transferência de grãos de pólen para o estigma das flores. Esse 
processo pode ser utilizado para avaliar as comunidades biológicas quanto aos serviços 
ecossistêmicos disponíveis através de índices de diversidade funcional, definida como um 
conjunto de caracteres das espécies e suas interações com efeitos sobre o funcionamento das 
comunidades. Em ambientes urbanos esses índices podem fornecer dados sobre os sistemas de 
polinização disponíveis, eficiência desses quanto à manutenção e diversidade de polinizadores, 
tanto para as plantas ornamentais como espécies nativas do entorno. Objetivo: O presente 
trabalho teve como objetivo levantar a riqueza, diversidade de espécies e diversidade funcional 
das praças de São Raimundo Nonato Piauí, comparando-o com um ecossistema natural 
circundante na comunidade Barreiro, avaliando a qualidade dos serviços ecossistêmicos 
fornecidos e as interações planta-polinizador. Metodologia: foram feitas coletas de material em 
estágio reprodutivo nas 15 praças da cidade, cerca de 1200 m2, no período de dezessete de 
agosto de 2018 até janeiro de 2019, e em mais 15 parcelas, 10x 10 m, na área controle natural, 
entre o período de treze de abril até quatorze de maio de 2019. Às espécies das praças foram 
classificadas quanto a origem, nativa, exótica ou exótica invasora. Para cada espécie coletada, 
atributos florais como tamanho, cor, tipo, recursos florais e síndromes de polinização foram 
levantados. Para as áreas urbanas e naturais foram calculados índices de diversidade de 
Shannon e Simpson (BioEstat 5.0) e também índices de diversidade funcional de atributos 
reprodutivos, estes últimos foram comparados entre os dois tipos de ecossistemas através de 
Test t ou Mann-Whitney. Resultados: O Test t revela que não há diferenças significativas na 
diversidade entre áreas urbanas e caatinga, tanto para o índice de Shannon como para o índice 
de Simpson (H’-p= 0.9206; C’-p= 0.6831). Já para a diversidade funcional o teste Mann-Whitney 
demonstra que as áreas urbanas apresentam uma maior diversidade funcional que as áreas de 
caatinga (p= 0,002). No entanto, excetuando-se as espécies exóticas e comparando a caatinga e 
áreas urbanas em termos de diversidade, as áreas de caatinga que apresentam maior 
diversidade funcional (H’-p= 0,05; C’-p=0,05). 
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POTENCIALIDADES DA FLORA UTILIZADA PELA COMUNIDADE RURAL 
ASSENTAMENTO PRADO, PARNAÍBA, PIAUÍ 

Nicolas Rosa Miranda, Maura Rejane de Araújo Mendes 

A etnobotânica é uma ciência que busca resgatar as informações sobre a utilização das plantas 
pelos homens em diversas comunidades. O objetivo desse estudo foi conhecer os vegetais 
utilizados pelas populações residentes na comunidade rural Assentamento Prado localizada nas 
proximidades do Distrito de Irrigação do Tabuleiros Litorâneos do Piauí, além de estimar os 
valores de uso das espécies, buscando assim manter a conservação. Foram entrevistados 24 
informantes, sendo seis homens e 18 mulheres, com idades variando entre 30 a 74 anos por meio 
dos métodos de amostragem “bola-de-neve” e a técnica de “turnê-guiada” para coleta das 
espécies citadas. Em relação as formas de uso, a categoria alimentação humana foi mais a 
indicada. Foram calculados o valor de uso (VU), fator consenso dos informantes (FCI) e a 
importância relativa (IR) das espécies. Os resultados mostram 91 espécies e 75 gêneros, 
distribuídas em 47 famílias. Euphorbiaceae, Solanaceae, Anacardiaceae, Apocynaceae, 
Malvaceae e Rutaceae estiveram entre as mais representativas. As espécies que apresentaram 
maior VU foram Mentha x villosa Huds (VU=1,16), Plectranthus barbatus Andrews. (VU= 1,15), 
Malpighia ermaginata DC. (VU=1,14), Anacardium occidentale L. (VU=1,12), Bryophyllum 
pinnatum (Lam.) Oken (VU=1,12), Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. (VU=1,07) e Lippia 
alba (Mill.) N.E.Br. (VU=1,07). A espécie Lippia alba (erva cidreira), com IR= 2,00, seguida de 
Ocimum basilicum L. (manjericão IR=1,55), Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. (malva IR= 
1,35), Plectranthus barbatus Andrews. (boldo, IR= 1,30) e Mentha x villosa Huds. (hortelã, IR= 
1,30) apresentaram maior IR. Foram identificados oito sistemas corporais, com maiores números 
de indicações doenças do aparelho circulatório (I00-I99), FCI=1,0. Os resultados encontrados no 
presente trabalho, permitem conhecer a diversidade de espécies botânicas com usos múltiplos 
que dispõem a comunidade e possibilita a conservação das mesmas. 
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REPRODUÇÃO DE MUSGOS BRYOPHYTA E MARCHANTIOPHYTA, CEARÁ, BRASIL 

Gildene Maria Cardoso de Abreu, Hermeson Cassiano de Oliveira 

As briófitas são organismos com alternância heteromórfica de geração, sendo a primeira 
gametofítica (n) e a segunda esporofítica (2n) dependente da primeira e efêmera. Fonologia é o 
estudo do ciclo das plantas e a fonologia reprodutiva relaciona tempo, evento de crescimento e 
evento de reprodução. O objetivo do trabalho foi analisar a fonologia reprodutiva de sete espécies 
diferentes de briófitas em uma área de floresta atlântica da Chapada da Ibiapaba, no estado do 
Ceará. Foram evidentes as diferenças reprodutivas entre as duas divisões e entre os períodos 
estudados. A expressão sexual foi mais frequente nas dioicas para o filo Marchantiophyta, 
especialmente para o período chuvoso e nas monoicas para o filo Bryophyta no período de 
estiagem, exceto Hyophilla involuta (Hook.) A.Jaeger. (Bryophyta,dioica) que apresentou no 
período chuvoso 78% de maior expressão sexual. Os gametângios masculinos foram mais 
frequentes no período chuvoso e para as espécies monoicas. Os gametângios femininos 
estiveram presentes durante todo o estudo. As maiores taxas de fertilização, principalmente para 
a divisão Bryophyta, foram associadas às espécies monoicas. No geral, as maiores taxas de 
reprodução sexuada das espécies estudadas ocorreram no período chuvoso. Por outro lado, as 
estratégias de reprodução assexuadas foram mais frequentes no período de estiagem. As 
espécies monoicas apresentaram maiores taxa de reprodução sexuada. 
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ASPECTOS CITOGENÉTICOS DE HEMIODUS PARNAGUAE DO RIO PARNAÍBA – 
TABULEIROS LITORÂNEOS (PARNAÍBA, PI). 

Fernanda de Oliveira Alves, Alessandra Ribeiro Torres 

Hemiodus é um gênero distribuído nas bacias dos rios Amazonas, Orinoco e Paraguai e também 
os rios da Guiana Francesa, Guiana e Suriname. As espécies desse gênero são diferenciadas de 
todos os outros membros da família Hemiodontidae, pela presença de dentes multicúspides com 
borda distal convexa aumentada. Entre as espécies do gênero existem variações no padrão geral 
de cores, e a maioria delas exibe uma mancha escura lateral redonda e uma faixa escura curta ao 
longo do lobo inferior da barbatana caudal. Hemiodus parnaguae, conhecido popularmente como 
voador é uma espécie nativa do Rio Parnaíba. Estudos citogenéticos realizados em populações 
de Hemiodus são escassos em todas as bacias hidrográficas do Brasil, incluindo a do Rio 
Parnaíba. Os poucos existentes, apontam um cariótipo conservado, com número cromossômico 
igual a 54. Dados sobre Regiões Organizadoras de Nucléolo (NORs) e localização da 
heterocromatina constitutiva nessa espécie são raros. A bacia do rio Parnaíba ainda é pouco 
conhecida ictiologicamente, apesar de ser rica em espécies e ter um alto nível de endemismo. 
Estudos citogenéticos nessa área são quase inexistentes demonstrando que são necessárias 
muitas pesquisas para incrementar os dados e entender melhor as relações entre as espécies e 
sua evolução cariotípica nos grupos de peixes. Assim, esse trabalho descreveu, pela primeira 
vez, a população de Hemiodus parnaguae do Rio Parnaíba – Tabuleiros litorâneos (Parnaíba, PI). 
As metáfases foram obtidas por preparação direta e coradas com Giemsa. As NORs foram 
detectadas por impregnação com nitrato de Prata (AgNOR). A partir dessa pesquisa foi possível 
concluir que o Hemiodus parnaguae possui AgNORs múltipla, porém os números diploide e 
fundamental não foram possíveis diagnosticar em razão da má qualidade das metáfases 
encontradas, assim serão necessários mais estudos para definir o cariótipo desta espécie. 
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ASPECTOS CITOGENÉTICOS DE PIMELODUS SP DA POPULAÇÃO DO RIO 
IGARAÇU – DELTA DO PARNAÍBA, PARNAÍBA (PI) 

Jogiane Barboza do Nascimento, Alessandra Ribeiro Torres 

O gênero Pimelodus é um dos mais numerosos na família Pimelodidae, são peixes de pequeno a 
médio porte. Provavelmente, algumas dessas espécies serão realocadas depois que forem 
realizados estudos filogenéticos. Apresenta larga distribuição geográfica nas águas neotropicais, 
sendo encontrados desde a América Central até a América do Sul. Como algumas dessas 
espécies apresentam morfologia semelhante, mas diferentes características genéticas, elas 
ficaram conhecidas como complexos de espécies. A ictiocitogenética contribui grandemente com 
a taxonomia, principalmente em grupos problemáticos (citotaxonomia). Pode ser considerada, 
também, uma ferramenta importante, que auxilia a morfologia, biogeografia, comportamento e 
genética molecular. Com o desenvolvimento da citogenética molecular, os dados obtidos são 
ainda mais precisos. Na piscicultura, a utilização de marcadores cromossômicos tem se mostrado 
eficaz na identificação de híbridos interespecíficos, como por exemplo, os tambacus (Piaractus 
mesopotamicus + Colossoma macroporum) e na identificação de poliploides induzidos 
artificialmente (Cyprinus carpio e Salmo gairdneri). A espécie Pimelodus blochii costuma 
apresentar uma variação em seu número de cromossomos, podendo variar de 56 a 58 
cromossomos, conforme estudo realizado nos rios Amazonas, Tapajós e Trombetas. O estudo 
teve o objetivo descrever citogeneticamente a população de Pimelodus blochii, do Rio Igaraçu – 
Delta do Parnaíba – Parnaíba (PI).Os peixes foram coletados no rio Igaraçu, realizado a técnica 
para coleta de material, tratados com Giemsa e realizado Banda-C e NOR. A população 
pertencente ao Rio Igaraçu, Parnaíba-PI, analisada neste trabalho, foi identificada como 
Pimelodus blochii, foram encontrados 57 cromossomos em três exemplares analisados, indicando 
que 2n = 56 com a presença de um supranumerário, o padrão de distribuição da heterocromatina 
constitutiva foi centromérica e telomérica, A NOR, impregnada por nitrato de Prata, nos 
exemplares analisados nesta população é múltipla, com três a seis cromossomos marcados. Com 
isso concluímos que os espécimes de Pimelodus blochii do Rio Igaraçu – Parnaíba, PI; 
analisados no presente trabalho, apresentam 2n=56 cromossomos, NOR múltipla e banda C com 
cromossomos com padrão de heterocromatina constitutiva foi centromérica e telomérica.a 
ocorrência, pela primeira vez, de um cromossomo supranumerário totalmente heheterocromático. 
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ESTUDOS CITOGENÉTICOS EM GEOPHAGUS PARNAIBAE DA POPULAÇÃO DO 
RIO PARNAÍBA – TABULEIROS LITORÂNEOS, PARNAÍBA (PI) – PARTE II: 

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE CROMOSSOMOS E REGIÕES DE 
HETEROCROMATINA. 

Gisela Pereira Nascimento, Alessandra Ribeiro Torres 

A ordem Perciformes apresenta um grande número de espécies, sendo que 14% delas habitam 
as regiões Neotropicais. Desta ordem, está presente a família Cichlidae com 3000 espécies. 
Encontrados na África, América do Sul, América Central e parte da Ásia e América do Norte, nos 
mais diversos habitats. Os ciclídeos possuem um cariótipo conservado, com mais de 60% das 
espécies possuindo número diplóide igual a 48 cromossomos, porém esse número pode variar de 
2n = 32 a 2n = 60. A subfamília Geophaginae, pertencente à família Cichlidae, está representada 
por 18 gêneros, sendo que as informações citogenéticas deste grupo estão disponíveis para 
apenas 7: Acarichthys, Apistogramma, Dicrossus, Geophagus, Guianacara, Gymnogeophagus e 
Satanoperca. Geophagus parnaibae é uma espécie endêmica da bacia do Rio Parnaíba, descrita 
recentemente. A análise cromossômica em vertebrados tem diversas finalidades, entre elas, a de 
contribuir para o conhecimento da estrutura, organização molecular, comportamento dos 
cromossomos e mapeamento de genes específicos. Assim, o objetivo desse trabalho foi 
descrever citogeneticamente a população de Geophagus parnaibae, do Rio Parnaíba – 
Tabuleiros litorâneos – Parnaíba (PI). As preparações citogenéticas foram realizadas com o 
intuito de obter células em metáfase para determinação do número de cromossomos, utilizando a 
preparação do rim cefálico e localização da heterocromatina constitutiva pela técnica de banda C. 
As observações resultaram em número cromossômico igual a 46, diferentemente do encontrado 
em estudo anterior na população da Barragem de Piracuruca, Piracuruca (PI), que foi igual a 48 
cromossomos. A distribuição da heterocromatina constitutiva (Banda C) é preferencialmente 
centroméricas, porém alguns cromossomos apresentaram o braço menor totalmente 
heterocromático. Essa característica se assemelha a outras populações do mesmo gênero 
estudadas anteriormente. 
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ESTUDOS CITOGENÉTICOS EM PIMELODELLA PARNAHYBAE DA POPULAÇÃO DO 
RIO IGARAÇU, DELTA DO PARNAÍBA (PI) – PARTE II: DETERMINAÇÃO DAS 

REGIÕES DE HETEROCROMATINA CONSTITUTIVA 

Maria Alice Alves dos Santos, Alessandra Ribeiro Torres 

O gênero Pimelodella é composto por peixes endêmicos, capazes de sobreviver em grande 
variação de habitats. Vivem em baixa a médias profundidades e geralmente são solitários com 
hábitos noturnos. Apesar do grande número de espécies de peixes, as descritas 
citogeneticamente são poucas.A ictiocitogenética contribui grandemente com a taxonomia, 
principalmente em grupos problemáticos (citotaxonomia). Pimelodella parnahybae é uma espécie 
endêmica da bacia do rio Parnaíba. Eles são muito apreciados como alimento pela população 
local, assim, a pesca indiscriminada pode levá-los ao declínio e até mesmo ao risco de extinção. 
No Piauí não existem estudos sobre a dinâmica populacional, a biologia, comportamento. o 
estudo teve por objetivo • descrever a localização das regiões de heterocromatina constitutiva da 
população de Pimelodella parnahybae, do Rio Igaraçu- Delta do Parnaíba (PI). O peixes foram 
coletados no Rio Igaraçu, realizado procedimento para coleta do material em laboratório, tratado 
com Giemsa e realizado banda C.O padrão de banda C observado em Pimellodella parnahybae 
foi preferencialmente telomérico, fracamente corado, assim como os encontrados anteriormente, 
neste gênero. É importante destacar que não existem dados citogenéticos sobre Pimellodella 
parnahybae na literatura, uma vez que ela é endêmica da bacia do Rio Parnaíba e este é o 
primeiro estudo desta espécie. Com isso concluímos que o padrão de distribuição de 
heterocromatina constitutiva de Pimelodella parnahybae do Rio Igaraçu é preferencialmente 
telomérico. Esse é um marcador que permite a identificação de populações e possibilita a 
comparação desta com as populações de outras espécies, destacando sua variabilidade 
genética. 

Palavras-chave: Genética, Pimelodidae, Citologia 
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TERESINA - PI. 

Lídia Maria Vilarinho de Sousa, Francisca Lúcia de Lima 

O leite é um produto de extrema importância na alimentação dos mamíferos, incluindo o ser 
humano, pois é um alimento rico em nutrientes que supre várias das necessidades do organismo. 
Este alimento é ingerido pelos humanos em todas as faxas etárias, contém alto valor biológico e 
excepcional fonte de proteína e cálcio contendo teores de tiamina, niacina e magnésio. O trabalho 
tem como objetivo detectar a contaminação por espécies de coliformes fecais, Salmonella spp. e 
Staphylococcus spp. nas amostras do leite pasteurizado tipo C nas zonas norte, Sul, Sudeste, 
Leste e centro na cidade de Teresina-pi. Foram analisadas 15 amostras de leite pasteurizado tipo 
C, comercializadas na cidade de Teresina-PI. As coletas foram realizadas em padarias, 
mercearias e supermercados. As amostras coletadas foram imediatamente transportadas em 
caixas isotérmicas com gelo para o Laboratório de microbiologia, LABMICRO-Laboratório de 
Pesquisa em Microbiologia. Os resultados demonstraram que, com valores qualitativos, foi 
possível observar que a marca C apresentou maior contaminação para Coliformes Totais e a 
marca B foi a única que apresentou coliformes fecais e todas as marcas apresentam resultados 
negativos para Staphylococcus spp. e Salmonella spp. Ao observar, dentre as 15 amostras 
analisadas, 9 (60%) estavam contaminadas por coliformes totais com valores variando de < 0,3 a 
≥ 240 NMP/mL, que estava acima do padrão. Para analises coliformes termotolerantes, 2 (13%) 
das amostras apresentaram contaminação com valores variando de < 0,3 a 2,3 NMP/mL, com 
presença de E. Coli. Detectou-se presença da Listeria, Corynebacterium spp. e o gênero Sarcina. 
Com os resultados obtidos pode-se concluir que todas as amostras analisadas de leite 
pasteurizado tipo c comercializadas em Teresina-PI, apresentavam-se de acordo com o padrão, 
exceto, em relação aos coliformes totais, que estavam acima do permitido. 

Palavras-chave: Leite Pasteurizado, Contaminação, Microrganismo 
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DIVERSIDADE DE MYXOMYCETES EM ARECACEAE, UTILIZANDO TÉCNICA DE 
CÂMARA ÚMIDA 

Denise Raquel Fernandes Melo, Márciapercília Moura Parente 

Os Myxomycetes são organismos, eucariontes, heterotróficos, aclorofilados, apresentam a forma 
de mixoameba e mixoflagelos uninucleados, que resultam a fase trófica denominada plasmódio, 
são decompositores de matéria orgânica, atuam no controle populacional de microorganismos, na 
ciclagem de nutrientes e são bioindicadores de poluição. As palmeiras apresentam condições 
favoráveis à presença de Myxomycetes, pois elas possuem um material fibroso em abundância, e 
capacidade de reter água, o que favorece um fácil desenvolvimento dos Myxomycetes, o objetivo 
do presente trabalho foi realizar levantamento da incidência dos Myxomycetes em substratos 
(caule, folhas e inflorescência) de indivíduos da família Arecacea, na serra de Santo Antônio, 
Campo Maior-PI. O estudo foi realizado no município de Campo Maior- PI, na Serra de Santo 
Antônio (4º57’14.9’’S, 42º11’28.2’’ N), onde sua flora é de transição cerrado/caatinga. Técnicas de 
Câmara Úmida cria condições favoráveis de umidade, para o desenvolvimento de Myxomycetes, 
os substratos coletados foram colocados em uma placa de petri de 09 cm de diâmetro e forrados 
com papel filtro umedecidos com água destilada, após 24 horas, o ph de cada câmara deve ser 
registrado, em seguida retirar o excesso de água da placa e realizar observações diariamente, ao 
microscópio estereoscópico, caso seja registrada a presença de plasmódio ou esporóforo, serão 
utilizados marcadores para análise do cultivo da câmara úmida com auxílio do microscópio óptico. 
O material utilizado como substrato (arecacea) foi coletado. Foi realizado a montagem de duas 
repetições de 22 câmaras úmidas, após 24hrs da montagem foi feita a medição do Ph, obteve 
variação de pH 4- pH 6, nas duas repetições, esse pH na placa de Petri seria propicio para 
crescimento de myxomycetes. Durante analises das repetições, onde foram executadas 
semanalmente não foi constado nenhum crescimento utilizando-se a técnica de câmara úmida. 
No cronograma inicial do projeto as coletas seriam realizadas no período 08/18 a 04/19, mas sem 
disponibilidade de veículos da instituição não foi possível ir ao local de coleta que se localiza no 
município de Campo Maior, sendo assim sem possibilidades de coleta de novas amostras de 
substrato de arecacea para dar continuidade a pesquisa sobre a micobiota da Serra de Sano 
Antonio. Portanto pode se concluir que na Serra De Santo Antonio, Campo Maior - PI, não 
apresenta micobiota referente a mixomicetos diante da amostra que foi possível coletar. 

Palavras-chave: Myxomcetes, Arecaceae, Câmara Úmida 
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ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS GRAM-NEGATIVOS PRESENTES NA 
SUPERFÍCIE CORPORAL DE FORMIGAS ENCONTRADAS EM AMBIENTES DE 

PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ, 
TERESINA - PI 

Ana Paula Alves da Mata, Francisca Lúcia de Lima 

As formigas constituem, aproximadamente, um terço de toda a biomassa animal da América do 
Sul. São conhecidas cerca de 13.000 espécies de formigas, distribuídas em 16 subfamílias e 330 
gêneros. Por serem encontradas em grande número e em locais diversificados, também, são 
encontradas em moradias, espaços escolares, hospitais e edifícios, pois em sua busca por 
alimentos percorrem inúmeros locais, tais como banheiros e latas de lixo, lugares onde são 
encontrados um grande número de bactérias que podem ser patogênicas, por isso podem se 
tornar um transtorno crítico para a saúde pública. Esse trabalho objetivou investigar a presença 
de Escherichia coli e Pseudomonas spp, em formigas encontradas em ambientes de preparação 
de alimentos em quiosques do Campus Poeta Torquato Neto da Universidade Estadual do Piauí, 
Teresina – PI. Em cinco quiosques escolhidos aleatoriamente para as coletas, seis placas de 
Petri contendo meio de cultura foram expostas durante três horas, entre às 08h00 e às 15h00, 
com um pequeno espaço de abertura da tampa para que as formigas transeuntes passassem por 
ela e deixassem amostras de microrganismos. Em cada local de coleta, esse procedimento foi 
realizado duas vezes, totalizando dez coletas. Foram utilizados dois métodos para o crescimento 
bacteriano. A primeira metodologia consistiu em utilizar água salina, para o segundo método foi 
feito repique com o auxílio da alça de platina. Cada metodologia abrangeu 5 das 10 coletas. As 
bactérias foram identificadas e foi realizado testes de antibiograma. As formigas coletadas foram 
identificadas à nível de gênero. No total, 67 linhagens de E. coli e 35 de Pseudomonas spp. foram 
identificadas. 1018 formigas foram coletadas nos cinco pontos de coleta. Os gêneros de formigas 
encontrados foram: Paratrechina sp., Tetramorium sp., Tapinoma sp. e Camponotus spp., As 
linhagens analisadas nos testes de antibiograma de E. coli se apresentaram resistentes aos 
antibióticos Ampicilina e, principalmente, Ceftazidima. A linhagens de Pseudomonas spp. 
testadas não apresentaram qualquer tipo de resistência aos antibióticos. E. coli foi a bactéria mais 
comumente encontrada e Pseudomonas spp. foi a bactéria com menor presença nas coletas, 
Podemos afirmar que as formigas são vetores dos microrganismos E. coli e Pseudomonas spp. e 
a sua presença indica que as pragas domésticas podem representar um problema de saúde para 
os seres humanos, por isso o manejo de insetos é recomendado. 

Palavras-chave: Bactérias Gram-negativas, Formigas, Alimento 
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ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS GRAM-POSITIVOS PRESENTES NA 
SUPERFÍCIE CORPORAL DE FORMIGAS ENCONTRADAS EM AMBIENTES DE 

PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ, 
TERESINA - PI 

Iron Jonhson de Araujo Veras, Francisca Lúcia de Lima 

As formigas constituem, aproximadamente, um terço de toda a biomassa animal da América do 
Sul. Por serem encontradas em grande número e em locais diversificados, também, são 
encontradas em moradias, espaços escolares, hospitais e edifícios, pois em sua busca por 
alimentos percorrem inúmeros locais, tais como banheiros e latas de lixo, lugares onde são 
encontrados um grande número de bactérias que podem ser patogênicas, por isso podem se 
tornar um transtorno crítico para a saúde pública. Esse trabalho objetivou investigar a presença 
de Staphylococcus spp. e Enterococcus spp., em formigas encontradas em ambientes de 
preparação de alimentos em quiosques do Campus Poeta Torquato Neto da Universidade 
Estadual do Piauí, Teresina – PI. Em cinco quiosques escolhidos aleatoriamente para as coletas, 
seis placas de Petri contendo meio de cultura foram expostas durante três horas, entre às 08h00 
e às 15h00, com um pequeno espaço de abertura da tampa para que as formigas transeuntes 
passassem por ela e deixassem amostras de microrganismos. Em cada local de coleta, esse 
procedimento foi realizado duas vezes, totalizando dez coletas. Foram utilizados dois métodos 
para o crescimento bacteriano. A primeira metodologia consistiu em utilizar água salina, para o 
segundo método foi feito repique com o auxílio da alça de platina. Cada metodologia abrangeu 5 
das 10 coletas. As bactérias foram identificadas e foi realizado testes de antibiograma. As 
formigas coletadas foram identificadas à nível de gênero. 1018 formigas foram coletadas nos 
cinco pontos de coleta. Os gêneros de formigas encontrados foram: Paratrechina sp., 
Tetramorium sp., Tapinoma sp. e Camponotus spp., As linhagens analisadas nos testes de 
antibiograma de Enterococcus spp. não se apresentaram resistentes aos antibióticos ampicilina, 
ciprofloxacina, gentamicina, levofloxina, nitrofurantoína e norfloxacina. de Staphylococcus spp. e 
Enterococcus spp. foram encontrados em todas as coletas, portanto, pode-se afirmar que as 
formigas são vetores destes microrganismos e a sua presença indica que as pragas domésticas 
podem representar um problema de saúde para os seres humanos, por isso o manejo de insetos 
é recomendado. 

Palavras-chave: Enterococcus Spp., Staphylococcus Spp., Áreas de Alimentação 
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LEVANTAMENTO DE ESPÉCIES DO GÊNERO HEXAGONIA FR. (POLYPORACEAE, 
BASIDIOMYCOTA) ENCONTRADAS NA SERRA DE SANTO ANTÔNIO, CAMPO 

MAIOR-PI 

Natália de Araujo Silva, Márciapercília Moura Parente 

Os fungos são organismos eucariontes, heterotróficos e possuem uma forma de vida tão diferente 
de todos os outros seres vivos que obtiveram o seu próprio reino, o Reino Fungi. Os fungos com 
poros, também denominados “políporos”, caracterizam-se por possuírem himenóforo tubular e 
serem, predominantemente, xilófilos. Os políporos, no qual compreendem fungos do gênero 
Hexagonia Fr. pertencentes à família Polyporaceae, possuem importantes membros que atuam 
na ciclagem de carbono e de nutrientes, na manutenção dos ecossistemas e são os mais eficazes 
decompositores de madeira da biosfera.Levando-se em consideração a deficiência de 
informações acerca dos fungos macroscópicos do gênero Hexagonia Fr. no Estado do Piauí, 
além de sua importância ecológica e econômica, o objetivo geral desse trabalho foi realizar o 
levantamento de espécies do gênero Hexagonia Fr. na Serra de Santo Antônio, Campo Maior-PI. 
As coletas dos espécimes foram realizadas na Serra de Santo Antônio, Campo Maior-PI, nos 
períodos de chuva e estiagem. Com a ajuda de um canivete as espécies foram coletadas com 
uma parte do seu substrato. Foram acondicionadas em sacos de papel individuais para cada 
espécime para evitar a mistura de esporos, e os dados de coleta (data, substrato e hábito de 
crescimento) foram devidamente anotados. As observações macroscópicas prosseguiram no 
Laboratório de Micologia-LABMICO da UESPI. Primeiramente as análises foram realizadas a olho 
nu, com lupa de mão e/ou microscópio estereoscópico. As análises das estruturas microscópicas 
foram realizadas com auxílio de um microscópio óptico e as medidas das microestruturas com 
ocular milimetrada acoplada.Foram utilizadas chaves de identificação RYVARDEN (1991) e 
GILBERTSON & RYVARDEN (1986). O material identificado encontra-se distribuído em 2 
espécies, incluídas no gênero Hexagonia Fr. (Polyporaceae-Basidiomycota), representado por 
Hexagonia hydnoides (Sw.) M. Fidalgo e Hexagonia papyracea Berk., Ann. Mag. Nat. Hist. A 
espécie mais frequente foi a Hexagonia hydnoides (3) e a espécie Hexagonia papyracea teve 
uma ocorrência. Por meio da realização do levantamento foi possível constatar que todas as 
espécies gênero Hexagonia Fr. identificadas conferem um novo registro para a Serra de Santo 
Antônio, Campo Maior-PI. Os resultados obtidos contribuíram para agregar a diversidade 
micológica registrada no Brasil, podendo servir para levantamentos futuros no Estado, ampliando 
a distribuição geográfica das espécies no país. 

Palavras-chave: Fungos Macroscópicos, Taxonomia, Políporos 
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CONTRIBUIÇÕES PARA A TAXONOMIA DE LEPTOPHLEBIIDAE BANKS, 1900 
(INSECTA, EPHEMEROPTERA) DA BACIA DO RIO PARNAÍBA, PIAUÍ, BRASIL 

Jackson Antunes de Oliveira Rodrigues, Lucas Ramos Costa Lima 

Leptophlebiidae Banks, 1900 constitui uma das famílias da Ordem Ephemeroptera com ampla 
distribuição no mundo. Na Região Neotropical é a família com o maior número de gêneros e a 
segunda em número de espécies, Para o Brasil no momento são registradas 115 espécies e 27 
gêneros, no entanto alguns estados brasileiros ainda são subamostrados como é o caso Piauí, 
atualmente foram reportadas apenas seis espécies para o estado, tendo isso em vista, o objetivo 
deste trabalho foi realizar um estudo taxonômico sobre Leptophlebiidae na Bacia do Parnaíba, 
Piauí, Brasil. Foram realizadas coletas aquáticas e noturnas, no período de agosto de 2018 a abril 
de 2019 na região hidrográfica do Baixo Parnaíba em um total de sete municípios e 16 
localidades. Para captura das ninfas foi utilizado uma rede entomologia aquática em D, com 
abertura de malha de no máximo 1 mm, nos diferentes tipos de substratos. A coleta dos adultos 
foi realizada em dois momentos, no período diurno foi utilizada uma rede entomológica do tipo 
puçá, e no período noturno com armadilhas luminosas como lençol branco iluminado com 
lâmpadas LED e Pensilvânia, ligada também a uma bateria de 12 V durante toda a madrugada. 
Foi realizado também o acompanhamento do período de transição das formas aquáticas para as 
aladas, para isso, foi feito a criação tanto em campo quanto em laboratório desses indivíduos. 
Além do material coletado durante o período de execução do projeto, também foi analisado o 
material já disponível na Coleção Entomológica do Campus Heróis do Jenipapo. Foram coletados 
um total de 477 indivíduos pertencentes a nove gêneros e 11 espécies. Das espécies 
identificadas, sete são novos registros para o estado do Piauí, com uma delas sendo o primeiro 
registro para a Região Nordeste. Duas possíveis espécies novas, pertencentes aos gêneros 
Hagenulopsis e Miroculis estão em processo de confirmação e descrição. O elevado número de 
novos registros em comparação a fauna já registrada no estado, deixa em evidência a carência 
de estudos taxonômicos para o Piauí, os quais poderão ser utilizados em projetos de 
conservação da biodiversidade e em trabalhos de biomonitoramento. 

Palavras-chave: Levantamento, Entomofauna, Insetos Aquáticos 
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DISTRIBUIÇÃO DE OCYPODE QUADRATA (FABRICIUS, 1787) (DECAPODA, 
OCYPODIDAE) EM PRAIAS ARENOSAS DO LITORAL DO PIAUÍ, BRASIL. 

Carmem Laura Franco Rufino, Lissandra Correa Fernandes Góes 

As praias arenosas são ambientes extremamente dinâmicos e demandam de sua fauna 
adaptações físicas e comportamentais. Por isso, esses organismos desenvolveram estruturas que 
lhes permitem escavar o solo ou mesmo construírem tocas para se refugiarem no sedimento, 
impedindo a dessecação dos animais durante a maré baixa, além de os proteger do impacto da 
maré alta. A macrofauna bentônica das praias arenosas é composta principalmente por 
crustáceos, entre eles a espécie em estudo, Ocypode quadrata. O presente trabalho teve como 
objetivos verificar distribuição das tocas entre o mesolitoral e o supralitoral em cada uma das 
praias, estabelecer a densidade de caranguejos por m2 em cada uma das áreas e comparar as 
densidades entre as praias. Para tanto foram analisadas oito praias, sendo elas: Pedra do Sal, 
Atalaia, Coqueiro, Arrombado, Maramar, Macapá, Barra Grande e Barrinha. As coletas de dados 
ocorreram no início da manhã durante a maré baixa. Em cada praia foram distribuídos 
aleatoriamente perpendiculares à linha d’água dois transectos de 5 x 20m. Em cada transecto as 
tocas foram contadas e suas localizações anotadas. Foram registradas 112 tocas em quatro das 
oito praias. A maior ocorrência de tocas foi na praia de Atalaia, onde foram registradas 68 tocas, o 
que pode estar relacionado à maior disponibilidade de alimento. Houve preferência de ocupação 
pela região do supralitoral, corroborando com outros estudos em outras regiões. Em relação à 
densidade observou-se Pedra do Sal com 0,075 tocas/m², Atalaia com 0,34 tocas/m², Arrombado 
com 0,08 tocas/m² e Maramar com 0,065 tocas/m², esses valores de densidade são muito 
parecidos com os obtidos no litoral do Espírito Santo. Vários fatores podem explicar a densidade 
maior na praia de Atalaia, sendo um dos principais a disponibilidade de alimento. O presente 
estudo nos trouxe uma visão inicial da distribuição desta espécie no litoral do Piauí, entretanto 
mais estudos são necessários incluindo dados relativos ao tamanho das tocas para podermos 
fazer mais inferências sobre a distribuição desta espécie nas praias do Piauí.. 

Palavras-chave: Densidade, Caranguejo, Maria Farinha 
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ESTUDOS TAXONÔMICOS DE TRICHOPTERA (INSECTA) COM ÊNFASE NA FAMÍLIA 
HYDROPTILIDAE STEPHENS, 1836, DA BACIA DO RIO PARNAÍBA, PIAUÍ, BRASIL 

Lucas Antonio de Sousa Moreno, Lucas Ramos Costa Lima 

Hydroptilidae é considerada a família mais diversa dentro da Ordem Trichoptera, com cerca de 
2.300 espécies descritas, e podendo ser encontrada em todas as regiões zoogeográficas. Suas 
larvas vivem predominantemente em ambientes lóticos e são altamente diversas em forma, 
comportamento alimentar e habitat. Os adultos são alados e raramente excedem 3 mm e, por 
isso, são conhecidos como microcaddisfly (micro Tricópteros). Embora essa seja uma família 
bastante diversa, estudos apontam que o atual número possa ainda ter um aumento significativo, 
se fazendo necessários estudos taxonômicos para o grupo. Além disso, esses indivíduos são 
sensíveis a impactos ambientais e podem ser utilizados em trabalhos de biomonitoramento. Deste 
modo, o principal objetivo desse trabalho foi contribuir para o conhecimento taxonômico da família 
Hydroptilidae ocorrentes nas sub-bacias do baixo e médio Rio Parnaíba, no Estado do Piauí. Para 
tanto, foram realizadas coletas de agosto de 2018 a junho de 2019 em 10 localidades 
pertencentes a oito municípios. Para a amostragem dos adultos foram utilizadas armadilhas 
luminosas do tipo Pensilvânia e Lençol branco, bem como coleta manual com rede entomológica 
do tipo puçá. Os indivíduos foram identificados e tombados na Coleção Entomológica Heróis do 
Jenipapo (CEHJ). Foram coletados um total de 114 espécimes, pertencentes a quatro gêneros e 
onze morfotipos, dentre os quais seis foram identificados até nível específico, a saber, Hydroptila 
maringhellai, Neotrichia palma, Ochrotrichia caatinga, Oxyethira bettyae, O. maranhensis e O. 
circaverna. Vale destacar que a presença de N. palma representa seu primeiro registro para o 
Brasil; e O. caatinga representa o primeiro registro nominal do gênero para o estado do Piauí. 
Com os dados do presente trabalho, houve um aumento no número de espécies para o estado, 
passando de nove para 15 registros. Os resultados desse trabalho podem contribuir com diversos 
estudos relacionados a ecologia, biogeografia e filogenia do grupo, bem como, ajudar nos 
estudos de biomonitoramento da qualidade da água e planos para conservação ambiental. 
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LEVANTAMENTO DE HYDROPHILIDAE LATREILLE, 1802 (INSECTA: COLEOPTERA) 
DA BACIA DO RIO PARNAÍBA, PIAUÍ, BRASIL 

Tayná Alves dos Santos, Lucas Ramos Costa Lima 

Os hidrofilídeos são besouros que ocorrem em uma ampla gama de habitats e são comumente 
encontrados em ambientes lênticos como brejos, lagos, poças etc., normalmente associados à 
vegetação e ao sedimento ou folhiço depositado no fundo. Atualmente, estão reportadas 258 
espécies e 30 gêneros de besouros hidrofilídeos no Brasil representando 9% das espécies 
conhecidas para o mundo. O conhecimento sobre coleópteros aquáticos no Brasil apresenta 
lacunas para algumas regiões, principalmente para a Região Nordeste, devido à escassez de 
taxonomistas e pesquisas faunísticas. Diante disso, esse trabalho teve como objetivo realizar um 
estudo taxonômico sobre a família Hydrophilidae da Bacia do Parnaíba, Piauí, Brasil. Foram 
realizadas coletas no período de agosto de 2018 à julho de 2019 em oito municípios e 12 
localidades. A coleta dos espécimes foi realizada de duas formas: coleta aquática utilizadando 
rede entomológica aquática (rapiché ou Rede D); e coleta noturna por meio de armadilhas 
luminosas do tipo lençol branco e Pensilvânia. Os exemplares coletados foram acondicionados 
em potes plásticos, fixados em etanol 80% e, posteriormente, triados e identificados até o menor 
nível taxonômico possível. Após a identificação os exemplares foram tombados e depositados no 
Laboratório de Biodiversidade, UESPI, Campus Heróis do Jenipapo. Foram coletados um total de 
426 indivíduos pertencentes à família Hydrophilidae, distribuídos em sete gêneros e 11 espécies. 
Dentre os indivíduos encontrados há quatro novos registros para Piauí: Helochares (Sindolus) 
femoratus (Brullé, 1841), Enochrus (Methydrus) fittkaui Fernández 1988 e Hydrobiomorpha 
spatula Bachmann, 1988. Entre as espécies encontradas há também uma nova espécie de 
Chasmogenus, a qual está em fase de descrição, em um artigo a ser submetido. Um exemplar de 
Anacaena não foi possível ser identificado, devido à ausência de exemplares machos. Com isso o 
número de espécies da família Hydrophilidae registadas para o estado passa de 30 para 35. 

Palavras-chave: Acidocerinae, Hydrophilinae, Neotrópicos 
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FLEXIBILIDADE ADESÃO NA DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO ENSINO 
FUNDAMENTAL EM TERESINA-PI 

Amanda Almeida Ferreira, Yúla Pires da Silveira Fontenele de Meneses 

As relações entre saúde e qualidade de vida são como um padrão que a sociedade define e se 
mobiliza para conquistar, consciente ou inconscientemente e é na escola que se aprende a ter o 
hábito pela prática regular de exercício físico, é onde se aprende também a importância de uma 
boa flexibilidade, entretanto os estudos que avaliam a relação de adesão e flexibilidade estão 
escassos dificultando a elaboração de aulas e programas para alunos de determinada faixa 
etária. OBJETIVO: Relacionar o nível de flexibilidade e a adesão a aulas de educação física 
escolar em alunos do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental. METODOLOGIA: O estudo é do tipo 
quantitativo, descritivo e de corte transversal, onde foi realizado o teste Sentar e Alcançar 
(PROESP-2016) e foi realizada uma analise na caderneta de frequência dos alunos. Para a 
demonstração dos resultados, foi utilizada médias e desvios padrões indexadas e tabuladas no 
programa Microsoft Office Excel 2016. RESULTADOS: A maioria dos alunos foi classificada como 
“Zona Saudável”, no entanto não houve correlação significativa entre adesão e flexibilidade em 
ambos os gêneros. CONCLUSÃO: Não houve relação significativa entre as variáveis, por isso 
Faz-se necessário novas investigações envolvendo alunos das escolas públicas com uma 
amostra maior pois assim, será possível verificar os níveis de flexibilidade e adesão. Palavras-
chave: Flexibilidade, Adesão, Educação Física. 
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ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E ADESÃO EM AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL EM TERESINA-PI 

Mateus Victor Ibiapina Gomes Nascimento, Yúla Pires da Silveira Fontenele de Meneses 

INTRODUÇÃO: Na aula de Educação Física, o desenvolvimento da competência desportiva faz 
com que o indivíduo crie expectativas de consequências atrativas e não atrativas que o levarão a 
participar ou não das aulas. OBJETIVO: Correlacionar o índice de sobrepeso e nível de adesão a 
educação física escolar, no ensino fundamental em escolas municipais de Teresina-PI 
MÉTODOS: Foi realizado um estudo descritivo, quantitativo e de corte transversal que 
compreendeu a população dos estudantes de uma escola pública do bairro Dirceu Arcoverde em 
Teresina- PI. A amostra foi composta de 64 alunos dos 7º ao 9º ano do ensino fundamental maior. 
Foram considerados como critérios de inclusão todos os estudantes que estiveram presentes 
durante a coleta. Como critério de exclusão a recusa explicita por parte dos estudantes em 
participar do estudo. A coleta de dados se dividiu em diversas visitas a escola, de acordo com a 
permissão da direção e coordenação a qual já tinha sido informada do estudo e dos objetivos e 
procedimento do mesmo. Num segundo momento, em sala de aula foi explicado para os 
estudantes sobre o projeto e o objetivo do mesmo. A coleta de dados foram analisados e foi feito 
uma correlação entre o imc e as faltas dos alunos foi utilizado a correlação de Spearman com 
variança de 0,05 onde se constatou uma correlação positiva entre o imc e as faltas, ou seja, 
quanto maior o imc, maior as faltas e ou evasão dos escolares.RESULTADOS: De acordo com a 
coleta, constatamos que os alunos estão abaixo do peso normal ou com sobrepeso, nas series do 
8 ano mais de 70% dos alunos estão abaixo do seu peso ideal ou com sobrepeso, na series de 9 
ano, cerca de 50% estão abaixo ou acima do sobrepeso. Que foi identificado de acordo com a 
tabela do Proest 2012, foi utilizado o proest 2012 pela sua classificação e a faixa etária dos 
participantes CONCLUSÃO:Conclui-se que a maioria dos estudantes não apresentou evasão 
escolar, mas observou-se uma correlação positiva, e um indicador primário para os problemas de 
faltas nas aulas,. O IMC foi considerado normal na maioria dos estudantes, porém mesmo com os 
baixos índices de sobrepeso e obesidade apresentados, os meninos foram mais prevalentes 
nessas classificações que as meninas. Sugerem-se mais investigações sobre o tema, envolvendo 
maior número de estudantes e escolas de diferentes regiões, e com maiores indicadores que 
provocam evasão escolar nas aulas de educação física. 

Palavras-chave: Índice de Massa Corporal, Adesão, Educação Física Escolar 
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NÍVEIS DE APTIDÃO FÍSICA NEUROMUSCULAR DE ALUNOS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE TERESINA 

Matheus Soares Sotero, Yúla Pires da Silveira Fontenele de Meneses 

Introdução: A aptidão física relacionada a saúde é muito estudada, contudo há escassez de 
pesquisas que tratam da aptidão física relacionada ao desempenho neuromuscular que, o que 
dificulta a elaboração de programas de educação física e esportes voltadas para faixa etária 
escolar no Brasil. Tem-se observado grande evasão na educação física escolar e decréscimo nos 
índices de saúde devido ao sedentarismo de crianças e jovens. Objetivo: Analisar os níveis de 
aptidão neuromuscular dos alunos do 7ª a 9ª ano do Ensino Fundamental de escolas municipais 
de Teresina. Metodologia: Foi realizado um estudo descritivo, quantitativo de corte transversal 
com uma amostra de 62 estudantes de 7º ao 9º anos do ensino fundamental. Para avaliação da 
aptidão física neuromuscular foram utilizados os testes: Resistência Muscular Localizada (RML) 
abdominal e Salto Horizontal. Resultados: No teste RML abdominal 75% dos estudantes do 
gênero masculino e 67% dos estudantes do gênero feminino apresentaram zona de risco. Para o 
teste de Salto Horizontal, 64,2% dos meninos e 82,3% das meninas ficaram na classificação 
como fracos. Conclusão: Observou-se que 71% em RML abdominal dos alunos estão abaixo do 
esperado para a sua faixa etária de acordo com seus respectivos gêneros. Foi observado que em 
RML abdominal os alunos de gênero masculino apresentaram pior desempenho assim como no 
salto horizontal. Foi perceptível que os estudantes do ensino fundamental maior, de ambos os 
gêneros, estão abaixo da média esperada para a aptidão neuromuscular de acordo com sua faixa 
etária. 

Palavras-chave: Aptidão Física, Saúde, Sedentarismo 
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ESCOLA 

Camila Isnaide Pimentel Pinheiro, Naldiana Cerqueira Silva 

 1,09 anos, 79,4% (27) eram do sexo feminino e 61,8% (21) dos alunos cursavam o 1º ano do 
ensino médio. Verificou-se antes do treinamento uma pontuação média de 46,5% referentes a 
acertos durante o pré-teste e 92,7% no pós-teste, diferença estatisticamente significativa pelo 

Teste de Postos Sinalizados de Wilcoxon (pIntrodução: No Brasil, os acidentes estão entre as 
maiores causas de mortes, especialmente entre pessoas com idade entre 1 a 14 anos. Isto posto, 
o ensino de primeiros socorros necessita ser ensinado e popularizado, principalmente no âmbito 
escolar. Objetivo: Avaliar a eficácia após treinamento em primeiros socorros em alunos do ensino 
médio de período integral. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de intervenção com 
abordagem quantitativa desenvolvida no município de Teresina. Aplicou-se um pré-teste de 
caráter objetivo e individual contendo 20 questões relacionadas à primeiros socorros. Em 
seguida, aulas foram ministradas, de formas expositivas e dialogadas. Após aplicou-se o 
questionário novamente, constituindo o pós-teste. Para análise dos dados utilizou-se a média, 
mediana, desvio padrão e o Teste de Postos Sinalizados de Wilcoxon para avaliar a significância 
estatística. Essa pesquisa atendeu a Resolução CNS 466/2012, que trata da pesquisa 
envolvendo seres humanos, foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) sob o parecer 2.537.171. Resultados: A média 
encontrada de idade foi de 14,18<0,001). As questões de número 1, 2 e 3 traziam situações 
envolvendo acidente automobilístico em seus enunciados e obtiveram 64,7%, 35,3% e 35,3%, 
respectivamente, de acertos no momento do pré-teste e no pós-teste obtiveram 100% de acertos, 
mostrando uma relevância significativa (p<0,001). Na questão de número 5, apenas 8,8% tinham 
respondido correto, frente a uma situação de hemorragia externa. Após o treinamento 91,2% 
obtiveram êxito na questão (p < 0,001). O item 18 tratava sobre uma situação de engasgamento 
em crianças e recebeu apenas 20,6% de acertos no pré-teste e no pós-teste esse resultado foi de 
97,1% (p < 0,001). A questão 14 tratava sobre fraturas e as condutas diante desta situação e 
obteve 25,3% de acertos durante o pré-teste. Diante do pós-teste os valores aumentaram 
significativamente para 82,4% (p<0,001). Conclusão: Os resultados do presente estudo apontam 
que houve melhora significativa após o treinamento, haja vista que os valores das respostas 
corretas aumentaram. 

Palavras-chave: Educação em Saúde, Primeiros Socorros, Enfermagem 
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AVALIAÇÃO DO DESFECHO CLÍNICO DE PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DA 
LEISHMANIOSE VISCERAL COINFECTADOS COM HIV QUE EVOLUÍRAM A ÓBITO 

EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NA CIDADE DE TERESINA-PI 

Emanuelle da Costa Gomes, Mauro Roberto Biá da Silva 

INTRODUÇÃO: Leishmaniose Visceral é uma doença crônica causada por Leishmania donovani 
e transmitida pela picada de várias espécies de flebótomos do gênero Phlebotomus e Lutzomyia. 
Ela é frequentemente caracterizada por febre, calafrios, vômitos, anemia, hepatoesplenomegalia, 
leucopenia, hipergamaglobulinemia, emagrecimento e uma coloração acinzentada da pele. 
OBJETIVOS: Avaliar o desfecho clínico de pacientes com diagnóstico da leishmaniose visceral 
coinfectados com HIV que evoluíram a óbito em um hospital de referência na cidade de Teresina-
Pi. METODOLOGIA: O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Instituição ao qual se encontra vinculado (UESPI) e à apreciação e aprovação das 
instituições hospitalares onde foram realizadas as coletas de dados. Após obter-se a aprovação 
do Comitê de Ética e do Hospital, procedeu-se à coleta de dados. Trata-se de um estudo de 
coorte retrospectivo de pacientes que deram entrada por Leishmaniose Visceral no hospital 
público de referência de Teresina-Pi. O estudo foi realizado em um hospital público Estadual de 
médio porte com referência no diagnóstico e tratamento da Leishmaniose Visceral na cidade de 
Teresina-Pi. Foram incluídos pacientes adultos com idade > 18 anos com infecção pelo HIV 
confirmada por no mínimo dois testes e diagnóstico de primeiro episódio de LV no período de 
janeiro de 2010 até junho de 2017. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para esse estudo foram 
localizados 15 pacientes que atenderam aos critérios de elegibilidade, que foi tratar-se de caso de 
óbito por coinfecção de Leishmaniose Visceral e HIV/AIDS. Quando avaliado os resultados dos 
testes imunocromatográficos, rK39, específicos pra Leishmaniose Visceral, 4 (4/15) deram 
reagente, 2 (2/15) não reagente, e 9 (9/15) não foram localizados se de fato realizaram o teste. 
Vale ressaltar que os pacientes são submetidos na rotina do hospital a realização de aspirado de 
medula óssea para preparo de lâminas e cultura para Leishmania. CONCLUSÃO: O estudo 
conclui que no serviço onde foi desenvolvido o estudo ainda é alta a incidência de pacientes que 
vão ao óbito decorrentes de complicações pela coinfecção Leishmaniose Visceral e HIV/AIDS, 
além de haver uma dificuldade em se avaliar o desfecho clínico e traçar o perfil epidemiológico 
dos pacientes que evoluíram para o óbito devido a deficiência no registro de resultados dos 
exames laboratoriais nos prontuários. 
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DE PACIENTES COM LEISHMANIOSE VISCERAL QUE 
EVOLUÍRAM PARA RECIDIVA EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM TERESINA-PI 

Annyelli Victória Moura Oliveira, Mauro Roberto Biá da Silva 

INTRODUÇÃO: As Leishmanioses são causadas por um protozoário parasita que possui cerca de 
20 espécies, a Leishmania é transmitida aos seres humanos pela picada da fêmea infectadas de 
insetos Flebotomineos. A coinfecção com o HIV induz o aumento do número de recidivas, e 
permite o surgimento de manifestações clínicas não usuais. OBJETIVO: Avaliar o perfil de 
pacientes com Leishmaniose Visceral que evoluíram para recidiva num hospital de referência em 
Teresina, Piauí. MÉTODOS: Trata se de um estudo transversal, de caráter descritivo e 
abordagem quantitativa, onde a coleta de dados no prontuário de pacientes foi realizada num 
período de doze meses, a contar de agosto de 2018. RESULTADOS E DISCUSSÃO: observado 
que 112 pacientes atenderam aos critérios de inclusão e exclusão do projeto. Os pacientes que 
evoluíram para recidiva foram 0 , e 112 foram ignorados. Dos 112 pacientes que atenderam aos 
critérios de inclusão e tiveram como resultado ignorado para recidiva, 2 apresentaram testes 
reagentes para HIV e 110 apresentaram testes com resultados negativos para HIV. Tal como 
descrito na literatura por Dos Santos e colaboradores em relação a distribuição dos pacientes por 
sexo, nessa pesquisa percebeu-se que os indivíduos do sexo masculino são os mais acometidos 
pela Leishmaniose visceral no Piauí.A Região Nordeste registra as maiores incidências anuais 
dentre as Regiões brasileiras, apresentando os Estados da Bahia, Ceará, Piauí e Maranhão como 
os maiores focos endêmicos da doença, e o estado do Piauí se destaca com um elevado número 
de casos , o que se mostra de acordo com os resultados obtidos a partir desta pesquisa. Segundo 
a OMS o teste rápido para Leishmaniose (rK39) possui 100% de sensibilidade e 98% de 
especificidade, o que se mostra de acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa , que 
apresentou grande quantidades de testes realizados e positivados. De acordo com o Ministério da 
Saúde os testes rápidos para detecção do HIV apresentam uma especificidade de 99,5 a 100%. 
Em nossa pesquisa obtivemos uma resposta contrária visto que se pode perceber que boa parte 
dos pacientes se recusaram a realizar o teste rápido o que prejudica a detecção da co-infecção. 
CONCLUSÃO: Diante do exposto conclui-se que Não foi possível avaliar a recidiva do pacientes 
com Leishmaniose visceral, uma vez que essas informações inexistiam nos prontuários, e diante 
disso sugere-se melhorias na organização dos prontuários. 

Palavras-chave: Perfil de Pacientes, Leishmaniose Visceral, Recidiva 
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AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICOS E LABORATORIAIS 
DA COINFECÇÃO LEISHMANIOSE VISCERAL E HIV EM TERESINA, PIAUÍ 

Teresa Amélia Carvalho de Oliveira, Mauro Roberto Biá da Silva 

A Leishmaniose Visceral e o HIV / AIDS estão associados e têm graves repercussões nos 
pacientes afetados. A magnitude e transcendência dessa co-infecção se caracteriza como um 
grande problema de saúde pública. No entanto a escassez de estudos que apontem dados 
referentes a relação entre essas doenças e a ausência dessas estratégias que visam minimizar 
esses índices de incidência demonstrando a importância do diagnóstico precoce para um 
prognóstico satisfatório, evitando assim, a progressão da Leishmaniose Visceral e/ou AIDS. 
METODOLOGIA: Para este estudo foram analisados pacientes que no momento da internação 
tiveram como hipótese Leishmaniose Visceral, atendidos em um hospital público de referência, 
em Teresina-PI, no período compreendido nos últimos cinco anos (2013 a 2017). A coleta de 
dados foi através de busca ativa nos prontuários de pacientes com hipótese diagnóstica de 
Leishmaniose Visceral. Critério de inclusão: Ser maior de 18 anos; Na admissão, ter hipótese 
diagnóstica de Leishmaniose Visceral. Critério de exclusão: Recusa ou informações incompletas 
no prontuário para a realização dos exames de diagnóstico. RESULTADOS: Foi observado que 
96 pacientes atenderam aos critérios de inclusão e exclusão do projeto. Desses pacientes sobre a 
distribuição de pacientes por sexo, é notório que a maioria dos pacientes é do sexo masculino 
seguido do sexo feminino. Sobre a distribuição dos pacientes por Unidade da Federação de 
residência, a maioria se dá no estado do Piauí, seguido do estado do Maranhão. Em relação a 
distribuição dos resultados dos aspirados de medulares e rK39 dos pacientes atendidos, dos 
exames de Aspirado Medular, a maioria deram positivos, seguido de ignorados e logo em seguida 
de resultados negativos. Sobre o exame de rK39 a maioria teve resultado positivos, seguidos de 
exames ignorados e não houveram resultados negativos. Distribuição dos resultados dos testes 
rápidos para HIV dos pacientes atendidos, em relação ao Teste 1 a maioria foi realizada, bem 
diferente do teste 2 que a maioria foram ignorados. CONCLUSÃO: Conclui-se que é de grande 
importância avaliar os aspectos epidemiológicos, clínicos e laboratoriais da co-infecção 
Leishmaniose Visceral e HIV. Com isso é de suma importância que se tenham mais estudos 
epidemiológicos sobre a patologia, pois há necessidade de uma reflexão e aprimoramento dos 
estudos, assim como estratégias para reduzir os índices de co-infecção devem ser implantadas e 
reavaliadas. 
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AVALIAÇÃO DOS DETERMINANTES MATERNOS E RESULTADOS PERINATAIS 
RELACIONADOS AO DESLOCAMENTO PREMATURO DE PLACENTA DE UMA 

MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DE TERESINA, PIAUÍ 

Márcia Beatriz de Sousa Gomes, José Francisco Ribeiro 

O descolamento prematuro de placenta (DPP),é definido como a separação prematura da 
placenta implantada no corpo do útero, que ocorre antes do nascimento, a partir da 20ª semana 
de gestação. Sua incidência global é de 1% e representa causa importante entre as síndromes 
hemorrágicas da segunda metade da gestação. Teve por objetivo avaliar os determinantes 
maternos e resultados perinatais relacionados ao deslocamento prematuro de placenta de uma 
maternidade de referência na cidade de Teresina, Piauí. O presente estudo é de natureza 
observacional descritivo, com delineamento transversal e fundamentado na abordagem 
quantitativa. Com relação as caraterísticas maternas a maioria das mulheres que tiveram DPP 
tinham entre 19 e 22 anos (44%), tiveram parto prematuro (61,5%), era primigesta (36,8%) e não 
apresentou episódio prévio de abortamento (77, 2%). Nenhuma das parturientes apresentou 
gestação pós termo. Grande parte das mulheres não apresentou os fatores de risco mais 
comumente associados ao DPP. No entanto, percebe-se que dentre estes, os de maior 
prevalência foram a presença de cesárea precoce (24,2%) e de tabagismo (22,6%)O recém-
nascido prematuro (< 37 semanas) apresenta 5,5 vezes mais chance de apresentar Apgar baixo 
em primeiro minuto quando comparado ao RN a termo. 

Palavras-chave: deslocamento Prematuro de Placenta, Enfermagem, Fatores 
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CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E OBSTÉTRICA DA ADOLESCENTE 
ASSISTIDA EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA DE REFERÊNCIA 

Bianca Maria Cardoso de Sousa Vieira, José Francisco Ribeiro 

Introdução: A adolescência é um período de transição da vida que vai da puberdade à fase 
adulta, ocorrendo várias modificações físicas, biológicas, psicológicas e sociais. A gravidez 
precoce pode trazer sérios problemas na vida de uma adolescente, desde complicações na 
gestação, parto e puerpério, problemas na vida pessoal e social da mesma. Existem vários tipos 
de fatores geradores de risco gestacional. Alguns desses fatores podem estar presentes ainda 
antes da ocorrência da gravidez. Objetivo: Analisar o perfil socioeconômico e obstétrico da 
adolescente assistida em uma maternidade pública de referencia.Metodologia: Estudo de 
natureza descritiva, retrospectivo e documental, com abordagem quantitativa. Desenvolvido em 
uma maternidade pública de referência do Piauí. Composto por 192 prontuários de adolescentes 
com complicações obstétricas. Resultados e Discussão: Possuíam entre 17 a 19 anos (71.8%), 
solteiras (43.2%), ensino fundamental (55.2%), de outros municípios (58.8%), zona urbana 
(76.5%), do lar (57.8%). Fizeram de 4 a 6 consultas de pré-natal (46.8), gestações únicas 
(96.3%), parto cesariano (63%), primípara (75%), idade gestacional entre 37 a 42 semanas 
(53.6%), pré-eclampsia grave (26%). De acordo como tipo de abortamento o que se sobressaiu 
foi o abortamento espontâneo (34.2%), seguido de aborto induzido (31.4%), sem intercorrências. 
Conclusão: Dessa forma, a relação com o baixo nível socioeconômico e de ensino, o baixo 
número de consultas dessa população tem grandes influencias nos desfechos gestacionais, 
levando a complicações obstétricas como as síndromes hipertensivas e abortamentos. Sendo 
necessário desenvolvimento de estratégias para minimizar estes riscos e ações educativas 
quanto à prevenção da gravidez precoce, pois a idade materna foi um grande fator de risco para 
desfechos desfavoráveis tanto na mãe quanto no perinato. É indispensável uma equipe 
multiprofissional qualificada para prestar assistência e orientações necessárias nesse período de 
gestação e puerpério a esta população tanto na capital como nos municípios, favorecendo assim, 
uma boa evolução gestacional e redução da morbimortalidade maternoinfantil. 
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CONHECIMENTO DE GRADUANDOS DA ÁREA DA SAÚDE A RESPEITO DA 
SEGURANÇA DO PACIENTE 

Andressa Maria de Sousa Moura, Elyrose Sousa Brito Rocha 

INTRODUÇÃO: A Segurança do Paciente é uma das seis partes que compõem a qualidade do 
cuidado, possuindo destacável relevância para os gestores, profissionais de saúde, paciente, 
família, bem como para os graduandos de cursos da saúde. Nesse sentido, surge a necessidade 
de que os alunos da área de saúde aprendam a ofertar um tratamento mais seguro, visando a 
redução dos danos involuntários. OBJETIVO: Avaliar o conhecimento de graduandos da área da 
saúde a respeito do conteúdo Segurança do Paciente. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 
de natureza quantitativa, não experimental, exploratório e descritivo, realizado em uma Instituição 
de Ensino Superior (IES), pública, do Estado do Piauí, nos anos de 2018 e 2019. Foram incluídos 
na pesquisa 54 instrumentos de coleta de dados devidamente preenchidos por graduandos 
matriculados regularmente no último período dos cursos de Enfermagem, Medicina e Fisioterapia, 
sendo excluídos os discentes que responderem o formulário de forma incompleta ou não o 
devolveram respondido. Os itens respondidos no formulário foram analisados e organizados de 
forma geral e de acordo com os cursos aos quais os discentes pertenciam. RESULTADOS: 
Dentre os discentes analisados, estes declararam maior conhecimento a respeito dos itens I1 (O 
que é segurança do paciente?) e I9 (Prevenção e controle de infecções), pontuando em maior 
quantidade as opções “muito suficiente” e “suficiente” nos três cursos. Além disso, os graduandos 
do curso de medicina também pontuaram “muito suficiente” o I10 (Segurança do paciente e 
procedimentos invasivos). Em contrapartida, os discentes de fisioterapia declararam 
conhecimento “insuficiente” sobre o item I5 (Aprender com os erros para evitar danos), os de 
enfermagem e medicina, sobre o I7 (Usar métodos de melhoria da qualidade para melhorar os 
cuidados), ressaltando que os graduandos de medicina também pontuaram como insuficiente o 
item I4 (Atuar em equipe de forma eficaz). CONCLUSÃO: Apesar de ser uma temática bastante 
discutida atualmente no âmbito mundial o ensino dos discentes da IES estudada ainda apresenta 
falhas no que tange ao assunto em questão, visto que, os resultados mostram um conhecimento 
ainda abaixo do ideal. Portanto, surge a necessidade de uma maior discussão sobre o tema nas 
salas de aulas do ensino superior, para que os profissionais de saúde possam desenvolver o 
hábito do cuidado seguro. 
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SEGURANÇA DO PACIENTE 

Jessica Camelo Soares, Elyrose Sousa Brito Rocha 

Introdução: A segurança do paciente se estabelece como um conjunto de medidas direcionadas à 
assistência de saúde. Essas medidas tem o intuito de prevenir e, consequentemente, reduzir a 
incidência de eventos adversos inerentes ao cuidado durante essa assistência. Dessa forma, o 
tema requer destaque, tendo em vista a importância do profissional de saúde durante o manejo 
do paciente. Por conta disso, devido a magnitude dessa temática, a OMS divulgou, em 2011, o 
Guia Curricular de Segurança do Paciente: edição multiprofissional (WHO, 2011). Embora a 
contribuição em termos de conhecimento após a divulgação desse guia seja irrefutável, ainda se 
evidencia certa carência de conhecimento em relação a essa temática. Objetivo: Avaliar o 
conhecimento do docente da área da saúde a respeito do conteúdo Segurança do Paciente. 
Metodologia: Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, não experimental, exploratório e 
descritivo, realizado em uma Instituição de Ensino Superior (IES), pública, do Estado do Piauí, 
nos anos de 2018 e 2019. Os participantes do estudo foram 26 docentes da instituição em 
questão, com formação na área da saúde, efetivos nos cursos de Medicina, Fisioterapia e 
Enfermagem. Os dados foram coletados através de formulários com base no Guia Curricular de 
Segurança do Paciente da Organização Mundial da Saúde (OMS): edição multiprofissional. 
Resultados: Após a coleta dos dados, dentre os profissionais que se dispuseram a responder o 
instrumento, destacam-se 12 profissionais de enfermagem, 4 profissionais de medicina e 10 
profissionais de fisioterapia. Mediante a análise dos dados, observou-se um maior percentual de 
escolhas nos itens “muito suficiente” e “suficiente” atribuídos pelos docentes do curso de 
medicina, enquanto o maior percentual dos itens “insuficiente” e “muito insuficiente” foram 
atribuídos pelos docentes dos cursos de fisioterapia e enfermagem, respectivamente. Conclusão: 
Através do presente estudo, foi possível obter uma visão parcial sobre o assunto abordado 
levando em consideração os diferentes cursos da área de saúde presentes na instituição de 
ensino superior. Logo, verificou-se que muitos desses profissionais não se veem devidamente 
habilitados quanto a abordagem do assunto em questão. Em decorrência disso, esse fator pode 
contribuir para que a temática segurança do paciente não seja abordada por eles de forma eficaz. 
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CRIANÇAS COM LEISHMANIOSE VISCERAL COINFECTADAS COM HIV NA CIDADE 
DE TERESINA, PIAUÍ 

Érika Maria Marques Bacelar, Mauro Roberto Biá da Silva 

INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Visceral é uma doença crônica e sistêmica, podendo progredir 
para o óbito em mais de 90% dos casos se não for tratada. No Brasil, a doença atinge 
especialmente a população infantil. A gravidade e letalidade da leishmaniose no país consiste no 
aumento da existência da vasta distribuição e no potencial de assumir formas graves quando 
relacionada aos quadros de infecções concomitantes e de desnutrição.OBJETIVOS: Descrever o 
perfil de crianças co-infectadas com Leishmaniose Visceral e HIV atendidas num serviço de 
urgência especializada em Teresina,Piauí. MÉTODO: Consiste em um estudo de coorte 
retrospectivo, em que foi realizado um levantamento na base de dados SCIELO (Scientific 
Electronic Library Online). Utilizou-se como descritores, Leishmaniose Visceral, Coinfecção e 
Crianças. Os artigos foram coletados no período de dezembro de 2017. Como critério de inclusão 
adotou-se: texto completo, paciente com idade de zero a doze anos, hipótese diagnóstica de LV. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para este estudo, foram analisadas 92 pacientes na idade de 0 a 
12 anos onde o Estado do Piauí e Maranhão predominaram sobre as análises, em que dos 92 
pacientes 52 eram procedentes do Piauí e 40 procedentes do Maranhão. Quanto ao sexo, 
masculino e feminino apresentaram-se equiparado nas análises.Quanto a distribuição dos 
resultados, foram analisados três tipos de exames, em que no aspirado medular foram 
confirmados positivos em 58 dos 92 pacientes, 21 foram confirmados negativos e em 13 
prontuários não encontrava a informação sobre o resultado do exame. Sobre o exame de rK39 
foram confirmados dos 92 pacientes, 75 deles reagentes, 6 não reagentes e em 11 prontuários 
não se encontravam a informação sobre o resultado do exame. Sobre o exame de cultura foram 
confirmados positivos em 4 dos 92 pacientes, 5 negativos e em 83 prontuários não se encontrava 
informação sobre o resultado do exame. Dos 92 pacientes do estudo em 55 prontuários não se 
encontrava a informação sobre os dois testes rápidos de HIV, e em 37 dos 92 foram confirmados 
não reagentes.CONCLUSÃO: Conclui-se que não foi possível identificar o perfil epidemiológico 
dos pacientes com Leishmaniose Visceral coinfectados com HIV, visto que nos prontuários que 
foram analisados para o presente estudo não obteve-se nenhuma criança apresentando a 
coinfecção. Foi possível estruturar uma planilha com as as informações dos pacientes com 
diagnóstico de Leishmaniose Visceral. 
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DOR EM PACIENTES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: IMPACTOS SOBRE 
A QUALIDADE DE VIDA 

Mylenna Silva Crateus, Marianne Rocha Duarte de Carvalho 

INTRODUÇÃO:O lúpus eritematoso sistêmico (LES), uma doença crônica autoimune cuja 
etiologia não é totalmente conhecida. Seu diagnóstico é realizado com base em critérios clínicos 
e laboratoriais (ASSIS et al., 2009). Além do mais, as principais causas de morte relacionadas a 
esta patologia são infecção, atividade da doença, doença cardiovascular, lesão renal e câncer 
(BERNATSKY et al., 2006).Entende-se que o quadro de dor crônica provocado em pacientes com 
o LES compromete não apenas a saúde física do indivíduo, mas também uma grande quantidade 
de outros problemas que acabam por comprometer praticamente todos os aspectos da vida da 
pessoa. OBJETIVOS: Analisar os impactos provocados pela dor sob a qualidade de vida de 
mulheres com LES e descrever a influência da desta sobre as atividades da vida 
diária.MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa 
realizada em um Hospital de Referência da cidade de Teresina,PI.Para a coleta de dados foram 
realizadas entrevistas, guiadas por um roteiro semiestruturado com perguntas abertas sobre os 
impactos provocados pela dor sob a qualidade de vida das participantes do estudo.As entrevistas 
foram gravadas em aparelho de telefonia móvel e transcritas integralmente. Para salvaguardar o 
anonimato das depoentes, cada uma foi identificada aqui apenas com uma letra do alfabeto, 
seguida de número arábico em ordem sequencial.No que se refere aos aspectos éticos, o estudo 
seguiu os preceitos éticos da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, tendo sido 
aprovado pelo CEP da Universidade Estadual do Piauí (UESPI).RESULTADOS: As mulheres 
deste estudo quando questionadas sobre a ocorrência de dores relacionadas a doença referiram 
que esta ocorre com frequência na fase inicial e descreveram sua localização mais comum, nas 
articulações de membros superiores e inferiores Os sintomas manifestados por elas, como dores 
articulares, cefaleias e febre, por exemplo, revelaram a complexidade do quadro clínico que 
interfere significativamente na qualidade de vida das depoentes. Nas falas das depoentes 
constatou-se ainda que a intensidade e o grau de evolução da doença são fatores que 
influenciam no desempenho de suas funções cotidianas.CONCLUSÕES: A partir dos resultados 
deste estudo foi possível constatar como o LES interfere na qualidade de vida das pacientes 
avaliadas.Por ser uma doença que acomete vários aspectos da vida das pacientes, sendo 
necessária uma assistência interdisciplinar. 
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ESTRATÉGIAS DIFERENTES DE ENSINO E O DESEMPENHO DO GRADUANDO DE 
ENFERMAGEM FRENTE À AVALIAÇÃO DE FERIDAS: AMPLIAÇÃO DA ANÁLISE 

Nazareno Ferreira Lopes Coutinho Júnior, Elyrose Sousa Brito Rocha 

APRESENTAÇÃO: A assistência ao portador de ferida faz parte do cotidiano dos profissionais de 
enfermagem, exigindo conhecimento científico e técnico aprofundado. O Conselho Federal de 
Enfermagem aprovou a Resolução 0567/2018, que regulamenta e amplia a atuação da equipe de 
enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas. Neste contexto, surge a preocupação em 
ofertar, estratégia de ensino eficaz e segura sobre o conteúdo avaliação de feridas. O estudo 
constitui ampliação de projeto aprovado no PIBIC 2017/2018. OBJETIVO GERAL: Ampliar a 
análise da aprendizagem do graduando de enfermagem sobre avaliação de feridas, mediante 
diferentes estratégias de ensino. METODOLOGIA: Pesquisa quantitativa, com delineamento 
experimental, do tipo Ensaio Clínico Randomizado. Os participantes são todos os estudantes do 
quarto período do curso de enfermagem do segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 
2019 que se enquadraram nos critérios de inclusão. RESULTADOS: Compuseram a amostra do 
estudo, 20 participantes. Na avaliação realizada pelos participantes dos dois grupos acerca do “I” 
e “E”, o grupo intervenção apresentou maior número de respostas em branco. Já em relação à 
avaliação do “M”, ambos os grupos obtiveram o mesmo número de respostas não informadas. Na 
avaliação realizada acerca do “T” e “E”, o grupo intervenção apresentou maior número de 
respostas corretas. Já o grupo controle apresentou melhor desempenho na avaliação do “M”. Na 
avaliação realizada acerca do “T” e “I”, o grupo intervenção apresentou maior número de 
respostas parcialmente corretas. Já em relação à avaliação do “M”, o grupo controle obteve 5 
respostas parcialmente corretas. Em relação à avaliação do “E”, ambos os grupos obtiveram o 
mesmo número de respostas parcialmente corretas. Na avaliação realizada acerca do “T” e “M”, o 
grupo intervenção apresentou maior número de respostas incorretas. Já o grupo controle 
apresentou maior quantitativo de respostas incorretas na avaliação do “I” e “E”. CONCLUSÃO: O 
estudo possibilitou a observação e análise de diferentes estratégias de ensino no processo de 
ensino aprendizagem do graduando de enfermagem, podendo auxiliar no planejamento de ações 
e melhoria no ensino de graduação em enfermagem. Não houve diferença significativa nas 
avaliações realizadas entre os dois grupos (controle e intervenção). Sugere-se a realização de 
novos estudos, utilizando teste prático objetivo e critérios estatísticos mais claros, bem como o 
uso de testes validados. 
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EVIDÊNCIAS SOBRE CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ASPIRAÇÃO 
ENDOTRAQUEAL DO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO 

Vanessa Leal Lira, Elyrose Sousa Brito Rocha 

Introdução: A aspiração endotraqueal é um procedimento realizado por enfermeiro, com o 
propósito de manter as vias aéreas pérvias, em pacientes que são incapazes de lidar com as 
secreções produzidas, submetidos ou não a ventilação mecânica. Na presença de via aérea 
artificial, como a traqueostomia, a técnica consiste na inserção de um cateter através desta, e a 
sucção ocorre mediante aplicação de uma pressão negativa. Objetivo: Realizar revisão integrativa 
a respeito dos cuidados de enfermagem na aspiração endotraqueal do paciente 
traqueostomizado. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. Utilizou-se a 
estratégia PICo para a elaboração da questão de pesquisa. A busca dos artigos ocorreu nas 
bases de dados: Literatura Latino Americana em Ciência da Saúde e Base de dados da 
enfermagem via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); MEDLINE (Medical Literature Analysis and 
Retrieval Sistem on-line) via PUBMED; SCOPUS; CINAHL e Web Of Science, utilizando-se 
descritores controlados e não controlados cadastrados na plataforma de Descritores em Ciências 
da Saúde (DeCS), além do Medical Subject Headings (MeSH) e títulos CINAHL, que foram 
combinados por meio dos operadores boleanos “AND” e “OR”, para gerar a expressão de busca 
necessária para a localização dos estudos em cada base de dados. Resultados e discussão: A 
busca nas bases de dados resultou em 170 artigos; após a aplicação dos critérios de elegibilidade 
e exclusão, 11 artigos foram selecionados. Após análise de conteúdo e aplicação do instrumento 
de coleta de dados foi possível organizar os achados relacionados aos cuidados de enfermagem 
na aspiração endotraqueal do paciente traqueostomizado em categorias temáticas: Cuidados de 
enfermagem antes da realização da aspiração endotraqueal via traqueostomia; Cuidados de 
enfermagem durante a realização da aspiração endotraqueal via traqueostomia; Cuidados de 
enfermagem após a realização da aspiração endotraqueal via traqueostomia e Instilação de 
solução salina antes da realização da aspiração endotraqueal via traqueostomia. Conclusão: Os 
cuidados encontrados são relevantes para a prática clínica de enfermagem na aspiração 
endotraqueal do paciente traqueostomizado e permitem que o enfermeiro se baseie em 
evidências científicas ao executar o procedimento, contribuindo para a qualidade e segurança na 
realização deste. 
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INCONTINÊNCIA URINÁRIA: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CUSTOS DO 
TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE 

Anna Carolinny Ivo Ferreira, Sandra Marina Gonçalves Bezerra 

Introdução: A incontinência urinária é definida pela International Continence Society como 
qualquer queixa de perda de urina, independentemente do grau de desconforto social ou 
higiênico que cause, sendo considerado um problema de saúde pública, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde por afetar mais de 200 milhões de pessoas no mundo. Objetivo: 
Avaliar o perfil epidemiológico e os custos do tratamento da incontinência urinária em pacientes 
atendidos no serviço público do Piauí. Material e métodos: Estudo epidemiológico, documental, 
retrospectivo com abordagem quantitativa realizado na Gerência de Assistência Farmacêutica em 
Teresina. A população foi constituída de 162 pacientes. Foram incluídos participantes de todas as 
faixas etárias, com incontinência urinaria que realizam cateterismo vesical (intermitente ou de 
demora) e/ou façam uso de dispositivo urinário e que apresentavam prontuários completos. Os 
dados foram coletados entre os meses de outubro de 2018 a fevereiro de 2019. Esta pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí sob o parecer n° 
2.579.647. Resultados Em relação aos dados sociodemográficos: prevaleceu o sexo masculino 
68,5%, a baixa escolaridade 33%, o estado civil solteiro: antes e depois da Incontinência Urinária, 
respectivamente 73,5% e 78,5%, idade média de 31,2 anos, renda média familiar de até um 
salário mínimo 68,5% e a ajuda de custo dos programas sociais 41,5%. Em relação ao perfil 
clínico: houve prevalência da Bexiga Neurogênica (Incontinência por transbordamento) 85% e tipo 
de eliminação vesical foi o Cateterismo Intermitente Limpo 84%. O principal diagnóstico 
evidenciado, a Lesão medular, é de origem traumática 54%, e tempo médio de acometimento de 
6,9 anos. A maioria dos pacientes apresentou complicações associadas ao tratamento 70,5%, 
com destaque para Infecção do Trato Urinário 58,5% e devido às contrações vesicais há 
necessidade de uso de medicamentos, sendo que a metade dos pacientes utiliza medicações 
associadas, como os antiespasmódicos 27,5%. O valor médio não é constante por falta de 
material ou por não haver solicitação de equipamentos em alguns meses, mas encontramos que 
o gasto mensal estimado é $130,00 por paciente CIL e $76,70 por paciente CDV. Conclusão: O 
perfil epidemiológico dos pacientes com incontinência urinária é de homens adultos jovens, 
vítimas de traumas, com baixo nível sócio econômico, necessitando de políticas públicas para 
contribuir com o custo. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA AIDS NO ESTADO DO PIAUÍ NO PERÍODO DE 2013 A 
2017 

Gabriel Renan Soares Rodrigues, Maria Amélia de Oliveira Costa 

INTRODUÇÃO: A Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (SIDA) ou (AIDS) como é 
mais conhecida, é uma doença causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e 
corresponde ao estágio mais avançado da infecção que ataca o sistema imunológico, ficando o 
organismo vulnerável a outras infecções oportunistas. OBJETIVO: Analisar o perfil epidemiológico 
da AIDS no estado do Piauí no período de 2013 a 2017. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa 
retrospectiva, descritiva e exploratória de abordagem quantitativa, realizada na Secretaria 
Estadual de Saúde/Coordenação Estadual de Epidemiologia, através da utilização de dados do 
Sistema de Informação e Agravos de Notificação (SINAN) do Piauí. Foram incluídos neste estudo 
notificações de pacientes com sorologia positiva para AIDS com idade entre 0 a 80 anos e foram 
excluídos desse estudo dados de pacientes com notificação anterior a 2013. Os dados foram 
analisados usando programa Excell para Windows. Realizou-se análise descritiva dos dados, 
apresentando-os com valores absolutos e porcentagens. RESULTADOS: o número total de casos 
notificados de HIV/AIDS, no período de 2013 a 2017, no Piauí, foi de 3.505 casos, foi evidenciado 
que o predomínio de casos concentra-se no sexo masculino com 68,8% dos casos notificados, os 
que possuem relação sexual só com homens é de 44,8%, a faixa etária está entre 20-34 anos 
(47,0%). A categoria dos heterossexuais foi a prevalente (52,1%) e o grau de escolaridade até 8 
anos de estudo formal (41,0%). Teresina aparece como município mais prevalente tanto como 
cidade de maior número de notificação (88,0%) como de cidade de residência dos casos 
notificados (64,1%). CONCLUÇÃO: O estudo permitiu conhecer o perfil epidemiológico da aids no 
estado do Piauí no período de 2013 a 2017 e constatar que é fundamental que haja 
conscientização dos profissionais de saúde quanto à demanda por preenchimento adequado das 
fichas de notificação. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS CONGÊNITA NO ESTADO DO PIAUÍ 

Vitor Kauê de Melo Alves, Maria Amélia de Oliveira Costa 

INTRODUÇÃO: A sífilis congênita (SC) é geralmente adquirida pelo feto no útero materno da mãe 
infectada, quando o Treponema Pallidum, que se dissemina por via hematogênica atravessa a 
placenta. OBJETIVO: Analisar o perfil epidemiológico da SC no estado do Piauí. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo de abordagem quantitativa, 
utilizando dados disponibilizados no site do Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde (DATASUS). A população foi constituída de 1.858 recém-nascidos (RN’s) com SC, tendo 
como critérios de inclusão RN’s de mães residentes do Piauí notificados e confirmados com SC 
no período de 2007 a 2017. Os dados foram tabulados no Software Excel. O projeto não 
necessitou ser encaminhado ao Comitê de Ética (CEP/ UESPI). RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Destacou-se o perfil clínico e epidemiológico dos RN’s com SC, na qual 2017 foi o ano com maior 
índice (23,84%) provando que há entraves no tratamento precoce da gestante. Além do mais, a 
faixa etária do diagnóstico predominante foi até seis dias de nascimento, em 94,51% dos casos 
que contribuiu para que 92,20% permanecessem vivos. Além disso, a etnia predominante foi a 
parda (66,42%) pois é a mais comum. Evidenciou-se o perfil sociodemográfico das mães de RN’s 
com SC, na qual o grau de escolaridade mais prevalente foi da 5º a 8º série incompleta do ensino 
fundamental (28,90%) demonstrando que a falta de conheciemtno acerca das infecções 
sexualmente transmissíveis favorece o aumento da SC. Além disso, o município com maior 
indicador de notificações foi Teresina (51,29%) por ser a cidade com maior número de habitantes. 
Observou-se o perfil clínico e epidemiológico das mães de RN’s com SC, na qual a realização do 
pré-natal ocorreu com 85,36% das gestantes, porém, as mesmas desenvolveram SC recente. 
Além disso, o tratamento do parceiro não foi efetivado em 60,82% dos casos contribuindo para o 
aumento dos casos. Outrossim, foi a SC recente que prevaleceu em 82,83% da classificação final 
da enfermidade. CONCLUSÃO: Nota-se que o controle da SC se mostra distante. Além disso, 
esses percentuais elevados revelam a persistência da transmissão vertical, evidenciando a 
fragilidade das políticas públicas voltadas para o controle da SC no estado do Piauí. 
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ANÁLISE DA QUALIDADE DO SONO E FATORES DE ESTRESSE DE ESTUDANTES 
NO PERÍODO PRÉ-VESTIBULAR 

Vivia Rhavena Pimentel Costa, Daisy Satomi Ykeda 

INTRODUÇÃO: O período pré-vestibular é de grande importância e estresse para muitos. Dias & 
Soares (2012), afirmam que o momento de escolha profissional cheia de pressões por diversos 
grupos sociais, o que ocasionam grandes níveis de estresse e ansiedade, que podem prejudicar o 
a qualidade do sono. O sono é um processo que exerce um importante papel na restauração de 
energia, na concentração, na consolidação da memória e nos processos de aprendizagem 
(Carvalho et al, 2013). OBJETIVOS: Analisar a qualidade do sono, verificar o nível de estresse e 
a correlação entre eles dos estudantes de pré-vestibular. MÉTODO: Pesquisa prospectiva, 
observacional e transversal. Foram incluídos alunos matriculados num preparatório de pré-
vestibular de qualquer idade. Foram aplicados três questionários: um Socioeconômico, Índice de 
Qualidade do Sono de Pittsburgh e o Inventário de estresse de LIPP. A análise estatística foi 
realizada pelo Bioestat 5.3., foram analisadas pelo Teste de Correlação de Spearman. Foi usado 
o p < 0,05, como estatisticamente significante. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A pesquisa foi 
realizada com 41 estudantes que possuíam faixa etária entre 16 a 29 anos, tendo maior 
incidência a idade de 18 anos, sendo 41,5% alunas do sexo feminino. Os resultados apontam que 
apenas 5% da amostra conseguem ter uma quantidade de sono considerada suficiente. O estudo 
demonstrou que mais de 50% dos estudantes de pré-vestibular possuem uma qualidade de sono 
ruim e 27% apresentam algum distúrbio do sono. Em relação ao nível de estresse mais de 70% 
dos alunos revelaram estar na fase intermediária de nível estresse (fase de Resistência). 
Verificando a correlação estatística desses dois dados, obteve-se p=0,0070, confirmando a 
hipótese de que o alto nível de estresse está relacionado com a má qualidade do sono. 
CONCLUSÃO: De acordo com os dados obtidos através deste estudo, podemos concluir que os 
estudantes de pré-vestibular apresentam uma má qualidade de sono e este quadro está atrelado 
aos autos índices de estresse que esses alunos são submetidos no período de preparação para o 
exame. REFERÊNCIAS: CARVALHO TMCS, et al; qualidade do sono e sonolência diurna entre 
estudantes universitários de diferentes áreas. revista neurociência. vol 21. n 3, 2013. DIAS MSL; 
SOARES DHP; La elección profesional en la orientación de la carrera de los universitários. 
Psicologia: Ciência e Profissão. Vol. 32 N. 2, Brasília, 2012. 
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APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE INALOTERAPIA EM PACIENTES SOB VENTILAÇÃO 
MECÂNICA EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

Thamires da Silva Leal, Iara Sayuri Shimizu 

A inaloterapia de broncodilatadores é componente essencial no tratamento de pacientes sob 
ventilação mecânica na unidade de terapia intensiva (UTI), pois favorece o desmame precoce, 
contribui para a melhora da mecânica respiratória e sincronia do paciente com o respirador. A 
efetividade da técnica depende de como ela é realizada. É necessário entender as condições em 
que essa técnica vem sendo empregada na UTI e assim melhorar sua execução para benefício 
dos pacientes. Objetivos: Analisar o conhecimento e práticas sobre a técnica de inaloterapia em 
pacientes sob ventilação mecânica em uma unidade de terapia intensiva. Resultados: Dos 35 
profissionais, 77% afirmaram que a técnica de inaloterapia é realizada na UTI. Destes, 100% 
colocaram o nebulizador a jato como única técnica realizada. A disponibilidade do aparelho foi o 
principal motivo para escolha do nebulizador a jato, entretanto uma parte dos profissionais 
respondeu que esse dispositivo é utilizado por trazer mais benefícios ao paciente; pela facilidade 
de manuseio e por ser ideal para administração de broncodilatadores. Quanto ao modo, todos 
afirmaram que o modo é contínuo e conectado à rede de O2. Sobre a localização do dispositivo 
no circuito, metade respondeu que o dispositivo é colocado entre o adaptador do tubo 
endotraqueal e o adaptador Y e metade respondeu que o nebulizador a jato é colocado no ramo 
inspiratório do circuito. Em relação à alteração de parâmetros, nenhum dos profissionais relatou 
modificá-los antes da aplicação da técnica. Além disso, os participantes descreveram sobre a 
retirada do filtro antes do início do procedimento. Conclusão: o nível de conhecimento dos 
profissionais em relação à técnica de inaloterapia na ventilação mecânica é deficitário para que o 
cuidado dos pacientes seja realizado da maneira mais eficiente. Parte dos profissionais utiliza os 
nebulizadores à jato por motivos inadequados e apenas uma parte da amostra posiciona o 
nebulizador corretamente no circuito. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE QUALIDADE DE SONO E SOBRECARGA DE CUIDADORES 
DE PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL PÚBLICO 

Ingrid Magalhães Medeiros, Iara Sayuri Shimizu 

Introdução: O ato de cuidar tem sido conceituado como importante fator estressor assim como as 
alterações no padrão do sono podem afetar devido ao estresse causado pelo processo de 
hospitalização. O sono no hospital pode não ser repousante nem restaurador e as razões para tal 
podem ser categorizados em três grupos de fatores: ambientais; fisiológicos e psicológicos. 
(NARDI, 2013; MISSILDINEET et al.; 2010; DOGAN, 2005). Objetivo: Identificar a qualidade de 
sono e a sobrecarga dos acompanhantes de pacientes internados em enfermarias de um hospital 
público. Métodos: Trata-se de um estudo observacional, quantitativo, descritivo, prospectivo e 
transversal. Foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o nº de parecer 
2.469.859. Os critérios de inclusão da pesquisa foram: acompanhantes de pacientes internados 
de ambos os sexos, maiores de 18 anos, que tenha cognitivo adequado para responder os 
questionários. Para a coleta, foi utilizado 3 questionários, o Índice de Qualidade de Sono de 
Pittsburgh, a Escala de Zarit e uma ficha de perfil do acompanhante. Os dados foram tabulados 
no Excel e as análises foram realizadas no Software IBM Statistics SPSS 22. Resultados: Com 
base nos resultados de 79 acompanhantes foi possível identificar através do questionário de 
Pittsburgh, que avalia a qualidade do sono, a prevalência de cuidadores com distúrbios do sono 
(53,2%), com média de 10,3 (± 3,9). Com relação a sobrecarga, utilizou-se o questionário de 
Zarit, na qual obteve média 12,6 (± 5,9) e com prevalência de sobrecarga leve (67,1 %). Os 
cuidadores apresentavam perfil do sexo feminino (69,6%), que cursavam o ensino médio 
completo (32,1%), casados (49,4%), quanto ao parentesco, os acompanhantes eram parentes 
próximos (27,8%) tendo a profissão mais prevalente a de lavrador com 17,72%. Ao associar a 
classificação da qualidade do sono e a sobrecarga dos acompanhantes de pacientes de 
enfermarias, utilizando o teste de V de Crammer, notou-se que aqueles que tiveram qualidade de 
sono ruim e distúrbio do sono a sobrecarga grave foi mais evidente. Porém, sem diferença 
significativa (p = 0,132). Conclusão: o presente estudo, observou-se que cuidadores com 
qualidade de sono ruim e distúrbios do sono, apresentaram uma sobrecarga grave quando 
comparada as sobrecargas leves e moderadas. Notou-se que em sua maioria, os cuidadores de 
pacientes internados apresentavam distúrbios do sono e sobrecarga leve. 
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CUIDADORES FORMAIS E FAMILIARES DE IDOSOS: SOBRECARGAS E 
QUALIDADE DE VIDA 

Laércio Bruno Ferreira Martins, Veruska Cronemberger Nogueira Rebelo 

INTRODUÇÃO: Estima-se que no Brasil há 20,5 milhões de pessoas acima de 60 anos, e projeta-
se que este número seja de pelo menos dois bilhões no mundo todo até o ano 2050. Este 
aumento crescente do número de indivíduos acima de 60 anos traz consigo fatores como 
declínios físico e mental, condições que afetam não somente os idosos, mas aqueles que se 
propõem a prestar assistência a estes frente a estas condições. Entretanto, a exigência de 
reorganização em todos os âmbitos de sua vida pode sobrecarregar tal indivíduo, trazendo como 
possíveis consequências déficits físicos e emocionais. OBJETIVOS: Objetivou-se, portanto, 
comparar Qualidade de Vida (QV), sintomas osteomioarticulares e sobrecargas em cuidadores de 
idosos. MÉTODOS: Setenta e seis indivíduos foram alocados no Grupo A (Cuidadores Formais, 
n=46) e Grupo B (Cuidadores Familiares, n=27). Os dados foram coletados com os questionários 
WHOQOL-BREF, QNSO e EZBI. O tratamento estatístico deu-se pelos testes de Kolmogorov-
Smirnov, teste T de Student, teste de Correlação de Parson. As análises foram realizadas no 
Software IBM Stastitical Package for the Social Sciences – SPSS, versão 19, sendo adotado nível 
de confiança de 95% para todos os testes estatísticos e fixado valor de p<0,05 para rejeição de 
hipótese nula. RESULTADOS: A Qualidade de Vida Geral (QVG) foi maior no Grupo A (3,98±0,7) 
que no B (3,46±0,73) (p=0,004). A sobrecarga leve concentrou-se majoritariamente no Grupo B 
(9,98±2,35) e a sobrecarga grave no Grupo A (27,75±2,63) (p=0,001). Nos sintomas 
musculoesqueléticos, o Grupo A sofreu acometimentos de região lombar (51,8%), dorsal (48,1%) 
e ombros (29,6%). Houve afastamentos por acometimento na região lombar (0,675**), dorsal 
(0,501**) e ombros (0,320*). No Grupo B, houve acometimentos de região lombar (34,8%), 
ombros (28%) e dorsal (21,7%). Não ocorreram afastamentos neste grupo, apesar de ter sofrido 
maiores sobrecargas e ter sido mais exposto a sintomas musculoesqueléticos e menor QVG, por 
executar suas atividades de forma anônima, sem vínculo formal no desempenho de suas funções. 
CONCLUSÃO: Dessa forma, este estudo demonstrou que o Grupo A sofreu menos desgastes, 
contudo, a sua exposição a sintomas osteomioarticulares, sobrecarga e declínio da Qualidade de 
Vida foi correlacionada com alto número de afastamento de atividades laborais. Em paralelo, o 
Grupo B sofreu mais desgastes e sobrecargas, estivando mais exposto a sintomas 
osteomioarticulares e menor QVG. 
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EFEITOS DE UM PROTOCOLO COM TERAPIA MANUAL E TÉCNICAS POSTURAIS 
NA LOMBALGIA CRÔNICA INESPECÍFICA 

Thays Pereira da Rocha, Laiana Sepúlveda de Andrade Mesquita 

Introdução: Os efeitos da Reeducação Postural e da terapia manual na lombalgia estão bem 
documentados na literatura. Entretanto, não foram encontrados estudos que analisassem a 
termografia em pacientes tratados com uma associação da terapia manual com técnicas 
posturais. Objetivo: Avaliar alterações térmicas da região lombar com a termografia antes, 
durante e após a intervenção com técnicas posturais e terapia manual. Metodologia: Participaram 
deste estudo 13 pacientes do ambulatório de fisioterapia de um hospital público. A avaliação dos 
sujeitos foi realizada com a aplicação da Escala Visual Analógica (EVA), do Índice de 
Incapacidade Funcional de Oswestry e da captura Termográfica. Os pacientes do grupo 
intervenção foram tratados com um protocolo composto por técnicas manipulativas e posturais, e 
o grupo controle com base no tratamento convencional. Ambos os protocolos foram compostos 
por dez atendimentos realizados 2 vezes por semana com duração média de 50 minutos. Para a 
análise estatística foi utilizado o teste ANOVA, seguido pelo teste post-hoc de Tukey, e Teste T 
para amostras pareadas, considerando p< 0,05. Resultados: Na avaliação dos níveis de dor pela 
EVA constatou-se redução no escore com diferença significativa tanto no grupo TM + RPG (p = 
0.0003), quanto no grupo Controle (p = 0.0042). Em relação ao Índice de Incapacidade Funcional 
de Oswestry observou-se que em ambos os grupos houve melhora no escore, tanto no grupo TM 
+ RPG (p = 0.0009), quanto o Controle (p = 0.0038). A significância estatística foi mais acentuada 
entre o primeiro e o último atendimento, tanto em relação à EVA, quanto ao Índice de Oswestry. 
Na termografia, observou-se que apesar de não ter havido significância em ambos os grupos, 
houve uma tendência a redução da assimetria térmica lombar no grupo TM + RPG entre o 
primeiro e o quinto atendimento, em contraste com o grupo controle que demonstrou uma 
tendência a acentuar essa assimetria. Conclusão: Ambos os protocolos empregados nesta 
pesquisa promoveram melhora significativa em relação à dor e incapacidade funcional, com uma 
melhor resposta daqueles assistidos com terapia manual e técnicas posturais. Não ocorreram 
mudanças significativas estaticamente na configuração térmica lombar de ambos os grupos. 
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EFEITOS DOS BIOCOMPÓSITOS DE ZNO/AMEIXA BRAVA (XIMENIA AMERICANA 
L.) MODIFICADO COM NANOPARTÍCULAS DE PRATA NO PROCESSO DE 

CICATRIZAÇÃO EM QUEIMADURAS INDUZIDAS EM CAMUNDONGOS 

Nayara Mara Santos Ibiapina, Nayana Pinheiro Machado de Freitas Coellho 

INTRODUÇÃO: As queimaduras são feridas cutâneas que apresentam perda da continuidade do 
tecido e consideradas mundialmente com um dos problemas de saúde pública com índices 
elevados de mortalidade(BARROS et al 2016). Compostos com atividade anti-inflamatória 
extraídos de plantas da medicina popular, avaliados em modelos experimentais, mostram que 
novas drogas direta ou indiretamente derivadas dos produtos naturais podem ser usadas para o 
tratamento da inflamação. A cultura popular brasileira é particularmente rica no uso das plantas 
medicinais uma delas é a Ximenia americana L., todas as partes desta planta têm indicações de 
uso na medicina popular (LEAL et al, 2016). OBJETIVO: Analisar os efeitos do biocompósito 
AgNP/ZnO/AMEIXA BRAVA (Ximenia americana) no processo de cicatrização em queimaduras 
induzidas em camundongos. MATERIAIS e METODO: Participarão deste estudo 40 
camundongos, que foram induzidos a queimadura no seu dorso, em seguida distribuídos de 
forma aleatória em quatro grupos de 5 animais, obedecendo aos tempos experimentais de 7 e 14 
dias. Grupo I - grupo Controle Negativo (CN), grupo II – Controle Positivo (CP), grupo III - 
Queimadura tratada com o extrato da casca da Ximenia americana (QC), grupo IV - Queimadura 
tratada com o extrato da folha da Ximenia americana (QF). RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Fazendo uma analise macroscópica das lesões percebe-se que os extratos tanto da folha como 
da casca tiveram uma melhor atuação no processo de cicatrização se comparado ao grupo que 
foi tratado com uma pomada de sulfadiazina de prata e aos que não passaram por nenhum 
tratamento. No Brasil, plantas medicinais oferecem, aos pesquisadores, substâncias que 
apresentam ação terapêutica, tendo nos seus princípios ativos, componentes bioquímicos que 
atuam no processo de reparo tecidual. CONCLUSÃO: O extrato da casca do caule da X. 
americana acelerou o processo de reparo das queimaduras induzidas em camundongos em 
comparação com o extrato da folha da X. americana. 
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ESTUDO DA EFICÁCIA DO LASER EM APLICAÇÃO TÓPICA DO EXTRATO DE 
XIMENIA AMERICANA L. NA CICATRIZAÇÃO DE FERIMENTOS EM MUS MUSCULUS 

Thaisa Lima Riedel, Seania Santos Leal 

INTRODUÇÃO: A cicatrização de feridas consiste em uma coordenada cascata de eventos 
celulares e moleculares que interagem para que ocorra a repavimentação e a reconstituição do 
tecido. O LASER pode provocar a liberação de substâncias pré-formadas como a histamina, 
serotonina e bradicinina, bem como modificar reações enzimáticas normais, tanto acelerando 
como retardando, e proporcionar aumento na produção de ATP. A casca da Ximenia americana 
apresenta diversas atividades e vem sendo usada para diversos fins, tal como infecções na pele e 
cicatrização. Essa ação cicatrizante pode ser justificada pela presença de algumas substâncias, 
como os taninos. OBJETIVO: Examinar a ação cicatrizante do LASER e da Ximenia americana na 
lesão de pele. MÉTODO: Estudo experimental aprovado pelo CEUA. Foram utilizados 60 
camundongos Mus musculus swiss, machos, oriundos do Biotério da Universidade Estadual do 
Piauí. Foram divididos em 4 grupos de 7, 14 e 21 dias, contendo 5 animais cada grupo. Os 
grupos experimentais: ferimento (G1); ferimento + Ximenia (G2); ferimento + LASER (G3); 
ferimento + LASER + Ximenia (G4). Após os tratamentos, foi feita a análise estatística e os 
grupos foram anestesiados e feita a retirada da região onde havia ferimento para a análise 
histológica. RESULTADOS: Macroscopicamente as feridas mostraram-se sem irritações, 
secreções e sangramentos. Todos os grupos apresentaram camada fibrinoleucocitária evoluindo 
para crosta grossa, escura e firme, e redução da ferida. Na análise histológica de 7 dias de 
evolução, todos os grupos se caracterizaram pela presença de crosta formada por material 
fibrinoso e elevado número de neutrófilos e piócitos. Com 14 dias, nos grupos, a ferida se 
apresentou reepitelizada. Com 21 dias observaram-se feixes de fibroblastos maduros dispostos 
em paralelo à superfície epidérmica em todos os grupos. Focos residuais de infiltrado inflamatório 
foram encontrados nos grupos G1 e G4. CONCLUSÃO: Na análise estatística os tratamentos 
realizados aceleraram o processo de cicatrização de feridas em comparação com o grupo 
controle. Entretanto, não foi observada associação positiva entre o LASER e extrato de Ximenia 
americana, quando comparada às análises isoladas. Já o estudo histológico qualitativo não 
demonstrou diferenças no processo cicatricial entre todos os grupos ao final do período de 21 
dias. Face aos resultados obtidos, faz-se necessário a realização de novas pesquisas, ampliando 
o período de observação e amostragem. 
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ESTUDO DA QUALIDADE DO SONO E DE VIDA DE UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA 
SAÚDE 

Verônica Letícia Magalhães da Silva, Daisy Satomi Ykeda 

Introdução: O sono é o regulador vital das funções dos sistemas que formam o corpo humano e é 
responsável por uma série de fatores que promovem o bem-estar e a manutenção do corpo. 
Contudo, estudantes da área da saúde têm uma rotina exaustiva, pois a carga horária é integral, 
além das diversas atividades curriculares e extra-curriculares. Objetivo: Comparar a qualidade do 
sono, sonolência excessiva diurna e qualidade de vida de estudantes do primeiro e segundo 
período. E verificar a relação do sono com a qualidade de vida de estudantes da área da saúde. 
Método: Trata-se de um estudo observacional, comparativo e longitudinal, realizado no período 
de agosto de 2018 a agosto de 2019 em uma universidade pública de Teresina- Piauí. A 
população envolveu um total de 81 estudantes universitários da área da saúde que cursavam o 
primeiro e segundo períodos, os quais responderam ao questionário Índice de Qualidade do sono 
de Pittsburgh e a Escala de Sonolência de Epworth para avaliar a qualidade de sono e o a 
sonolência diurna, respectivamente, e o questionário WHOQOL-BREF para avaliar a qualidade de 
vida. Resultados: Foi observado que 82, 2% dos alunos no primeiro período apresentavam uma 
qualidade ruim de sono, para 70,4% no segundo período, sem diferença estatisticamente 
significante p < 0,11. Quando analisados o nível de sonolência, foi observado que alunos do 
primeiro período apresentavam 64,7% sonolência excessiva diurna e 59,0% no segundo período, 
com diferença estatisticamente significante p < 0,51. Em relação a qualidade de vida, média de 
61,7 pontos para o primeiro período e 58,9 pontos para o segundo período, revelando qualidade 
de vida moderada e quando realizada a comparação entre os períodos, houve diferença 
estatisticamente significante com p < 0,05. Conclusão: Os alunos do primeiro período 
apresentaram pior qualidade do sono, maior sonolência diurna, porém melhor qualidade de vida 
que os alunos do segundo período. Os resultados que corroboram com a hipótese de que há 
correlação entre a qualidade de sono e os escores de qualidade de vida. 
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MONITORAMENTO DE PARÂMETROS DE EQUILÍBRIO EM IDOSOS PRATICANTES E 
NÃO PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA E SUA CORRELAÇÃO COM O RISCO DE 

QUEDAS 

Taís Alves da Silva, Laiana Sepúlveda de Andrade Mesquita 

Existem no Brasil mais de 20 milhões de idosos e a perspectiva para 2025 é de 32 milhões. Com 
isso, a maior longevidade dos idosos traz diversos desafios no âmbito da saúde, pois este público 
é mais vulnerável a enfermidades decorrentes do processo de envelhecimento (RIBEIRO,2018. 
As alterações decorrentes da senescência provocam diminuição da capacidade funcional, 
tornando-os, mais suscetíveis a queda, que podem ser ocasionadas por muitos fatores, desde 
intrínsecos como aspectos fisiológicos e musculoesqueléticos ou os extrínsecos, relacionados ao 
ambiente e fatores como diminuição da força, visão e perda de equilíbrio (FERRARESI,2015). 
Objetivos: Avaliar o equilíbrio de idosos sedentários e ativos e monitorar a oscilação e variáveis 
de posicionamento corporal através de uma Cinta com sensores inerciais. Metodologia: Este 
estudo conta com uma amostra de 31 participantes, 22 do Grupo Sedentário (GS) e 9 do Grupo 
Atividade Física (GA), sendo 17 do sexo feminino e 14 do sexo masculino. Os participantes foram 
avaliados pelo Time Up and Go Test, quatro testes da Escala de Equilíbrio de Berg: alcance 
funcional, de pé com olhos abertos por um minuto, de pé com olhos fechados por 10 segundos e 
olhar para trás por cima dos ombros direito e esquerdo, sendo monitorados através de uma Cinta 
(protótipo) produzida exclusivamente para esta finalidade, com objetivo de captar as variações de 
equilíbrio através de sensores, como o acelerômetro e giroscópio e em separado foi aplicado os 
demais itens da Escala de Berg. Resultados e Discussão: Foi observado que a Escala de 
Equilíbrio de Berg, o Teste de Alcance Funcional e Time Up and Go Test foram os testes que 
obtiveram as correlações mais consideráveis, tanto comparados entre si quanto com as variáveis 
da Cinta mas não houve correlação com o nível de atividade física. A cinta foi capaz de detectar 
muitas variáveis relevantes em relação à variação de equilíbrio dos idosos, pois o O’ Sullivan et al 
(2009) diz que acelerômetro é um método confiável para a mensuração do equilíbrio em pé e 
caminhada, com alta confiabilidade absoluta teste-reteste. Já o giroscópio pode ser usado para 
estimar a posição e a orientação de um objeto ou segmento corporal, relacionando a taxa angular 
de mudança ao longo do tempo (MADRIGAL et al., 2014). Conclusões: Os testes apresentaram 
boa correlação ente si e com a Cinta, exceto com nível de atividade física. Dessa forma, faz- se 
necessários novos estudos com esse protótipo e com uma amostra maior. 
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NIVEL DE CONHECIMENTOS DE ACADEMICOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA DE 
UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE TERESINA-PI 

SOBRE A PREVENÇÃO E OS RISCOS À FOTOEXPOSIÇÃO EXACERBADA. 

Patrícia Torres da Silva, Fabiana Teixeira de Carvalho Portela 

INTRODUÇÃO: parte do Brasil está localizada entre o Trópico de Capricórnio e o Equador, 
recebendo com maior intensidade os raios solares, a um ângulo de incidência quase 
perpendicular, definindo o país como o de maior área intertropical e um dos mais ensolarados do 
planeta, condição favorável à incidência de câncer de pele. Danos causados pela exposição 
inadequada à radiação ultravioleta são cumulativos e podem acarretar alterações na pele, desde 
fotoenvelhecimento até câncer. Com base na problemática relatada, viu- se necessidade de 
analisar o nível de conhecimento dos acadêmicos do curso de Fisioterapia sobre os riscos da 
fotoexposição exacerbada e as formas de se evitar e o câncer de pele. MÉTODO: Estudo do tipo 
transversal, descritivo e quantitativo sobre o nível de conhecimento dos acadêmicos do curso de 
fisioterapia de uma instituição pública de ensino superior da cidade de Teresina-PI. Participaram 
da pesquisa 54 acadêmicos, regulamente matriculados na instituição, cursando entre o 1º e 8º 
período de fisioterapia, com idade igual ou superior a 18 anos. Para a coleta de dados foi 
realizada uma entrevista, a parti da utilização de um questionário que abordava o perfil 
epidemiológico, características fenotípicas, hábitos de exposição solar, medidas de fotoproteção e 
queimaduras solares e câncer. RESULTADO E DISCUSSÃO: A população do estudo foi 
composta por jovens com média de idade de 20,6 ± 2,7(média ± desvio padrão), com predomínio 
do sexo feminino e fototipo de pele III. O perfil epidemiológico e as características fenotípicas 
encontradas no estudo corroboram com os estudos de Dieder;Brum;Earts,(2014); Rocha 
et.al,(2018). Em relação ao o horário de maior exposição solar, 35,2% dos participantes 
afirmaram que durante o turno da manhã, às 11:00 horas é o horário que se expõem mais ao sol. 
Durante o turno da tarde, o horário com maior exposição solar é às 16:00 (35,2%).Observou-se 
que os entrevistados exercem suas atividades no período de maior incidência dos raios solares, 
fator semelhante ao encontrado por Castilho;Sousa;Leite,(2010) . Em relação ao uso de protetor 
solar, 57,4% afirmaram fazer uso de protetor solar, 29,9% utilizam esporadicamente em qualquer 
época do ano, 16,1% esporadicamente durante o verão, 6,5% diariamente durante o verão e 
6,5% somente quando vai à praia ou piscina. CONCLUSÃO: conclui-se os estudantes não estão 
sensibilizados da importância da fotoproteção, pois não aplicam os conhecimentos na prática 
cotidiana 
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OS EFEITOS DO CICLOERGOMETRO EM PACIENTES NO PÓS-OPERATÓRIO DE 
CIRURGIA CARDÍACA 

Vitória Maria Lopes Martins, Iara Sayuri Shimizu 

Introdução: As cirurgias cardíacas são cirurgias de grande porte difundidas mundialmente, dentre 
elas destaca-se principalmente a Revascularização Miocárdica (RVM) e as trocas valvares, 
sabendo que pode ocorrer algumas complicações. Por essa razão, a fisioterapia possui papel 
essencial no tratamento destes pacientes, com o objetivo de prevenir ou amenizar tais 
complicações. E dentre os procedimentos, há o cicloergômetro sendo considerado um 
procedimento seguro com pouca variação dos parâmetros hemodinâmicos podendo ser realizado 
na maioria dos pacientes. (ALMEIDA, et al.;2014; ARCÊNCIO et al.; 2008) Objetivos: Analisar os 
efeitos cardiorrespiratórios do cicloergômetro em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca 
associado ao seu tempo de internação. Métodos: Esta pesquisa é caracterizada como um estudo 
descritivo, quantitativo, intervencionista e controlado realizado em um hospital privado de 
referência em cirurgia cardíaca na cidade Teresina- PI. Foram estudados 30 pacientes dentre 
eles 15 foram incluídos no grupo intervenção utilizando o cicloergômetro por 10 minutos e 15 
incluídos no grupo controle, submetido apenas a fisioterapia convencional. As variáveis 
observadas foram: pressão arterial média (PAM), frequência cardíaca (FC), frequência 
respiratória (f) e saturação periférica de oxigênio (SpO2) antes, durante e após o treino com 
cicloergômetro ou a fisioterapia convencional. Os dados resultados foram tabelados na planilha 
do excel e analisados posteriormente pelo programa de estatística SSPS versão 21, Teste de U 
de Mann Whitney e Teste de Friedman. Resultados: Dos 30 pacientes observados, 25 (83,33%) 
eram do sexo masculino. Os pacientes apresentavam idade média de 75,3+_5,57 anos no grupo 
intervenção e 63,5 +_12,3 anos no grupo controle. Foi verificado que no grupo intervenção, a 
pressão arterial apresentou uma variação significativa essa diferença foi estatisticamente 
significativa (p-valor menor que 0,05) e no grupo controle observa-se que as médias antes, 
durante depois da pressão arterial não foram estatisticamente diferentes (p-valor>0,05), assim 
como nas demais variáveis do grupo controle. Observa-se pelos resultados, que as médias de 
dias na UTI dos grupos não foi estatisticamente significativa (p>0,05). Conclusão: Não houve 
variações significativas nos parâmetros cardiorrespiratórios no uso do cicloergômetro. Tornando-
se importante ampliar mais pesquisas nessa área pois há poucos estudos relacionados. 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E VIROLÓGICOS DA INFECÇÃO PELO VÍRUS 
INFLUENZA E OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

TERESINA, PIAUÍ, BRASIL 

Francisco das Chagas Ferreira de Melo Júnior, Liline Maria Soares Martins 

INTRODUÇÃO: As Infecções Respiratórias Agudas (IRAs) são causas comuns de 
morbimortalidade, especialmente em extremos etários e em imunocomprometidos. Apresentam 
como manifestações clássicas: tosse, febre, dor de garganta, cefaleia, e outros. Como etiologia, 
há os vírus Influenza A e B e outros vírus respiratórios (OVRs), entre os quais estão: 
Metapneumovírus (HMPV), Parainfluenza (PIV), Adenovírus (ADV), Vírus Sincicial Respiratório 
(VSR). Podem causar as Síndromes Gripal (SG) e Respiratória Aguda Grave (SRAG), de modo 
que a manifestação varia de um resfriado autolimitado até complicações graves, como 
meningoencefalites e pneumonia. OBJETIVOS: Realizar um panorama etiológico viral das IRAs, 
bem como investigar aspectos clínico-epidemiológicos das infecções por vírus Influenza e OVRs 
em pacientes com SG ou SRAG, em Teresina, no período de janeiro a abril de 2018. MÉTODOS: 
Estudo retrospectivo, descritivo e quali-quantitativo, realizado em um laboratório de saúde pública 
do Piauí. O trabalho teve aprovação do Comitê de Ética em pesquisa e os dados clínicos e 
laboratoriais foram procedentes das fichas de notificação de SG e SRAG de 1215 pacientes. 
RESULTADOS: Do total de casos, tem-se que 522 são referentes a SG e 693 são referentes a 
SRAG, o que corresponde, respectivamente, a 43% e 57%. Além disso, 682 pacientes eram do 
sexo feminino (56,1%) e 533 eram do sexo masculino (43,9%). Já na idade desses pacientes, 
houve uma ampla variação, desde 1 dia de vida, até 102 anos. A média foi de 25,06 anos. As 
idades mais acometidas foram 1 ano (6,6%), 2 anos (5,9%) e 3 anos (4,7%). Em relação à cor, 
houve 13 pessoas de cor amarela (1,28%), 193 de cor branca (18,96%), 2 indígenas (0,2%), 89 
de cor preta (8,74%) e 721 de cor parda (70,82%). Em relação aos aspectos clínicos, 87,4% do 
total apresentaram febre, 93,9% tiveram tosse, 52,4%, dor de garganta, 69,2% coriza, 14,5% 
cefaleia, 47,7% dispneia e 24,4%, mialgia. Em relação à vacinação, 351 pacientes (28,9%) foram 
vacinados previamente, 717 (59%) não haviam sido vacinados. CONCLUSÃO: O estudo mostrou 
que a faixa etária pediátrica compõe as 3 faixas de idade mais acometidas, ao passo que 
indivíduos pardos e do sexo feminino apresentam maior incidência também. Em relação aos 
sintomas, tosse, febre e coriza apresentaram protagonismo, em ordem decrescente. Além desses 
aspectos clínicos e epidemiológicos, conclui-se que o preenchimento das fichas e prontuários 
segue deficiente, ao passo que a cobertura vacinal também. 
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PANORAMA ATUAL DAS HEPATITES B E C NO ESTADO DO PIAUÍ 

Emmanuelle Pessoa Costa, Liline Maria Soares Martins 

INTRODUÇÃO:As hepatites virais representam um grave problema de saúde pública mundial 
podendo causar doença crônica e evoluir para cirrose e carcinoma hepatocelular. Existem 2 
bilhões de pessoas infectadas pelo VHB e de 170 milhões pelo VHC. Este trabalho objetivou 
apresentar um painel com indicadores epidemiológicos das hepatites B e C no Piauí. 
METODOLOGIA:Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo, transversal.Aprovado pelo CEP 
da UESP I(n.2.544.795). A coleta de dados foi realizada no banco de dados GAL,HÓRUS e 
SINAN. Foram analisados dados do período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. Houve uma 
cobertura de 190 municípios piauienses. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram detectados 225 
(39,3%) casos de HCV. Apenas 133 casos foram notificados evidenciando a subnotificação. 
Quanto ao sexo, 136 eram do sexo masculino e 89 do feminino. Em relação a faixa etária, 51,1% 
(115 casos) tinha de 40-59 anos. 23,6% (53) entre 65-79 anos e 16,5% (37) entre 60-64 anos. 
Quanto ao genótipo, 57,6% eram do tipo 1, 32,9% do tipo 3 e 5,9% do tipo 2. Quanto ao nível de 
fibrose hepática nos portadores crônicos de HCV, 28.8% apresentavam grau F4, 27,4% grau F2, 
23,3% grau F1, e 20,5% grau F3. Em relação ao cirróticos, 53,8% eram Child-Pugh A, 26,9% 
Child-Pugh B e 19,3% Child-Pugh C. O esquemas terapêutico mais utilizado foi 
Daclatasvir+Sofosbuvir(41,7%).Foram detectados 230 casos (63,9%) de HBV. No entanto, 
apenas 163 casos foram notificados. Dentre os detectáveis 141 (61,3%) eram do sexo masculino 
e 89 (38,7%) do feminino. Houve maior prevalência entre os indivíduos de 20-39 anos com 43,1% 
(99), seguido de 37% (85) entre 40-59 anos e 9,1% (21) entre 65-79 anos. Quanto ao nível de 
fibrose hepática nos portadores crônicos de HBV, 16,7% apresentavam grau F1, 25% grau F2, 
33,3% grau F3 e 25% grau F4. As medicações mais utilizados foram Entecavir (82%) e 
Tenofovir(15,3%). CONCLUSÃO: A maioria dos casos eram da mesorregião Centro-Norte. Houve 
prevalência de casos do sexo masculino. Quanto a faixa etária, houve maior prevalência entre os 
indivíduos de 40-59 anos para VHC e entre os indivíduos de 20-39 anos para VHB. Ressalta-se a 
escassez de informações a respeito do seguimento destes pacientes diagnosticados com 
hepatites B e C, decorrente da falta de informações pelo sistema de vigilância em saúde o que 
compromete a elaboração e o direcionamento de políticas públicas para o controle das hepatites 
virais. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES TRATADOS EM UMA CLÍNICA DERN 
ONCOLOGIA EM TERESINA – PI 

Mikaela Lopes de Caldas, Suilane Coelho Ribeiro Oliveira 

INTRODUÇÃO: Atualmente de acordo com os dados do INCA em 2018 estima-se que ocorra em 
torno de 582.590 casos novos de câncer no Brasil, sendo que a região com maior número de 
casos esperados é a região sudeste, com 272.610 novos casos, seguida pela região sul com 
127.730 novos casos, sendo a região nordeste a terceira na estimativa, somando-se cerca de 
117.280 novos casos, a região norte e centro-oeste apresentam-se com as menores taxas sendo 
de 23.360 e 43.610 novos casos respectivamente. As principais neoplasias no sexo masculino 
são: câncer de próstata , pulmão e cólon e no sexo feminino câncer de mama, colo uterino e 
pulmão. OBJETIVOS: O objetivo do presente estudo consiste em traçar um perfil epidemiológico 
dos pacientes tratados em um serviço de oncologia em Teresina, uma vez que a partir do 
conhecimento das desigualdades em saúde pode-se reconhecer possíveis mecanismos 
geradores de doenças e identificar oportunidades de intervenções de caráter preventivo com alto 
potencial de efetividade. MÉTODOS: O presente trabalho consistiu em estudo transversal, do tipo 
exploratório descritivo. Foram analisados 63 prontuários. RESULTADOS: foi possível identificar 
as principais topografias corporais acometidas por neoplasias, assim como hábitos e 
características dos indivíduos como sexo, raça e idade que se relacionam ou não aos fatores de 
risco para o desenvolvimento do câncer apresentado. 39 (61,9%) pacientes eram do sexo 
masculino, 24 (38,1%) do sexo feminino. O câncer prevalente em indivíduos do sexo masculino 
foi o câncer de próstata com um total de 14 (35,9%) casos, seguido pelo câncer de traqueia, 
brônquio e pulmão com 9(23,1%), câncer de bexiga 4 (10,3%), estômago 4 (10,3%), reto 3 
(7,4%), cavidade oral 3 (7,4%) e de pele 2 (5,1%). Já no sexo feminino o câncer que se delineou 
como mais prevalente foi o câncer de mama com um total de 8 (33,2%) casos, seguido por 
câncer de colo do útero 6 (25,0%), reto 4 (16,7%), vagina 3 (12,5%), pulmão 2 (8,2%) e de 
cavidade oral 1 (4,4%). CONCLUSÃO: Pode-se concluir que a incidência de neoplasias em uma 
clínica de oncologia de referência em Teresina-PI, se assemelha ao quadro de incidência 
demonstrado no país, as divergências justificam-se, pois certamente resulta de exposição 
diferenciada a fatores ambientais relacionados ao processo de industrialização, como agentes 
químicos, físicos e biológicos, e das condições de vida, que variam de intensidade em função das 
desigualdades sociais presentes nas regiões do país. 
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USO DE MARCADORES SOROLÓGICOS E MOLECULARES NA INVESTIGAÇÃO DE 
DENGUE, ZIKA VÍRUS E CHIKUNGUNYA EM PACIENTES COM SUSPEITA CLINICA 

danilo Rafael da Sil Fontinele, Liline Maria Soares Martins 

INTRODUÇÃO: No Brasil, a circulação simultânea dos quatro sorotipos de dengue (DENV) e dos 
vírus Chikungunya (CHIKV) e Zika (ZIKV) constituem um desafio para assistência e vigilância. 
OBJETIVOS: Avaliar laboratorialmente pacientes com suspeita clínica de Dengue, Zika vírus e 
Chikungunya no Estado do Piauí por meio do uso de marcadores sorológicos e moleculares. 
MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa descritiva, prospectiva, realizada em um Laboratório 
público de referência do Estado do Piauí, de 2018 a 2019, com todos os pacientes com ficha de 
investigação para DENV, ZIKV e CHIKV. O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética com o 
parecer de nº 2.537.162 e financiado pelo CNPq. RESULTADOS: Foram analisadas 160 (9,3%) 
fichas de investigação, que estavam disponíveis no serviço, sendo 99 (61,8%) para DENV. A 
cidade com maior casos notificados foi Teresina com 140 (87,5%). Os pacientes com suspeita 
clinica tinham média de idade de 29,0 anos, a maioria eram do sexo feminino 95 (59,4%) sendo 
que 11 (6,9%) eram gestantes. Quanto as características clínicas, os principais sintomas 
registrados foram: febre 127 (79,4%), mialgia 117 (73,1%). As principais comorbidades 
notificadas foram: hipertensão arterial 13 (8,1%), diabetes mellitus 4 (2,5%). 24 (15,0%) pacientes 
foram hospitalizados. A média de dias entre o aparecimento dos primeiros sintomas e a 
notificação foi de 2,9 dias. 58 (36,25%) fichas continham solicitação de exame sorológico (ELISA) 
para amostras coletadas do 1º ao 5º dia da doença e 105 (65,6%) não continham solicitação de 
exame molecular (RT-qPCR) para esses mesmos pacientes. O tempo médio de liberação dos 
exames variou de 32,6 – 110,4 dias. Foram analisadas 5.903 solicitações de exames de 1718 
pacientes: 1.979 para DENV, 1.507 para ZIKV, 2.171 para CHIKV. O método ELISA/IgM e IgG foi 
o que diagnosticou laboratorialmente a maioria dos casos para DENV (apenas IgM), ZIKV e 
CHIKV com 15,7%, 5,8 – 48,7% e 20,7 – 20,8% dos exames positivos, respectivamente. Foram 
avaliadas ainda 52 fichas de investigação para doenças neuroinvasivas por arbovírus e 26 
(50,0%) pacientes obtiveram resultado positivo para arboviroses. CONCLUSÕES: O DENV foi o 
mais notificado. A maioria dos pacientes eram de Teresina, do sexo feminino e com idade média 
de 29,0 anos. Os sintomas mais comuns foram febre e mialgia. Observou-se uma baixa 
quantidade de investigação para arbovirose neuroinvasiva. O método de ELISA foi o que 
diagnosticou laboratorialmente a maioria dos casos. 
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ANÁLISE DA ADESÃO AOS SISTEMAS MECANIZADOS E LOCALIZADORES 
FORAMINAIS POR ENDODONTISTAS DA CIDADE DE PARNAÍBA, PIAUÍ, BRASIL 

Mariana Ingridh de Oliveira Guimarães, Carlos Alberto Monteiro Falcao 

Introdução: Durante a história da endodontia muitas mudanças ocorreram na busca do 
aprimoramento da técnica e dos materiais. Existem diversos estudos que tratam sobre 
comparações e análises da eficácia dos instrumentos. Porém, o alcance das tecnologias ao 
público de interesse, os profissionais endodontistas, e sua influência no cotidiano clínico 
permanece inexplorado. Objetivos Geral: Analisar a aquisição e adesão dos localizadores 
foraminais e sistemas mecanizados por cirurgiões dentistas endodontistas da cidade de 
Parnaíba-PI. Metodologia: A pesquisa, realizada após parecer de aprovação do CEP/UESPI, foi 
feita através da aplicação de questionário estruturado aos cirurgiões dentistas da cidade de 
Parnaíba, Piauí regularmente cadastrados no CRO mediante assinatura do TCLE. Os dados 
foram analisados quantitativamente e registrados na forma de banco de dados do programa de 
informática Statistical Package for Social Sciences. Resultados: A maioria dos participantes 
(76,7%) usam instrumentos manuais e mecanizados, seguidos dos que usam apenas manuais 
(20%) e apenas mecanizados (3,30%). É possível observar que a maioria dos participantes (73%) 
utilizam localizadores apicais. Quanto a otimização do tempo de trabalho levando em 
consideração uso de sistemas mecanizados e localizadores apicais, percebe-se que a grande 
maioria acredita que sim (96%). Além disso, a maioria afirma (88%) que notam uma melhoria e 
satisfação na aceitação do paciente quando utilizam tais tecnologias. Conclusão: Há um alto 
índice de adesão aos sistemas mecanizados e localizadores foraminais. Assim como uma 
satisfação dos profissionais em relação ao seu uso, otimização do trabalho e aceitação do 
paciente; 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE A MÁ OCLUSÃO E A AUTOPERCEPÇÃO DA ESTÉTICA ORAL 
EM ADOLESCENTES 

Joyce Pires Barros da Cunha, Ana de Lourdes Sá de Lira 

Resumo: Introdução: A influência da vida social e da autopercepção são fatores importantes, que 
têm um papel essencial na autoestima de uma pessoa em relação à má oclusão, principalmente 
durante a adolescência, fase em que surgem as primeiras preocupações com a aparência e 
atratividade física. Alguns pacientes com grave má oclusão estão satisfeitos ou indiferentes com 
sua estética, enquanto outros, com irregularidades menores, preocupam-se muito com este 
quesito. Objetivo: Avaliar a capacidade de autopercepção estética de adolescentes pertencentes 
a escolas públicas quanto a presença de alterações bucais oriundas das más oclusões. Método: 
Estudo transversal e quantitativo com 374 adolescentes entre 16 e 18 anos, pertencentes a 
escolas públicas da cidade de Parnaíba, Piauí. Os adolescentes foram separados quanto ao 
gênero (masculino e feminino) e examinados para averiguar a presença de más oclusões. O 
problema identificado para cada participante foi registrado para posterior comparação da 
influência de sua presença com a autopercepção estética. Em seguida, todos os adolescentes, 
inclusive os que demonstraram boa oclusão durante a avaliação clínica, responderam a um 
questionário contendo oito perguntas acerca de sua percepção quanto ao próprio sorriso e 
impacto que este desempenhava sobre seus relacionamentos interpessoais. A autopercepção 
também foi analisada comparando as respostas dos que tinham oclusão normal com aquela 
apresentada pelos indivíduos de má oclusão. Para a obtenção dos resultados, foram calculados 
testes t de student, a fim de verificar se existia diferença entre os grupos. Resultados: As 
maloclusões mais prevalentes após exame clínico foram desvios de linha média, apinhamentos e 
diastemas e os que mais pontuaram na percepção dos adolescentes foram os apinhamentos, 
desalinhamentos e diastemas. Conclusão: Os adolescentes são capazes de perceber as 
alterações estéticas oriundas das maloclusões, sendo elas, os principais motivos de sua maior 
insatisfação ao sorrir. Eles não se sentiram envergonhados ao sorrir, não consideravam que o 
sorriso ideal melhoraria sua autoestima e que os dentes desalinhados não interfeririam na 
paquera e nas relações interpessoais. 
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DO GRAU DE BIOCOMPATIBILIDADE DE TRÊS 
CIMENTOS ENDODÔNTICOS EM TÍBIA DE RATOS. 

Marcus Victor Vaz Soares Castro, Carlos Alberto Monteiro Falcao 

INTRODUÇÃO: Os materiais obturadores mantêm uma relação de proximidade com os tecidos 
vivos apicais sendo importante conhecer a dinâmica entre eles. OBJETIVO: Compreender a 
biocompatibilidade por meio da capacidade indutora de tecido mineralizado dos cimentos 
endodônticos à base de silicato Sealer Plus BC e Bio-C Sealer em comparação com o cimento 
resinoso AH Plus. MÉTODO: Quinze ratos (Rattus norvegicus, Albinus, Wistar) foram distribuídos 
nos três grupos de análise e submetidos a procedimento cirúrgico para confecção de uma 
cavidade no osso tíbia onde foi inserido o cimento de acordo como grupo a qual o animal 
pertencia. Foi respeitado um tempo pós-operatório de quinze dias para realização da eutanásia 
dos animais e coleta do tecido ósseo que foi preparado para confecção de lâminas histológicas e 
estas analisadas e distribuídas em diferentes escores de acordo com a presença de reparo e 
qualidade do mesmo e presença de inflamação e em seguida análise estatística ANOVA Kruskal-
Wallis para comparação de 3 grupos, seguida de testes de Mann-Whitney para comparação de 2 
grupos. RESULTADO: Analisando a formação e qualidade e grau de amadurecimento do tecido 
ósseo neoformado os cimentos biocerâmicos proporcionaram um reparo superior e 
estatisticamente significante em comparação com o cimento resinoso controle. Todos os 
seladores apresentaram processo inflamatório em algum grau, o que é esperado pela literatura. O 
Sealer Plus BC apresentou inflamação menor e estatisticamente diferente do Bio-C Sealer. 
CONCLUSÕES: Os cimentos de base biocerâmica produziram deposição óssea mais acentuada 
e de melhor qualidade. O selante Sealer Plus BC produziu pouca ou nenhuma inflamação e o Bio-
C Sealer possuiu grau de inflamação superior ao do outro cimento biocerâmico avaliado, porém 
compatível com o selante considerado padrão na prática clínica. 
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AVALIAÇÃO DA FORÇA DE ADESÃO DE OBTURAÇÕES REALIZADAS PELAS 
TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL ATIVA, HÍBRIDA MODIFICADA DE 

TAGGER E CONE ÚNICO (PUSH OUT). 

Natrícia Sousa Diniz, Carlos Alberto Monteiro Falcao 

Introdução: O tratamento endodôntico consiste na limpeza, sanificação, remodelagem e 
selamento hermético do sistema de canais radiculares, preenchendo com material obturador toda 
a área antes ocupada pela polpa radicular. A terapia adequada se inicia a partir do correto 
diagnostico até a obturação completa, e preservação. Existem diversas técnicas de obturação em 
endodontia, das quais, a condensação lateral ativa, sendo uma das mais utilizadas, a Hibrida 
modificada de Tagger utilizando os termocompactadores de Mc Spadden, e cone único devido 
sua facilidade de execução, foram estudadas nesse trabalho. Com a implementação de várias 
técnicas de obturação, é suma importância estudos para analisar a qualidade do selamento dos 
canais radiculares. Objetivos: O estudo avaliou a capacidade adesiva de obturações 
endodônticas realizadas por técnicas que utilizam guta percha associada a cimento endodôntico 
resinoso (Sealer 26). Método: Foram utilizados 60 raízes palatinas de molares inferiores com 
canal único e reto, após o acesso endodôntico, os dentes foram descontaminados e 
instrumentados padronizando o instrumento R50, utilizando a solução de Hipoclorito de Sódio a 
1%, em seguida os grupos foram separados aleatoriamente, ficando 20 espécimes em cada 
grupo. Grupo I condensação lateral ativa, grupo II: híbrida modificada de Tagger e grupo III: cone 
único, após a obturação, os dentes foram seccionados em slices de aproximadamente 2mm cada, 
em seguida os slices foram submetidos ao teste push-out com uma ponta de 0,6mm de diâmetro, 
para pressionar o material obturador, posteriormente os dados foram analisados estatisticamente. 
Resultados: A partir dos resultados observa-se que não houve diferença estatisticamente 
significativa (p=0,82). Quanto ao tipo de falha, não foi observada falha do tipo adesiva no 
experimento. Para a análise estatística quanto que aos tipos de falhas encontradas (coesiva e 
mista), foi aplicado o teste Mann-Whitey e os resultados demonstram não haver diferenças 
estatisticamente significativas quanto as falhas na amostra geral e nem nos grupos. Conclusões: 
De acordo com a metodologia utilizada, os resultados mostraram que não houveram diferença 
estatisticamente significativa em relação a essas três técnicas de obturação se realizadas com o 
mesmo tipo de cimento obturador. Mais pesquisas devem ser realizadas. 
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO HÁBITO DE SUCÇÃO NÃO NUTRITIVO SOBRE A 
MORDIDA ABERTA ANTERIOR 

Alice Rodrigues Santos, Ana de Lourdes Sá de Lira 

Introdução: A mordida aberta anterior tem origem multifatorial e está quase sempre associada a 
uma desarmonia miofuncional orofacial, seja por fatores hereditários ou ambientais. Dentre os 
fatores ambientais pode-se citar a presença de hábitos deletérios de sucção Objetivo: Avaliar a 
influência do hábito de sucção não nutritivo sobre a má oclusão mordida aberta anterior em 
crianças na dentição decídua. Material e Método: Foi realizada avaliação clínica em crianças de 2 
a 6anos , na dentição decídua, tendo os pesquisadores solicitado que as crianças avaliadas 
mantivessem os dentes ocluídos enquanto os avaliadores separavam os lábios com o dedo 
indicador e polegar, observando se havia falta de contato entre os dentes anteriores, assim como 
ausência de selamento labial, caracterizando a MAA para o G1 ou se havia contato entre os 
incisivos, com selamento labial, caracterizando o grupo controle G2 em uma escola privada (A1) e 
outra pública (A2). Resultados: Não houve diferença estatística significativa entre os grupos com 
relação ao uso da mamadeira nas refeições principais (χ2 = 3,03; p = 0,08). Entretanto, quanto ao 
uso de chupeta, houve associação atestada estatisticamente sua significância (χ2 = 17,99; p < 
0,01) entre o hábito de usar chupeta e a presença de MAA. Tal associação também foi observada 
entre o hábito de sucção digital e a má oclusão (χ2 = 8,99; p = 0,01). Com relação à percepção de 
alguma desarmonia no sorriso dos filhos, a maioria dos pais de crianças que não possuíam MAA 
(G2) não perceberam, já os pais dos que apresentavam MAA (G1) afirmaram perceber o sorriso 
desarmônico (χ2 = 17,65; p < 0,01). Conclusão: Os hábitos de sucção não nutritivos, como 
sucção digital e chupeta, estão significativamente associados a presença de MAA. Tanto em A1 
quanto em A2 foi significativo o número de crianças que tiveram amamentação exclusiva até os 
seis meses que não apresentaram MAA. A maioria das crianças que apresentaram hábitos de 
usar chupeta e sucção digital (33,3%) os praticavam durante o dia, com intervalos curtos. 
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AVALIAÇÃO DA LINHA MÉDIA NA PERSPECTIVA DO LEIGO E DO CIRURGIÃO-
DENTISTA 

Illanna Iris de Carvalho Araujo, Ana de Lourdes Sá de Lira 

Introdução: O conceito morfológico da linha média não é bem definido na prática, o que dificulta a 
capacidade avaliativa de dentistas e leigos em diagnosticarem os seus desvios, principalmente o 
impacto dessas alterações na atratividade estética. Devido ao aspecto de caráter subjetivo da 
estética há diferenças de gosto e opinião, tornando-se questionável a padronização do normal, ao 
ser analisado por diferentes pessoas. Objetivo: Avaliar a linha média na perspectiva do leigo e do 
cirurgião-dentista. Método: Foi utilizada uma imagem de sorriso feminino, na qual foram feitas 
alterações na linha média dentaria superior, de 1 em 1 mm, até 4mm, e na angulação incisal, 5 
em 5 graus, até 15 graus, para lado esquerdo. As imagens foram recortadas e formaram dois 
grupos, um mostrando sorriso sem filtro labial (G1) e outro com sorriso com filtro labial (G2). Em 
seguida foram mostradas para 334 leigos e 25 dentistas para avaliação com notas de 0 a 10, 
sendo notas de 0 a 5.9 para um sorriso inaceitável e de 6 a 10 para um sorriso aceitável. 
Resultados: os cirurgiões-dentistas foram capazes de detectar desvios a partir de 1mm e de 
angulação incisal de 0.5 graus tanto em G1 quanto em G2, enquanto leigos em G1 detectaram 
inaceitáveis desvios a partir de 2mm e 1.50, porém a respeito do G2, o desvio de linha média foi 
percebido a partir de 3mm e 10. Conclusões: Cirurgiões-dentistas e leigos são capazes de avaliar 
o desvio da linha média com o mínimo desvio presente. Os cirurgiões-dentistas foram mais 
críticos ao analisarem as imagens e detectaram os desvios a partir de 1mm e 0.5 graus, em 
ambos os grupos G1 e G2. Os alunos perceberam os desvios a partir de 2mm e 1.5 graus nas 
imagens do G1e a partir de 3mm e 1 grau no G2. 
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AVALIAÇÃO DA MASTIGAÇÃO EM ADOLESCENTES COM MÁ OCLUSÃO 

Ana Gabrielle Silva de Oliveira, Ana de Lourdes Sá de Lira 

Introdução: Devido à complexidade da função mastigatória, são realizadas análises de cada 
aspecto da mastigação como duração dos atos e ciclos mastigatórios, força de mordida, 
movimentos mandibulares, eficiência mastigatória, entre outros, com técnicas diferenciadas 
tecnologicamente. Entretanto, pouco se discute sobre as características dos alimentos utilizados 
na avaliação da mastigação, bem como os recursos tecnológicos atualmente encontrados e seu 
uso na clínica. Objetivo: Avaliar a mastigação de adolescentes que apresentavam algum tipo de 
má oclusão. Material e Método: Foi aplicado o teste com 378 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio, de 12 a 17 anos de idade, dividido igualmente pela quantidade de grupo de adolescente. 
Foram avaliados 63 alunos de cada idade, variando do G1 ao G6. Foi feita a avaliação do tipo 
mastigatório após os testes com biscoito Wafer (A1) e castanha (A2), e observado qual forma de 
apreensão se é lateral, anterior ou posteriormente. Para se obter mais precisão contabilizou-se o 
tempo e o ciclo mastigatório através de filmagem para ver a quantidade de movimentos 
mastigatórios. Incluindo assim se houve ruídos na ATM por meio do estalido. Resultados: Para 
ambos os gêneros na idade de 17 anos houve maior tempo de mastigação de A1 e A2 em 
relação às outras idades. O tempo mastigatório (média/mediana) para o gênero feminino foi maior 
do que para o masculino para ambos alimentos testados. Sobre o ciclo mastigatório dos 
alimentos testados, em ambos os gêneros na idade de 12 anos houve maior ciclo/minuto em 
relação às outras idades. Conclusão: O tempo médio de mastigação de A1 foi superior de A2 em 
todas as idades para ambos os gêneros. Entretanto foi maior para o gênero feminino para ambos 
os alimentos testados. Com relação à quantidade de ciclos mastigatórios, foi observado que não 
houve diferenças significativas entre os gêneros na mastigação de A1. Em todas as idades 
estudadas o gênero feminino teve um desempenho melhor do que o masculino em todas as 
etapas para formação do bolo alimentar. Foram observados ruídos na ATM, exceto no gênero 
feminino na idade de 12 anos. 
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AVALIAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL DURANTE ANESTESIA LOCAL: 
COMPARAÇÃO ENTRE USO DE SERINGAS COM E SEM REFLUXO 

Brunna da Silva Firmino, Jean de Pinho Mendes 

Introdução: A anestesia local (AL) representa a interrupção da condução do estímulo nervoso de 
forma reversível, promovendo a insensibilidade de uma determinada área. Ao realizar AL o 
profissional está sujeito a causar uma injeção intravascular de solução anestésica no paciente, 
sendo a melhor forma de prevenção desse acidente a realização da aspiração antes e durante a 
técnica para evitar acidentes transoperatórios que possam causar complicações na saúde 
sistêmica do paciente. Objetivo: Este trabalho objetiva tratar de um estudo sobre as possíveis 
alterações da pressão arterial de pacientes que são submetidos a anestesia com seringas 
autoaspirativas e com aspiração manual. Métodos:O estudo contou com uma amostra total de 50 
participantes. Os dados foram coletados através da aferição da pressão arterial de cada paciente, 
antes e depois da anestesia e foram armazenados em uma ficha avaliativa. A análise estatística 
foi realizada com o SPSS, em sua versão 21, foram tabulados os dados e realizados estatísticas 
descritivas de frequência através da porcentagem, além de qui-quadrado, Mann-Whitney e 
correlação de Spearman. Resultados: Os resultados do estudo demonstraram que ambas as 
formas anestésicas apresentaram valores próximos, não havendo assim diferenças significativas 
nos parâmetros analisados e afirmando que o tipo de carpule utilizada não influenciou na pressão 
arterial ou frequência cardíaca dos pacientes. Conclusão:Portanto, denota-se que as alterações 
de pressão arterial encontradas se devem a uma combinação de fatores emocionais adicionados 
a utilização de vasoconstrictores presentes nos anestésicos, resultando assim em um equilíbrio 
que determina mudanças na pressão arterial. Além de que o conhecimento do cirurgião-dentista 
em relação a alterações sistêmicas e a importância de uma boa anamnese são essenciais para 
evitar riscos durante o atendimento. 

Palavras-chave: Anestesia Local, Pressão Arterial, Complicações Intraoperatórias 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

ODONTOLOGIA 

AVALIAÇÃO DA RADIOPACIDADE DE CIMENTOS ENDODÔNTICOS 

Wilderlan Aguiar Carvalho, Maria Angela Arêa Leão Ferraz 

INTRODUÇÃO: O sucesso na realização do tratamento endodôntico necessita de três premissas 
básicas: limpeza, modelagem dos condutos radiculares e selamento tridimensional para evitar 
espaços que possam recontaminar e resultar na falha da terapêutica. Cimentos endodônticos 
associados a guta-percha são os materiais mais utilizados para o selamento desses condutos 
radiculares. Para que seja possível a avaliação da qualidade da obturação faz-se uso da 
propriedade físico-química da radiopacidade que, através das imagens radiográficas possibilita 
diferenciar tais cimentos da dentina radicular, identificando possíveis falhas. OBJETIVO: Avaliar a 
radiopacidade de cimentos endodônticos disponíveis no mercado sob a luz da Especificação 
número 57 da American National Standards Institute/American Dental Association.(ANSI/ADA, 
2000) MÉTODOS: Foram confeccionados 03 placas de acrílico com 05 orifícios de 1mm de 
profundidade por 5mm de diâmetro interno, juntamente com um espaço lateral para colocação de 
um penetrômetro de alumínio com degraus uniformes que variam de 1mm a 12mm. Os cimentos 
utilizados para avaliação foram Endomethasone N, Endofill e Cimento de Grosmann. As amostras 
foram manipuladas segundo especificação do fabricante e cada placa foi preenchida com um dos 
cimentos a ser avaliado. O conjunto contendo os corpos de prova e o penetrômetro de alumínio 
foi posicionado sob um sensor de fósforo e feito a captação das imagens com um aparelho de 
raios – X Spectro 70X de 70 kVp e 8mA. As imagens foram avaliadas posteriormente pelo 
software ImajeJ quanto aos níveis de densidades radiográficas e utilização de teste ANOVA para 
comparação entre os grupos considerando o nível de significância de erro ao acaso de 5% 
(P<0,05). RESULTADOS: ANOVA revelou diferença estatística entre os valores médios de 
radiopacidade. O cimento endodôntico Endomethasone N demostrou o maior índice de 
radiopacidade (7mmAl) seguido do cimento de Grosmann (5,64 mmAL) e Endofill (5,33 mmAL). 
CONCLUSÃO: Concluiu-se que os diferentes cimentos endodônticos avaliados estão de acordo 
com a especificação nº57 da ANSI/ADA (2000) com valores de radiopacidade acima do mínimo 
recomendado de 3mmAL. 
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AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE AUTISTAS 

Láyla Beatriz Garcia Lopes, Maria Angela Arêa Leão Ferraz 

INTRODUÇÃO: O autismo é um distúrbio de desenvolvimento complexo com etiologias múltiplas 
e graus variados de severidade. As características essenciais do Transtorno Autista consistem na 
presença de um desenvolvimento comprometido na interação social, comunicação. Em relação à 
saúde bucal, os autistas apresentam alta prevalência de cárie e doença periodontal, relacionada à 
dieta cariogênica e dificuldades na higiene bucal, comum em pacientes especiais. OBJETIVO: O 
objetivo desta pesquisa é descrever e analisar a saúde bucal desses pacientes, bem como 
identificar as principais doenças orais dos pacientes com autismo acompanhado pela Associação 
de mães e amigos dos autistas de Parnaíba. MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa transversal 
descritiva, desenvolvida por meio de um questionário aplicado aos pais ou responsáveis sobre 
comportamento, dieta, medicamento e rotina de saúde bucal e exame clínico das crianças 
assistidas. Para armazenamento e extração de dados, foi utilizado o software SQLYOG, onde 
foram exportados para Microsoft Excel, procedendo-se com a análise descritiva. RESULTADOS: 
Observou-se maior proporção de indivíduos do sexo masculino, higiene bucal deficiente e 
presença de hábitos para funcionais. Para uma abordagem mais humanizada e integral, os 
pacientes necessitam de tratamento multidisciplinar e especializado. CONCLUSÕES: Os dados 
obtidos pela pesquisa forneceram informações cruciais para desenvolver estratégias para 
melhorar a saúde bucal dos Autistas de Parnaíba, contribuindo na qualidade de vida desses 
pacientes. 
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CONHECIMENTO SOBRE PROFILAXIA DA ENDOCARDITE BACTERIANA ENTRE 
ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA 

Maria Eduarda de Souza Costa, Maria Angela Arêa Leão Ferraz 

Introdução: A endocardite infecciosa é uma enfermidade que produz inflamação e destruição do 
endocárdio ou de valvas cardíacas, decorrente da migração dos microrganismos pela corrente 
sanguínea, durante a realização de uma ferida cirúrgica. Podendo ser evitada com profilaxia 
antibiótica realizado no pré-operatório. Objetivos: Avaliar o conhecimento dos estudantes de 
odontologia da Universidade Estadual do Piauí acerca da conduta terapêutica de profilaxia 
antibiótica em casos de endocardite bacteriana, com ênfase em suas escolhas, modo de uso dos 
medicamentos e indicações, caracterizar a amostra quanto ao gênero, quantificar os estudantes 
de acordo com o período em que está matriculado e tempo de prática em clínica e avaliar se 
condutas terapêuticas da profilaxia antibiótica realizadas estão de acordo com proposto pela 
AHA. Método: Este trabalho tratou-se de um estudo quantitativo, observacional, sobre a profilaxia 
antibiótica contra a endocardite bacteriana com questionários com perguntas fechadas aplicados 
aos acadêmicos do quarto ao décimo período, do curso de odontologia da Universidade Estadual 
do Piauí. Resultados: Participaram desta pesquisa 52 alunos regularmente matriculados no 
quarto (14 alunos), sexto (9 alunos), oitavo (15 alunos) e décimo (14 alunos) períodos do curso de 
Odontologia da UESPI, sendo 63,46% mulheres. Embora 69,23% dos acadêmicos considerarem 
seus conhecimentos adquiridos durante a graduação como insuficientes, as respostas obtidas 
foram adequadas conforme preconizado pelo protocolo padrão da Associação Americana de 
Cardiologia. Conclusões: Concluiu-se que os estudantes detêm conhecimento sobre a profilaxia 
antibiótica, porém com dúvidas relativas aos procedimentos e ou caso clínicos que devem ser 
indicados. 
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RELAÇÃO DA EROSÃO DENTÁRIA E CÁRIE DENTAL COM BEBIDAS LÁCTEAS: 
SÓLIDOS TOTAIS (BRIX) E PH 

Andressa dos Santos Sousa, Maria Angela Arêa Leão Ferraz 

Introdução. A diversidade e o aumento da oferta de alimentos industrializados podem influenciar 
os padrões alimentares da população, principalmente de crianças, uma vez que os primeiros anos 
de vida se destacam como um período muito importante para o estabelecimento de hábitos. A 
frequência e o modo como se consomem bebidas e alimentos adocicados e ácidos 
desempenham um importante papel no aparecimento de lesões cariosas e erosão dentária. A 
cárie dental é a doença crônica mais habitual na infância, consistindo em uma adversidade para a 
saúde pública mundial. Um fator significativo que deve ser levado em conta é que ela pode ser 
prevenida, contida ou mesmo revertida. A erosão dental caracteriza-se pela perda de minerais em 
razão da dissolução da superfície dental pela ação química de ácidos de origem não bacteriana, 
formando a princípio lesões suaves de aspecto côncavo nas superfícies palatinas e oclusais. 
Objetivos. A pesquisa visou analisar quinze marcas de bebidas láctea, sendo dez iogurtes e cinco 
achocolatados, comercializados em âmbito nacional, por meio de um pHmetro e a quantidade de 
Sólidos Solúveis Totais (SST) por refratometria na escala °Brix, de acordo com a metodologia do 
Instituto Adolfo Lutz 1985 e sua relação com cárie dentária e erosão ácida.Método. No 
experimento a amostra foi constituída de quinze marcas comerciais de bebidas, divididas em 2 
grupos (iogurtes e achocolatados) foram obtidas 3 unidades de cada produto, sendo todas de 
lotes distintos.Resultados. As leituras do grau Brix foram feitas por refratometria, e o pH foi 
avaliado por potenciometria. O teor médio de SST variou de 10,5 Brix a 19,4 Brix. Com relação ao 
pH, os valores médios mínimo e máximo para as bebidas lácteas foram 3,87 e 6,76, 
respectivamente.Conclusões. Através dos resultados obtidos conclui-se que a elevada 
concentração de SST analisadas nas bebidas lácteas, pode contribuir para o desenvolvimento de 
lesões cariosas. O pH dos iogurtes abaixo do considerado crítico para o esmalte dentário 5,5 , 
sendo capazes de induzir à desmineralização dental, podendo acarretar erosão dentaria caso 
esses alimentos sejam consumidos, em excesso, pelas crianças. 
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RESISTÊNCIA DE ADESÃO DA RESINA BULK FILL A PARTIR DAS 
POSSIBILIDADES TÉCNICAS DO SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL 

Humbelina Alves da Silva, Carlos Alberto Monteiro Falcao 

INTRODUÇÃO: A Odontologia adesiva desenvolveu materiais e técnicas capazes de preservar o 
tecido dentário através da união do substrato com sistemas resinosos adesivos. Novas 
tecnologias aliadas a novos materiais vêm de encontro à filosofia de facilitar a clínica diária, duas 
técnicas vêm simplificar a prática do cirurgião-dentista: o sistema adesivo universal e a 
restauração em resina composta Bulk-Fill. Os adesivos universais são de fácil aplicação e 
versáteis, uma vez que o mesmo produto pode ter várias formas de aplicação, reduzindo o tempo 
clínico e em muitas situações a sensibilidade técnica. E, a classe dos compósitos Bulk-Fill tem 
obtido popularidade com a promessa de ser fotopolimerizado efetivamente em até quatro 
milímetros, fato que contrasta com os dois milímetros requisitados para os compósitos 
convencionais. OBJETIVO: Ao modo que esses materiais são recentes no mercado, o objetivo 
deste estudo foi avaliar a resistência de união por teste de microtração de diferentes técnicas do 
sistema adesivo universal utilizado em conjunto com a resina composta Bulk-Fill. MÉTODO: 
Foram utilizados 20 molares humanos hígidos, cuja superfície oclusal foi cortada e a dentina foi 
exposta. Esses elementos dentários foram divididos em quatro grupos conforme a técnica 
adesiva utilizada: Condicionamento ácido e dentina úmida, condicionamento ácido e dentina 
seca, e autocondicionante, utilizando o sistema adesivo universal, e como grupo controle o 
sistema adesivo convencional. O restaurador Bulk Fill foi utilizado para todos os espécimes. Após, 
os dentes foram cortados originando palitos de aproximadamente 1 mm de largura e 1 mm de 
profundidade, que foram fixados às garras do dispositivo de microtração. Foram tracionados 8 
palitos de cada dente, totalizando 40 por grupo. RESULTADOS: Os dados obtidos foram 
agrupados e submetidos a análise estatística ANOVA Kruskal-Wallis e Mann-Whitey. Os 
resultados apontaram que a técnica condicionamento ácido total-dentina úmida apresenta maior 
adesão, seguida da técnica condicionamento total ácido- dentina seca que se comparou ao 
sistema adesivo convencional, e o modo autocondicionante apresentando menor desempenho. 
CONCLUSÕES: Conclui-se que, os sistemas adesivos que utilizam condicionamento ácido total 
apresentaram resultados mais satisfatórios que o sistema autocondicionante, os sistemas 
adesivos universais apresentaram bom desempenho aliadas a restaurações o tipo Bulk Fill, e que 
há a necessidade da realização de mais estudos. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE HEMOFÍLICO INFANTIL E 
ADOLESCENTE ACOMPANHADO EM UM CENTRO DE HEMATOLOGIA E 

HEMOTERAPIA 

Mateus Almeida, Luciana Tolstenko Nogueira 

INTRODUÇÃO: A hemofilia é um distúrbio hemorrágico grave que tem grande repercussão 
biopsicossocial no paciente, porém grande parte dos estudos desse tema estão centrados apenas 
em aspectos biomédicos, com pouco enfoque na dimensão psicossocial do paciente. OBJETIVO: 
O estudo tem o propósito de avaliar a qualidade de vida do paciente hemofílico infantil e 
adolescente em um Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Piauí. MÉTODOS: O 
estudo é de natureza descritiva, transversal e com enfoque quantitativo. Foi realizado em um 
Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Piauí, onde se aplicou questionário aos 
pacientes hemofílicos infantis e adolescentes e a um de seus responsáveis presentes no Centro 
em questão. Os dados obtidos foram digitalizados na plataforma de gerenciamento de dados 
EPIDATA versão 3.1. Em seguida, toda a informação foi importada para o software Statistical 
Package for the Social Science (SPSS) versão 20.0, onde foram realizadas as análises 
estatísticas descritivas e inferenciais. RESULTADOS: Observou-se que 63,6% dos pacientes se 
dizem sempre felizes com seu corpo. No entanto, enfrentam problemas relacionados, 
principalmente, ao desempenho das atividades diárias ou por temerem a ocorrência de 
sangramentos graves. Esses problemas parecem trazer repercussões psicológicas negativas 
para esses pacientes. Como uma alternativa a isso, 73% dos hemofílicos aderem a atividades 
com menor risco de lesões, como jogos de videogames. Além disso, muitas vezes, se sentem 
superprotegidos e pelos pais e cobrados para que não se machuquem. Por esse motivo, apenas 
33% dos pacientes sempre relatam à família quando têm lesão, enquanto que os demais 
escodem seus machucados com alguma frequência. Quanto à qualidade do tratamento, 63% dos 
hemofílicos nunca demonstram insatisfação, por outro lado, esse tratamento pode ser prejudicado 
pelo fato de 67% dos pacientes não saberem realizar a auto aplicação do fator, o que contribui 
também para a diminuição de sua autonomia. CONCLUSÃO: Conclui-se, portanto, que, no geral, 
os hemofílicos referem ser satisfeitos consigo mesmo e que o tratamento oferecido tem sido 
satisfatório, no entanto, ainda persistem alguns desafios para que haja uma melhoria na 
qualidade de vida desses pacientes, principalmente, em relação a sua autonomia, ansiedade e 
frustrações, sendo necessário o apoio de uma equipe multiprofissional com enfoque na 
assistência psicológica e psiquiátrica tanto aos pacientes como aos seus familiares. 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO DE 
PRIMÍPARAS ATENDIDAS EM UMA MATERNIDADE DE TERESINA 

Barhbara Brenda Dias Garcez, Luciana Tolstenko Nogueira 

Introdução:A gravidez é um fenômeno que representa uma mudança para a mulher na sociedade, 
gerando medos, inseguranças e temores, misturando-se aos sentimentos de alegria, realização, 
satisfação e contentamento Segundo a Organização Mundial de Saúde ,a amamentação constitui 
um fator para a redução da mortalidade infantil.Entretanto, apesar das políticas e investimentos 
para melhorar os níveis de aleitamento materno exclusivo no Brasil, o país ainda se configura em 
um cenário distante de atingir as recomendações da Organização Mundial da Saúde .Objetivo: A 
pesquisa teve como objetivo avaliar o nível do conhecimento de primíparas acerca do processo 
de amamentação, identificar as principais dúvidas e problemas relatados por primíparas acerca 
da amamentação no primeiro período do puerpério .Método:A presente pesquisa utilizou como 
metodologia a coleta de questionário padronizado adaptado através de entrevistas com 
primíparas para avaliação do nível de conhecimento dessa população acerca do processo de 
amamentação e aleitamento materno, constituído de uma primeira parte relacionada ao perfil 
social da entrevistada e posteriormente perguntas específicas do tema da pesquisa. A entrevista 
foi realizada com 36 primíparas atendidas em uma maternidade de referência de Teresina Na 
amostra houve apenas primíparas com idade gestacional entre 34 e 41 semanas no momento do 
parto. Resultado: Observou-se que 22,22% das primíparas possuía ensino superior , 60% 
encontrava-se e aleitamento exclusivo,63,88% das pacientes tiveram gravidez de risco, 52,77 % 
relataram não ter recebido informação sobre aleitamento no pré natal. Evidenciou-se uma relação 
positiva entre hipótese de baixo conhecimento em aleitamento materno e amamentação entre o 
grupo das primíparas de uma maternidade de referência de Teresina. Percebeu-se que o sucesso 
do aleitamento materno é um processo complexo que inclui além da interação mãe-bebê a 
influência do conhecimento materno na realização do processo. Conclusão:Muitos esforços 
devem ser implementados para que se garanta o aleitamento materno exclusivo até o período 
recomendado e para que o processo de amamentação como um todo aconteça com êxito. 
Políticas públicas devem ser fomentadas e grupos de apoio a essas mães em m formato de 
assistência que garanta de maneira mais completa a chegada dessas informações ainda no pré-
natal até o pós parto para a garantia de melhor assistência e prevenção do desmame precoce. 
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AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E CLÍNICA DE PACIENTES COM CARCINOMA 
ESPINOCELULAR BUCAL 

Julio Cesar Saraiva Santos, Lucielma Salmito Soares Pinto 

Introdução: O câncer no Brasil é um problema de saúde pública. Segundo estimativas do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca-MS), no ano 2019 vão ocorrer 600.000 mil casos novos de câncer, 
sendo a região Sudeste a que apresentará maior incidência da doença. Para o Brasil, estimam-se 
11.200 casos novos de câncer da cavidade oral em homens e 3.500 em mulheres em 2019. 
Sendo desta forma, o 5º mais frequente no homem e o 12º mais frequente na mulher entre todos 
os cânceres, exceto o câncer de pele não melanoma. Objetivo: Analisar os aspectos clinico-
epidemiológicos de pacientes com CEC bucal atendidos em Centro de Referência em Oncologia. 
Métodos: O presente estudo descritivo é do tipo observacional, quantitativo e qualitativo, 
retrospectivo, baseado em análise de prontuários de pacientes com diagnostico de carcinoma 
espinocelular bucal. Como critérios de inclusão foram adotados: prontuários de pacientes com 
diagnostico histopatológico de CEC bucal; atendimento inicial pelo HSM nos anos de 2010 a 
2013, isto é, há pelo menos 6 anos; devido a estimativa de que ao longo desse período já tenha 
sido possível realizar completo diagnóstico, tratamento dos pacientes e seguimento dos primeiros 
anos; qualquer idade e sexo no momento do diagnóstico. A amostra do presente estudo foi 
composta dos 298 prontuários de pacientes que preencheram os critérios de inclusão. 
Resultados: De acordo com a pesquisa a incidência do carcinoma de boca é mais prevalente no 
sexo masculino, em pessoas pardas e negras, pertencentes a faixa etária de 51 a 70 anos, 
oriundas do interior do estado. Em relação aos sítios anatômicos, prevaleceram as regiões da 
língua seguida pelo assoalho oral. O sintoma mais frequente relatado pelos pacientes foi a 
presença de lesão oral. O consumo de tabaco e o uso concomitante com o álcool foram as 
características de maior ocorrência relacionadas aos hábitos de vida desses indivíduos. A 
conduta terapêutica mais utilizada foi a combinação entre radioterapia e quimioterapia devido à 
alta prevalência do diagnostico tardio já que 62,7% dos pacientes se encontravam no estádio IV 
no momento do diagnóstico. Conclusão: Diante do contexto apresentado, do aumento da 
expectativa de vida, do envelhecimento da população e da elevada magnitude da mortalidade por 
câncer, é urgente a necessidade de reavaliar medidas de promoção da saúde, proteção 
especifica e prevenção, conscientizando a população e profissionais de saúde sobre o autoexame 
bucal e redução de fatores de ris 
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CÂNCER INFANTIL: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO EM POPULAÇÃO ATENDIDA POR 
HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO PIAUÍ 

Mayra Aparecida Santos Araújo, Luciana Tolstenko Nogueira 

INTRODUÇÃO: No Brasil, estudos epidemiológicos sobre as neoplasias infantis são escassos e, 
embora o número de casos novos não seja elevado, representam um grande impacto para a 
população, por apresentar muitas vezes um comportamento agressivo e letal. OBJETIVOS: 
Avaliar o perfil epidemiológico do câncer infantil em população atendida por hospital de referência 
no estado do Piauí durante o período de janeiro/2017 a dezembro/2018. MÉTODOS: Estudo 
descritivo e transversal com avaliação da base de dados do hospital de referência em 
oncopediatria do Piauí. Foram incluídos 196 pacientes entre 0 a 19 anos que receberam 
tratamento oncológico entre janeiro/2017 e dezembro/2018. As variáveis analisadas foram sexo, 
idade, tipo de neoplasia e procedência. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa 
da instituição a qual os autores estão vinculados (parecer nº 87603018.7.0000.5209). 
RESULTADOS: Dos 196 pacientes avaliados, 52% eram do sexo masculino. Segundo a faixa 
etária, 30% tinham abaixo de 5 anos de idade, 25% entre 6 a 10 anos e 45% acima de 10 anos. A 
maior incidência de neoplasia foi leucemia (43.3%), tumor renal (16.3%) e ósseo (10.2%), 
respectivamente. Dentre os participantes, 3.6% apresentavam mais de um tipo de neoplasia. 
Quanto à procedência, 34% eram de Teresina, 51% do interior do Piauí e 15% de outros estados. 
CONCLUSÃO: Entre a população avaliada, observou-se que o câncer infantil teve maior 
incidência entre indivíduos do sexo masculino, procedentes do interior do estado, com idade 
acima de 10 anos sendo a leucemia o tipo de neoplasia mais frequente. 
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CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA SOBRE A REALIDADE DE 
ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA ATENÇÃO BÁSICA E NO NASF 

Allan Dellon da Silva, Luciana Tolstenko Nogueira 

Introdução: Mesmo com a atuação no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) a fisioterapia 
ainda é pouco vista como atuante na atenção básica, isso devido ao histórico da profissão, pois 
se originou como uma profissão exclusivamente reabilitadora. Objetivo: Comparar o 
conhecimento de estudantes do curso de fisioterapia sobre a atuação deste profissional na 
Atenção Primária à Saúde com a realidade vivenciada pelos fisioterapeutas do NASF de 
Teresina-PI. Material e Métodos: Trata-se de um estudo observacional, período de seguimento 
transversal, direcionalidade temporal prospectiva, de abordagem metodológica quantitativa e 
qualitativa. Com aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, a coleta de dados se deu por meio 
da aplicação de um questionário semiestruturado com estudantes do curso de fisioterapia e com 
os fisioterapeutas do NASF, ambos os questionários abordam perguntas acerca da realidade de 
atuação desse profissional na atenção básica. As variáveis foram apresentadas por meio de 
média e desvio padrão e as categóricas por frequências e porcentagens. Resultados: 
Participaram da pesquisa 21 estudantes matriculados no último ano de graduação e os 6 
fisioterapeutas que atualmente trabalham nos NASF´s de Teresina-PI. Em relação a quais 
atendimentos individuais são realizados por fisioterapeutas na APS, a área mais citada por ambos 
os grupos foram traumato-ortopedia e neurologia adulto. Distribuição das porcentagens em 
função das principais enfermidades/limitações funcionais citadas pelos Acadêmicos (n = 21) e 
Profissionais (n = 6) respectivamente, AVE (52,38%) e (83,33%), Paciente acamado (47,61%) e 
(50, 00%), Osteoartrite (23,80%) e (66,66%). Distribuição de frequências e porcentagens em 
função dos grupos especiais específicos atendidos citados por Acadêmicos (n = 21) e 
Profissionais (n = 6) respectivamente, Saúde da mulher (90,47%) e (100%), saúde do homem 
(47,61%) e (83,33%), Saúde do Idoso (100%) e (83,33%), Saúde da criança e do adolescente 
(76,19%) e (83,33%). Conclusão: O presente estudo permitiu concluir que a maioria dos 
estudantes entrevistados possui uma base de conhecimento acerca da realidade de atuação do 
fisioterapeuta na atenção básica e no NASF, no que diz respeito às áreas da fisioterapia mais 
procuradas, e as enfermidades mais atendidas. Além disso, foi possível observar que tanto os 
profissionais como os estudantes, mesmo na atenção primária à saúde, ainda restringem suas 
atividades à prática reabilitadora e individual. 
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CONHECIMENTO SOBRE OS RISCOS DE INFECÇÕES SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS (IST) EM MULHERES EM REGIME PRISIONAL FECHADO EM 

TERESINA-PI 

Lara Mota Pereira, Andrea Cronemberger Rufino 

INTRODUÇÃO: A população do sistema prisional é um grupo especialmente exposto ao risco de 
adquirir infecções sexualmente transmissíveis (IST). Comportamentos de risco podem contribuir 
para aumentar a prevalência de IST nesta população. O objetivo do estudo foi conhecer sobre os 
riscos de IST em mulheres em regime prisional fechado. MÉTODOS: Estudo quantitativo, 
descritivo, exploratório e transversal com 52 mulheres em cárcere. Aplicação de questionário com 
perguntas fechadas e posterior análise estatística descritiva foram realizadas. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. RESULTADOS: A amostra foi caracterizada por 
mulheres com idade 30 a 50 anos (50%), negras e pardas (82,7%), com baixa escolaridade 
(55,8%) e renda familiar (90,4%). Com relação à prática sexual no cárcere, 50% delas informaram 
não possuir prática sexual, parceria única (86,5%) e heterossexual (38,5%). Uso de preservativo 
foi relatado como meio de prevenção de IST, porém este uso foi citado como esporádico (25,0%) 
ou ausente (40,4%). Cerca de 1 em cada 5 mulheres no cárcere informou ter prática sexual com 
sintomas que sugerem IST como presença de corrimento, verrugas e úlcera. DISCUSSÃO: O 
perfil da população feminina brasileira privada de liberdade é composto por jovens, negras, com 
baixo nível de escolaridade que se assemelha às mulheres encarceradas na penitenciária de 
Teresina. A ausência de prática sexual pode ser devido a falta de parcerias ou elevado percentual 
de parceiros também em cárcere. Contudo, o conhecimento a respeito de medidas de prevenção 
como o uso de preservativo não resulta no uso consistente deste método. CONCLUSÕES: A 
população feminina em cárcere apresenta perfil sóciodemográfico que pode implicar em 
suscetibilidades a ter IST. A identificação de comportamentos de risco como o uso inconsistente 
de preservativo aumenta a vulnerabilidade para adquirir IST, o que ressalta a importância de 
estratégias de promoção da saúde sexual em ambiente prisional. 
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ESTIMATIVA DE SOBREVIDA E FATORES PROGNÓSTICOS DE PACIENTES COM 
CARCINOMA ESPINOCELULAR BUCAL 

Carlos Eduardo Moura Carvalho Rocha, Lucielma Salmito Soares Pinto 

Introdução: O câncer da cavidade oral corresponde a cerca de 30% de todos os tumores de 
cabeça e pescoço, 90% correspondem a carcinomas espinocelulares (CEC), com altas taxas de 
mortalidade, geralmente relacionados a baixas condições socioeconômicas. Objetivos: Avaliar o 
perfil epidemiológico, clínico e taxa de sobrevida de pacientes com CEC bucal atendidos em um 
Centro Oncológico de Referência Regional localizado em Teresina-PI. Materiais e métodos: O 
presente estudo descritivo foi do tipo observacional, quantitativo, retrospectivo, baseado em 
análise de prontuários e registros de mortalidade de 210 pacientes com carcinoma espinocelular 
bucal diagnosticados entre janeiro de 2006 e dezembro de 2008. Os dados foram analisados 
utilizando-se a curva de sobrevida pelo método de Kaplan-Meier e o teste log rank para a 
comparação. Adotou-se nível de significância de 5% e foi utilizado e foi utilizado o software SPSS 
(Statistic Package for Social Sciences) versão 25.0. Resultados: No presente estudo, a maioria 
dos pacientes era do sexo masculino (73,30%), acima de 70 anos de idade (35,6%) com média 
de idade de 62,86 anos, no momento do diagnóstico, procedente do interior do estado (44,8%), 
etnia parda (81,4%). O sítio anatômico mais acometido foi a língua (34,8%). O estadiamento 
clínico geral avançado (IV) foi o mais comumente diagnosticado, em 51,9% dos casos, somado à 
alta taxa de recidiva após tratamento (54,9%). Ademais, a radioterapia foi a modalidade 
terapêutica mais utilizada (82,4%). Por fim, as taxas de sobrevida global em 5 e 10 anos foram 
46,84% e 40,53%, respectivamente. Assinala-se que as melhores taxas de sobrevida estiveram 
relacionadas de forma significativa a melhor estadiamento clínico (p=0,004), menor tamanho 
tumoral (p=0,034), ausência de metástase regional (p=0,0001), ausência de recidiva após 
tratamento (p=0,0001) e tratamento cirúrgico (p=0,001). Não houve diferença estatisticamente 
significante entre as taxas de sobrevida de acordo com idade, sexo, etnia, sítio anatômico e uso 
de radioterapia como tratamento. Conclusão: O diagnóstico do câncer oral ainda se faz em 
estádios tardios, o que influencia negativamente a sobrevida global dos pacientes. Evidenciou-se 
a necessidade primordial de campanhas e projetos que incentivem e deem maior ênfase na 
promoção de saúde e diagnóstico precoce do câncer bucal. 
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SAÚDE COLETIVA 

INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR COMPLICAÇÕES DE ABORTO NO BRASIL, 
2000-2015 

Sofia Naira Barbosa Freitas, Alberto Pereira Madeiro 

Introdução: O aborto inseguro é importante causa de morbimortalidade materna. Estima-se que, 
no mundo, cerca de 20 milhões de mulheres realizam aborto inseguro por ano e 8,5 milhões 
sofrem por complicações. Apesar de sua relevância, os dados sobre aborto inseguro ainda são 
escassos no Brasil, devido à ilegalidade da prática. Objetivos: Analisar a magnitude e tendência 
das internações hospitalares por complicações de aborto no Brasil, entre 2000 e 2015. Métodos: 
Estudo ecológico, de tendência temporal, com dados sobre internações hospitalares por 
complicações de aborto em mulheres de 15-44 anos no Brasil, regiões e estados, obtidos do 
DATASUS e do IBGE. Utilizou-se o método Joinpoint para avaliar a tendência das taxas de 
internações, com determinação da variação percentual anual (VPA) e intervalos de confiança de 
95% (IC95%). Resultados: Entre 2000-2015, ocorreram 3.569.661 internações por complicações 
de aborto em mulheres de 15 a 44 anos no Brasil. A região com maior taxa de internações foi a 
Nordeste (7,0) em 2000-2003, enquanto que a Sul apresentou as menores taxas nos quatro 
quadriênios. Dentre os estados, Amapá (12,2) e Sergipe (11,0) tiveram as maiores taxas em 
2000-2003, enquanto Paraíba (3,0) e Rio Grande do Sul (3,2) as menores. Houve tendência de 
redução da taxa de internações no Brasil (VPA= -4,21/IC95% -7,23;-1,78), assim como nas 
regiões Nordeste (VPA=-4,21/IC95% -7,23;-1,78) e Sudeste (VPA=-4,21/IC95% -7,23;-1,78). As 
demais apresentaram tendência estável. Conclusões: Apesar da diminuição no número de 
internações e tendência de declínio das taxas entre 2000-2015 no país, ainda permanece alto o 
número de mulheres que precisam ser internadas para finalizar o aborto. 
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SAÚDE COLETIVA 

MORTALIDADE MATERNA POR ABORTO NO BRASIL: ANÁLISE DO PERÍODO 2000 
A 2015 

Aniceto Lopes da Silva Neto, Alberto Pereira Madeiro 

INTRODUÇÃO. A mortalidade materna é indicador da qualidade da assistência em saúde das 
mulheres, sendo que a grande maioria das mortes de gestantes ocorre em países em 
desenvolvimento. O aborto inseguro é responsável por 13% dos óbitos maternos no mundo. 
OBJETIVOS. Caracterizar o perfil demográfico das mulheres e avaliar a tendência dos 
coeficientes de mortalidade por aborto no Brasil entre 2000 e 2015. METODOLOGIA. Realizou-se 
estudo ecológico, de tendência temporal, com dados do Sistema de Informação de Mortalidade e 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além do óbito por aborto, avaliou-se a faixa 
etária, raça/ cor e local de residência. Foram determinados os coeficientes de mortalidade por 
aborto e sua tendência (pelo método Joinpoint), com cálculo da variação percentual anual (VPA) 
e intervalos de confiança de 95% (IC95%). RESULTADOS. Foram identificados 2.194 óbitos por 
aborto no Brasil, no período estudado. Os óbitos foram mais comuns em mulheres entre 20 e 29 
anos (45,6%), de cor parda (46,8%) e residentes em cidades do interior do país (70,2%). A 
tendência do coeficiente de mortalidade por aborto manteve-se estável (VPA= –2,17; IC95% -
4,21; 1,22) para o país. Houve tendência de redução na região Sul (VPA= -2,10; IC95% -3,98; -
1,12) e estabilidade nas demais regiões. Quanto aos estados, houve tendência de aumento em 
06 deles, de redução em 06 e estabilidade nos demais. CONCLUSÃO. A mortalidade por aborto 
permanece alta e sem decréscimo no país, sendo mais comum entre mulheres jovens e 
residentes fora dos grandes centros urbanos. Por ser potencialmente evitável, o óbito por 
complicação de aborto demonstra falha no sistema de saúde em proteger as mulheres em 
situação de vulnerabilidade. 
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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

A PRESENTE PROPOSTA APRESENTA UM DISPOSITIVO DESTINADO A COLETA 
DE DADOS AGROECOLÓGICOS DE NATUREZA TERMO-HIGROMÉTRICA, PARA 
TORNAR O USO DA ÁGUA DESTINADA À IRRIGAÇÃO EFICIENTE, ASSIM COMO, 
PODER AUXILIAR EM ESTUDOS CIENTÍFICOS QUE TENHAM COMO OBJETO DE 

ESTUDOS OS DADOS ANTERIORMENTE CITADOS. 

Matheus Leal Cosmo Cardoso, Sérgio Barros de Sousa 

Uma das áreas de aplicação da água, a irrigação, é uma prática adotada pelos agricultores para 
suprir a deficiência parcial ou total da água em condições normais relacionadas a fatores 
climáticos. A cultura da irrigação no Brasil teve sua origem no final do século XIX e início do 
século XX nas lavouras de arroz do Rio Grande do Sul e teve sua intensificação na década de 
1970, devido à expansão da agricultura, as políticas de desenvolvimento regional e aos próprios 
benefícios advindos do desenvolvimento desta cultura observados na prática. Ainda segundo a 
Agência Nacional de Águas, o Brasil está ranqueado entre os 10 países com maior área equipada 
para irrigação do mundo, com dados estimados em 6,95 milhões de hectares equipados para a 
prática da cultura, números considerados pequenos pela agência frente ao potencial de expansão 
estimado de cerca de 76,2 milhões de hectares (ANA, 2019). Para atingir o centro de todo esse 
potencial muitos avanços ainda são necessários para alcançar uma melhora na caracterização e 
monitoramento da atividade de irrigação, é necessário ainda que se faça um estudo aprofundado 
sobre o uso eficiente da água e a precisão da aplicação desta nas culturas. Com a ascensão e 
disseminação das tecnologias de redes e automação, aliadas a consolidação de paradigmas 
como IoT(Internet of Things) e WSN(Wireless Sensors Network), tornou-se factível a possibilidade 
de combinação destes dois paradigmas no contexto de resolução de problemas por meio do 
monitoramento de ambientes tanto internos, quanto externos e também a possibilidade de 
controle de objetos de forma remota (Lima et al, 2018). Dentro desta abordagem, vem tornando-
se frequente o uso de dispositivos microcontroladores conectados a sensores como de 
temperatura e umidade, sensores de pressão, dentre outros, com a finalidade exclusiva de 
monitorar ambientes no qual, a necessidade de domínio dos dados captados por estes sensores, 
é um parâmetro importante e exerce influência direta na segurança e no modo de operação de 
equipamentos, seja em ambientes industriais ou agrícolas, proporcionando assim uma diretiva 
efetiva e econômica. Sustentado em cima disso o presente projeto de pesquisa visa disponibilizar 
uma solução que possa resolver o problema da obtenção de dados termo-higrométricos, tornando 
esse processo preciso e objetivo por meio do protótipo de um dispositivo que realize a coleta 
automática e computadorizada destes dados. 
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AMBIENTE DE APRENDIZAGEM UBÍQUA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE 
BOTÂNICA, EM ATIVIDADES DE AULA DE CAMPO 

João Victor Araújo de Oliveira, Átila Rabelo Lopes 

Aula de campo é uma metodologia que tem como uma de suas principais funções fazer com que 
o aluno associe o conteúdo visto em sala de aula com a realidade prática do objeto de estudo. 
Uma forma de otimizar esse aprendizado é a utilização de uma aplicação u-learning, na qual 
reduz as dificuldades encontradas na aula de campo em conjunto com outras tecnologias, facilita 
a interação do aluno com o conteúdo estudado, além de oferecer ao aluno a flexibilidade de 
locomoção e acesso às informações necessárias para a construção de sua aprendizagem. Este 
trabalho tem como objetivo contribuir para o processo de ensino e aprendizagem por meio do 
desenvovimento de uma aplicação U-learning utilizando (LBS) geolocalização, proporcionando 
uma experiência imersiva no ambiente natural de estudo, ampliando os benefícios da aula de 
campo. Para isso, realizou-se uma etapa de planejamento e análise buscando delimitar o escopo 
do aplicativo e identificar os requisitos necessários. Foi utilizada uma arquitetura cliente-servidor, 
com o framework IONIC sendo utilizando para o desenvolvimento do aplicativo móvel, que 
possibilita o professor marcar localizações das plantas e criar conteúdos associando-os para 
atividade, que posteriormente serão executadas pelos alunos, procurando a planta correta com o 
aplicativo de acordo com características informadas. Foram realizados testes funcionais e de 
validação com colaboradores que serviram para validar a aplicação. Os resultados foram 
satisfatórios e obtidos por meio de testes aplicados aos colaboradores, onde se avaliou com uma 
boa aceitação como ferramenta pedagógica, por meio das respostas positivas em relação a tais 
critérios. 
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CLUSTERIZAÇÃO DE NÓS SENSORES BASEADA EM SIMILARIDADE DE DADOS 

Marcel Keen Ron Mei, Marcus Vinicius de Sousa Lemos 

Em uma rede de sensores sem fio, o grande tráfego de dados é o responsável por um alto gasto 
de energia. A fim de diminuir esse gasto, a agregação de dados para reduzir o tráfego geral 
apresentado na literatura é uma alternativa, ela é feita explorando a correlação espacial entre o 
nós, partindo de uma suposição comum em que nós que estão próximos um dos outros 
apresentam dados altamente correlacionados. Porem alguns estudos mostram que isso não 
necessariamente é verdade, alguns nós que estão distantes um dos outros podem apresentar 
dados mais correlacionados do que aqueles mais próximos, ao saber disso, propomos um 
algoritmo que explora a similaridade dos dados em vez da distancia entre os nós para a 
transmissão de dos valores focando na redução do gasto de energia. 

Palavras-chave: Clusterização, Mineração de Dados, Rede de Sensores sem Fio 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
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PROPOSTA DE UM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA O CONTROLE DOS AR-
CONDICIONADOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

Francisco de Assis Damasceno Neto, Átila Rabelo Lopes 

O objetivo deste trabalho é propor um sistema automático para o controle do desperdício de 
energia nas salas de aula da UESPI (Parnaíba), com um sistema automático de ligar e desliga 
para fazer a ligação do AC quando ouver pessoas na sala, e desligar quando não ouver. Para 
isso usaremos o Sensosr PIR (presença). 
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PROTÓTIPO DE CADEIRA PARA PESSOAS PARAPLÉGICAS COM O USO DE 
RODAS OMNIDIRECIONAIS 

Marcos Ramon Paulino Resende, Jose Vigno Moura Sousa 

Com o objetivo de facilitar a locomoção de cadeira de rodas motorizadas para pessoas 
paraplégicas usando rodas omnidirecionais, propõe-se neste projeto a implementação de um 
sistema de controle de orientação e posição que permita a estes usuários percorrer as trajetórias 
desejadas com mais facilidade no seu dia a dia. Para atender a este objetivo, propõe-se uma 
metodologia para a implementação de um sistema de controle, capaz de levar o veículo de uma 
posição inicial até uma posição desejada fazendo com que este siga uma trajetória especificada a 
partir de direções repassadas pelo usuário. Dessa forma, é mostrado as direções que o protótipo 
pode se movimentar e a comparação com algumas cadeiras motorizadas. Por tanto o 
desenvolvimento do protótipo vem proporcionar maior facilidade de deslocamento para que essas 
pessoas sejam ainda mais inclusas e tenham mais participação no meio social. 
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PROTÓTIPO DE ESPECTROFOTÔMETRO DE BAIXO CUSTO 

Domingos Bruno Sousa Santos, Jose Vigno Moura Sousa 

Nesta iniciação tem como foco o estudo da espectrofotometria, a priori na análise da dureza da 
água, com isso apresentar soluções por meio de métodos computacionais. Seguindo essa 
perspectiva, pretende se construir um protótipo de espectrofotômetro de baixo custo e de fácil 
reprodução, a fim de verificar a potabilidade da água com relação a sua dureza. 
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SISTEMA DE SEGURANÇA A BAIXO CUSTO 

Tiago Abilio do Nascimento, Jose Vigno Moura Sousa 

Aqui será publicado um sistema de reconhecimento facial a baixo custo usando reconhecimento 
facial com o uso de redes neurais e um bot para a interação entre usuário e máquina na qual 
ajudará empresas e residencial no controle de usuários. 
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UMA ABORDAGEM BASEADA EM ALGORITMOS DE CLUSTERIZAÇÃO PARA A 
LOCALIZAÇÃO DE FONTES CAUSADORES DE AFUNDAMENTOS DE TENSÃO EM 

SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA 

Yasmin Lima Silva, Marcus Vinicius de Sousa Lemos 

O acompanhamento efetivo da qualidade de energia elétrica é uma tarefa primordial para a rápida 
identificação e localização da ocorrência de distúrbios, de forma que sejam tomadas ações 
corretivas assertivas. Entretanto, a correta localização das fontes causadoras de afundamentos 
de tensão não é uma tarefa simples, devido à curta duração destes eventos e também por sua 
rápida propagação nas redes de distribuição de energia elétrica. No entanto, considerando-se as 
técnicas encontradas na literatura, observa-se que há uma dificuldade na determinação do local 
de origem. Os primeiros métodos desenvolvidos [9] [10] utilizam tipicamente a informação 
adquirida a partir de um ponto de monitoramento para determinar se o distúrbio de afundamento 
de tensão foi originado a jusante ou a montante do medidor. No entanto, uso de informações 
provenientes de apenas um ponto de medição não possibilita uma localização precisa da fonte de 
distúrbios. Portanto, para um resultado mais preciso, é necessário obter informações de outros 
pontos de monitoramento. 
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CAMINHADAS ALEATÓRIAS - UMA APLICAÇÃO PARA O ESTUDO DE AGREGAÇÃO 
POR DIFUSÃO LIMITADA 

Antonio Kaeliton Ferro da Silva, Edina Maria de Sousa Luz 

O presente trabalho propõe a aplicação das caminhadas aleatórias para realização de um estudo 
sobre o modelo de agregação por difusão limitada. Mostramos quantitativamente o problema do 
passeio aleatório unidimensional fazendo a conexão com o problema do movimento browniano e 
posteriormente, efetuamos uma relação com o fenômeno de difusão de partículas. A agregação 
por difusão limitada é um exemplo de difusão de partículas, em que temos muitas partículas 
sujeitas a passeio aleatório devido ao movimento browniano, onde formam um aglomerado com 
dimensão de um fractal. Para o estudo e demonstração do fenômeno, realizamos uma simulação 
computacional usando o método de Monte Carlo, onde a mesma vai nos gerar alguns dados a 
serem discutidos. A partir desses resultados, espera-se que tal modelo apresente extensas 
contribuições para que modelos ainda mais complexos e semelhantes dos modelos reais possam 
ser desenvolvidos. 
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CORRENTE PERSISTENTE EM ANEL QUÂNTICO DE DNA GENÔMICO VIA MÉTODO 
TIGHT BINDING 

Francisco Ulisses da Cunha Barros, Antonio de Macedo Filho 

Neste trabalho, investigamos a corrente persistente em anéis quânticos de DNA cujas sequências 
são a genômica (Ch22) e a aleatória, por intermédio da manifestação do fluxo Aharonov-Bohm, 
uma consequência topológica do sistema. Nesse contexto, obtemos ainda o espectro de energia 
e a susceptibilidade magnética afim de observar a magnetização dos anéis e da comprovação da 
existência de corrente persistente na molécula da vida. 
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DESENVOLVIMENTO DE KITS DE LABORATÓRIO DE FÍSICA BÁSICA USANDO 
MATERIAIS DE MÉDIO CUSTO 

Ana Vitoria Chaves dos Santos, Gustavo Oliveira de Meira Gusmao 

O presente trabalho traz uma contribuição para os professores que desejam ampliar as noções 
conceituais de seus estudantes. Utilizando por meio de atividade prática com materiais que nem 
sempre são acessíveis para todos, assim é de suma relevância que haja possibilidade de 
construção de materiais de baixo ou médio custo. Dessarte foi desenvolvido um equipamento 
para o experimento de termodinâmica através da construção de um calorímetro com materiais de 
médio custo. 
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ENERGIAS RENOVÁVEIS: UMA ABORDAGEM PRATICA E TEÓRICA DA ENERGIA 
SOLAR E EÓLICA 

Weydilane Andrade dos Santos Abreu, Antonio de Macedo Filho 

Um dos assuntos mais abordados por toda sociedade, em geral, é o grande problema referente à 
degradação do meio ambiente. Portanto, a procura de uma solução por este assunto envolve 
priorizar o uso de energias que tenham características como ser uma energia limpa, renovável e 
que, além disto, possa contribuir também de maneira positiva para a questão energética mundial. 
As fontes renováveis de energia são aquelas em que sua produção é obtida a partir de recursos 
naturais, como por exemplo, o sol, o vento, chuva, marés, energia geotérmica e entre outras. 
Nesse trabalho foi construída uma célula solar utilizando materiais como papelão de tamanho 5 
cm de largura e 5 cm de comprimento, 6 LEDs vermelho de auto brilho transparente de 50 mm, 
dois pedaços de fios de cobre ( com cores diferentes para facilitar na montagem) e um capacitor 
de 10µF por 16 volts. Após a montagem do experimento, foi possível aplicá-lo, onde o mesmo foi 
adicionado a dispositivos de baixa corrente, como por exemplo, calculadora e relógios. Através do 
efeito fotovoltaico (conversão de energia solar em elétrica), foi possível observar o funcionamento 
da calculadora e do relógio. Posteriormente foram feitas medidas de corrente, tensão e potência 
nesta célula solar feito com LEDs. Sendo uma ótima opção didática no ensino de física, pois 
envolve conceitos como efeito fotoelétrico, efeito fotovoltaico, ligações de circuitos elétricos e a 
consciência humanitária de que é necessária uma economia de investimento na área. Esse 
recurso pode estimular e incentivar os alunos, aplicando uma forma prática de visualizar os 
conceitos e a matemática que envolve os conteúdos físicos. Para melhorar a visualização dos 
estudos voltados para a conversão de energia solar em energia elétrica, foi utilizado a célula solar 
fotovoltaica do Laboratório de Física da Universidade Estadual do Piauí –UESPI, campus Piripiri. 
Nela foram feitas medidas das características elétricas como corrente e tensão, a partir das 
informações colhidas foi possível calcular a potência e o rendimento da placa solar em turnos 
opostos. Portanto, esse trabalho tem como grande objetivo despertar a atenção da sociedade em 
geral sobre a utilização de energia renovável, importância de mais investimentos na área, 
demostrar que as vantagens não são apenas econômicas, mas também por serem energias 
inesgotáveis, com utilidades diversas no cotidiano. 
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ESTUDO TEÓRICO DAS PROPRIEDADES ELETRÔNICAS, VIBRACIONAIS E 
ESTRUTURAIS DE CRISTAIS DE TREONINA (THR) VIA FORMALISMO DFT 

Emanuel José Alexandrino dos Santos, Agmael Mendonça Silva 

CONCLUSÃO: O funcional LDA para cálculo das propriedades do cristal de aminoácido de 
treonima (Thr), apresentou variação dos parâmetros de rede em ordem de grandeza de 10-1. A 
estrutura de bandas do cristal presenta gap principal indireto de 4,903 eV na direação X-> Γ), 
característica de um semicondutor de gap largo. Absorção óptica e função dielétrica 
apresentaram comportamento anisotrópico. 

Palavras-chave: Treonina, Dft, Simulação 
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GAMIFICAÇÃO: UMA PROPOSTA SIGNIFICATIVA PARA O ENSINO DE FÍSICA 

Francisca Helena Silva Lima, Janete Batista de Brito 

Na atualidade vivemos numa crescente evolução tecnológica, temos computadores e celulares 
capazes de nos auxiliar das formas mais diversificadas, a internet tornou-se melhor e mais 
acessível, nos possibilitando estarmos conectados à informação e a inovação, e com alunos 
conectados as tecnologias, porém, a sala de aula ainda caminha a passos lentos para as 
novidades mantendo um ensino e aprendizagem mecanizado, preso a reprodução de conteúdo e 
fórmulas. E um grande desafio tanto para o professor quanto para os alunos utilizar todos esses 
recursos e sendo assim o ensino de Física termina em aulas monótonas. Os jogos sempre se 
fizeram presente na cultura da humanidade, elementos novos que construiu a ideia dos games 
com suas jogadas espetaculares, utilizando - se desses recursos surgiu assim a Gamificação que 
tornou - se uma ferramenta de auxílio para o professor na sala de aula. Com base nos conceitos 
da gamificação este trabalho tem o objetivo de propor a construção de um jogo que será utilizado 
como recurso para auxiliar o professor no ensino de Física de maneira lúdica e agradável, que 
estimule o cognitivo do aluno. Usando tais conceitos resultou na construção de um jogo de 
tabuleiro sobre o conteúdo da Eletrostática denominado de “Eletricidade Secreta”. Com o uso do 
jogo “Eletricidade Secreta” notamos a motivação dos alunos ao discutir os conteúdos, bem como 
a participação de todos os envolvidos em conseguir responder e superar os desafios propostos 
de maneira descontraída e envolvente. Ao analisar os resultados dos questionários podemos 
afirmar de que o jogo facilitou a assimilação de conceitos estudados na eletrostática, vale 
ressaltar que este trabalho não se apresenta como uma ferramenta lúdica isolada do uso da 
gamificação para o ensino de Física, mas, sim como parte num processo que possibilite melhoria 
na sala de aula onde aprender brincando torna a aprendizagem mais prazerosa, com isso o jogo 
de tabuleiro “Sociedade Secreta” pode ser utilizados por outros professores de Física para 
também usufruir aplicando no seu dia-a-dia na sala de aula, e diante desse produto apresentado 
sugerir e estimular mais pesquisas que possam ser desenvolvidas em outras áreas do ensino da 
Física. 
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LEGO - LABORATÓRIO DE ESTUDOS, GESTÃO E ORÇAMENTO 

Francisco Stanlr Lopes da Silva, Antonio de Macedo Filho 

LEGO - LABORATÓRIO DE ESTUDOS, GESTÃO E ORÇAMENTO, responsável em 
supervisionar em tempo real a execução do plano de desenvolvimento institucional - PDI da 
UESPI. 

Palavras-chave: Sistema, Gestão, Orçamento 
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PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ELETRÔNICAS DE NANOFLOCOS DE 
DISSULFETO DE MOLIBDÊNIO (MOS2) DOPADOS COM ÓXIDO (III) FÉRRICO 

(FE2O3), UM ESTUDO DFT 

Marcelo Lopes Viana, Agmael Mendonça Silva 

CONCLUSÃO O cristal de MoS2 otimizado com o funcional LDA em sua estrutura de bandas 
apresenta um comportamento semicondutor com gap indireto no valor de 0,987eV na direção de 
Γ a caminho intermediário Γ –K. A melhor contribuição na região do gap do cristal é evidenciada 
pelo orbital d do Mo. O efeito de dopagem do cristal de MoS2 é em reduzir o gap do cristal. 
Vemos que a dopagem de MoS2 (Figura 1, B) apresenta um bandgap direto de 0,075 eV. Vemos 
que melhor contribuição na região do gap do cristal é evidenciada pelo orbital d do Fe. 

Palavras-chave: Molibidenio, Dopagem, Dft 
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PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, ELETRÔNICAS E VIBRACIONAIS DO CRISTAL DE 
SERINA (SER) SOB O FORMALISMO DFT 

Alan Atila Alves Aragao, Agmael Mendonça Silva 

CONCLUSÃO O Cristal de serina (Ser) otimizado com os funcionais LDA e GGA apresentaram 
variação dos parâmetros de rede com ordem de grandeza de 10-2 e 10-1, muito próximo do 
experimental. As estruturas de bandas mostram um gap principal indireto para os dois funcionais, 
porém, em direções não correspondentes. Para o LDA tem-se gap de 4,564 eV na direção Γ→S e 
para o GGA gap de 4,686eV na direçaão X→ Γ 

Palavras-chave: Serina, Dft, Simulação 
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PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, ELETRÔNICAS, ÓPTICAS E VIBRACIONAIS DO 

CRISTAL DE ACETATO BÁSICO DE BERÍLIO (BE₄O(O₂CCH₃)₆) SOB O FORMALISMO 
DFT. 

Elson Martins Souza, Agmael Mendonça Silva 

A célula unitária montada usando código CASTEP teve as posições fracionais fixadas devido a 
incoerência com as ligações com os átomos de hidrogênio na célula otimizada. O cristal 
apresenta bandgaps relativamente pequenos, na ordem de centésimos, tanto via LDA (0,025 eV) 
quanto via GGA (0,037 eV), sendo que apresenta um gap direto via GGA. Também é notório 
informar que há uma grande contribuição do orbital p para a DOS devido aos átomos de carbono 
e oxigênio da estrutura. Tanto na absorção óptica quanto na função dielétrica, percebe-se que os 
resultados são semelhantes, independente da direção escolhida, o que revela uma isotropia. 
Tudo isso sugere aplicações no campo da fotovoltaica, nanodispositivos ópticos e spintrônicos. 

Palavras-chave: Dft, Diamantoides, Oxiacetato de Berílio 
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANO AG2MOO4 POR RAIOS-X E 
ESPECTROSCOPIA RAMAN 

Anna Luisa Aguiar Silva, Gustavo Oliveira de Meira Gusmao 

Na natureza existem diferentes tipos de óxidos inorgânicos que tem atraído um grande interesse 
científico devido serem bastante promissores para a tecnológica no que diz respeito ao vasto 
campo de aplicações. Dentre muitos, os óxidos inorgânicos à base de molibdatos e tungstatos 
constituem uma classe importante de materiais que apresentam várias propriedades, tais como: 
óptica, morfológica, fotocatalítica, bactericida, entre outras . Os molibdatos podem ser obtidos por 
diferentes métodos de síntese modificando o aspecto morfológico. Este detalhe torna o material 
bastante estudado, incluindo o estudo de transições estruturais de fases por meio de, difração de 
raios-X (XRD) e espectroscopia Raman. Neste trabalho foram realizadas sínteses do nano cristais 
de β-Ag2MoO4 pelo método de precipitação, a sua estrutura foi confirmada pela análise de 
Difração de Raios-X e o Refinamento Rietveld. Foi obtido a banda de gap óptico da amostra, 
através dos espectros de Uv-vis para os nano cristais de β-Ag2MoO4 com o intuito de verificar em 
que região o material absorve em seguida foram realizadas medidas de espectroscopia Raman 
para ver os modos vibracionais e por último foram feitas medidas de Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV), permitindo verificar a diferença de morfologia entre o micro e o nano β-
Ag2MoO4. 
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TRANSIÇÃO DE FASE E FENÔMENOS CRÍTICOS DO MODELO PROCESSO 
EPIDÊMICO DIFUSIVO SOBRE A REDE COMPLEXA APOLONIANA 

Diego Gomes da Silva, Antonio de Macedo Filho 

O modelo PED pode ser entendido como uma propagação de uma infecção em uma dada 
população de indivíduos, onde os indivíduos saudáveis e infectados podem propagar-se na rede 
com velocidades iguais ou distintas. O modelo PED foi investigado por meio de técnicas 
computacionais (modelagem computacional). Dessa forma, podermos associar tal sistema às 
redes complexas, proporcionado um melhor entendimento de processos epidêmicos, 
possibilitando uma abordagem mais realística, dado o fato de que as interações entre os 
indivíduos do sistema não acontecem de forma regular.Como resultado temos, portanto, que a 
topologia da rede afeta as propriedades físicas do sistema, tal como: limiar de transição e, por 
conseguintemente, a classe de universalidade. Neste caso, a distribuição de tais interações 
segue um comportamento tipo lei de potência, característico das redes complexas. Em adição, via 
o método da análise de escala de tamanho finito estimamos os expoentes críticos B/v e v. Tais 
resultados são comparados com aqueles presentes na literatura. 
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AS TIRINHAS DA MAFALDA COMO FERRAMENTA PARA ENSINO E 
APRENDIZAGEM DOS CONTEÚDOS DE GEOGRAFIA 

Fernanda da Silva Marques, Maria Luzineide Gomes Paula 

No ensino da Geografia o professor deve utilizar técnicas que são fundamentais no processo de 
ensino-aprendizagem. Apresenta-se neste trabalho as tirinhas como ferramenta didática, uma vez 
que este tipo de leitura faz parte do cotidiano de muitos estudantes. Esta pesquisa tem a intenção 
apresentar tirinhas da Mafalda sobre assuntos geográficos, introduzindo aos professores 
metodologias ativas. Cabe ressaltar que Mafalda é personagem de histórias em quadrinhos 
escritas e desenhadas pelo cartunista Quino. Representa uma menina crítica, preocupada com a 
humanidade, que debate política e vem ao encontro de assuntos geográficos. O objetivo geral da 
pesquisa foi analisar o uso das Tirinhas da Mafalda no ensino aprendizagem de Geografia e 
assim propor essa importante ferramenta nas práticas de ensino, e os objetivos específicos: 
mostrar as dificuldades e as vantagens inerentes com o trabalho das tirinhas em sala de aula; 
realizar um levantamento das tirinhas da Mafalda; discutir sobre as propostas das mensagens da 
Mafalda e associar aos temas Geográficos; utilizar de HQ (Tirinhas) como proposta didática em 
sala de aula proporcionando uma melhor compreensão dos conteúdos de Geografia. Nessa 
perspectiva realizou-se uma revisão dos Parâmetros Curriculares Nacionais quanto ao uso das 
técnicas na área do conhecimento, para logo em seguida realizar os levantamentos de sites com 
os conteúdos da Mafalda. Analisou-se 100 (cem) tirinhas e categorizando em 18 (dezoito) áreas 
da geografia e temas complementares podemos citar: cartografia, geopolítica, meio ambiente, 
pobreza, geomorfologia, conflitos internacionais, dentre outros. Apresentamos os sites que as 
mesmas foram pesquisadas, para facilitar o acesso de mais profissionais e execução em sala de 
aula. Uma vantagem analisada é instigar a criticidade do aluno e a intertextualidade, tornando 
aulas mais dinâmicas. Diante dos resultados, pode-se perceber que as tirinhas em sua maioria 
vêm norteada de assuntos sociais, econômicos e culturais. Pode-se afirmar que os livros 
didáticos de Geografia apresentam poucas ou nenhuma tirinha da Mafalda, assim o professor 
deve inovar. É inegável sua importância no processo educacional. Assim, conclui-se que as 
histórias em quadrinhos devem ser entendidas como uma importante forma de ideias, culturas e 
recortes temporais da humanidade, e que a melhor forma para repassar o conhecimento é propor 
leituras e interpretações de forma critica sendo um professor propositivo e investigativo. 
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ENSINO DE GEOGRAFIA: DESAFIOS NO USO DE HISTÓRIA EMRNQUADRINHO-HQ 
EM SALA DE AULA 

Lucas Ruthenio Farias Machado, Maria Luzineide Gomes Paula 

A pesquisa abordou algumas dificuldades na utilização das histórias em quadrinhos como 
ferramenta metodológica para o ensino de geografia em sala de aula, criando possibilidades de 
melhor ensino e aprendizagem. O trabalho tem como objetivo principal analisar o uso da HQ 
como meio de ensino aprendizagem dos conteúdos de Geografia, evidenciando seus desafios na 
sua aplicabilidade em sala de aula. Trabalhar com as charges, os cartuns e as histórias em 
quadrinhos no contexto escolar, em caráter complementar a linguagem escrita e demais 
linguagens, oferece uma importante possibilidade de armazenar e produzir conhecimento. Para 
isso foi realizada pesquisas bibliográficas com o intuito de encontrar relatos de experiência de 
professores que usam histórias em quadrinhos como recurso didático complementar ao 
aprendizado. Assim como também em periódicos e artigos. Um dos relatos encontrado fala sobre 
a elaboração de Histórias em quadrinho em sala de aula e relata as dificuldades encontradas 
para aplicar a atividade, como o tempo, é necessária mais de uma aula para apresentação e 
aplicação da atividade, o professor também relata os problemas que os alunos tiveram para a 
leitura das HQs, e como as garotas tiveram dificuldade de se relacionar com as histórias por falta 
de representatividade de personagens femininas. Os resultados evidenciaram que o trabalho com 
Histórias em Quadrinhos a partir da sua ludicidade, promove uma ampliação para a aquisição do 
conhecimento, pois as temáticas abordadas promovem a necessidade de buscar diferentes 
formas de conhecimento e por consequência transmiti-lo no contexto escolar. Com isso 
evidencia-se que existem excelentes possibilidades no uso de HQs. Dessa forma, conclui-se, que 
o professor está bem amparado de estratégias e mecanismos que o auxiliem na prática do ensino 
de Geografia, as histórias em quadrinhos, quando bem trabalhadas, na relação professor-aluno 
têm a possibilidade de ‘revolucionar’ o ensino e propor novas discussões no processo do ensino-
aprendizagem. 
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LEVANTAMENTO DAS FONTES DE POLUIÇÃO DO RIO PARNAÍBA NO TRECHO 
URBANO DE TERESINA-PI 

Rodrigo Macedo Lima, Jorge Eduardo de Abreu Paula 

As atividades humanas vêm nos últimos anos degradando bastante a capacidade e a qualidade 
dos recursos hídricos, esses acontecimentos se dão basicamente pelos usos indevidos, o que 
causa dano e perca para a própria sociedade.O Rio Parnaíba, em Teresina,apresenta elementos 
que apontam a degradação na qualidade de suas águas, e isso deve estar associado a práticas 
como as atividades dos lavadores de carros, despejo de esgotos, descarte de resíduos sólidos 
dentre outros. Assim o objetivo desta pesquisa foi fazer levantamento das fontes de poluição do 
rio Parnaíba –no trecho urbano de Teresina, e correlacioná-las com os problemas ambientais 
verificados. Foram, portanto realizadas: fotointerpretação de imagens aéreas e atividades de 
campo para levantamento e análise das fontes de poluição. Foram identificadas quatro tipologias 
de fontes difusas de poluição: esgoto doméstico, lançamento de resíduos sólidos, atividades 
agrícolas e solos e extração mineral. Já as fontes pontuais apresentaram três tipologias gerais: 
currais, lagoas de estabilização e indústrias. Percebeu-se,portanto, que a questão da qualidade 
ambiental das águas do Rio Parnaíba, ainda não recebe sua devida atenção, uma vez que várias 
atividades contribuintes de poluentes chegam até o leito do rio sem haver fiscalização. O Poder 
Público, a iniciativa privada e a população em geral precisam se integrar de modo a evitar a 
degradação da qualidade das águas do rio Parnaíba almejando a preservação da água doce e de 
qualidade para as gerações atual e futura. 
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A INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO NA MORFOLOGIA E ATIVIDADE 
FOTOCATALÍTICA DO AG3PO4 NA DEGRADAÇÃO DO ALARANJADO DE METILA 

(AM) SOB IRRADIAÇÃO DE VIS-LED 

Luís Fernando Guimarães Noleto, Geraldo Eduardo da Luz Júnior 

O fosfato de prata (Ag3PO4) é um semicondutor de ampla visibilidade no campo cientifico, 
possuindo propriedades fotocatalíticas e bactericidas, podendo ser aplicado desde na produção 
de hidrogênio até na decomposição de moléculas orgânicas nocivas. Este óxido foi sintetizado 
pelo método de precipitação usando nitrato de prata e Na2HPO4, e posteriormente foi tratado 
termicamente à 100, 200, 300, 400 e 500°C por 6 horas. Os resultados das morfologias macros 
apontaram uma variação nas cores dos sólidos, saindo de um tom amarelo claro para dourado 
escuro, corroborando com as variações nos espectros de absorção na região do Uv-visível. As 
funções matemáticas de Kubelka-Munk foram usadas para se obter os valores de energia de 
bandgap (EBG) indireto, sendo de 2,34 eV para a amostra em temperatura ambiente (TA) e de 
2,35, 2,09, 2,21, 2,25 e 2,28 eV para 100, 200, 300, 400 e 500 °C, respectivamente. Em adição, 
os espectros raman exibiram uma instabilidade com o aumento da temperatura de tratamento, 
pois na amostra TA observou-se 9 modos relacionados a vibrações e estiramentos dos clusters 
de (PO4), enquanto que no espectro da amostra à 500°C obteve-se apenas 2 modos vibracionais, 
apontando assim para uma diminuição na cristalinidade do Ag3PO4 por meio do surgimento de 
lacunas ou até mesmo uma mudança na fase do material. Desta maneira, pressupõe-se que o 
tratamento térmico provoca alterações estruturais, óticas e morfológicas, que podem melhorar o 
desempenho bactericida e fotocatalítico do fosfato de prata, na inativação e decomposição de 
bactérias, fármacos e corantes orgânicos. 
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ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DOS ÓLEOS DE DENDEZEIRO (ELAEIS GUINEENSIS 
JACQ) PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

Yanna Portela Cavalcante, Francisco Artur e Silva Filho 

O dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq), a palma, é de fundamental importância na conjuntura 
atual, em se tratando de uma alternativa energética para o país na produção de combustível 
biodegradável (biodiesel), e possui baixo impacto ambiental. Objetivou-se avaliar o possível 
potencial do dendê como matéria prima vegetal para a produção de biodiesel, baseando-se nas 
características físico-químicas do óleo. O experimento foi realizado no laboratório de físico-
química da Universidade Estadual do Piauí-UESPI, e no laboratório do Instituto Federal do Piauí-
IFPI, em Parnaíba-PI, na área experimental da Embrapa Meio-Norte, UEP Parnaíba. O óleo foi 
extraído de frutos de da cultivares 2501 cultivada em 80% (T1) e 20% (T4) lâminas de irrigação. A 
extração foi realizada por solvente a quente. Os óleos obtidos foram analisados quanto a sua 
densidade relativa, índice de acidez, índice de saponificação e índice de peróxido. Os 
experimentos em triplicata mostraram uma pequena diferença na produtividade de óleo entre as 
variedades 2501 e 2528 do dendê, na qual a variedade 2501 mostrou um rendimento melhor com 
destaque para o tratamento T1. Na análise do índice de acidez tem-se que o cultivar 2501 
apresentou, para os dois tratamentos T1 e T4, altos índices de acidez o que o prejudica a 
qualidade do óleo. O índice de saponificação do cultivar 2501 apresentou valores elevados, o que 
corroboraram os valores, também elevados, do índice de acidez. As amostras analisadas 
apresentaram índice de saponificação dentro da faixa de 164 a 176 mg KOH/g estabelecida para 
óleo de dendê, quanto maior o índice de saponificação menor será o peso molecular do ácido 
graxo. Quanto ao índice de peróxido, da cultivares 2501, em relação aos tratamentos, observou-
se um alto índice de peróxido para as mostras do tratamento T4 quando comparados ao 
tratamento T1. O índice de peroxido e bom marcador para os estágios iniciais do processo de 
oxidação, pois no início desse processo o valor de peroxido atinge um pico. O óleo dos frutos dos 
cultivares 2501, submetidos ao tratamento (T1)80% apresentaram parâmetros físico-químicos 
melhores que do tratamento (T4)20%, para o processo de transesterificação, de modo geral 
mostraram que o dendê possui potencial na produção de biodiesel. 
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APLICAÇÃO DO [RUCL2(PPH3)3] COMO CATALISADOR EM REAÇÕES DE 
ISOMERIZAÇÃO DE ALCENOS: AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO E SELETIVIDADE. 

Alexandre Diógenes Pereira, Jose Luiz Silva Sa 

Este projeto tem como principal enfoque avaliar a atividade do complexo [RuCl2(PPh3)3] em 
reações de isomerização de alcenos a partir de diferentes alquilbenzenos, observando 
especialmente a conversão do substrato e seletividade dos produtos. Além disso, serão também 
usados de forma a melhorar o processo, aditivos de sais de metais de transição e de estanho. 
Todos os compostos propostos neste projeto são baratos, e os processos de isomerização são 
ferramentas importantes para o desenvolvimento de novas moléculas com aplicação no campo da 
farmacologia e industrial. Devido aos motivos citados acima, propõe-se obter a partir de um 
catalisador barato, encontrar condições ótimas de reação para reações de isomerização de 
olefinas que não foram realizadas com sucesso em processos convencionais já conhecidos na 
literatura. As novas moléculas, a partir de reações seletivas, poderão ser utilizadas nos ramos da 
farmacologia, biologia e na indústria em geral. 
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CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE ARGILA MONTMORILLONITA 
ORGANOFÍLICA DA REGIÃO DE CORRENTE-PI NA REMOÇÃO DE CORANTES EM 

ÁGUAS RESIDUAIS DE UMA INDÚSTRIA TÊXTIL. 

Laila Raila Leal Dias, Beneilde Cabral Moraes 

As argilas são materiais utilizados desde os primórdios na produção de objetos como: tijolos, 
estatuetas e vasos. Atualmente exibem inúmeras aplicações devido as interessantes 
propriedades que apresentam. A modificação superficial das argilas através da organofilização é 
uma área de grande uso industrial, e tem recebido bastante atenção dos pesquisadores, visto que 
por meio dos diversos tipos de modificação é possível obter novos materiais, com as mais 
diversas aplicações, afirmando um desenvolvimento tecnológico e de inovação (MORALES e 
DIAZ,2008). Assim com esta pesquisa buscou-se caracterizar e avaliar a capacidade de adsorção 
da argila montmorillonita organofilica da região do município de Corrente-PI, como alternativa no 
tratamento de corantes em água residuais provenientes das indústrias têxtil. Os resultados 
obtidos permitiram caracterizar seu constituinte principal como sendo o argilomineral 
Montimorillonita, de fórmula geral Mx (Al4-x Mgx)Si8O20 (OH)4, seguindo pela Dolomita, Quartzo, 
Calcita e Plagioclase. Com o processo de ativação térmica realizado nas temperaturas 25º C, 
100º C, 300 º C, 500 º C, 700 º C, 900 º C e 1000 º C foi possível observar a perda de massa, isto 
se deve, em parte ao desprendimento de possíveis impurezas, materiais orgânicos, como 
também de água de interstício da estrutural da argila. A partir da identificação e caracterização 
desse material conclui-se ser possível agora sua aplicação teste para fins de purificação de águas 
residuais em efluentes industriais, bem como contribuir para o desenvolvimento de pesquisas no 
âmbito tecnológico e de inovação para estado do Piauí. 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS CHÁS DE HORTELÃ (MENTHA PIPERITA 
L.) COMERCIALIZADOS EM TERESINA – PIAUÍ 

Layane de Sousa Santana, Valdiléia Teixeira Uchôa 

O chá é uma bebida antiga e bastante apreciada pelo mundo, algumas culturas introduziram o 
momento do chá na sua rotina diária. A hortelã (Mentha piperita L.) é uma das principais ervas 
utilizadas no mundo, por ser uma planta aromática, medicinal e condimentar. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar as características químicas de acidez, pH e sólidos solúveis nos chás de 
hortelã industrializados comercializados na cidade de Teresina – PI. Determinou-se os 
constituintes químicos secundários através da prospecção fitoquímica indicando presença de 
compostos fenólicos, atividades antioxidantes, anti-inflamatório, antibacteriana, com isso, as 
análises apresentaram resultados satisfatórios reconhecendo as diversas propriedades 
terapêuticas na ingestão do chá de hortelã, ajudando nos estudos de fármacos e vários 
segmentos industriais. 

Palavras-chave: Mentha Piperita L., Características Químicas, Prospecção Fitoquímica 
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ESTUDO FITOQUÍMICO DAS PARTES AÉREAS E RAÍZES DE SOLANUM 
PANICULATUM L. 

Anna Karolinne dos Santos Silva, Francisco Artur e Silva Filho 

A prática de utilizar espécies vegetais para obtenção da cura ou amenização de agravos, faz 
parte da história da civilização. Dessa forma, as plantas medicinais são fundamentais fontes no 
desenvolvimento de fitoterápicos, visto que contribuem também para a investigação de princípios 
ativos que atuam em novos fármacos. A família da Solanaceae, compreende às plantas lenhosas, 
nativas ao longo das regiões tropicais, geralmente são arbustos, árvores, com até três metros de 
altura. A Solanum paniculatum L., popularmente conhecida como jurubeba verdadeira, se destaca 
por ser citada, em estudos etnobotânicos, por diferentes populações que relatam algumas 
patologias combatidas pelo uso dessa espécie, o que lhe atribui um enorme potencial como um 
futuro fitoterápico, o que nos levou a realização de um estudo fitoquímico preliminar dessa 
espécie. Objetivou-se fazer o estudo da arte do potencial de atividades biológicas e 
farmacológicas da espécie S. paniculatum, e associá-las à análise preliminar fitoquímica e de 
isolamento de metabolitos secundários da mesma, contribuindo para as possíveis investigações 
das atividades biológicas e farmacológicas da espécie estudada, bem como, a formação de 
recursos humanos na área de Química de Produtos Naturais. O trabalho consiste em uma 
pesquisa explicativa, experimental, e para tanto, foi realizada a coleta e a identificação do material 
botânico, levantamento bibliográfico da espécie estudada, obtenção dos extratos e identificação 
química das classes de metabólitos secundários, através de teste e reações especificas para 
cada classe de metabólitos em uma análise fitoquímica preliminar, também foi realizados 
cromatografia em coluna aberta em sílicagel-60 e eluentes com diferentes de polaridade. A 
análise fitoquímica preliminar evidencia a presença de saponinas, antraquinonas, cumarinas, 
flavonóides, alcalóides e taninos, compostos que segundo a literatura, apresentam potencial par 
uso terapêutico de ação anti-inflamatórias, antifúngicas, antipsoriática, antivirais, antioxidantes à 
antitumoral. O estudo fitoquímico do extrato hexânico das folhas de S. paniculatum resultou no 
isolamento do esteróide estigmast-7,22-dien-3-ol, conhecido também como espinasterol. 

Palavras-chave: Jurubeba, Cromatografia, Metabólitos Secundários 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

QUÍMICA 

INVESTIGAÇÃO DE METAIS PESADOS NAS RAÍZES DO AGUAPÉ (EICHHORNIA 
CRASSIPES), NO PERÍMETRO URBANO DO RIO POTI - TERESINA-PI. 

Eduarda Alves de Oliveira, Marly Lopes de Oliveira 

Em decorrência do desenvolvimento populacional e econômico das grandes metrópoles, vários 
problemas socioeconômicos têm surgido gerando grandes mudanças e alterações no ambiente 
agravando a qualidade de vida da população e influenciando todo um ecossistema. A poluição 
hídrica vem se destacando, devido a importância que os rios têm para com a sociedade, pois nos 
mesmos se destacam atividades como pesca, lazer, comércio, turismo além do abastecimento de 
água (RODRIGUES E LIMA, 2012). Essas atividades ficam comprometidas à medida que a 
qualidade hídrica é alterada, isso em decorrência da poluição, o que é bastante comum nos 
centros urbanos pois são nesses locais que o contingente populacional é maior, e muitas vezes 
esses processos habitacionais são inadequados, ou seja, há ocupação irregular e em área de 
risco, isso gera grande consequências ao meio ambiente, devido ao fato dessa ocupação 
modificar o ambiente de forma destrutiva.\\\\r\\\\n A água, o ar e o solo, passaram a ser 
considerados e analisados como um recurso natural de importância para a manutenção do meio 
ambiente. Nesse sentido, surgiram inúmeros trabalhos buscando estudar, compreender e analisar 
a água, principalmente, quando passam a ser incorporados no sistema industrial (BUSS, 2003). A 
água contaminada representa uma ameaça para os ecossistemas e populações que dela 
depende ou desenvolve alguma atividade e, a sua influência pode alcançar uma distância 
significativa devido à grande capacidade de mobilidade de contaminantes (BUSS, 2003). E o que 
mais preocupa os pesquisadores é a contaminação com metais pesados que podem promover a 
proliferação exagerada da vegetação aquática na água dos rios. rio Poti localizado no município 
de Teresina - PI recebe cargas de agentes contaminantes provenientes de esgotos, de curtumes 
entre outros nos quais contribuem para a intensa proliferação de aguapés nessas águas 
impactando na expansão urbana. \\\\r\\\\n Neste contexto, tornou-se necessário a realização de 
estudos para identificação dos fatores abióticos que mais influenciam na poluição desse 
importante ecossistema para o município e subsídios no enriquecimento de novas alternativas no 
entendimento da interação água-biosfera. 
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PREPARO E CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E FOTOELETROQUÍMICA 
DE\\R\\NELETRODOS POROSOS DE CUWO4 DECORADOS COM NANOPARTÍCULAS 

DE\\R\\NPRATA (AG-NP) 

Luzia Rodrigues dos Santos, Geraldo Eduardo da Luz Júnior 

O Tungstato de Cobre (CuWO4), um semicondutor do tipo-n, tem sido investigado como 
fotocatalisador devido sua capacidade de absorver radiação visível, com energia de band gap 
(Ebg) que varia de 2,2 a 2,45 eV, e excelente estabilidade química em uma ampla faixa de pH. 
\r\nO Tungstato de Cobre tem sido utilizado como material catalítico disperso como suspensão no 
meio reacional, de acordo com a teoria da fotocatálise heterogênea, a atividade do marial pode 
ser limitada pela rápida recombinação do par elétron-buraco fotogerado. Uma estratégia para 
minimizar esse problema consiste em utilizar filmes fotocatalisadores que permitam a aplicação 
de potencial, o que pode retardar a recombinação dos pares elétron-buraco e melhorar a 
eficiência dos processos fotocatalíticos.\r\nO objetivo geral do projeto é investigar as propriedades 
fotoeletroquímicas de eletrodo poroso de CuWO4-Ag(NP) sob radiação policromática, visando 
posterior aplicação na degradação fotoeletrocatalítica de macromoléculas poluentes.\r\nA Síntese 
pelo método de co-precipitação hidrotermal, a suspensão contendo o óxido semicondutor foi 
utilizada para deposição do filme poroso de CuWO4 sobre vidro FTO. O filme de CuWO4 foi 
preparado a partir de uma suspensão coloidal seguindo tratamento térmico a 500 ºC durante 30 
minutos \r\nAs propriedades fotoeletroquímicas do eletrodo poroso de CuWO4 foram investigadas 
em solução aquosa de Na2SO4 0,1 mol L-1, como eletrólito suporte, na ausência de irradiação e 
sob irradiação policromática. \r\nOs filmes de CuWO4 foram sintetizados adequadamente pelo 
método de co-precipitação hidrotermal, e tiveram a sua superfície modificada com nanopartículas 
metálicas de Prata e Platina por fotorredução. Os filmes modificados com nanopartículas 
metálicas mostraram a obtenção do dobro de fotocorrente em comparação com o filme não 
modificado, pois a presença do metal na superfície do semicondutor contribui para o transporte de 
carga e minimiza a recombinação dos elétrons. Os resultados sujerem que os filmes de CuWO4 
modificados podem ser considerados um material promissor para aplicações envolvendo 
conversão de energia solar e fotodegradação de poluentes orgânicos, contribuindo para minimizar 
problemas de saúde e ambientais. 
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PROPRIEDADES ESTRUTURAL, FOTOELETROQUÍMICA E CATALÍTICA DE FILME 
DE TIO2/AG3PO4 NA FOTODEGRADAÇÃO DE CORANTES SOB IRRADIAÇÃO DO 

LED (450 NM) 

Italo Wallace Marques Araujo, Geraldo Eduardo da Luz Júnior 

O presente trabalho visou desenvolver um eletrodo com capacidade de degradar corantes 
efetivamente e de baixo custo e energia. Fabricamos filmes revestidos com nano-TiO2 (pelo 
método hidrotermal Sol/Gel), unido de outro semicondutor Ag3PO4 (por meio de deposição a 
baixa temperatura) e funcionalizado com nanoparticulas de Pt0 em vidro FTO usando o 
procedimento de deposição Doctor-blade e o método de fotoredução para as nanoparticulas Pt0. 
Os filmes foram caracterizados opticamente (Uv-Vis) e eletroquimicamente 
(Potênciostato/Galvanostato), onde comparamos a resposta eletroquímica por meio de 
Voltametrias cíclicas, para os filmes de TiO2, Ag3PO4 e Ag3PO4/TiO2 e Pt/TiO2.Analisando as 
propriedades ópticas e fotoletroquímicas dos filmes de TiO2 funcionalizados com Pt0 os valores 
de EBG para os filmes de TiO2 e Pt/TiO2 foram de 3,5 e 3,25 eV, Já a caracterização eletrônica 
feita voltametria cícica e cronoamperometria para os filmes de TiO2 e para nanopartículas de 
platina modificadas (Pt – TiO2) depositadas pelo método de fotoredução.os resultados obtidos 
para estes filmes de TiO2 e Pt/TiO2 foram 0,8 uA cm-2 e 1,3 uA cm-2 de densidade de 
fotocorrente nas voltametrias onde os demais filmes de Ag3PO4 e Ag3PO4/TiO2 não se foi 
possível obter uma resposta eletroquimica satisfatória. Na cronoamperometria a resposta obtida 
corrobora com o resultado aferido nas voltametrias cíclicas que mostram que a resposta de 
fotocorrente foi 1.6 vezes maior que a resposta do eletrodo de TiO2, para os filmes 
funcionalizados com nnoparticulas de platina Pt0 

Palavras-chave: Nanoparticulas Tio2, , Nanoparticulas Modificadas de Platina Tio2(pt-t, Filmes 
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GÊNERO, RAÇA E INSERÇÃO PROFISSIONAL NAS POLÍCIAS ESTADUAIS 

Monica Karine Rodrigues da Cruz, José da Cruz Bispo de Miranda 

O trabalho analisa o processo de inserção da mulher nas forças de segurança pública estaduais 
no contexto democrático brasileiro, o caso do Piauí (1988 a 2017) para compreender o impacto 
da desigualdade de gênero e racial no trabalho, nas instituições policiais estaduais e na 
sociedade contemporânea. O alcance dessa investigação requer a compreensão da forma de 
inserção das mulheres nas forças de segurança pública; verificar o número de policiais femininas, 
militar e civil, por recorte racial no Piauí; conhecer os períodos de inserção e os cargos/patentes 
iniciais e atuais das policiais nas forças de segurança estaduais por recorte racial e; como se dá a 
integração e o treinamento feminino nas forças de segurança pública estaduais. O engajamento 
com a temática da segurança pública nos fez refletir desde o sistema policial á formação 
profissional dos profissionais deste setor. O alargamento das discussões nos fez compreender 
que os desafios estão em sua forma de selecionar e formar os policiais. Nesta pesquisa, 
destacamos o gênero, a raça como elementos condicionadores do recrutamento da mobilidade 
vertical e horizontal no interior das instituições policiais estaduais. A partir desta problemática 
podemos pensar a situação da mulher, especialmente com seu viés racial, na sociedade 
brasileira. A inserção das mulheres nas polícias no mundo é regida por esse viés de valorização 
da força física e, o seu rompimento tem resultado na ampliação da participação feminina nas 
forças de segurança e em outras áreas de trabalho. Para o enfrentamento deste contexto as 
mulheres precisam construir um antagonismo ao modelo atual da sociedade, uma vez que a 
permanência dos valores vigentes é garantida pela coincidência entre o papel individual e a 
sociedade (BENEDICT, 2013). Neste sentido Calazans (2004) afirma que a limitação de inserção 
das mulheres na polícia brasileira está associada à perspectiva de policiamento e de valores: “No 
Brasil, a filosofia tradicional de policiamento é movida pelo espírito belicoso do Exército Nacional 
e por ideologias machistas, assim, o tratamento para a inserção de mulheres nos quadros das 
polícias dá-se de uma forma muito limitada e com pouca visibilidade” (p. 143). 
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SER FEMININA E NEGRA: ELEMENTOS PERPETRADORES DE VIOLÊNCIA NA 
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA. 

Rebeca Alves da Silva, José da Cruz Bispo de Miranda 

O seguinte artigo trata-se sobre os elementos teóricos que possibilitam a compreensão da 
violência de gênero e raça na sociedade contemporânea. Com objetivo de compreender e explica 
quais são as matizes que perpetuam tais violências. Assim poderemos fomentar criticas a 
respeito de ambos. Os acontecimentos referentes a violência de contra a mulher e negros na 
sociedade contemporânea indicam a existência de elementos que extrapolam a sua condição 
biológica, ideias sobre o que é específico do ser mulher e do ser feminino e, do que que é ser 
negro são construídas e reconstruídas no interior da sociedade patriarcal, capitalista e 
notoriamente racista ( SAFFIOTI, 2004, DAMATTA, 1991). A pesquisa se deu através da ótica 
filosófica de intersercionalidade, as relações de gênero e raça são desveladoras de formas de 
dominação e opressão social baseada numa materialidade da cultura. Assim como, também, foi 
utilizado a abordagem da praxeologia, onde na mesma compatibiliza ideias estruturalistas e 
construtivistas, inicialmente separa as representações do senso comum para demarcar as 
estruturas objetivas, o campo, em seguida, realça a experiencia imediata dos agentes pela noção 
de habitus. No que se refere a segurança publica no Brasil algumas taxa e explicações têm sido 
destacadas. No conjunto das taxas dos homicídios de mulheres em relação ao contexto dos 
demais homicídios pode não ser significativa, contudo, na medida em que se desvela as 
motivações, o homicídio de mulheres passa a ser uma preocupação para a construção de uma 
sociedade igualitária. A compreensão do alcance dos valores envolvidos nos crimes contra a 
mulher, fez surgir a Lei n° 13.104/2015, a qual define como feminicídio todo homicídio de 
mulheres provocado em razão do fato de a vitima ter a condição do sexo feminino. A 
especificidade dos crimes de homicídios contra a mulher reconhecida pela motivação de sua 
condição de ser feminina torna-o um ato semelhante ao crime de ódio e, por essa razão são 
levantadas questões que possam ser respondidas quanto a origem e consolidação desse ódio em 
favor da condição de ser mulher na sociedade contemporânea. 
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A EFETIVAÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO NO PÓS-CONSTITUIÇÃO 
DE 1988: UM ESTUDO ANALÍTICO SOBRE OS AVANÇOS E RETROCESSOS NA 

DEMOCRACIA BRASILEIRA. 

Filipe Soriano Alvares Rocha, Roberto Alvares Rocha 

Após a Constituição Federal de 1988, inaugura-se no contexto político brasileiro o Estado 
Democrático de Direito ancorado nos princípios fundamentais da soberania, da cidadania, da 
dignidade da pessoa humana, da livre iniciativa, e do pluralismo político, contrapondo-se ao 
autoritarismo estatal vigente no país nos regimes ditatoriais, marcado pela forte centralização do 
poder na esfera federal e a exclusão da sociedade civil do exercício da cidadania. A Constituição 
de 1988 apresenta, com efeito, uma nova configuração da gestão das políticas públicas, 
instituindo novos mecanismos nos processos de tomada de decisões, o que faz emergir um 
regime de ação pública descentralizada, no qual são criadas formas inovadoras de interação 
entre governo e sociedade, através de canais e estratégias de participação social. É, aliás, a 
instituição dessas novas formas de interação que sinaliza a emergência de novos padrões de 
governo, baseados na gestão democrática, centrada em três eixos fundamentais, como “a maior 
responsabilidade dos governos em relação às políticas sociais e às demandas dos seus 
cidadãos; o reconhecimento dos direitos sociais; e a abertura de espaços públicos para a ampla 
participação cívica da sociedade” (SANTOS JÚNIOR, 2001, p. 228). Vale ressaltar, entretanto, 
que o simples fato de existir na Constituição Federal e nas diversas legislações, a exigência da 
implementação da descentralização e municipalização das políticas públicas e a 
institucionalização de instâncias deliberativas e de controle social nos processos decisórios, não é 
condição suficiente para a garantia da democratização da gestão pública. É necessário que esse 
mecanismo constitucional seja acompanhado de uma mudança na cultura política brasileira, 
capaz de redefinir e alterar as relações entre Estado e sociedade. Em se tratando da experiência 
de novas formas de participação no contexto brasileiro, os Conselhos Gestores e Fóruns 
Deliberativos constituem-se em exemplos nesse sentido. 
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A CONSTRUÇÃO DOS SABERES: UMA ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR DO 
CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

Naiara Alves Sena Barros, Dalva Stella Ferreira Dantas 

Esta pesquisa tem como titulo “A Construção Dos Saberes: Uma Análise Da Matriz Curricular Do 
Curso De Ciências Sociais Da Universidade Estadual Do Piauí’’. Tratou-se nessa pesquisa sobre 
a importância de como os saberes vem sendo reproduzidos as principais disciplinas (sociologia, 
antropologia e ciência política) constituintes da matriz curricular do Curso de Ciências Sociais, 
ofertados na Universidade Estadual do Piauí no campus Poeta Torquato Neto, com o intuito de 
perceber como essas disciplinas tem sido relevantes para formação acadêmica dos discentes do 
curso de Licenciatura Plena Ciências Sociais. 
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A EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO NA REDE ESTADUAL DO PIAUÍ ENTRE 2003 A 
2018: TENSÕES E PERSPECTIVAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO BÁSICA 

PÚBLICA, GRATUITA, UNIVERSAL, LAICA E DE QUALIDADE SOCIALMENTE 
REFERENCIADA 

Lucielle da Silva Oliveira, Adriana e Silva Sousa 

A pesquisa tem como temática central a expansão do ensino médio na rede estadual de ensino 
do Piauí: tensões e perspectivas na construção de uma educação básica pública, gratuita, 
universal, laica e de qualidade socialmente referenciada. Dessa maneira, o objetivo central é 
analisar a expansão do ensino médio na rede estadual do Piauí entre 2003 e 2018. Nesse 
sentido, traçamos como objetivos específicos: Perceber as principais características da expansão 
do ensino médio na rede estadual do Piauí no período de 2003 a 2018, identificar os principais 
programas e projetos implantados no ensino médio na referida rede de ensino entre 2003 e 2018, 
e seus desdobramentos na oferta dessa etapa de ensino; e analisar os principais marcos 
regulatórios que estabeleceram diretrizes para organização, estrutura e funcionamento do ensino 
médio no período aqui analisado. Para compreender a expansão do ensino médio na rede 
estadual do Piauí, foi necessário, primeiramente, buscar perceber a posição do ensino médio no 
Brasil. Para isso, demonstramos qual foi o percentual de expansão do ensino médio na rede 
estadual; investigamos principais programas e projetos implantados no período analisado, 
produzimos um banco de dados acerca do ensino médio no estado, e publicamos o estado da 
arte em torno da temática em questão. Por conseguinte, encontramos os seguintes resultados: O 
ensino médio tem grande importância na construção social, econômica e cultural do Brasil e do 
estado do Piauí, no entanto, é marcado pelas desigualdades educacionais e econômicas que 
prejudicam o futuro de muitos jovens e adultos, sem contar com vários desafios que rodeiam o 
ensino médio regular/propedêutico; e a expansão do ensino médio no estado do Piauí, é 
caracterizado por grandes avanços, possibilitando a oferta dessa etapa para muitos jovens e 
adultos piauienses. 
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A PERGUNTA COMO INSTRUMENTO PARA OBTENÇÃO DE CONHECIMENTOS: O 
“NÃO INDAGAR” AFETA O PROCESSO DE APRENDIZAGEM? 

Maria Clara Soares Silva, Antonio Francisco Lopes Dias 

Esta investigação, de natureza qualitativa, com enfoque básico e de caráter bibliográfico, tem por 
finalidade apresentar o resultado da pesquisa PIBIC, sobre a importância da pergunta no 
processo de ensino-aprendizagem, tendo como base teórica, para sustentar as ideias que foram 
desenvolvidas, durante a investigação, Paulo Freire, Antonio Faundez e Marco Antonio Lorieri. 
Nesse sentido, será defendida a ideia que Paulo Freire concebe no livro Por Uma Pedagogia da 
Pergunta, ao afirmar que todo conhecimento começa pela pergunta. Ou seja, para que o individuo 
possa conhecer algo, é necessária a existência da raiz da Filosofia: a dúvida, a pergunta, o 
indagar. Assim, para que o conhecimento possa existir e ser aprofundado, é necessário que 
alguém duvide e se pergunte sobre as coisas. Logo, será defendida a ideia de que uma educação 
deva ser libertadora e que instigue o aluno a observar mais e a perguntar, para que busque por 
mais saberes, ser protagonista na construção do próprio conhecimento e contribuir, a partir da 
sua curiosidade, no processo de ensino-aprendizagem, no desenvolvimento de pesquisas, que 
possam ajudar no avanço da educação e nas demais áreas. 
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A TEORIA DE VIGOTSKI SOBRE O BRINCAR E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Lenyer Ferreira dos Santos, Fabrícia Pereira Teles 

O objetivo deste pôster é apresentar os resultados de uma pesquisa vinculada ao Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (PIBIC) da 
Universidade Estadual do Piauí (UESPI), 2018 – 2019, envolvendo o tema Brincar. A investigação 
teve a intenção de conhecer as ideias defendidas por Lev Seminovich Vigotski acerca do papel do 
brincar no processo de aprendizagem-desenvolvimento infantil. Quanto aos procedimentos 
metodológicos a pesquisa foi do tipo bibliográfica e exploratória por buscar compreender a 
relação entre brincadeira, aprendizagem-desenvolvimento. Dentre o material de aprofundamento 
do estudo bibliográfico estiveram os livros: Formação Social da Mente; Imaginação e Criação na 
Infância e, Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. A pesquisa revela que o brincar é uma 
atividade central para desenvolvimento infantil, visto que, por meio das brincadeiras, a criança vai 
adquirindo habilidades e competências necessárias para vida em sociedade. Assim a teoria 
vigotskiana discute e defende a atividade de brincar na infância e mostra o quanto isso tem 
influência, por exemplo, no aspecto psíquico-social da criança. Os estudos e descobertas com a 
pesquisa mostraram que Vigotski e seus seguidores, discutem o brincar vinculando-o à relação 
de desenvolvimento infantil de forma potencial e integrada, numa dimensão de totalidade. 
Conclui-se que os estudos contribuíram para debates sobre o tema brincar no Curso de 
Pedagogia da UESPI- Parnaíba e em eventos científicos, contudo, ainda de forma incipiente, 
merecendo continuação das discussões. 
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A VISIBILIDADE DA MULHER NO CONTEXTO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

Yasmin Inácio Ferreira da Paz, Dalva Stella Ferreira Dantas 

Visibilidade de acordo com o dicionário online de português significa “caráter, condição, atributo 
do que é ou pode ser visível, ser percebido pelo sentido da vista. [...] condição de ser 
efetivamente percebido, conhecido.” (2019) Para essa pesquisa tentou-se analisar para além da 
presença da mulher no ensino superior, fato esse narrado na história como algo quase 
despercebido, mas, esse estudo buscou possibilitar o reconhecimento do processo de inserção 
das mulheres no ensino superior brasileiro, através de uma perspectiva feminina em conhecer e 
escrever sobre como as mulheres lutaram e conseguiram o direito a educação. Para isso, 
buscou-se trabalhar a reflexão acerca da relação mulher e educação, bem como as conquista e 
dificuldades que marcaram esse período, empregou-se como material de pesquisa, 
principalmente produções cientificas feitas por mulheres no decorrer da história, na tentativa de 
permitir que essas indagações apresentem e destaque em seu corpo textual, os dados 
qualitativos. Uma vez que esses textos e o estudo de gênero foram essenciais para a 
investigação e fomentação dessa pesquisa. 
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AS BASES TEÓRICAS DO BRINCAR NOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

Gislane Thamires Coutinho de Moraes, Fabrícia Pereira Teles 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os dados finais de um estudo acerca das principais 
bases teóricas que orientam as pesquisas, com o tema brincar, nos Trabalhos de Conclusão do 
Curso de Pedagogia UESPI-Parnaíba. A pesquisa está vinculada ao Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação a Pesquisa/PIBIC/UESPI 2018-2019. O objetivo foi investigar quais as 
principais teorias, para discussão do tema brincar, vem sendo utilizadas por acadêmicos de 
Pedagogia nos TCCs da Universidade Federal do Piauí, Centro Universitário Mauricio de Nassau 
e a Universidade Estadual do Piauí. A investigação de cunho quanti-qualitativa teve como 
procedimentos, a pesquisa bibliográfica, de campo e documental. No caso, desta pesquisa, a 
documentação envolveu, basicamente, a pesquisa em Monografias de acadêmicos egressos do 
curso de Pedagogia da cidade de Parnaíba-PI. Os resultados, considerando o recorte temporal de 
2013-2018, revelam que o apoio de fundamentação central nos trabalhos de TCCs, quando se 
trata do tema brincar, são os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil (1998), ou 
seja, numa linha que compreende o brincar como algo espontâneo e natural. Os dados apontam, 
ainda, a inexistência de discussão apoiada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
Infantil (2010) e certa aglutinação de correntes teóricas contrárias, a exemplo, a abordagem 
Piagetiana ligada ao quadro Vigotskiano. Espera-se que a realização desta pesquisa e as 
discussões advindas, a partir dela, contribuam para que acadêmicos de Pedagogia e profissionais 
da educação, de Parnaíba-PI e região, reflitam criticamente acercadas principais influências 
teóricas recebidas, quando se trata do tema brincar. 
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CURRÍCULOS DE ESCOLAS DO CAMPO E EXIGÊNCIAS DA BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR (BNCC) 

Gleiciane Alves Santos, Lucineide Barros Medeiros 

O objetivo geral do trabalho foi analisar as aproximações e distanciamentos existentes entre a 
proposta de organização do currículo, a partir das diretrizes da Educação do Campo e as 
orientações contidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tendo em vista as 
especificidades da escola do campo. A construção metodológica tomou com base os 
documentos: Guia de Implementação da BNCC, do Ministério da Educação (MEC) e duas 
Resoluções do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) a de nº 
1, de 3 de abril de 2002 e a de nº 2 de 28 de abril de 2008, referentes às Diretrizes Operacionais 
para a Educação Básica nas Escolas do Campo. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do 
Ensino Médio foi instituída na Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno 
(CNE/CP) nº 4 de 17 de dezembro de 2018, devendo ser implantada ao longo do ano de 2019 e 
implementada a partir de 2020 e em relação à educação escolar para/do meio rural se situa no 
contexto de tensões provocadas por dois paradigmas: o Paradigma da Questão Agrária (PQA) e 
o Paradigma do Capitalismo Agrário (PCA), relacionados à emancipação dos camponeses e do 
campo e à integração à lógica do capital, respectivamente; sendo que o ultimo paradigma guarda 
sintonia com a pedagogia das competências, que desvincula teoria e prática, sujeitos e realidade 
histórica e formação para o trabalho e para a cidadania. Concluímos que as diretrizes, apesar de 
não terem como centralidade a questão do currículo, apresentam indicações para o mesmo, 
propondo medidas operativas para superação da oferta insuficiente, relacionada à carência de 
escolas e de professores; transporte escolar; financiamento inadequado; infraestrutura precária 
dos prédios existentes; analfabetismo, dentre outros aspectos, que indicam, por si, a necessidade 
de uma organização pedagógica e curricular que contemple tais dimensões; porém a organização 
curricular comum remete ao risco da padronização do ensino, negligenciando essas 
especificidades e abrindo caminhos para o agravamento do êxodo rural juvenil, bem como para a 
atuação de empresas privadas vinculadas ao ramo da educação profissional na oferta de cursos 
aligeirados, desconectados dos objetivos de formação integral, respondendo à demandas de 
produção de mão de obra barata e de baixa qualificação para agronegógico e de outros 
empreendimentos mercantis do meio rural. 
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DEPRESSÃO EM UNIVERSITÁRIOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO: REVISÃO 
INTEGRATIVA 

Raquel Barbosa Carioca, Maria Andreia Bezerra Marques 

O presente trabalho trata sobre a depressão em universitários dos cursos de graduação, a 
temática é relevante, pois a depressão é o transtorno mais estudado e falado na atualidade, 
sendo uma condição relativamente comum, de curso crônico e recorrente, que pode afetar as 
dimensões afetivoemocionais, cognitivas, físicas e sociais. O objetivo geral foi identificar o 
conhecimento produzido e publicado na literatura nacional relacionado aos fatores 
significativamente associados à sintomatologia depressiva em universitários dos cursos de 
graduação. Os objetivos específicos foram identificar a produção científica acerca dos fatores 
significativamente associados à sintomatologia depressiva em universitários dos cursos de 
graduação e discutir como os fatores significativamente associados à sintomatologia depressiva 
se apresentam em termos de riscos ou de proteção à saúde mental dos universitários dos cursos 
de graduação. Quanto a metodologia utilizada, esta pesquisa foi desenvolvida por meio de uma 
revisão de literatura integrativa, a qual identificou o tema depressão em universitários dos cursos 
de graduação e utilizou a seguinte pergunta central: Como os fatores significativamente 
associados à sintomatologia depressiva se apresentam em termos de riscos ou de proteção à 
saúde mental dos universitários dos cursos de graduação? Para a busca dos dados foram 
utilizadas as seguintes bases de dados: Literatura LatinoAmericana em Ciências da Saúde 
(Lilacs) e Scientific Electronic Library Online – SciELO, das quais foram selecionados e 
analisados na íntegra, dezessete artigos científicos sobre a temática. Os resultados desta 
pesquisa apontam que dentre os fatores que podem desencadear a depressão em universitários 
dos cursos de graduação, estão: Sexo Feminino; Estresse no trabalho; Crenças Irracionais; 
Suporte Familiar fragilizado; Habilidades Sociais deficitárias; Uso excessivo de internet; Baixa 
motivação para viver; Familiares depressivos e Insegurança quanto ao mercado de trabalho. 
Verifica-se que os universitários ao longo de sua jornada acadêmica vivenciam mudanças 
biológicas, psicológicas e sociais, que muitas vezes proporcionam o contato com aspectos 
estressores, que poderão se configurar como fatores significativamente associados à 
sintomatologia depressiva em termos de riscos ou de proteção à saúde mental. Constatou-se que 
esta pesquisa poderá contribuir para melhoria da atenção ofertada aos universitários que 
apresentam a sintomatologia depressiva. 
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DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM E SOCIOAFETIVO DE CRIANÇAS COM 
MICROCEFALIA RELACIONADA AO ZIKA VÍRUS: INFLUÊNCIAS NA INCLUSÃO 

ESCOLAR 

Ana Maria Alves Reis, Maria Andreia Bezerra Marques 

O presente trabalho aborda sobre o desenvolvimento da linguagem e socioafetivo de crianças 
com microcefalia relacionadas ao zika vírus e suas influencias na inclusão escolar, visto que, as 
crianças acometidas pela síndrome congênita do zika vírus sofrem alterações no 
desenvolvimento neuropsicomotor, afetando a linguagem, motor, interação pessoal-social, 
cognitivo, etc. O objetivo deste trabalho é entender como o desenvolvimento da linguagem e 
socioafetivo de crianças com microcefalia relacionada ao Zika vírus influencia seu processo de 
inclusão escolar; averiguando o desenvolvimento das habilidades de linguagem e pessoal-sociais 
de crianças com a síndrome do Zika, bem como ainda, analisar o vínculo entre mães e crianças 
com microcefalia relacionada ao vírus em questão, identificando na literatura conhecimentos 
sobre como alterações no desenvolvimento da linguagem e socioafetivo influencia a inclusão 
escolar de crianças com alterações no desenvolvimento neuropsicomotor. Para tanto, foi 
desenvolvida uma pesquisa de corte transversal, descritiva, exploratória e de abordagem 
metodológica quantitativa e qualitativa. Os dados foram coletados no Centro Integrado de 
Reabilitação (CEIR), localizado na Avenida Higino Cunha, nº 1515, Bairro Ilhotas, em Teresina-PI. 
Participaram da amostra 19 mães de crianças atendidas no CEIR. Instrumentos utilizados: Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, Questionário Sociodemográfico, Teste de Triagem 
de Desenvolvimento de Denver II (TTDD II), Protocolo de Avaliação do Vínculo Mãe-filho. A 
análise dos dados foi realizada por meio do programa SPSS for Windows 20.0, sendo feito a 
comparação das médias dos escores. Em virtude do que foi mencionado, considerou-se relevante 
abordar sobre essa temática, visto que, o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças com 
microcefalia causada por zika vírus, sofrem alterações nos aspectos cognitivo, linguístico, 
psicomotor, pessoal-social, dentre outros e estas alterações acabam por influenciar no contexto 
educacional. Com os resultados dessa pesquisa espera-se contribuir com conhecimentos para a 
formação do professor, como também para somar e ampliar sobre essa temática no contexto 
educacional, visto que, existe pouca literatura nesse sentido. 
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ESPAÇOS E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO: DINÂMICAS DE 
MATEARIALIZAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Thalia Bezerra da Silva, Raimunda Maria da Cunha Ribeiro 

Os espaços e os mecanismos de participação são caminhos para a materialização da 
participação no âmbito da gestão democrática. O presente trabalho tem por objetivos: 
compreender, sob o ponto de vista das leis de criação dos sistemas municipais de ensino do 
Estado do Piauí, as dinâmicas de materialização da gestão democrática do ensino público através 
dos espaços e mecanismos de participação; identificar a cronologia da institucionalização dos 
sistemas municipais de ensino do Piauí; identificar, na legislação, os espaços e mecanismos de 
participação no contexto da gestão democrática do ensino público; estabelecer as correlações 
entre os princípios da gestão democrática e os espaços e mecanismos de participação na gestão 
democrática do ensino público. A metodologia adotada é a abordagem qualitativa e quantitativa, 
com base na análise documental, tendo como objeto o conjunto de 97 Leis de institucionalização 
dos sistemas de ensino no estado do Piauí. O estudo aponta que atualmente 97 são autônomos 
(43,3%) do total de municípios (224). Os Municípios sem sistema estão mais vinculados ao 
Seduc, esses por sua vez não possuem Conselho Municipal de Educação um dos principais 
espaços e mecanismos de participação. 
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O ACOLHIMENTO ACADÊMICO: UM PASSO INICIAL PARA UM MELHOR 
DESEMPENHO DO EDUCANDO? 

Warlen Ranniery Araujo Cruz, Antonio Francisco Lopes Dias 

Acolhimento acadêmico é, em sua prática, e maioria das vezes, tratada como uma prática de 
recepção aos recém-chegados. Entretanto, acolher é uma prática além deste ato de recepção, 
onde a inclusão e reflexão das partes deve se fazer presente, pois há uma relação de interesse 
dentre estas partes. Essa relação trabalhada, onde ultrapassa o sentido de inclusão e se produz 
uma comunicação, pode influenciar na melhoria do desempenho do aluno. 
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PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA NAS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA E A BASE 
NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) 

Tânia Karinny Pereira Pires, Lucineide Barros Medeiros 

O trabalho teve como objetivo geral analisar possíveis impactos causados pelas orientações 
contidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em relação às modificações a serem 
adotadas, visando a sua implementação nas Escolas Família Agrícola (EFAs) de Ensino Médio do 
Piauí. Trata-se de uma pesquisa de base documental, considerando principalmente dois 
documentos: o Guia de Implementação da BNCC, do Ministério da Educação e propostas 
curriculares das EFAS, vinculadas à Associação das Escolas Família Agrícola do Piauí (AEFAPI). 
A Pedagogia Alternância se desenvolveu a partir da segunda guerra mundial, na França e chegou 
ao Brasil no final da década de 60, introduzida no interior do estado do Espírito Santo sob a 
influencia italiana, “tendo como referência direta a Maison Familiale Italiana de Castelo Franco 
Vêneto” (SILVA, 2003. p.61). Em 1986, se deu o inicio das experiências de EFAs no Piauí. A 
participação dos pais e da comunidade é uma das principais características das EFAs, desde o 
início, juntamente com a alternância. De acordo com Constituição Federal de 1988, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n. 9394/96) e o Plano Nacional de Educação (Lei 
13.005/2014) foi instituída a “base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do Ensino Fundamental e 
Médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local”. A Lei 13.415/2017 instituiu a Política 
de Fomento à implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, a partir de 
experiências piloto, a serem realizadas com repasse de recursos do MEC para os estados, 
financiados pelo Banco Mundial; a construção do Plano de Acompanhamento, visando a 
flexibilização curricular, a cargo das secretarias de educação dos estados e a construção da 
Proposta de flexibilização curricular a ser feita pelas escolas. Concluímos que, em caso de 
atendimento à orientação da BNCC, haverá uma perda de horas, se compararmos à realidade 
praticada atualmente no processo de formação das EFAs, o que deverá provocar impacto direto 
na dinâmica da alternância e na organização da formação integrada; verificou-se, ainda, que a 
relação estabelecida a partir do apoio financeiro da Secretaria de Educação do Piauí (SEDUC/PI), 
às escolas, cria exigências para que as mesmas façam adequações curriculares, em atendimento 
às orientações do MEC, embora o resultado do trabalho que realizem indique um qualidade 
satisfatória da formação. 
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PERCURSOS DA DISCIPLINA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: CAMINHOS E 
PERSPECTIVAS 

Maria Laisa Cerqueira dos Santos, Ana Gabriela Nunes Fernandes 

Esta pesquisa está inserida na área da Educação, ao investigar o percurso histórico da disciplina 
Psicologia, que é um dos Fundamentos da Educação, no curso de Pedagogia na Universidade 
Estadual do Piauí, buscando analisar o percurso histórico da referida disciplina, as mudanças 
ocorridas em sua ementa, a partir das reformulações curriculares, a fim de compreender e discutir 
acerca das perspectivas de formação que a mesma objetiva em sua proposta, ao integralizar na 
organização dos seus conteúdos, conceitos que revelam aspectos políticos, sociais, econômicos 
que visam subsidiar o professor para sua prática pedagógica. A disciplina que pesquisamos tem 
seu surgimento ancorado na existência de deliberado reconhecimento da Psicologia como área 
de conhecimento e de saberes capazes de compreender os processos educativos em sua 
dimensão psicológica para isso, realizamos um levantamento histórico da disciplina de Psicologia, 
avaliando suas transformações no contexto sócio-histórico. Esta pesquisa tem como objetiva 
Investigar o percurso histórico da disciplina Psicologia da Educação, no curso de licenciatura 
plena em Pedagogia em um campus da Universidade Estadual do Piauí, buscando desvelar a(s) 
perspectiva(s) de formação que a constituem e por tratar-se de pesquisa documental, realizamos 
a leitura e discussão dos materiais teóricos necessários para realização da pesquisa, que 
consiste na análise dos dados contidos nos documentos. Analisamos os PPCs de 1997-2003, 
2004-2005 e 2004-2009 e o vigente desde 2013, nas análises observamos que alguns conteúdos 
foram retirados e outros são recorrentes dentro do texto das ementas das disciplinas, 
evidenciando a importância de tais conteúdos na formação docente e que foi mantido no currículo 
e os conteúdos que foram retirados das ementas ao longo desses anos, resultam em mudanças 
no modelo de formação de professores. Com isso, constatamos que as ementas das disciplinas 
de Psicologia são bastante sólidas e importantes para o processo de formação do pedagogo. 
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POLÍTICA EDUCACIONAL NO CONTEXTO PIAUIENSE: FUNDEB E O PISO 
SALARIAL DOS PROFESSORES 

Gerlândia Amorim da Silva, Isabel Cristina da Silva Fontineles 

Introdução O processo de discussão da Política Educacional no contexto Piauiense: Fundeb e o 
Piso Salarial dos Professores, Teresina- PI, traz uma nova forma de compreender as realidades 
que vêm se caracterizando com o tempo, o recorte temporal deste relatório final está direcionado 
pela necessidade de caracterizar a atual configuração da política salarial para os professores da 
Educação Básica aplicado a capital do Piauí, Teresina por meio das políticas de fundo em que 
destacamos o FUNDEF e FUNDEB (ALVES, PINTO, 2011). Ainda como condição de estudo, foi 
preciso delimitar e construir um recorte temporal, onde a escolha foi de 2016 - 2018. Objetivo 
Visando responder o questionamento elaborou-se o seguinte objetivo geral no que tange: analisar 
aos efeitos direto e indiretos da Política de Financiamento do Fundeb e da Lei do Piso nos anos 
de 2016 – 2018 na Rede Municipal de Ensino em Teresina e na Rede Estadual de Ensino do 
Piauí. Metodologia A princípio, foi realizado o levantamento e estudo da bibliografia local e 
nacional do referido objeto de pesquisa a “Política Educacional no contexto Piauiense: Fundeb e 
Piso Salarial dos Professores” envolvendo perspectivas plano de carreira e política de valorização 
concretizada nos sistemas estadual e municipal da educação. Com isso pretendeu fazer um 
levantamento do referencial teórico garantindo a compreensão do contexto político educacional 
do Brasil e Piauí. Conclusão Na Rede Municipal de Ensino de Teresina, considerando o professor 
com regime de 40h semanal se tratando em relação ao vencimento, mudança de Classe e nível 
os professores são valorizados. Neste trabalho, foi realizado uma observação sobre do Fundeb 
na remuneração dos professores no Munícipio de Teresina que como efeito direto foi o 
crescimento salarial e na Rede Estadual do Piauí percebeu que durante este período pagou 
reajuste salarial parcelado e valor piso salarial foi acima do valor estabelecido nacionalmente, 
isso ocorre porque a Regência está no vencimento, mas não trouxe um aumento significativo. 
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POSITIVIDADE E PERSPECTIVAS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
EM RELAÇÃO À INCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA 

RELACIONADA AO ZIKA VÍRUS. 

Juliana da Silva Santos, Maria Andreia Bezerra Marques 

Objetivo: Analisar a relação entre positividade dos professores da educação infantil e suas 
perspectivas em relação à inclusão escolar de crianças com microcefalia relacionada ao Vírus 
Zika. Método: Realizou-se um estudo qualitativo e quantitativo, realizado com 30 professores da 
educação infantil da rede pública de ensino do município de Teresina-PI, os dados foram 
coletados a partir da análise de questionário, e Escala de Positividade (EP). Resultados: Alguns 
professores manifestaram dificuldade em responder perguntas da entrevista justificando não 
possuir conhecimento sobre o assunto, a maioria alegou não receber capacitação ou informação 
de nenhuma órgão da saúde ou educação sobre o tema, relatam sentir insegurança com relação 
ao processo de inclusão das crianças, pois que não tem recursos nem estrutura para realizar um 
trabalho educacional de qualidade. Conclusões: Em suas falas os professores manifestaram 
insegurança e medo com relação ao futuro, não expressam expectativas positivas em relação a 
inclusão das crianças com microcefalia atrelada ao Zika Vírus, pois os mesmo não tem recebido 
informações sobre o assunto, nem sentem-se capacitados para lidar cotidianamente com essas 
crianças em salas de aula, e encaram esse processo como desafiador, todos os participantes 
enfatizaram a falta de estrutura das escolas como um dos maiores desafios para a realização 
desse processo. 
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TESSITURAS DOS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO 

Gledson Batista de Castro, Raimunda Maria da Cunha Ribeiro 

O princípio da gestão democrática do ensino público, está associado à perspectiva de 
democratização das relações entre os diferentes sujeitos do contexto educacional, tomando por 
base o sistema de ensino e a rede de escolas públicas. Este estudo está vinculado à Rede Mapa, 
uma pesquisa em rede, da qual pertencem os Estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Rio de Janeiro, Maranhão, Tocantins, Ceará e Piauí, a qual tem por objetivo analisar o 
quadro normativo e as condições político-institucionais relativos às tessituras dos princípios da 
gestão democrática do ensino público no âmbito dos sistemas municipais de ensino nos 
respectivos estados. Partindo desse contexto tomamos como objetivo geral: caracterizar, a partir 
do levantamento das leis que criam os sistemas municipais de ensino e das leis que criam os 
conselhos municipais de educação em municípios autônomos do Piauí, o quadro com números 
das respectivas leis. E os objetivos específicos: conhecer, em linhas gerais, as características 
econômicas e populacionais dos municípios com sistema de ensino do Piauí, justapostos por 
mesorregiões; estabelecer como categorias de analise: participação, autonomia e transparência, 
para assim compreender as tessituras dos princípios da gestão democrática; estabelecer as 
correlações entre os princípios da gestão democrática do ensino público e as respectivas 
categorias de análise. A pesquisa adotou como abordagem metodológica as dimensões 
quantitativa e qualitativa. A técnica de coleta de dados foi à análise documental, tendo como base 
o conjunto de 97 leis de criação dos sistemas municipais de ensino no Piauí, do ano 2000 a 2018. 
A gestão democrática do ensino tem como fundamento nos mostrar como funciona o princípio da 
gestão democrática do ensino. 
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UM ESTUDO SOBRE A CAPACIDADE DE RESILIÊNCIA DOS DISCENTES DOS 
CURSOS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ. 

Anderson Sousa dos Reis, Dalva Stella Ferreira Dantas 

O ser humano passa por inúmeras fases durante a vida, em todas essas fases é esperado que se 
exerçam determinadas ações, cada ação visa instruir o homem a ter o sucesso esperado pela 
sociedade, mas até que ponto isso pode prejudicar na formação de um indivíduo? Todo sujeito é 
ímpar, cada um possui sua individualidade, a ideia de criar padrões que impõe limites é algo que 
pode ser considerado massacrante, afinal, ao invés da sociedade está criando seres pensantes, 
cria-se apenas um exército de robôs, abandonando todas as peculiaridades que as pessoas 
carregam consigo. É esperado que sejamos os melhores em tudo, os melhores na escola, 
aqueles que passam de primeira no curso superior mais concorrido, que consigamos o melhor 
emprego, e além do fato de ter que termos uma vida profissional brilhante, também devemos ter 
uma vida pessoal bem resolvida, sempre felizes e dispostos a ajudar. A partir do momento que 
cedemos a essas pressões sociais pré-definidas começamos a agir da maneira mais egoísta 
possível, abandonando nossa própria essência em prol da essência dos outros. 
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A ÁFRICA COMO CONCEITO: ANÁLISE DO LIVRO NA CASA DE MEU PAI, DE 
KWAME APPIAH. 

Levinsky Alves de Sousa, Francisco Antonio de Vasconcelos 

O problema central desta pesquisa foi verificar como aparece a África, enquanto conceito, no livro 
Na casa de meu pai: A África na filosofia da cultura, do filósofo africano Kwame Anthony Appiah. 
Trata-se de um dos principais nomes da filosofia africana, um pensador relevante no campo da 
filosofia da cultura. O trabalho teve por Objetivo Geral: Explicar como Appiah apresenta, na 
referida obra, o ser africano. Seus Objetivos Específicos foram: Contribuir para o aprofundamento 
dos estudos e a divulgação da filosofia africana, em geral, e da obra de Appiah, em particular; 
Colaborar com os estudos, no campo da filosofia da cultura; Oferecer subsídios, no campo da 
educação, para o processo de ensino/aprendizagem numa perspectiva multicultural. O problema 
de pesquisa foi enfrentado, utilizando-se, dentro de uma abordagem qualitativa, a realização de 
uma pesquisa bibliográfica. A opção por esse tipo de metodologia se explica por se tratar aqui de 
um trabalho investigativo no campo da filosofia. Foi feito, portanto, um trabalho teórico. Foram 
obtidos os seguintes resultados: a) Compreensão e descrição das análises elaboradas por 
Appiah, sobre o conceito “África”, apresentadas em sua obra Na casa de meu pai: A África na 
filosofia da cultura. b) Aprofundamento dos estudos no campo da filosofia africana, de modo 
especial, no que se refere à obra de Appiah; c) Levantamento, análise e sistematização de dados 
referentes à filosofia da cultura desenvolvida por pensadores africanos ou sobre o pensamento 
produzido por eles, nesse campo; d) Elaboração de subsídios para auxiliar no processo de 
ensino/aprendizagem, numa perspectiva multicultural. Conclusões: a) Basear o conceito de África 
– e, consequentemente, do ser africano – na categoria “raça” é algo arriscado e equivocado; b) 
Não tem como traçar generalizações culturais para a África; c) O pan-africanismo pode ser uma 
força importante, mas não funciona sem suas mistificações concomitantes; d) Na diáspora, a 
aliança com pessoas de outra cor tem se revelado essenciais; e) Pode-se falar de uma identidade 
africana; f) Essa identidade africana é, para seus portadores, uma dentre muitas. 
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ENTRE A FILOSOFIA E A LITERATURA: REFLEXÕES FILOSÓFICAS SOBRE "A 
INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER" DE MILAN KUNDERA 

Maria Ester Martins Silva, Solange Aparecida de Campos Costa 

O objetivo deste artigo é trabalhar com alguns elementos filosóficos dentro da obra A 
insustentável leveza do ser de Milan Kundera, a partir de conceitos de filósofos como Heráclito, 
Parmênides e Nietzsche. Investigaremos, sobretudo, a noção de leveza e peso que perpassa 
toda a obra, relacionando essa temática com a da da temporalidade e do ser discutida pelas 
reflexões da filosofia. Antes de adentrar o terreno da obra de Kundera e a influência dos filósofos 
nela presentes, resolvemos abordar uma relação histórica entre a filosofia e a literatura. 
Escolhemos alguns períodos históricos e autores em específico que tiveram esse vínculo com a 
filosofia e a literatura, para demonstrarmos, através deles, que existe desde sempre o elo entre 
estas duas áreas. 
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NIETZSCHE E OS DILEMAS DA CONTEMPORANEIDADE 

Hélio Alves Nascimento, Solange Aparecida de Campos Costa 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) é um dos filósofos mais conhecidos e lidos da Alemanha. 
Influenciou diversas figuras importantes da literatura, poesia e música e até hoje inspira autores 
de diferentes áreas do conhecimento. Ele elabora uma filosofia de “afirmação da vida”, por isso se 
coloca contra os ideais de seu próprio tempo e dos tipos humanos concebidos por ele. Mas se 
rejeita tal homem, o do presente, o faz pelo perigo que este oferece aos homens pósteros. É o 
ressentimento, que sob a luz da culpa e da má consciência, contamina o homem pelo insaciável 
desejo de vingança, resultado da imposição de valores perpetrados há séculos, que impedem a 
manifestação de nossos instintos mais naturais, transformando-o num animal de má consciência. 
Ninguém melhor que Dostoiévski, em seu livro Memórias do subsolo, constrói um perfil de 
densidade psicológica tão profunda, capaz de nos apresentar, sem postulados ou teorias, um 
quadro eloquente dos problemas exposto por Nietzsche. Esse projeto almeja analisar por meio da 
literatura e da filosofia, a crítica contundente destes dois autores ao homem moderno, ao homem 
da cultura, que ainda carrega em seus ideais valores ascéticos, típicos do niilismo 
contemporâneo. O objetivo é compreender como o homem foi ao longo do tempo alimentando o 
ressentimento e o espírito de vingança contra a vida. 
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O PRAGMATISMO SEMÂNTICO E A CRÍTICA AO SIGNIFICADO 

Meiriele Teixeira da Silva, Jorge Henrique Lima Moreira 

Esta pesquisa teve como objeto o movimento da filosofia que ocorreu no final do século XIX, 
conhecido como a reviravolta linguística ou linguist turn, que trata do período em que a linguagem 
tornou-se objeto de investigação filosófica. A análise sintático-semântica torna-se o paradigma 
fundamental filosófico, tornando-se a nascente da filosofia analítica. Dentre os filósofos que 
desenvolveram reflexões para alicerçar essa nova abordagem temos: Ludwig Wittgenstein, 
Willard V. Orman Quine e John Langshaw Austin. Este artigo pretende mostrar os resultados do 
projeto de pesquisa desenvolvido no programa institucional de bolsas de iniciação científica 
(PIBIC) cujo principal objetivo é apontar as críticas tecidas ao essencialismo semântico e 
aprofundar a discussão abordando tanto a postura crítica da segunda fase de Wittgenstein nas 
Investigações filosóficas, como as refutações de W. V. Quine a partir de seu ensaio sobre os Dois 
Dogmas do Empirismo, Palavra e Objeto e a teria dos atos de fala de John Langshaw Austin na 
obra Quando dizer é Fazer: palavras e ação. Como resultado da pesquisa tem as reflexões em 
torno da postura desses filósofos e seu posicionamento pragmático em relação à linguagem na 
contemporaneidade. 
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SISTEMAS SIMBÓLICOS ARTIFICIAIS: LINGUAGEM E MENTAÇÃO HUMANAS 
VERSUS MATERIALISMO E FISICALISMO 

Silmara Natifate da Silva Lima, Sorainy de Oliveira Mangueira 

Esta pesquisa dedicou-se ao estudo das propostas de Inteligência Artificial Simbólica e 
Conexionista no âmbito da filosofia da mente, tomando por base a análise das principais críticas 
dessas abordagens, principalmente daquelas que apresentam argumentos que colocam em 
discussão os aspectos linguísticos inerentes à mente humana. A Inteligência Artificial (IA) surgiu 
na filosofia da mente como uma abordagem de tendência materialista e fisicalista. Isto significa 
dizer que as teorias de IA pressupõem que a mente nada mais é que um produto da matéria. 
Essa ideia é reforçada pelo sucesso da reprodução de alguns aspectos da cognição humana em 
máquinas, como por exemplo, a capacidade dos computadores em cruzar e processar dados. A 
criação desses dispositivos artificiais não só fundamentam a concepção material da mente como 
abrem caminho para se pensar na reprodução de mentes totalmente artificiais. Diante disso, 
podemos formular a questão central do nosso trabalho, cuja problemática é: as mentes existem 
em cérebros, mas será que podem vir a existir máquinas programadas com sistemas tão 
complexos e similares aos das articulações da mente humana? As máquinas com avanço da 
robótica tornam-se cada vez mais sofisticadas e para os defensores da visão materialista isso nos 
aproxima da conclusão de que a mente tem origem puramente material. Essa comprovação não 
só tornaria a produção de IA um completo sucesso como sanaria o problema mente-corpo 
discutido desde os gregos com Platão e Aristóteles. Entretanto, apesar do entusiasmo dos 
materialistas e dos favoráveis a IA, a verdade é que a causa da mente humana ainda permanece 
uma grande indagação. O desafio, segundo Teixeira (1996), é fazer progressos que nos permitam 
saber do que estamos falando quando nos referimos à mente. Searle (2009) também partilha 
dessa visão ao dizer que não temos como construir sistemas artificiais sem antes desvendar 
como a consciência e a intencionalidade (os aspectos internos) existem nos cérebros. São 
justamente os aspectos internos, principalmente os linguísticos, que fundamentam os principais 
argumentos contra as abordagens em IA e que são o grande obstáculo para o êxito desses 
programas. 
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TEORIA CRÍTICA E A QUESTÃO DA LIBERDADE NO CONTEXTO DA INDÚSTRIA 
CULTURAL EM THEODOR ADORNO 

Erisvanda Campos da Costa, Francisco Winston José da Silva 

O trabalho aborda a questão da liberdade e suas implicações teóricas e práticas no contexto da 
Indústria Cultural. A discussão traça um percurso filosófico da escola de Frankfurt e a Teoria 
Crítica, com ênfase no filósofo Theodor Adorno e a questão da liberdade no contexto da Indústria 
Cultural, este debate está presente nos textos: Dialética Negativa, Dialética do Esclarecimento e 
Indústria Cultural e Sociedade. O tema em questão torna-se persistente, não somente no debate 
Filosófico, como também no diálogo com outras áreas de conhecimento, pois a discussão 
permeia desde a comunidade acadêmica até o contexto social presente. O filósofo Theodor 
Adorno apresenta problemas que interferem diretamente na questão humana, que implicam na 
vida do sujeito em particular como em seu contexto social e cultural. A Indústria Cultural por sua 
vez, é uma dessas questões que está cada vez mais presente na análise sobre atualidade do 
mundo contemporâneo que implica de forma imediata na formação das ações e do pensamento 
dos indivíduos em seu contexto social. O processo industrial dos valores de uma cultura parte de 
uma presunção de usurpar os meios culturais e transportá-los como mercadoria sem nenhum 
interesse valorativo no sentido humanístico do termo valor. Dessa forma, o resultado da reflexão 
fundamental da pesquisa ressalta a importância da discussão em torno do que é a liberdade no 
contexto de uma sociedade danificada, do qual, há uma valorização excessiva da natureza 
técnica e de produção para mercado e não de uma natureza humanizada. O exercício crítico e 
auto-critico presente no pensamento Adorniano dá a condição de possibilidade para se pensar a 
liberdade na vida e no cotidiano do homem, como também, ato reflexivo de si mesmo e da 
realidade presente, ou seja, o homem pode estabelecer seu próprio espaço e conhecimento 
mesmo com as implicações presentes pela Indústria Cultural, podendo também, refletir sobre 
suas escolhas, ações e a própria liberdade. 
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A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE DE AGRICULTURA URBANA NA ZONA NORTE DA 
CIDADE DE TERESINA-PI 

Francisco Wesley Marques Brandão, Joana Aires da Silva 

O Brasil nos últimos 60 anos apresentou um grande aumento em suas taxas de urbanização, até 
a década de 1940 grande parte da população brasileira se concentrava na zona rural. Na década 
de 1970, a população que vive nas cidades supera a que morava no campo (IBGE, 2010).Nesse 
processo histórico é estimado que mais de 30 milhões de agricultores que moravam no campo 
migraram para ás cidades no Brasil durante a segunda metade do século XX (HADDAD-
KESSOUS e SABROU, 2005). De acordo com Cittadini (2002) agricultura urbana é um processo 
amplo que compreende desde produção vegetal, criação de animais até atividades de 
sustentabilidade de reutilização de resíduos sólidos e líquidos dentro das cidades.Diante disso 
nota-se a importância da realização de pesquisas sobre a temática que encontra-se em grande 
relevância a nível mundial, nacional e também municipal, principalmente através das hortas 
comunitárias. Dessa forma a pesquisa em epigrafe surge como forma de se estudar a importância 
da atividade de agricultura urbana na zona norte de Teresina. A pesquisa tem como objetivo 
geral: Conhecer os fatores que possibilitam a permanência de atividades rurais no espaço urbano 
da Zona Norte da cidade de Teresina-PI. A pesquisa foi construída através de três metodologias: 
Bibliográfica, documental e de campo.Dentro da região norte de Teresina duas modalidades 
principais de agricultura urbana se destacam, ás hortas localizadas nos bairros são Joaquim, 
olarias, Poty Velho e Mafrense e a cultura das vazantes localizadas nas margens do rio Parnaíba 
e de lagoas localizadas na região.Dentro das hortas estudadas os principais tipos de plantios são: 
Abóbora, Alfaces, Cebolinha, Coentro, Feijão, Laranja, Mamão, mamoeiro, Maxixe, Melancia, 
Melão, Milho, Banana.Outra pratica que se destaca dentro da região é a produção remédios de 
caseiros, utilizando ervas medicinais que são plantadas no próprio local. Essas “garapas 
medicinais” em seus rótulos garantem combater cerca de 50 “problemas de saúde” entre eles: 
estresse, dores musculares, problemas cardíacos, diabetes, pressão alta. Diante disso nota-se 
que á agricultura urbana na zona norte além da importância econômica contribuindo para geração 
de renda na área, também possui uma forte carga cultural dialogando com o passado histórico da 
comunidade, alimentação saudável 
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ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA ADOTADO NA PRIMEIRA SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM TERESINA (PI) NO ANO DE 2018 
COM ENFOQUE NOS CONTEÚDOS PERTINENTES AOS ESTUDOS POPULACIONAIS 

Bruno Francisco Soares da Rocha, Teresinha de Jesus dos Santos Sousa 

A população (e sua dinâmica) constitui objeto de estudo de várias ciências, dentre elas, a 
Geografia. Embora presente na ciência geográfica desde o início da sua sistematização, esse 
ramo da geografia humana somente ganhou destaque academicamente na década de 1950 
quando alcançou status científico (MORMUL, 2013). Ao longo da evolução da ciência geográfica 
os estudos populacionais passaram por diferentes modos de apreensão e abordagem. Na 
atualidade, o temário da geografia da população apresenta grande complexidade envolvendo 
relações econômicas, sociais e políticas. Considerando a pertinência dessa temática e a 
importância do livro didático como recurso pedagógico, este estudo tomou por direcionamento, 
dentre outras, a seguinte problematização qual a significação dos conteúdos voltados para o 
entendimento das questões populacionais nos livros didáticos adotados adotadas na primeira 
série do ensino médio, na rede pública de ensino de Teresina (PI) no ano de 2018? Os conteúdos 
abordados nos livros de geografia da primeira série do ensino médio adotados na rede pública de 
ensino de Teresina (PI) consideram o contexto da realidade local do aluno? No plano de trabalho 
do aluno o objetivo geral consistiu em analisar o livro didático de geografia adotado na primeira 
série do ensino médio na rede pública de ensino em Teresina (PI) em 2018, considerando os 
conteúdos pertinentes aos estudos populacionais. A metodologia constou de levantamento 
bibliográfico, levantamento de dados a partir do PNLD/2018 e análise de obras adotadas na 
primeira série da rede pública de ensino em Teresina (PI). O estudo empreendido possibilitou: i) a 
abordagem dos estudos populacionais é tímida, carecendo mais aprofundamento; ii) a relação 
com o contexto local não ocorre de modo explícito, visto que as obras consideram o cenário 
nacional, devendo competir ao professor correlacionar os conteúdos com a realidade na qual o 
aluno está inserido e iii) a concepção teórico-metodológica de caráter interdisciplinar e a 
abordagem crítica dos conteúdos é claramente perceptível no livro intitulado Geografia Geral e do 
Brasil de autoria de João Carlos Moreira e Eustáquio de Sene. 
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ATUAÇÃO DA RESAB NO TERRITÓRIO SERRA DA CAPIVARA PARA A POLÍTICA 
DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

Mara Celia Pereira da Silva Fontenele, Maria Tereza de Alencar 

A Rede de Educação do Semiárido Brasileiro (RESAB) é um espaço de articulação política 
regional que congrega educadores/as e instituições Governamentais e Não-Governamentais, que 
atuam na área de Educação no Semiárido Brasileiro, com o intuito de elaborar propostas de 
políticas públicas no campo educacional e desenvolver ações que possam contribuir com a 
melhoria da qualidade do ensino no semiárido brasileiro. No Piauí a RESAB vem fomentando o 
desenvolvimento de diversas experiências na linha da educação contextualizada em vários 
municípios do Semiárido, motivando alunos, professores e organizações sociais a construírem 
uma educação de qualidade e comprometida com a construção de uma política de 
desenvolvimento sustentável voltada para a convivência com o Semiárido. Para entender a 
relevância da Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido (ECSA) no 
Território Serra da Capivara, Piauí, Brasil estabeleceu-se como objetivo geral desta pesquisa 
estudar sobre a atuação da RESAB no referido território considerando as atividades 
desenvolvidas pela UESPI e SEDUC como parceiras da Rede. A metodologia constou de 
pesquisa bibliográfica, documental e na internet. Constatou-se que a política de convivência com 
o semiárido no Território da Serra da Capivara pela atuação da RESAB se processou 
principalmente através dos cursos de formação docente para a construção de novos modelos de 
inserção e crescimento curricular comprometidos com a democratização das práticas 
pedagógicas e a valorização e o respeito à diversidade cultural. Pode-se perceber então que a 
RESAB têm estimulado a produção de metodologias e estratégias que buscam articular a prática 
de ensino à pesquisa como forma de ampliar a produção de conhecimento sobre o Semiárido no 
Território da Serra da Capivara, tanto pelos\r\n\r\nestudantes quanto pelos professores, através 
dos projetos implantados e desenvolvidos coletivamente pela escola e a comunidade que tem 
sido transformadores em suas vidas. Destaca-se os cursos de pós-graduação promovidos pela 
UESPI e SEDUC em parceria com a rede que possibilitaram o desenvolvimento das práticas 
pedagógicas relacionadas as atividades nas escolas e a projetos sociais nas comunidades dos 
municípios do território. 
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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DAS VÍTIMAS DE FEMINICÍDIO 
NO ESTADO DO PIAUÍ NO PERÍODO 2016-2017 

Francisca Edilane Ribeiro Macêdo, Teresinha de Jesus dos Santos Sousa 

A violência contra a mulher data dos primórdios da humanidade e consiste num grave problema 
social relacionado às desigualdades socioculturais existentes entre homens e mulheres 
construídas ao longo da história. No Brasil é fato notório o aumento da violência contra a mulher 
nas últimas décadas, sendo estimado que de 2001 a 2011 ocorreram mais de 50 mil feminicídios. 
No Piauí, segundo estudos de WAISELFISZ (2015) apud MACHADO e VILLA (2018) a série 
histórica de 2003 a 2013 registrou 399 assassinatos de mulheres - 36/ano ou 0,099/dia – 
conferindo-lhe o 14º lugar no ranking da taxa de assassinatos de mulheres dos estados. Diante 
do exposto, esta investigação partiu do interesse em levantar dados relacionados a esse tipo de 
crime no estado do Piauí no decorrer do período 2016-17 tendo como foco principal o diagnóstico 
do perfil socioeconômico das vítimas. O objetivo geral consistiu em analisar o perfil 
socioeconômico das vítimas de feminicídio no estado do Piauí. O procedimento metodológico 
utilizado consistiu na pesquisa bibliográfica e documental. A coleta de dados realizou-se a partir 
de consulta em relatórios fornecidos pela Secretária de Segurança Pública do Estado do Piauí 
através do Núcleo de Estatística e Análise Criminal (NUCEAC). O estudo realizado possibilitou 
evidenciar que, i) ainda há um mascaramento da violência contra a mulher; ii) mesmo com as 
ações, leis vigentes e políticas públicas desenvolvidas com o intuito de mitigar a prática do 
feminicídio o índice de tal fenômeno tem se elevado ainda mais nos últimos anos; iii) há um alto 
índice de feminicídios contra mulheres pardas e negras e iv) há número expressivo de 
feminicídios ocorridos nos centros urbanos considerando o contexto da realidade estudada. 
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COPERNICIA PRUNÍFERA: EXTRATIVISMO E CONTRIBUIÇÕES PARA A ECONOMIA 
LOCAL 

Millena Kelly Gomes Soares Cruz, Antonio José Castelo Branco Ribeiro 

A Copernicia prunífera é uma planta encontrada no nordeste brasileiro, onde, seu extrativismo ao 
longo da história vem desempenhando um papel de grande importância social e econômica, uma 
vez que, constitui uma fonte rentável para a população local e de baixa renda. Baseado nesta 
perspectiva, o presente trabalho visa relatar a importância do extrativismo da carnaúba para o 
município de Campo Maior-PI. O objetivo geral é compreender as contribuições do extrativismo 
vegetal da carnaúba para o sustento das famílias campo-maiorenses-, os específicos são: 
analisar a contribuição da carnaúba na geração de emprego e renda das famílias locais; verificar 
a inserção das mulheres no mercado de trabalho da carnaúba; analisar como a carnaúba vem 
contribuindo para a permanência do homem no campo em períodos de estiagem (secas); 
examinar as relações de trabalho dentro dos carnaubais e verificar a rentabilidade mensal e anual 
obtida pelos trabalhadores através do extrativismo da carnaúba. As informações e os dados 
originaram-se de pesquisa bibliográfica e de campo, sendo selecionadas áreas do município de 
Campo Maior que se apresentam como característica em comum a pratica do extrativismo da 
carnaúba. Os resultados mostram que essa espécie vegetal desenvolve um papel significativo 
para a movimentação e fortalecimento da economia campo-maiorense, em que por meio de seus 
diversos usos vem gerando renda e emprego para várias famílias da localidade, principalmente 
da zona rural. No entanto, é possível inferir que apesar da importância da atividade para a 
economia e sociedade local, percebeu-se o pouco investimento em pesquisas e recursos 
tecnológicos, por esta razão, o processo de manejo da carnaúba no decorrer de sua historia 
quase não houve evolução, apresentando-se de forma rudimentar. Portanto, no desenrolar do 
estudo detectou-se a necessidade de investimentos para a criação de novas técnicas de 
exploração dessa espécie vegetal, que possa garantir maiores rendimentos e melhores condições 
de trabalho. 
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MECANISMOS DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO PARQUE 
NACIONAL SERRA DA CAPIVARA 

Amanda Luiza Viana da Costa, Liége de Souza Moura 

O Parque Nacional Serra da Capivara se integra à categoria de Proteção Integral, instituído com a 
finalidade de proteção da biodiversidade da Caatinga, é uma Unidade de Conservação 
estruturada para a visitação, com reconhecimento pelo acervo arqueológico como patrimônio 
cultural da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO), em dezembro de 1991. O objetivo geral da pesquisa foi estudar os 
mecanismos de gestão do Parque Nacional Serra da Capivara considerando os instrumentos 
existentes na Unidade de Conservação. O estudo se desenvolveu por meio de uma abordagem 
descritiva, através da qual intencionou descrever quais os mecanismos de gestão e 
sustentabilidade aplicados na Gestão do Parque Nacional Serra da Capivara. Para concretização 
dos objetivos propostos, a pesquisa seguiu diferentes aspectos metodológicos, como a pesquisa 
bibliográfica, pesquisa na internet e a pesquisa documental. O Parque Nacional Serra da 
Capivara se encontra integrado nas Unidades de Proteção Integral, ou seja, de uso indireto, onde 
estão restritas a exploração ou uso dos recursos naturais. A gestão dos Parques Nacionais, 
conforme a lei do SNUC, além do órgão responsável pela administração, conta com os conselhos 
consultivos e os planos de manejo. De acordo com o ICMBio (2017) o Parque Nacional Serra da 
Capivara dispõe de um modelo de gestão compartilhada, entre o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra a unidade de conservação (UC), o 
Ministério da Cultura, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a Fundação 
do Homem Americano (FUMDHAM) e o Governo do Estado, e conta com um Comitê Permanente 
de Acompanhamento e Gestão, estabelecendo responsabilidades para cada parceiro. O 
Conselho Consultivo do Parque se destina a discutir e coletar a opinião sobre os assuntos a 
serem resolvidos pela administração da unidade, como também com o objetivo a elaboração do 
Plano de Manejo do Parque. O parque é aberto à visitação, ao ecoturismo, à pesquisa científica e 
a ações de Educação Ambiental e busca chamar a atenção da sociedade para reconhecer sua 
existência e valorizar o patrimônio natural, a presença dos condutores é obrigatória nas visitas 
aos sítios arqueológicos. É possível concluir que a gestão do parque é partilhada, cabendo ao 
Conselho da Unidade a deliberação do manejo da unidade inclusive na condução da visitação 
pública. 
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O CAPITAL MINERADOR NO CAMPO PIAUIENSE E OS CONFLITOS POR TERRA E 
ÁGUA 

Joelma França do Nascimento, Manuela Nunes Brito Leal 

A expansão do capital minerador no Estado do Piauí tem gerado uma serie de transformações 
socioespaciaisno campo piauiense. O objetivo da pesquisa foi analisar os conflitos por terra e 
água no estado do Piauí frente à dinâmica da exploração mineral, evidenciando as 
consequências nos últimos cinco anos.Além disso, buscou-se identificar os conflitos por terra e 
água na região sudeste com a atividade mineradora, compreender os conflitos desde a sua 
gênese e desdobramentos e as consequências destes conflitos na produção do espaço 
piauiense.Tendo em vista que a pesquisa versou sobre a geografia desses conflitos utilizou-se o 
método crítico-dialéticoA metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica em livros, dissertações, 
teses e artigos que versassem sobre a problemática e as categorias de análise: conflitos 
socioespaciais, território, atividade mineradora, comodities minério de ferro e movimentos sociais. 
Posteriormente fez uso de documentos da Comissão Pastoral da Terra, referentes aos conflitos 
no campo brasileiro, em especial os relatórios do período de 2014 a 2018. Outras fontes de 
informações são as reportagens veiculadas na mídia eletrônica pelos movimentos sociais do 
Piauí e propagandas de governo sobre a temática em análise.No relatório de conflitos por terra 
publicado pela Comissão Pastoral da Terra – (CPT) nos anos de 2014 a 2018 é notória a 
presença de conflitos no sudeste piauiense. Tais conflitos são oriundos da implantação da 
empresa Brasil Exploração Mineral S.A (BEMISA), bem como da execução da obra da Ferrovia 
Transnordestina, fundamental para a logística da atividade mineradora. Foram registrados 47 
conflitos por terra no Piauí atrelados ao capital minerador, perfazendo uma média de 892 famílias 
atingidas, distribuídas entre comunidades quilombolas e pequenos proprietário rurais. O capital da 
atividade mineradora, embora em fase inicial de pesquisas e concessões minerárias, está 
desencadeando uma série de alterações no espaço agrário do Estado do Piauí, requerendo 
estudos e análises que colaborem na formulação de políticas públicas ou projetos para o melhor 
uso e ocupação desse espaço em prol dos seus moradores, bem como medidas para mitigar ou 
findar os conflitos. 
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O RURAL EM TRANSFORMAÇÃO: MUDANÇAS NA VIDA DOS MORADORES DO 
ASSENTAMENTO PRATA ALTOS-PI 

Jose Lucas Costa Ribeiro, Joana Aires da Silva 

Com as rápidas transformações do atual rural em que a difusão do meio técnico-científico –
informacional é difundido pelo território, novas realidade apresentam-se nos espaços rurais. 
Novas atividade, antes restritas ao espaço urbano, invadem o rural, transformando-os e 
configurando um novo rural, com novos modos de vida das pessoas que moram nesses espaços 
rurais. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo geral Conhecer e avaliar as 
mudanças na vida dos moradores do Assentamento Prata Altos-PI, estabelecendo relação com 
as transformações desse espaço pelas atividades não rurais. Com base nos seguintes objetivos 
específicos: Identificar as atividades não rurais no Assentamento Prata no município de Altos-PI; 
caracterizar as formas de ocupação e uso do solo e as relações de produção no Assentamento; 
caracterizar a influência dessa nova configuração no modo de vida dos moradores do 
Assentamento Prata Altos-PI. Como procedimento metodológico foi usado pesquisa bibliográfica, 
observação na área de estudo com registro fotográfico e sistematização e análise dos dados 
coletados. Foi possível identificas as atividade não agropecuárias e as formas de produção no 
Assentamento Prata, como estabelecimentos comercias como pequenos comércios de gênero 
alimentícios, de serviços como oficinas de carros e motos. Que estão dotando o assentamento de 
uma nova configuração, que antes de 2009 predominava atividades agropecuárias, marcado por 
traços do urbano. Implicando no modo de vida dos seus moradores como mudança nas relações 
entre as pessoas, com o próprio espaço em que vivem, mudanças nas suas rotinas como 
adaptação aos novas formas de produção e de emprego. 
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REBATIMENTOS SOCIOECONÔMICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 
POPULAÇÃO IDOSA DA CIDADE DE TERESINA (PI) 

Thalita Caroline dos Santos Correia, Teresinha de Jesus dos Santos Sousa 

Atualmente considerado um fenômeno mundial, o processo de envelhecimento populacional tem 
suas origens derivadas das transformações socioeconômicas vivenciadas no século XX. No 
estado do Piauí, a proporção de idosos passou de 7% em 1992, para 8% em 1999 com destaque 
para a faixa etária de 60 a 69 anos. Em 2000 as estimativas já apontavam 44.437 idosos somente 
para o município de Teresina (ALENCAR; CARVALHO, 2009). Em 2007 a capital do Piauí 
concentrava 57.901 idosos, quantitativo que, de acordo com o Censo Demográfico de 2010 
(IBGE, 2016) passou para 69.023 neste ano. O exposto justifica a intencionalidade de um olhar 
geográfico sobre o processo de envelhecimento da população de Teresina (PI) que possibilite 
analisar os rebatimentos socioeconômicos das políticas implementadas pelo poder público 
municipal sobre este segmento populacional. Dentre a problematização levantada para o 
desenvolvimento desse estudo, destaca-se o seguinte questionamento: como se dá a 
operacionalização das políticas desenvolvidas pelo poder público municipal na cidade de 
Teresina (PI) tendo como alvo a população idosa, observando a consonância com a Política 
Nacional do Idoso? A metodologia constou de levantamento bibliográfico; e sistematização de 
estudos acerca da temática em questão com o intuito de aprofundar conhecimentos e estabelecer 
conexões com discussões em outros níveis escalares e levantamento de dados, considerando 
fontes estatísticas e de estudos de órgãos oficiais disponibilizados em meio eletrônico. O estudo 
empreendido possibilitou compreender que o envelhecimento populacional constitui uma 
realidade em todo o mundo; este fenômeno têm despertado preocupações por demandar 
transferência de recursos na sociedade, colocando desafios principalmente para o Estado; os 
dispositivos legais estruturados para implementação de políticas públicas são recentes na 
formação histórica, política e social do Brasil; o município configura como o ente diretamente 
responsável pela operacionalização das políticas direcionadas aos idosos; A maioria da 
população idosa assistida pelas políticas mencionadas é do sexo feminino, possui idade igual ou 
superior a 70 anos, é casada, possui ensino fundamental e mora com a família da primeira 
geração. 
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10 ANOS DAS POLÍTICAS DE COTAS DA UESPI:\\R\\NBUSCANDO OS ALUNOS E AS 
ALUNAS NEGRAS 

Dandara Silva Araujo, Iraneide Soares da Silva 

Em 2018, a Lei de Cotas completa dez anos de existência e, atualmente, é considerada uma das 
maiores políticas de ações afirmativas para auxiliar grupos marginalizados no Brasil. As ações 
afirmativas são políticas de reparação, que visam diminuir e enfrentar grandes dificuldades no 
País, nesse caso, as raciais. Essas ações afirmativas são uma demanda do movimento negro 
que visa diminuir a grande lacuna existente entre brancos e negros no Brasil. Com os negros, 
essa lacuna começa a acontecer com a abolição da escravatura no País, quando os recém-
libertos não tiveram nenhum apoio do governo para conseguir se adequar à sociedade, assim, 
gerando um enorme abismo social que gera consequências até hoje. A presente pesquisa tem 
como objetivo principal, buscar pelos alunos e alunas negras que ingressaram na rede pública de 
ensino superior, desde o lançamento do programa de cotas que foi adotado pelo Governo do 
Estado do Piauí no ano de 2008, considerando as cotas especificadas como raciais priorizando 
os objetivos desta pesquisa. Pesquisando sobre o sucesso dessa política pública, investigando o 
índice de ingressantes na Universidade Estadual do Piauí – UESPI a partir das cotas raciais 
reservadas por esse programa, procurando os registros de filiação destes alunos à Academia e 
seu desenvolvimento acadêmico, para assim, obter conclusões do alcance do programa aos seus 
objetivos, de aumentar o acesso de alunos e alunas negras ao ensino superior. 
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10 ANOS DAS POLÍTICAS DE COTAS DA UESPI: \\\\\\\\R\\\\\\\\NBUSCANDO OS 
ALUNOS E AS ALUNAS NEGRAS (CCN - QUÍMICA, FÍSICA, MATEMÁTICA E 

BIOLOGIA; CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – CCSA - CENTRO DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CCA; CTU - CURSOS DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA 

ELÉTRICA E CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO) 

Natanael Soares Pereira, Iraneide Soares da Silva 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa que tem como foco as políticas de ações 
afirmativas instituídas no âmbito da Universidade Estadual do Piauí no ano de 2008, por meio da 
Resolução Consun de nº 007/2008, de 11 de julho de 2008. Tal Resolução regulamenta a reserva 
de vagas na oferta do vestibular dos cursos de graduação e dá outras providências. O sistema de 
reserva de vagas teve início no vestibular do ano de 2009 e segue vigente até os dias atuais do 
ano de 2019. O programa de Ações Afirmativas da Universidade Estadual do Piauí foi pautado 
por um grupo de professores ligados ao Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro/NEPA em diálogo 
com o Ministério da Educação/MEC e a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade 
Racial/SEPPIR, bem como o Movimento Social Negro brasileiro e piauiense, desde o ano de 
2004. A metodologia de trabalho desenvolvida na construção da pesquisa foi em um primeiro 
momento Exploratória, pois foi verificado e analisado por meio da documentação produzida pela 
UESPI, como se deu o acesso e permanência dos alunos cotistas na universidade, e Explicativa 
por buscarmos identificar os fatores que determinaram ou que contribuíram para a ocorrência de 
mudanças, continuidades ou descontinuidades durante esses 10 anos de políticas. O resultado 
da pesquisa nos mostra que o Programa de Ações Afirmativas da Universidade Estadual do Piauí 
tem suas limitações, mas que mesmo assim é plausível todo o esforço que a UESPI vem fazendo 
até aqui, para possibilitar o acesso e permanência dos alunos afrodescendentes, todavia, 
verificamos que, essa política ainda não atingiu o ótimo, ou cumprir com o seu papel na sua 
plenitude, que é o acesso, o acompanhamento e permanência. Pois como sabemos, não basta 
dar o acesso desses alunos e alunas na universidade sem ter um real acompanhamento da 
implantação dessas políticas, tem que acontecer garantias de permanência na instituição de 
modo que esse alunado possa obter uma formação de qualidade e conseguir terminar a sua 
graduação com total aproveitamento em pesquisas e projetos acadêmicos entre outras 
participações na IES. 
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A BANALIZAÇÃO DA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA: A “OPERAÇÃO 
HISTORIOGRÁFICA” DO ATUAL CONSERVADORISMO NAS REDES SOCIAIS DA 

INTERNET. 

Jéssica Freire Anastacio, Idelmar Gomes Cavalcante Júnior 

Esta pesquisa propõe identificar e analisar a "operação historiográfica" de intelectuais que atuam 
na internet e suas práticas que resultam na banalização da Historiografia Brasileira. Considerando 
o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB como o marco da produção científica sobre a 
história do Brasil, a historiografia Brasileira possui ainda um longo percurso que compreende 
diferentes correntes como a História Marxista nas décadas entre 1950-1980 e a Nova História 
Cultural que no século XX passou a ter grande influencia nas produções científicas. Diante dessa 
assertiva, identificamos que "intelectuais da internet" como Olavo de Carvalho, representante do 
conservadorismo no Brasil e a Empresa Brasil Paralelo produtora de documentários sobre a 
história do Brasil, desconhecem esse percurso historiográfico e usam o argumento da existência 
de uma suposta "hegemonia marxista" na universidade para deslegitimar o conhecimento 
produzido por ela. Dessa forma, com base na teoria da história, historiografia e a análise dos 
vídeos no Youtube, o estudo procura discutir o lugar, a prática e a “escrita” dos "novos 
intelectuais" que argumentam existir uma pretensão marxista na Historiografia Brasileira. 
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A CIDADE ENTRE O CONCRETO E O LÍQUIDO: HISTÓRIA, NARRATIVAS E 
MEMÓRIA DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE ALGODÕES – PI 

Arielly de Moura Nascimento, Pedro Pio Fontineles Filho 

O presente estudo tem o objetivo de compreender as narrativas históricas, jornalísticas e 
ficcionais acerca do processo de rompimento da Barragem de Algodões – PI; analisando os 
diferentes discursos sobre o rompimento e seus desdobramentos, além de discutir as 
aproximações entre narrativa histórica e narrativa ficcional; refletindo sobre os acontecimentos 
políticos e econômicos ligados à construção e ao rompimento da barragem. E analisar a história 
da barragem como instrumento de discursos sobre a cidade, em seus aspectos de modernização 
e modernidade. Metodologicamente o estudo recorreu a leituras teórico-metodológicas que 
contemplam algumas linhas de discussão: A primeira está relacionada às abordagens da História 
e Cidade, recorrendo a autores como Raquel Rolnik (1995), Lobato Corrêa (1995) e José 
D’Assunção Barros (2007). Outra linha de discussão, para pensar sobre as memórias da tragédia, 
está ligada aos debates sobre História e Memória, recorrendo aos ensinamentos de Jacques Le 
Goff (2012), Paul Ricoeur (2012; 2010), Maurice Halbwachs (2006), Marc Bloch (2001). Os 
resultados esperados do trabalho é que possam trazer novas reflexões para o universo da oficina 
da História, no que se refere às discussões e debates entre História, Literatura e Cidade, 
sobretudo para os estudos da história dos municípios afetados pela barragem e seu respetivo 
rompimento. Nesse sentido, os resultados almejados incidem sobre a possibilidade de ampliação 
do fazer historiográfico e cultural acerca das cidades piauiense, mais especificamente daquelas 
em que a barragem alcançou. 
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A CIDADE JURÍDICA DA REPÚBLICA DOS BRUZUNDANGAS: HISTÓRIA, 
LITERATURA E DIREITO EM LIMA BARRETO (1881-1922) 

Thiago Venicius de Sousa Costa, Ana Cristina Meneses de Sousa Brandim 

O nosso projeto de pesquisa teve como plano de trabalho investigar as relações da História, 
Literatura e Direito na obra de Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922), a partir de suas 
críticas sobre a organização da norma e da existência de um sistema de legalidade na cidade do 
Rio de Janeiro do Alvorecer republicano (1889-1930). Com isso foi estudado o tempo de escrita 
de seus artigos e crônicas (1901-1922), que foram reunidos por Valença (2004) em dois volumes. 
Nesse recorte foi analisado as anotações barretiana sobre as transformações históricas, políticas 
e culturais de sua época, com atenção ao modo de compreender o urbano através do direito e 
seu fenômeno. Temas que possibilitam desnudar o cotidiano da cidade do Rio e tornar 
problemático o papel da solidariedade na conjuntura histórica. Essa pesquisa foi articulada com 
as teorias de Tuan (1983) e Certeau (2008), e outras discussões atinentes a historiografia do 
Brasil republicano, com atenção nos trabalhos que abordem diferentes maneiras de perceber e 
vivenciar os espaços. Assim, pode-se constatar que Lima Barreto apresenta um olhar sensível 
sobre vários temas jurídicos, a medida em que interpreta e compreender o funcionamento da lei. 
Interessante observar é que embora não faça transcrições literais de artigos da primeira 
constituinte republicana (1891) o autor deixou rastros de sua interpretação ao longos de sua 
fortuna – particularmente em artigos e crônica –, a medida em que protesta contra as instituições 
de Poder valendo-se de leituras constitucionais. O que torna complexa a sua compreensão sobre 
universo da burocracia nacional, que não fica a distrito a identificação nominal de seus agentes 
ou concentrado no jogo de pilhéria do autor contra aquela. Dessa forma, no tempo em que revela 
não ser um entendedor da norma, apresenta um conhecimento razoável da matéria quando o 
confronta a luz da problemática da justiça, da liberdade e igualdade. Nesse diapasão, articula a 
falta de proposito do legislativo brasileiro, pois, se de um lado esses indivíduos conseguem 
enfadar a vida pública com leis sem utilidade aparente, ainda tem a proeza de burocratizar o 
cotidiano. Ademais, ainda que relate não ser um “juristinista” o autor coloca-se na posição de 
interprete da lei, exercendo uma função mais equânime do os malabaristas da norma. O que 
coloca em questão o seu dever de cidadão e intelectual, que serviu-se da pena para discutir os 
avessos da ordem jurídica e os desencantos com o republicanismo. 
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A GREVE DOCENTE DA UESPI EM 2016 

Ana Paula Rocha de Oliveira, Rosângela Assunçao 

A greve foi a principal estratégia utilizada pelos docentes da Universidade Estadual do Piauí-
UESPI, desde 2003 quando de sua primeira greve por condições de trabalho e melhoria salarial. 
Essa estratégia tem sido utilizada pelo sindicalismo público desde a década de 1990. Já no início 
do governo do Partido dos Trabalhadores-PT em 2003, o movimento sindical teve que enfrentar a 
luta do projeto de lei da reforma da Previdência, quando, por ironia do destino, efetivou-se a 
implantação durante o governo de Lula, ex-sindicalista. Esse período foi marcado por lutas 
pontuais no que se refere à própria organização dos sindicatos brasileiros que se ampliaram no 
início da administração petista em 2003 e anos seguintes em lutas contra as reformas na 
legislação trabalhista. A Associação dos Docentes da UESPI-ADCESP, encabeçou greves em 
2003; 2004; 2008; 2011; 2012; 2016. A greve de 2016 se torna uma greve diferente por ter sido 
uma de maior adesão da comunidade universitária, tanto estudantes como técnicos e docentes 
abraçaram a greve e foram as ruas exigir do governador o atendimento das pautas. Manteve a 
pauta de todo as outras anteriores de reposição salarial, prova de que mesmo com as várias lutas 
não ocorreram tantos avanços nesse setor. Nesse sentido, essa greve tem uma grande 
relevância para ser estudada por ser uma greve de vários setores da IES. O objetivo deste 
trabalho foi o de analisar as estratégias de lutas, as pautas que foram levantadas fazendo uma 
comparação entre o que foi pedido e o que foi conquistado e a repercussão social da greve, 
destacando ainda as estratégias do sindicato dos docentes para forçar uma negociação com o 
governo. A metodologia utilizada foi a análise crítica das atas das assembleias do sindicato dos 
docentes da UESPI/ADCESP; ofícios expedidos e recebidos pelo sindicato; jornais locais de 
circulação estadual, Jornal O DIA, e Jornal DIÁRIO DO POVO, e matérias produzidas pela 
assessoria de imprensa do sindicato. A Greve de 2016 foi construída no ano em que a UESPI 
completou seus 30 anos, e observando a história da instituição se faz perceber o quanto foi 
conquistado desde sua criação, e é principalmente aos movimentos paredistas que a 
universidade pôde evoluir e se manter viva. A greve se torna diferenciada também pois em toda a 
existência da UESPI foi a primeira vez em 30 anos que técnicos, estudantes e docentes se 
uniram, questionando o modelo de universidade que temos e exigindo melhorias para toda a 
comunidade universitária. 
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A IMPRENSA E O BAIRRO: O CONJUNTO HABITACIONAL DIRCEU ARCOVERDE 
(TERESINA, 1980-1985). 

Mário de Sousa Oliveira, Marcelo de Sousa Neto 

O presente estudo analisa, a partir da perspectiva da imprensa, o processo de expansão do 
Conjunto Habitacional Dirceu Arcoverde I e II, investigando o cotidiano e as conquistas dos 
primeiros moradores, bem como sua relação com as transformações urbanas ocorridas em 
Teresina, capital do Piauí, entre os anos de 1980 e 1985. Visando colaborar para a ampliação dos 
estudos relativos à cidade, sua organização e o estudo de sua população, a pesquisa funciona 
também como provocadora e multiplicadora da inserção de novos pesquisadores no estudo de 
suas temáticas, ao lembrarmos do reduzido número de trabalhos relativos à população 
empobrecida da cidade, sendo a pesquisa ora proposta um esforço no sentido de sua ampliação. 
Como arcabouço teórico metodológico utilizou-se a pesquisa hemerográfica e documental, 
permitindo uma contextualização valiosa acerca dos fatos que envolviam a formação do Itararé, 
primeiro nome do Conjunto analisado, além de uma bibliografia auxiliar, podendo ser destacado 
os escritos, acerca de cidade, Carlos (2001a e 2001b), Pesavento (2007) Sevcenko (1992), 
Nascimento (2002); sobre memória de Le Goff (2003), Nora (1981), Pollak (1989) e Halbwachs 
(1990), e ainda estudos que pesquisam Teresina, entre os quais discutem a formação do conjunto 
Dirceu Arcoverde, Fontineles (2009), Nascimento (2007 e 2010), Monte (2010), Lima (1996 e 
2003), Nascimento (2002), Guimarães Filho, (2005), Nascimento (2005), Medeiros (2005), Silva 
(2006), Ribeiro (2006), Barros (2012) e Gomes (2012). Como resultados, se pôde imergir na dura 
realidade dos moradores do bairro, desde a sua fundação, e que se agravou em sua ampliação, 
onde se observou os registros de inúmeras dificuldades enfrentadas pelos primeiros moradores, 
que sofriam constantemente com falta d’água, condições básicas de saúde, falta de rede de 
esgoto adequada, seguida de uma proliferação de doenças, infraestrutura das casas com uma 
série de problemas, calçamento indevido, aliado à falta de linhas de ônibus, que era meio mais 
viável e seguro de acesso dos moradores ao distante centro da cidade. Verificou-se, então, que 
esses aspectos do Conjunto reverberaram e circulavam nos jornais da época, em matérias que 
apresentavam as dificuldades e as reivindicações dos moradores, já empossados em suas casas. 

Palavras-chave: História, Cidade, Memória 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 
CIÊNCIAS HUMANAS 

HISTÓRIA 

A QUESTÃO FUNDIÁRIA NA CADEIA PRODUTIVA DA CERA DA CARNAÚBA (1930-
1990) 

Brenda Maria Vieira Mendes, Cristiana Costa da Rocha 

A cera de carnaúba passou a ocupar lugar de destaque no conjunto das exportações do Piauí nos 
primeiros anos do século XX e teve seus tempos áureos a partir de 1940, quando o Estado 
superou o Ceará até então considerado o principal produtor da cera. No tempo presente, o Brasil 
é o único país que produz e exporta a cera de carnaúba e o Piauí continua como um dos 
principais produtores (CARVALHO, 2008). A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
– SRTE/PI e a Procuradoria Regional do Trabalho, trouxeram à tona recentemente a problemática 
do uso de trabalho escravo, ou trabalho escravo análogo à escravidão, na cadeia produtiva da 
cera de carnaúba, no Piauí. Diante do exposto, é preciso considerar que a possibilidade de 
acesso à terra por parte dos trabalhadores do extrativismo da carnaúba diz muito sobre as formas 
de pensar e agir desses sujeitos em relação ao trabalho e manutenção de formas seculares de 
exploração. Dessa maneira, para compreender mais nitidamente o problema do trabalho escravo 
na cadeia produtiva da cera, é de suma importância o estudo sobre a problemática da terra rico e 
revelador para a compreensão das condições de vida e trabalho dos trabalhadores rurais do 
Piauí, que historicamente entrelaçam atividades agrícolas com o extrativismo vegetal. Assim, este 
trabalho tem como principal objetivo discorrer a cerca da questão fundiária na cadeia produtiva da 
cera da carnaúba, com vista a discutir a problemática da posse e propriedade nas areas voltadas 
para o extrativismo do pó cerifero. Para cumprir o objetivo proposto, a metodologia utilizada 
baseou-se na consulta a relatórios do governo, bem como na verificação de dados do IBGE – 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica e DNOCs – Departamento de Obra Contra as Secas. 
Para a intepretação e reflexão em torno dos dados, autores como MOTTA (2006), THOMPSON 
(1998), MARTINS (1986), LEVI (2009) serviram de base. Portanto, nota-se que a prática de 
extrativismo local se fez assentada na mão de obra barata em terras cedidas por grandes 
proprietários a moradores que paralelamente cultivavam essas terras na base da parceria ou 
arrendamento e que embora a estrutura fundiária das areás de carnaubais tenham sofrido 
algumas pequenas modificações ao longo do recorte temporal, as desigualdades na 
concentração fundiária continuaram legitimando o não acesso a terra por parte dos trabalhadores 
da cera da carnaúba. 
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A RELAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E JUDICIÁRIO NO PIAUÍ, POR MEIO 
DAS MENSAGENS DOS PRESIDENTES DA PROVÍNCIA (1835-1843) 

Kayron Eduardo Pereira da Silva Fontineles, Marcelo de Sousa Neto 

A presente pesquisa discute a organização do Poder Judiciário no Piauí, na primeira metade do 
século XIX, analisando a estrutura dos seus órgãos, a atuação dos seus membros e sua relação 
com o Poder Executivo local. A metodologia aplicada ao trabalho tratou-se de pesquisa 
bibliográfica, angariando diversos autores de renome para o estudo do Judiciário do Brasil e do 
Piauí, utilizando a interdisciplinaridade entre Direito e História. Por resultados, se pôde 
compreender como se encontrava organizava a estrutura do Poder Judiciário no Brasil e no Piauí 
ao longo do século XIX, arrolando seus órgãos e seus componentes, analisando a competência 
dos mesmos em seu âmbito de atuação, bem como a interação e conflitos com o Poder Executivo 
do Piauí, em que se pode perceber a forte animosidade entre magistrados e dirigentes. 
Observou-se, ainda, que o Poder Judiciário local se encontrava eivado de vícios, principalmente 
em relação da formação profissional dos seus membros, bem como a própria divisão de 
competência destes com o Executivo. As disputas de poder entre o Judiciário e o Executivo torna-
se evidente pela insatisfação dos governantes da época, principalmente após a criação do juiz de 
paz, que passou a aglutinar diversas atribuições, tanto jurídicas quanto executivas, resultando, 
assim, uma centralização do Poder Judiciário e uma descentralização do Poder Executivo. 

Palavras-chave: Judiciário, Organização, Interação 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 
CIÊNCIAS HUMANAS 

HISTÓRIA 

A UESPI EM MOVIMENTO: A REITORIA EM DISPUTA (2005 E 2009) 

Luna Rhara Borba Martins Lopes de Alencar, Rosângela Assunçao 

A primeira eleição direta para Reitor(a) e Vice-reitor(a) que ocorreu na Universidade Estadual do 
Piauí só foi garantida e realizada devido ao seu Estatuto reformulado em 2005. Os gestores da 
universidade eram nomeados pelo governador e a partir de 2005 foi realizado a primeira eleição 
de gestores eleitos pela comunidade universitária em 19 anos de fundação da UESPI. Entretanto 
mesmo através de eleições, no final quem decide quem será o reitor(a) é o governador vigente. A 
primeira eleição concorreram na disputa, três chapas, na qual a (Chapa 1) foi que obteve a vitória, 
composta por Valéria Madeira Martins Ribeiro e Carlos Alberto Pereira da Silva que 
administraram no período de 2006 a 2009. A segunda eleição foi bem mais disputada e polêmica, 
eram quatro chapas concorrendo a gestão do quadriênio e a Chapa 2 composta por Carlos 
Alberto Pereira da Silva tendo como vice Nouga Cardoso Batista foi a que teve a vitória nessa 
disputa, com mais de 50% dos votos válidos. O objetivo deste trabalho foi analisar as principais 
propostas de gestão da UESPI a partir das duas eleições para reitor da IES em 2005 e 2009, 
assim como perceber se tinha interferência partidárias nas eleições para reitor da UESPI. A 
metodologia utilizada foi a partir da catalogação e análises crítica de materiais como: bibliografias, 
jornais locais de circulação estadual e de Jornais online e blogs com matérias sobre a eleição de 
2005 e 2009. A pesquisa apontou para uma interferência política partidária nas eleições de 
reitores da UESPI, também concluímos que a escolha de reitor foi um ponto fundamental para o 
desenvolvimento e organização da Instituição. 
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ANALISANDO O PERFIL DE EX-ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA E 
CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA DO NEAD/UESPI - 2015-2016. 

Iramaira de Oliveira Torres, Cláudio Rodrigues Melo 

A formação continuada para educação das relações étnico-raciais é muito importante, ao que 
cerne a aplicabilidade da Lei 10.639/03, uma vez que apenas sua promulgação não garante a 
prática efetiva. Assim, através dessa pesquisa foi proposto analisar o perfil dos ex-alunos do 
curso de pós-graduação em História e Cultura Afro-brasileira e Africana do NEAD/UESPI- 2015-
2016. Para tanto, foi realizado levantamento bibliográfico em consonância ao levantamento e 
análise de dados encontrados no Núcleo de Educação a Distância- NEAD que possibilitaram a 
análise proposta. Desse modo, conseguimos identificar o sexo, faixa etária, estado civil, formação 
dentre outras informações que compõem o perfil dos sujeitos egressos nesse curso. 
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AS MATERNIDADES E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL 
NO PIAUÍRN(1946-1959). 

Elane Beatriz de Sousa Góis, Joseanne Zingleara Soares Marinho 

Resumo: O objetivo do presente trabalho é analisar a instalação e o funcionamento das primeiras 
maternidades piauienses a partir da iniciativa articulada entre os poderes públicos e o setor 
médico em defesa da saúde materno-infantil estadual durante o período de 1946 a 1959. Para ser 
alcançando esse propósito, faz-se necessário entender o processo de instalação das 
maternidades no contexto da estruturação das políticas públicas de saúde em defesa da saúde 
infantil. Além disso, é possível entender, por meio do funcionamento dessas maternidades, 
elementos importantes que indicam a valorização da saúde das crianças, aspecto que está 
diretamente relacionado ao ideário de progresso disseminado pelo governo varguista, que fez da 
proteção à infância, um mecanismo que seria capaz de resultar no desenvolvimento do futuro 
nação. Ademais, os setores formados pelos médicos obstetras, ginecologistas, puericultores e 
pediatras, foram fundamentais para o planejamento e a implementação das práticas médicas de 
manutenção da saúde e de cuidado com as doenças com que as mães foram instruídas no 
cuidado com os seus filhos nas maternidades. Para a realização desta análise, foram utilizados 
autores como, Joseanne Marinho (2018), Antônia Valtéria Alvarenga (2013), Lina Faria (2007), 
dentre outros. Paralelamente, também ocorreu a utilização do Jornal O Piauí, do Jornal O Dia, 
das Mensagens de Governo e das Revistas Piauienses de Medicina. Conclui-se que, algumas 
maternidades foram instaladas e/ou passaram a funcionar com mais regularidade, como a 
Maternidade Dr. Marques Basto na cidade de Parnaíba, a maternidade de Floriano e a 
Maternidade São Vicente, na cidade de Teresina.Vale destacar que, durante a pesquisa, foi 
notável a presença ativa dos médicos nas aprovações dessas leis e na construção de diversos 
espaços especializados, como os Postos de Puericultura outrossim, foi verificado o aumento 
significativo nas aprovações de leis, decretos, a criação de espaços e serviços direcionados para 
a saúde materna e infantil em grande parte do território brasileiro.Apesar dos avanços verificados 
na ampliação do número de maternidades,não eram suficientes para cumprir a demanda de 
acesso da população piauiense do interior do estado, além disso, o funcionamento desses 
estabelecimentos de saúde eram prejudicados por problemas como a limitação do número de 
profissionais de saúde, a ausência de edifícios com estrutura física adequada e a inadequação do 
funcionamento administrativo. 
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CLIO (RE) DESENHADA: REPRESENTAÇÕES DA HISTÓRIA, CULTURA E 
IDENTIDADES BRASILEIRAS NOS QUADRINHOS DO “ZÉ CARIOCA” (1941-1962) 

Kleyton de Sousa Araújo, Pedro Pio Fontineles Filho 

A ligação entre a narrativa histórica e recursos como as histórias em quadrinhos são essenciais 
para o estudo da identidade como construções histórico-sociais. São nessas conexões que 
encontramos o estudo de história e identidade; numa coletânea de histórias em quadrinhos do 
“Zé Carioca”, produzidos de 1961 a 1962, por Walt Disney, com o objetivo de ilustrar a identidade 
nacional brasileira. o presente estudo tem o objetivo principal de compreender o uso das histórias 
em quadrinhos no ensino de História e da cultura brasileira, a partir da revista em quadrinhos do 
“Zé carioca”. Objetiva também, analisar o contexto histórico-social da criação do personagem, em 
pleno período da Segunda Guerra Mundial; alem de discutir a construção da entidade nacional, 
sob a ótica norte-americana. identificar traços da identidade nacional através da análise do 
personagem, como o historiador pode observar a construção histórica e política através dos 
quadrinhos. Além da importância da historia para o ensino de memória, usando os quadrinhos do 
“Zé Carioca” como exemplo. O presente estudo se deu pela análise e interpretação da HQ, 
observando os aspectos de consonância e dissonância entre narrativa histórica e narrativa 
ficcional. Como arcabouço teórico-metodológico, o estudo recorreu às discussões feitas por 
Nadilson Silva (2002), Flávio Calazans (1997), Sonya Luyten (1985) e Jacques Marny (1970), 
acerca dos debates sobre os quadrinhos; além das propostas de Ângela Rama (2007) para os 
usos dos quadrinhos na sala de aula; assim como Stuart Hall (2006) e Zygmunt Bauman (2005), 
para refletir sobre identidades e sociedade. Os resultados preliminares do estudo demonstraram 
que o “Zé Carioca” está imerso nas políticas nacionais e internacionais, cujas origens do 
personagem estão intimamente ligadas às ações norte-americanas na busca diplomática de 
aliados na América do Sul; bem como na constituição de imagens e estereótipos da identidade 
brasileira. Considerações Finais: O estudo considerou, em linhas gerais, que as histórias em 
quadrinhos são importantes fontes de pesquisa, sobretudo no tocante à história das artes e suas 
vinculações com a realidade na qual se insere e (re) cria. Os quadrinhos, em especial do “Zé 
Carioca”, constituem-se como ferramentas indispensáveis para o ensino de história do povo e da 
cultura brasileiros. 
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DA LDB A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: UM PANORAMA DO 
CONTEXTO POLÍTICO-EDUCACIONAL NO BRASIL (1996 – 2018) 

Gomes Costa, Idelmar Gomes Cavalcante Júnior 

O presente trabalho tem como objetivo, tendo como base os principais projetos educacionais 
apresentados entre os governos de Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, entender como 
a educação básica fora tratada, como ajudou no desenvolvimento da sociedade neste último 
século e, enfim, como, possivelmente, irá impactar - a partir do nosso entendimento de horizonte 
de expectativas - os anos subsequentes da educação brasileira. Um ponto importante a ser 
destacado é que trataremos aqui de horizonte de expectivas, nos baseando em Reinhart 
Koselleck. Assim, subtende-se que, a partir do que vivemos, ou seja, de nossa experiência até o 
momento no campo educacional, podemos vislumbrar como se pode configurar o possível 
cenário da educação no Brasil ao longo dos próximos anos. Desse modo, o par que Koselleck 
trabalha em seu livro Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos, chamados 
por ele exatamente de “espaço de experiências” e “horizonte de expectativas”, estão intimamente 
ligados. Assim, para reiterar, ao passo que “espaço de experiência” demonstraria o nosso vivido, 
“horizontes de expectativa” seriam nossas projeções ao futuro, baseado justamente no que já 
vivemos. Além disso, ao final, deu-se uma atenção as mudanças ocorridas especialmente no 
ensino de História a partir da implementação da Base. Como suporte para a discussão teórica 
sobre educação, têm-se principalmente a participação de Edgar Morin (2006) e Selva Guimarães 
Fonseca (2006; 2018). Com as discussões criadas ao longo da pesquisa, pôde-se perceber que, 
apesar de representar pretensamente uma proposta de modernização para a educação brasileira, 
a BNCC parece, em alguns pontos, comprometida com uma ordem social há muito tempo 
estabelecida . Não traz em si nenhuma evidência concreta de que seja uma ponta de lança para 
alguma grande mudança nas bases da educação nacional. 
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DOENÇA NEGLIGENCIADA: A EXPANSÃO DA HANSENÍASE NA PERIFERIA DE 
TERESINA - PI (2006-2016) 

Gabriel Rocha da Silva, Antonia Valtéria Melo Alvarenga 

A hanseníase historicamente integrou o imaginário popular de forma negativa resultando em 
medo/estigma que ajudaram a justificar a segregação dos infectados no passado, e contribuem 
para discriminação dos enfermos no presente. Diante disso, o objetivo dessa pesquisa é analisar 
os efeitos culturais da doença na contemporaneidade (2006-2016). Com tal finalidade, almeja-se 
compreender como a hanseníase vem se apresentando atualmente diante do avanço da 
medicina. Buscando investigar a relação entre o processo de periferização da cidade, 
notadamente com a ampliação das políticas habitacionais das primeiras décadas do século XXI, e 
a territorialização da hanseníase. Trata-se de uma pesquisa caracterizada metodologicamente 
como bibliográfica e documental, de abordagem quali-quantitativa, considerando os dados 
numéricos e os aspectos subjetivos relacionados à relação entre espacialização e o processo de 
periferização de Teresina. O suporte bibliográfico objetiva o aprofundamento teórico da discussão 
proposta, enfocando em obras que se debruçam tanto em discussões sobre saúde e doença, 
como também sobre urbanização, dentre os autores utilizados: Hochman (1998), Alvarenga (2013 
e Façanha (2003). A parte documental compõe-se de fontes produzidos pelo Ministério da Saúde, 
Secretaria Estadual de Saúde e Fundação Municipal de Saúde. Para análise das vilas, bairros e 
favelas foi utilizado o programa Google Earth e a base de dados da Secretaria Municipal de 
Planejamento, possibilitando a identificação das novas localidades e suas características 
socioeconômicas, observando-se que o município apresenta constante avanços em todas as 
regiões, mesmo naquelas que tiveram criação de poucos conjuntos habitacionais durante década 
analisada. Podemos citar como novas localidades elencadas: Residencial Inglaterra (Zona centro-
norte), Residencial Deus Quer (Zona Sudeste), Residencial Wilson Martins Filho (Zona Região 
Leste), Residencial Jardins dos Ipês (Zona Sul). Constatou-se também que apesar redução da 
incidência da doença durante a década, a situação ainda não está totalmente controlada, já que 
em 2016 eram 38,23 habitantes doentes por 100 mil habitantes, demonstrando a relevância em 
se discutir sobre essa problemática que atinge, sobretudo, as pessoas em situação de pobreza. 
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EFEITOS DO LULO-PETISMO NO PIAUÍ (2003 – 2010) 

Arielle dos Santos Silva, João Batista Vale Junior 

O clientelismo é um modo político de dominação presente no Brasil há pelo o menos dois 
séculos. Caracterizado principalmente por ser uma relação entre ricos e pobres, Martins acentua 
que a troca de favores políticos, principalmente econômicos se dá entre poderosos e ricos, o que 
caracteriza o clientelismo como uma relação melhor consolidada entre poderosos e ricos, e, 
sobretudo um sistema político que não se derruba, apenas o atualiza conforme a demanda. As 
discussões acerca da ausência participativa do “homem do povo” nas eleições são caraterísticas 
da falta de representantes que inspirem o povo a sair de sua indiferença política. Entretanto só 
sentir-se representado não é o suficiente, caso fosse, Lula teria ganhado em sua primeira 
tentativa a Presidência da República. Uma ruptura política parece incomum perante o histórico 
brasileiro, tão tal que o cargo de Presidente parece seguir um padrão carismático e popular 
durante boa parte da República (com exceção do Regime Militar), este fenômeno torna se repetir 
com a eleição de Lula, o seu diferencial é seu posicionamento ideológico, entretanto, por diversas 
vezes na gestão lulista, o mesmo apresentava atitudes conservadoras, a exemplo disso, pode-se 
citar a economia. Contudo ao observar o resultado do jogo politico eleitoral, e ao comparar com 
eleições subsequentes o nível de votos em Wellington Dias e Lula aumentam consideravelmente, 
de modo que mesmo agindo de maneira conservadora em alguns setores, a população 
permanecia “leal” aos candidatos. Dado esse aumento, pode-se inferir que desde quando fora 
eleitos, a estrutura de classes aparentemente não se alterou, o pobre permanece classificado 
como pobre, entretanto tornou-se um pobre “assistencializado” pelo governo. Reparou-se de 
modo quantitativo os seguintes pontos: o apoio popular materializado nas urnas (este fato pôde 
ser visível também nas posses, o apoio popular era nítido) e; o aumento da popularidade de 
ambos os candidatos, em decorrência da gestão e implementação de programas 
assistencialistas. A população piauiense demonstra sua racionalidade e consciência em cultura 
política de forma cognitiva, afetiva e avaliativa. A afetiva é mais presente, onde o eleitor cria um 
laço afetivo com o candidato, é um detalhe que pesa no momento do voto. A afetividade é 
decorrente da imagem que o candidato mostra ao povo, quanto mais à figura do candidato ser 
semelhante ao povo, maiores são os sentimentos do eleitorado com estadista. 
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ENTRE ENSAIOS E REFLEXÕES: HISTÓRIA LITERATURA,SOCIEDADE E MEMÓRIA 
NA OBRA DE MANOEL PAULO NUNES 

Ana Paula Soares de Sousa, Pedro Pio Fontineles Filho 

Resumo: A literatura traz consigo discursos e análises que nem sempre a história é capaz de 
reconhecer, trazendo possibilidades sobre determinados temas através das suas narrativas. O 
presente trabalho traz algumas reflexões acerca da temática história e literatura, trazendo 
também algumas análises e discussões sobre história, memória e narrativa. Tem como principal 
objetivo compreender as aproximações e distanciamentos entre narrativas históricas e ficcionais 
na obra de Manoel Paulo Nunes (1996-2015), com destaque para a coleção “Modernismo e 
Vanguarda”. Buscando dessa forma problematizar a cerca das possibilidades de releitura da 
historiografia. 
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ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA NO PIAUÍ: POSSIBILIDADES DE AUTONOMIA DO 
TRABALHADOR RURAL E SUAS INTERFACES COM O ENSINO. 

Hortência Almeida Medeiros da Rocha, Cristiana Costa da Rocha 

A Pedagogia de Alternância proposta pelo modelo educacional Escola Família Agrícola 
caracteriza-se pela reafirmação da permanência de jovens trabalhadores rurais no seu local de 
origem e a introdução do desenvolvimento tecnológico no campo. Em 1968 surgiu a primeira EFA 
no Brasil, no município de Anchieta, estado do Espírito Santo. O surgimento e o desenvolvimento 
foram promovidos por padres jesuítas italianos que buscavam valorizar a cultura e o trabalho do 
homem do campo. Pe. Humberto, um dos padres fundadores, implantou o projeto no estado do 
Piauí em 1986, no município de Aroazes. Atualmente, dezessetes EFA´s funcionam no estado do 
Piauí, possuem as matrículas dos discentes estadualizadas e são organizadas por fundações 
religiosos como a EFASA (Escola Família Agrícola Santa Ângela), FUNDED (Fundação Dom 
Edilberto Dinkelborg) e FUNACI (Fundação Pe. Antônio Dante Civieiro), e pela Associação 
Regional das Escolas Família Agrícola do Piauí - AEFAPI. Segundo SILVA (2006) na implantação 
das EFA´s no estado, tais fundações religiosas assumiram a função de mantedoras, como 
organização filantrópica educacional. Diante disso, o presente estudo visa o mapeamento das 
Escolas Família Agrícola do estado e o conhecimento da organização educacional e pedagógica 
destas, a fim de possibilitar a análise da atuação das EFA´s na problemática da migração de 
trabalhadores rurais na contemporaneidade. Assim, este trabalho é resultado da pesquisa do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Pesquisa-PIBIC. Para cumprir os objetivos 
propostos, a metodologia utilizada baseou-se, sobretudo, na literatura a respeito das Escolas 
Família Agrícola no Brasil e no Piauí, e na consulta da plataforma online do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística-IBGE. 
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OS POSTOS DE PUERICULTURA NO PIAUÍ: ESTADO, FILANTROPIA E MÉDICOS NA 
ATUAÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL (1946-1959) 

Danielle Filgueiras Santos, Joseanne Zingleara Soares Marinho 

O objetivo deste trabalho é analisar a criação dos Postos de Puericultura no Piauí como resultado 
de uma iniciativa em que se articulavam os poderes públicos, a filantropia e o setor médico em 
defesa da saúde materno-infantil entre 1946 e 1959. Embora a assistência a esse público já fosse 
prestada anteriormente em outros postos e hospitais gerais, foi a partir de 1930 que a saúde 
materno-infantil passou a ser responsabilidade do Estado. Em 1944 foi criado o primeiro Posto de 
Puericultura do Piauí, em Parnaíba, e outros estavam sendo edificados nas cidades do interior, 
incluindo na capital, Teresina. Esses postos consistiam em uma iniciativa do governo para 
promover a valorização das políticas públicas de saúde e a compreensão da importância da 
criança como o futuro da nação. Para isso os poderes públicos precisaram estabelecer parcerias 
com os médicos e as entidades filantrópicas visando o sustento e a manutenção dos 
estabelecimentos, bem como a propagação dos princípios da Puericultura. Entre os principais 
serviços prestados nos postos estavam o acompanhamento pré-natal, os serviços de lactário e 
ambulatório infantil. As consultas também se direcionavam para a conscientização, com base nas 
noções de puericultura, de como as mães pobres deveriam cuidar dos seus filhos. Através da 
divulgação dos ideais e ensino de práticas científicas, objetivavam amenizar as altas taxas de 
mortalidade infantil, atribuídas pelos em sua maior parte à falta de conhecimento das mães. Para 
a realização deste trabalho foi efetuada a análise das fontes primárias, que correspondem aos 
jornais O Piauí e O Dia, artigos médicos publicados na Revista da Associação Piauiense de 
Medicina, mensagens e relatórios governamentais, disponibilizados para pesquisa no Arquivo 
Público Casa Anísio Brito, e que foram imprescindíveis para a compreensão não apenas das 
especificidades do assunto tradado, mas também de todo o contexto histórico-social no qual se 
encontra. Com esta mesma finalidade foi feito o estudo das obras bibliográficas referentes ao 
tema, as quais se destacam Marinho (2018), Freire (2009) e Bonilha (2004). Com base nisso, é 
possível afirmar que embora contribuíssem para amenizar a difícil situação da criança pobre, a 
parceria da atuação do governo piauiense, com os médicos e a filantropia não foi suficiente para 
modificar a estrutura social e a situação de pobreza responsável pelo quadro da saúde materno-
infantil no período compreendido de 1946 e 1959. 
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OUTRAS CENAS DE CLIO:RNHISTÓRIA E IDENTIDADES DO NORDESTINO NA 
OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CÍCERO FILHO (2006-2018). 

David Gonçalves Santos, Pedro Pio Fontineles Filho 

As relações entre as narrativas históricas e ficcionais remetem a várias possibilidades de 
pesquisa. Nesse aspecto, a narrativa fílmica é tomada como importante instância, também, para o 
ensino de história. Objetiva, analisar a obra fílmica de Cícero Filho para compreender a história, 
cinema e identidades do ser nordestino. Metodologicamente, o estudo fez leituras analitico-
interpretativas dos filmes (2006-2018), pesquisou o acervo público, jornais digitais,blogs e a 
crítica especializada sobre a obra de Cícero Filho, bem como fez consulta ao arcabouço teórico 
metodológico que recorreu ao estudos como Marc Ferro (1992), Nilse Ostermann (2006), Anatol 
Rosenfeld (2002), Cristiane Nova (2000), Gilles Deleuze (1990, 1985) e Robert Rosenstone 
(2010). Para contemplar as discussões sobre História e Identidades, bem como representações, 
serão utilizados os trabalhos realizados por Marc Bloch (2001), Peter Burke (2003), Roger 
Chartier (1988) e Zigmunt Bauman (2001), Stuart Hall (2006) e Maurice Halbwachs (2012) Durval 
Muniz (2011).Os resultados do estudo apontam para o olhar do cineasta, com traços (auto) 
biográficos em cenas e enredos dos seus filmes, acerca da vida social e cotidiana do “ser 
nordestino” e “ser piauiense”, como vestes, gestos e linguagem. Seus filmes dão indícios de que, 
em larga medida, há imagens e costumes cristalizados no imaginário da sociedade sobre a vida 
do homem nordestino, em especial, piauiense. O estudo considerou, de forma concreta que os 
filmes apresentam uma representação histórica do vida social, econômica, política e cultural do 
nordestino, todavia, que acaba reforçando o discurso regionalista e de forma simbólica e 
estereotipa o Nordeste. Entretanto, é preciso enfatizar que a importância e relevância da presente 
pesquisa se dá tanto na esfera acadêmico-científica, quanto no âmbito social. Para o meio 
acadêmico, as discussões sobre a relação entre História e Cinema ainda merecem maior 
aprimoramento e destaque, bem como a obra de Cícero Filho. No sentido da relevância social, a 
pesquisa é fulcral para a disseminação de reflexões sobre as identidades do “ser” piauiense, 
nordestino e brasileiro. Isso, inclusive, é de suma importância para os debates não somente na 
esfera das universidades, mas, também, nos espaços das escolas, visto que os professores, 
notadamente de História, podem utilizar a obra como recursos didático-pedagógicos. 
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PESQUISA DOCUMENTAL EM OEIRAS: CONSTRUÇÃO DO ACERVO DIGITAL DE 
DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA DO CAMPUS POSSIDÔNIO QUEIROZ 

Chrigor Augusto Liberio, Pedrina Nunes Araújo 

Este trabalho visa demonstrar as atividades executadas no projeto de iniciação à pesquisa- PIBIC 
“PESQUISA DOCUMENTAL EM OEIRAS: Construção do Acervo digital de documentação 
histórica do Campus Possidônio Queiroz” que tinha como o objetivo democratizar e socializar aos 
discentes do curso de história, novas fontes de pesquisa. Acreditamos que a historiografia 
piauiense possui um caráter de abordagem com fontes que permeiam fatos muito 
contemporâneos, como as orais, por exemplo, dessa forma um dos intuitos desta pesquisa foi 
trazer novas possibilidades de pesquisa aos alunos do Campus Possidônio Queiroz. Com este 
trabalho, conseguimos abrir novas possibilidades de fontes históricas documental para a 
comunidade acadêmica do curso, digitalizando e deixando público um considerável acervo da 
cidade de Oeiras, que hoje precisa ser explorado. Assim, executamos oficinas de preservação 
documental, digitalizamos acervos privados de personalidades da cidade e da Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Vitória que possui registros documentais do século XVII. 
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POR UMA DEMOCRACIA PARCELAR: MOBILIZAÇÕES SOCIAIS E CULTURA DE 
LEGALIDADE NO BRASIL (2013-2018) 

Francisco Felipe Machado de Araujo Costa, João Batista Vale Junior 

O intuito dessa pesquisa cientifica consiste na investigação acerca das novas formas de 
mobilizações sociais na politica nacional e a relação entre o Estado Nacional e a sociedade civil. 
As manifestações populares ocorridas em todo o território nacional que findaram - se com o 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, provocaram diversas transformações nos mais 
variados campos estudados. Em meio a crise de legitimidade do Estado Nacional, agravada por 
uma profunda recessão econômica, ocorreram efeitos pendulares sobre a organização e 
administrações estatais, além da participações de novos agentes e grupos políticos. 
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SERVIÇO ESPECIAL DE SAÚDE PÚBLICA NO PIAUÍ: SANITARISMO E 
DESENVOLVIMENTO NO ESTADO (1950-1990) 

Emerson Luis de Sousa Lemos, Antonia Valtéria Melo Alvarenga 

O presente trabalho busca com clareza discorrer a respeito do Serviço Especial de Saúde Pública 
(SESP) – transformado, posteriormente, em Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP) –, 
instituição que atuava na realização de atividades sanitárias básicas em todo Brasil, 
principalmente, voltadas para as populações do interior. Porém, neste trabalho o foco volta-se à 
sua atuação no Estado do Piauí, dentro do período referido no tema. Assim, por meios de 
algumas problemáticas, há como objetivo geral fazer uma análise para compreender como 
ocorreu a integração do Piauí nas ações de saneamento desenvolvidas pelo SESP e FSESP no 
Estado. Em específico, objetiva fazer discutir o contexto e as finalidades de como dessa 
instituição foi implementado e de como era a sua atuação no país e, ademais, ter uma noção de 
como se encontrava a realidade sanitária do Piauí e de como e quando os seus serviços passam 
a ser desenvolvidos nas áreas rurais e urbanas no Estado do Piauí. Para chegar a tais resultados, 
a pesquisa será básica, com o intuito de produzir novos conhecimentos úteis ao avanço da 
História do Brasil e da História Local. Além disso, será feita uma coleta de dados, tanto 
bibliográfico, trazendo um embasamento teórico para compreender a respeito de como as 
políticas desenvolvimentista do Estado nacional passam a integrar o Piauí, quanto documental, 
existentes na Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e no site da 
mesma. Por fim, apesar da pesquisa ainda está em andamento, em torno do levantamento 
bibliográfico e do aprimoramento do referencial teórico, sabe-se que entre 1950 a 1959, o SESP 
passa ter um caráter nacional, em que, provavelmente, o Piauí passa ser integrado aos quadros 
de serviços sanitários realizados pelo órgão até a sua extinção, em 1990. Para isso, dentre as 
referências utilizadas, as principais são CAMPOS (2006) e BASTOS (1996). 
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“MÉDICOS, DOUTORES E ILUSTRES PERSONAGENS DA SOCIEDADE 
TERESINENSE”: DIMENSÕES SOCIAIS E POLÍTICAS DE SUAS TRAJETÓRIAS E 

PRÁTICAS NAS INSTITUIÇÕES HOSPITALARES E NA CIDADA DE TERESINA (1880-
1920) 

Kamilla Rafaela dos Santos Braz, Márcia Castelo Branco Santana 

É pertinente pensamos que o processo de medicalização da sociedade e suas ações se 
formularam por caminhos construídos em uma constante luta de legitimação dos seus saberes 
perante a sociedade. Nesse sentido, a constituição de vários saberes e discursos médicos, em 
relação às formas e estratégias de como “tratar” as doenças, emergem como questões 
importantes a serem pensadas. Acreditamos que essa discussão possui uma pertinência dentro 
da historiografia brasileira, pois o entendimento da doença traz à tona os olhares tensos e 
conflituosos de uma sociedade que passava a ser delineada pelo imaginário do progresso e da 
civilização nas suas diferentes esferas do social. Nas discussões sobre a saúde pública 
constatamos que houve a criação de novos espaços de cura, o que nos leva a querer 
compreender a problemática a partir do cenário piauiense e das práticas e ações de categorias 
como médicos, intelectuais e outros indivíduos que se relacionavam com os doentes nos espaços 
hospitalares. Assim, o objetivo do presente trabalho foi analisar quais foram as trajetórias social e 
profissional de médicos e provedores da Santa Casa de Misericórdia de Teresina que 
possibilitaram o trânsito de suas ações efetivas nesse hospital e no Asilo de Alienados, criando 
relações de poder nessas duas instituições e que se projetavam na sociedade piauiense como 
fatores importantes na configuração de um discurso higienista e de progresso em Teresina entre 
as décadas de 1880 a 1920. Nesse sentido, foram analisados o conceito de assistencialismo e, 
conjuntamente com as leituras e discussões, foram sendo realizada a coleta e análise das fontes, 
principalmente, dos jornais que circulavam no Piauí no recorte de 1880 a 1920. A partir da análise 
das fontes identificamos que os saberes médicos foram inseridos dentro da sociedade piauiense, 
bem como a aceitação popular constituiu a partir desse novo víeis de assistencialismo para as 
questões higienista e modernizadora. Assim, a relevância social e profissional dos médicos foram 
sendo formatados no interior da sociedade piauiense como o saber imutável e a medicina 
assumem o caráter científico nesses novos espaços de cura. Após esse novo olhar sobre a saúde 
pública podemos constatar que houve a criação de novos espaços de cura, que antes baseados 
nas tensões entre a caridade e o saber médico. 
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A FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS PARA ATUAR JUNTO A PESSOAS COM ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: À LUZ DA INCLUSÃO ESCOLAR 

Elivelton Cardoso Vieira, Camila Siqueira Cronemberger Freitas 

A presente pesquisa de iniciação científica teve como objetivo de estudo a análise da formação 
de psicólogos para atuação junto a pessoas com altas habilidades/superdotação. Foram 
investigadas as definições e características das altas habilidades/superdotação de acordo com o 
que aponta a literatura, assim como foram identificados os principais mitos que as pesquisas 
feitas na área mostram. A pesquisa foi de Abordagem Qualitativa do tipo Revisão Bibliográfica. O 
banco de dados utilizado nas buscas foi a biblioteca virtual em saúde que abrange as bases de 
dados: La Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs),Scientific 
ElectronicLibrary Online (Scielo), National Library of Medicine (Medline), Centro Latino Americano 
e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), Livros, Monografias, Dissertações e 
Teses que tratem do tema nos últimos dez anos (2008 a 2018).A partir daí, foi percebido que 
existem poucos matérias que falam a respeito da formação do psicólogo para atuar com tal 
público, sendo necessário que fossem feitos recortes com relação à formação de professores e 
consulta às DNCs do curso de Psicologia. De acordo com a pesquisa realizada, obteve-se como 
resultado que, de acordo com a literatura, os graduandos de Psicologia têm tido acesso a poucas 
informações a respeito das altas habilidades/superdotação, isso nos casos daqueles que tem 
acesso. As informações, geralmente se tratam de questões pontuais voltadas para as 
características desse público. Também foi percebido que há disciplinas onde podem/devem ser 
trabalhados temas relacionados à atuação do Psicólogo escolar frente às demandas desses 
alunos, como as DNCs mostram.Esse trabalho serviu como disparador para que futuras 
pesquisas sejam efetuadas afim de que, de fato, essas melhoras na graduação ocorram. A 
temática a respeito das concepções dos graduandos de psicologia sobre as AH/SD não é 
debatida com tanta frequência na literatura, por isso foi importante fazer recortes sobre a 
Psicologia e a inclusão, voltando para a atuação do PEE diante das altas 
habilidades/superdotação. 
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A FORMAÇÃO DO SER TERAPEUTA A PARTIR DA EXPERIÊNCIA NO PROJETO DE 
EXTENSÃO PLANTÃO PSICOLÓGICO 

Gianini Coelho de Novais, Ana Rosa Rebelo Ferreira de Carvalho 

O serviço de Plantão Psicológico surgiu como uma recepção diferenciada aos clientes que 
procuravam o instituto de aconselhamento na universidade de São Paulo (USP). Estar de plantão 
significa estar presente num determinado dia e hora, mas sobretudo, terminantemente disponível 
a acolher quem procura atendimento psicológico. Pensando na formação do profissional de 
psicologia, percebe-se que a transição de estudante para psicoterapeuta envolve muitas reflexões 
e mudanças acerca da construção dessa identidade. Pensando na relevância do projeto de 
extensão plantão psicológico da UESPI para essa formação, realizaram-se entrevistas com os 
plantonistas em virtude de averiguar a importância dessa prática no amadurecimento profissional 
do acadêmico de psicologia. Assim consideramos toda a repercussão avaliada nas falas e as 
trajetórias que ganharam em qualidade na construção de um lugar de reflexão e investigação de 
práticas edificantes e humanizadas. Visualizamos então que o plantão psicológico funciona como 
uma clínica ampliada, e que necessita ser mais desenvolvido e investigado. 
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ADAPTAÇÃO CURRICULAR PARA INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM O 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA ANÁLISE A PARTIR DA LITERATURA 

Bruna Maria Nunes Carneiro, Camila Siqueira Cronemberger Freitas 

O currículo ou abordagem curricular parte do enfoque do Ministério da Educação e Cultura (MEC) 
e determina como dever do Estado o estabelecimento de conteúdos mínimos para o Ensino 
Fundamental que visem a formação básica comum: cultural, artística, nacional e regional. 
Portanto, o currículo adaptado parte do princípio de uma estratégia de inclusão para alunos com 
necessidades educacionais especiais, um vez que enfoca em flexibilizar, adaptar, implantar 
métodos de aprendizagem inclusivos, terapêuticos, lúdicos e democráticos que abarquem todas 
as diferenças. Partindo desse princípio, a pesquisa busca um enfoque sobre o que a teoria e 
literatura revela para a adaptação curricular dentro do autismo e como estão as propostas de 
intervenção no sistema de educação regular para alunos com necessidades educacionais 
especiais. 
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AVALIAÇÃO DOS CONTROLADORES DO COMPORTAMENTO AGRESSIVO: UMA 
COMPARAÇÃO DO ULTIMATUM GAME E DICTATOR GAME 

Lorena Brito Urano Portela, Dyego de Carvalho Costa 

O Dictator Game consiste na participação de pelo menos dois participantes, no qual um deles 
(Ditador) recebe um valor que deve dividir como quiser com o outro (s) participante (s) (Receptor), 
não havendo nada que o receptor possa fazer quanto a divisão realizada pelo Ditador. No 
Ultimatum Game, já existe a possibilidade de recusa por parte dos participantes (Receptores). 
Ambos são jogos considerados importantes instrumentos da Teoria dos Jogos, amplamente 
utilizados por pesquisas experimentais na área da economia, particularmente útil para investigar 
normas sociais (GUALA e MITTONE, 2010). Dessa forma, a proposta desse trabalho envolve o 
interesse em mensurar comportamentos agressivos no Ultimatum Game e no Dictator Game, 
bem como avaliar as condições adjuntivas e operantes na emissão de respostas agressivas e 
descrever as condições nas quais o comportamento agressivo é controlado. Foi possível concluir 
que comportamentos agressivos podem ser apresentados em maior quantidade quando não há 
possibilidade de apresentação de consequências aversivas para si,como no caso do Dictator 
Game. Ainda mais, todos os participantes em ambos os experimentos do presente trabalho 
obtiveram respostas maiores para si após passar por situações em que tiveram perda de 
reforçadores (ditador autoritário). 
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BIFOBIA E HETERONORMATIVIDADE NA ESCOLA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Ana Beatriz Pereira Gomes, Camila Siqueira Cronemberger Freitas 

As temáticas de gênero e sexualidade, ainda constituem-se tabus na nossa sociedade, o que 
corrobora com a violência e preconceito destinado às pessoas LGBTQI+. Destarte, esta pesquisa, 
inserida nos estudos de Gênero, Sexualidade e Educação, tem como problema central uma 
discussão sobre a Bissexualidade e as consequências da Bifobia no ambiente escolar. Para isso, 
temos como questão norteadora: o que aponta a literatura acerca da Bifobia e 
Heteronormatividade e sua presença no contexto escolar? Objetivamos apreender sobre as 
marcas expressivas que a escola deixou em mulheres e homens bissexuais, a partir da revisão 
de literatura. Pois, entendemos que a análise de produções científicas são essenciais para o 
avanço das discussões sobre LGBTfobia na Escola e para a promoção dos Direitos Humanos no 
Brasil. A pesquisa, portanto, é de Abordagem Qualitativa do tipo Revisão de Literatura. Após um 
primeiro levantamento de dados nas bases Scielo, Lilacs, medline, BIREME, não identificamos 
nenhuma pesquisa que tinha temática voltada especificamente para a Bissexualidade no contexto 
escolar. Das que mencionaram a bissexualidade, esta aparecia somente como uma palavra em 
meio ao LGBTcdário ou estava associada a “gays” ou a “lésbicas”. Não sendo tratada enquanto 
categoria identitária autônoma. Diante disso, realizamos um segundo levantamento. Entendendo 
que a categoria bissexual teve origem nos Estados Unidos, passamos a procurar artigos 
científicos em inglês, haja vista que a possibilidade de encontrar algo relativo a temática seria 
aumentada. Assim, ampliamos as bases de dados e adicionamos ERIC e Taylor & Francis, que 
fazem parte da biblioteca virtual na língua inglesa. Observamos com essa segunda análise que a 
temática da bissexualidade associada à educação continua escassa, pois obtivemos somente 7 
(sete) artigos que se adequaram a pesquisa. O silêncio e a ausência de escrita sobre o assunto, 
reverberam a invisibilidade da Bissexualidade, o que mostra-se como uma das faces da Bifobia 
(Bi-apagamento, Bi-invisibilidade, Bi-exclusão, Bi-misoginia, Bi-negatividade) e da 
Heteronormatividade na escola. É urgente a ampliação do debate sobre Bissexualidade nas 
Escolas, haja vista que a Educação pode ser um meio de transformação social e um local 
privilegiado para essa uma BI-Intervenção. Para isso, a bissexualidade deve ser incluída 
integralmente nos currículos e nos contextos extracurriculares, de modo a também produzir saúde 
para os estudantes bissexuais. 
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ECONOMIA COMPORTAMENTAL APLICADA EM INDIVÍDUOS EM PROCESSO DE 
PERDA DE MASSA CORPÓREA: UMA ANÁLISE ACERCA DO EFEITO DO ATRASO E 

DE CONSEQUÊNCIAS HIPOTÉTICAS 

Yalli Sampaio Evangelista, Dyego de Carvalho Costa 

Considerando que benefícios à saúde são consequências da manutenção de uma dieta saudável 
e um regime regular de exercícios físicos, Woelz (2007), afirma que o fracasso de alguns 
indivíduos a fazerem escolhas não saudáveis apesar de terem conhecimento dos prejuízos á 
saúde, pode ser explicado por conta dos grandes atrasos envolvidos no recebimento dos reforços 
que estão ligados a comportamentos saudáveis, portanto, não sustentando tais escolhas e 
preferindo as escolhas não saudáveis, mas que são reforçadores imediatos, por exemplo, um 
indivíduo optar por batata frita (reforço imediato e não saudável) em vez de fruta (reforço atrasado 
e saudável). Os princípios que se aplicam para explicar como os reforçadores são importantes 
para o desenvolvimento normal, também são os mesmo que estão envolvidos no 
desenvolvimento e manutenção de comportamentos não saudáveis. Esta pesquisa contou com 
22 participantes, dos quais onze estavam fazendo uso de dietas e/ou de atividades físicas como 
meio de perda de massa corpórea o onze não realizavam atividades nem dietas. De acordo com 
os gráficos, os participantes que não fazem dieta em sua maioria optaram pela escolha impulsiva 
em todo o questionário ou inicialmente, escolhendo posteriormente a opção autocontrolada de 
perda. Entre os participantes que fazem dieta, apenas quatro participantes mantiveram respostas 
impulsivas em todo o experimento. De acordo com os dados apresentados, confirmando o que 
afirma Woelz (2007), o atraso envolvido no recebimento do reforço ligado aos comportamentos 
saudáveis explica a escolha por alimentos não saudáveis. Pessoas que já aderem a exercícios e 
dietas se mantem fazendo escolhas saudáveis por já terem acesso aos reforços ligado a esses 
comportamentos. 
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EFEITO DA RETIRADA DE PONTOS CONTINGENTES E NÃO CONTINGENTES NA 
EMISSÃO DE CULTURANTES AGRESSIVOS 

Pedro Antonio Castro de Oliveira Farias, Dyego de Carvalho Costa 

A Análise do Comportamento tem se preocupado com todo e qualquer comportamento como 
sendo fruto de relações funcionais entre organismo e o ambiente (Skinner, 1953/2001).Não há, 
portanto, distinção entre comportamentos normais ou disfuncionais. Porém, uma classe de 
comportamentos se mostra com um interesse especial, devido ao fato de suas consequências 
selecionadoras serem danos a outro organismo ou alguma outra coisa.Esse comportamento é 
descrito como comportamento agressivo (Feshbach, 1964). Na perspectiva comportamental, 
comportamentos agressivos são aqueles cujas consequências sejam fruto da administração de 
punição positiva ou negativa sobre o repertório de outro organismo, ou danos diretos a objetos. 
Miczek (2003) sugere que além dessa função, comportamentos agressivos também podem 
exercer funções adaptativas importantes para uma espécie. O seguinte estudo teve como objetivo 
verificar o papel do comportamento agressivo na relação social entre 2 grupos.No experimento 1 
foi usado no procedimento perda de pontos não contingentes, no experimento 2 foi utilizado perda 
de pontos contingentes com as escolhas feitas pelo grupo em cada participação. O experimento 3 
foi uma replicação do experimento 2, mas a perda de pontos imposta aos participantes era 
apresentado a eles de forma molar, ou seja, contabilizando o total de pontos perdidos.No 
experimento 1, o grupo não emitiu culturantes agressivo mesmo nas condições em que o grupo 
confederado emitia “agressões” através da retirada de pontos do grupo. Esse comportamento é 
similar aos resultados encontrados por Schmitt e Marwell (1971a), em que mesmo havendo 
algumas retiradas de pontos, sob certas condições os sujeitos experimentais evitavam a 
retaliação da retirada, preferindo cooperar sem tomar pontos do outro participante.No 
experimento 2, é possível observar que durante a condição de treino os participantes produziram 
a lança um, que produzia mais pontos, muito mais vezes que as outras duas lanças. Em seguida 
nas condições experimentais, a preferência pela lança um foi predominante o que corresponde 
com a Lei da Igualação, na qual é descrito que as medidas de número relativo igualam 
exatamente o número de reforços obtidos em cada alternativa. No experimento 3, foi possível 
observar como a produção das lanças correspondeu de forma contingente as retiradas de pontos, 
agressões, feitas pelo grupo confederado. São necessários mais estudos nessa área para 
elucidar as relações entre eventos ambientais e agressões. 
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METACONTIGÊNCIAS EXPERIMENTAIS EM HUMANOS: UM EXPERIMENTO SOBRE 
COMPORTAMENTO AGRESSIVO EM PDG. 

Janailson de Abreu Mariano da Silva, Dyego de Carvalho Costa 

Análise do Comportamento tem se preocupado com todo e qualquer comportamento como sendo 
fruto de relações funcionais entre organismo e o ambiente (Skinner, 1953/2001). Não há, 
portanto, distinção entre comportamentos normais ou disfuncionais. Apesar disso, uma classe de 
comportamentos semostra com um interesse especial, devido ao fato de suas consequências 
selecionadoras serem danos a outro organismo ou alguma outra coisa. Nesse sentido, o presente 
experimento visou contribuir para a compreensão mais abrangente do comportamento agressivo, 
visando lançar luz sobre os controladores desse tipo de comportamento. Para tanto, foi 
desenvolvido um game de escolhas baseado no dilema dos prisioneiros, objetivando avaliar se as 
escolhas dos participantes seriam cooperativas ou competitivas ao jogarem com outro jogador. 
Ressalta-se que os participantes não sabem que o outro jogador trata-se de um participante 
virtual previamente programado no próprio game. 
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TREINO DE HABILIDADES SOCIAIS NA INFÂNCIA: UMA PROPOSTA DE 
PROGRAMA PARA ESCOLA DE ZONA RURAL 

Crislane Mayara dos Santos Silva, Camila Siqueira Cronemberger Freitas 

O termo habilidades sociais é definido como as respostas comportamentais que devem ser 
aprendidas pelo individuo, possibilitando-o de agir de maneira adequada diante de diferentes 
situações. Faz parte desse repertório habilidades como empatia, assertividade, fazer amizades, 
soluções de problemas interpessoais, capacidade de iniciar, conduzir e terminar uma conversa, 
civilidade, alteridade, entre outros. Esse repertório é de grande valia em todas as faixas etária da 
vida de uma pessoa, mas é na infância que há uma facilidade maior do indivíduo aprender tais 
repertórios e os reproduzir ao longo de sua história. Geralmente vemos o desenvolvimento 
dessas habilidades no contexto natural sem um treinamento formal, através de sua relação com 
seus pais, irmãos e amigos, mas, vez ou outra, há falhas nesse processo de aprendizagem 
ocasionando déficits acentuados. Objetivos: Construir um programa de treinamento de 
habilidades sociais para crianças estudantes de uma escola da zona rural; descrever, de acordo 
com a literatura, as principais habilidades sociais fundamentais para um repertório de 
comportamentos assertivos; analisar as principais estratégias para o desenvolvimento de 
comportamentos assertivos em crianças e elaborar um treinamento de habilidades sociais 
específico para crianças com faixa etária de 8 a 9 anos que estudem em escolas de zona rural. 
Metodologia utilizada: pesquisa bibliográfica com fins de apropriação e aprofundamento da 
temática. Para isto, foi utilizado o banco de dados da biblioteca virtual (bvs). O procedimento de 
coleta de dados foi realizado em quatro etapas: Identificação e seleção de produções científicas 
em acordo com os seguintes descritores: Habilidades Sociais, Treinamento, Escolar de Zona 
Rural, Crianças; criação de um instrumento para registro dos dados extraídos da literatura 
encontrada; Leitura e exploração criteriosa das produções científicas e Análise do material 
coletado. Após a aplicação do filtro na biblioteca virtual em saúde , foram selecionados vinte e 
três artigos que foram utilizados na construção do treino de habilidades sociais, sendo vinte e um 
da base Lilacs e doze da Scielo. De acordo com os artigos selecionados, foi possível identificar as 
principais habilidades sociais fundamentais para montar o treino, a saber: Autocontrole e 
expressividade, civilidade, empatia e resolução de problemas e a partir daí construir o exercício 
para ser posteriormente aplicado, alcançando assim os objetivos propostos. 
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A DIFUSÃO DAS STARTUPS COMO ESTRATÉGICA DE APOIO AO 
EMPREENDEDORISMO: ANÁLISE A PARTIR DO PROGRAMA INOVATIVA BRASIL 

Acsa Manuelly Vieira de Sousa, Helano Diógenes Pinheiro 

Com a difusão das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), todas as esferas da 
sociedade foram impactadas. Mesmo atividades tradicionais sofreram forte impacto da tecnologia. 
O local e o global agora se confundem. Uma pequena fábrica no interior de um país em 
desenvolvimento possui acesso a ferramentas que podem conectá-lo a consumidores em outra 
parte do mundo enquanto outros negócios se alastram por todo o mundo a partir de um ponto 
determinado utilizando a rede de comutadores. Seja nos negócios meramente digitais ou na 
incorporação da tecnologia digital aos negócios físicos, a chamada internet das coisas 
desenvolvidas na denominada indústria 4.0, as TICs passaram a ser a grande ferramenta 
impulsionadora de negócios. Segundo a Sondagem Especial da Industria 4.0 de abril de 2016 
(CNI, 2016), pouco menos da metade das indústrias brasileira utilizam as 10 tecnologias digitais 
consideradas no estudo, e 15 % não utilizam nenhuma. Se as grandes empresas têm dificuldade 
de se atualizarem, presume-se que nas pequenas essa dificuldade seja ainda maior. Conforme 
pesquisa realizada pelo GEM, maior parte das pequenas empresas brasileira não utiliza 
tecnologia desenvolvida nos últimos 05 anos e nem possui relações comerciais relevantes com o 
exterior. O esforço por melhorar a competitividade das empresas exige mais do que nunca uma 
articulação de atores públicos e privados na promoção de novos modelos de negócio, com maior 
grau de inovação e focados nas necessidades dos clientes. As novas exigências dos 
consumidores e a mudança na estrutura econômica e mercadológica trouxeram consigo a 
necessidade de adaptação por parte das empresas a esses novos processos. No entanto, esse 
processo contribuiu para o aumento da competitividade, que exige das empresas um nível de 
inovação mais elevado para garantir a sua existência. Concomitantemente, o conceito de 
empreendedorismo evoluiu com essa mudança. 
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A EFETIVIDADE DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO NA 
MODALIDADE À DISTÂNCIA DA UAPI COMO AGENTE DE NOVOS 
EMPREENDIMENTOS LOCAIS NOS TERRITÓRIOS DOS COCAIS 

Suellen Dias Negreiros, Katia Regina Calixto Brasil 

Destaca a influência do curso de bacharelado em Administração da UAPI, com o foco no 
empreendedorismo, buscando promover a qualificação dos atuais e futuros gestores; além disso, 
visa socializar o conhecimento através de novas práticas tecnológicas, bem como propiciar o 
atendimento eficiente à população do interior e integrá-las através de diversas ações sociais. 
Objetivo - Analisar a efetividade do curso de graduação em Administração na modalidade a 
distância da UAPI como agente de incentivo e formalização de novos empreendedores geradores 
de atividade socioeconômica local nos polos localizados no território dos cocais. Métodos - tratou-
se de pesquisa documental, pois os dados foram colhidos pela coleta de dados oriundo dos 
órgãos reguladores e da UAPI. Por fim, como se trata de pesquisa bibliográfica, não apenas se 
torna obrigatória como fundamental para a construção do projeto e sua execução, gerando 
resultados confiáveis. Resultados - através da produção do conhecimento sobre o 
empreendedorismo na área pesquisada apontando para uma situação de incremento positivo 
sobre o desenvolvimento social e econômico da área a partir da interferência no processo de 
distribuição de conhecimento por parte da UAPI, modificando a cadeia produtiva e social local. 
Qual a importância desses dados? Ora, partindo do fato de não registro anterior de realização do 
curso, implantado em 2017, percebemos que ocorreu um incremento de 3,46% no número de 
empresas registrados que pode significar uma ação direta do curso, apesar de que a média 
aluno/empresa é muito baixa (1,19). Apesar desse ‘insignificante’ dado, tem sua importância por 
considerarmos uma ação concreta da IES no reflexo da atividade empresarial da região. 
Conclusão - os dados mostram que foi verificado uma redução em torno de dez por cento a 
relação entre alunos/empresa. A relação entre população e empresa foi de 272 pessoas, 
ocorrendo um incremento de 26 pessoas por empresa; isso se deve ao fato de que, nesse 
período, ocorreu uma redução no registro de 50 empresas. Esta pesquisa proporcionou o 
entendimento de que o curso de Administração da UAPI é um instrumento valioso como incentivo 
a geração de novos empreendimentos. 
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Socioeconômicas 
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ATITUDES E TIPOS DE ESTRATÉGIAS EXPOSTAS NA PELÍCULA MADAGASCAR III, 
OS PROCURADOS: CASO DE ENSINO 

Antonio da Silva Morais Júnior, Geazi Alves de Farias 

O ensino da disciplina de estratégia tem se tornado um expoente na Ciência da Administração e 
ao mesmo tempo, um desafio ao corpo docente para ter a compreensão em sua abordagem 
temporal em função de duas dimensões, as ações presentes e suas consequências a longo 
prazo, ou seja, acima de 10 anos. Esse esforço de compreensão teórica exige uma abstração 
ampla e difusa em virtude da quantidade enorme de variáveis, muitas delas abstratas ao 
presente, porém, podem ser compatíveis em período de tempo futuro. Na teoria da estratégia, a 
atitude organizacional desenvolvida pelo estrategista e pela empresa requer uma visão ampla do 
negócio e suas variáveis, mercado, concorrentes, clientes, agentes econômicos e políticos etc. de 
tal forma que apontar esse ou aquele caminho pode significar distorção grave ao que se pretende 
ensinar e aprender. Da mesma forma e como fator complicador, os tipos de estratégias adotado 
pela organização, por mais didática que seja, parte para um esforço muito mais amplo e abstrato 
que meramente a leitura de livros e/ou artigos da área específica e, quando se cruza os temas de 
atitudes e tipos, essa formação tem elevado nível de dificuldade para que seja posta em prática 
nas organizações. Pensando nisso, indagamos: Como fazer para que os discentes tenham a 
compreensão dessas teorias de forma a diminuir o esforço de abstração indutiva e/ou dedutiva 
das teorias apresentadas? Como melhor forma para responder essa questão, a opção de abordar 
o tema estratégia de modo diferenciado, foi idealizado a utilização da filmoteca internacional, em 
especial a infantil, como possibilidade de colocar uma opção vislumbrante a disposição dos 
discente com o intuito de facilitar, de forma lúdica, a exposição, explicação, compreensão e 
aprendizagem de tais eventos para serem postos em prática nas empresas que tais discentes 
possam ou atuem. Essa forma de pesquisa e abordagem do tema não restringe seu estudo, 
apenas dá um novo enfoque ou nova visão de abordagem do problema estratégia e seu 
aprendizado. 
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ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA DE 
TERESINA. 

Elaine Maria de Nazaré Lima, Helano Diógenes Pinheiro 

O poder municipal, enquanto responsável pela configuração e coordenação do sistema de 
logística reversa no município, é o ator central de onde partiu a presente pesquisa, requerendo 
que se identifique os atores públicos que atuam no sistema de logística no município de Teresina. 
Porém, nem sempre concentra todas as ações em um único órgão. Dessa forma, a realização 
deste projeto foi essencial tanto para obter uma descrição das ações desenvolvidas no município, 
de forma a compará-las ao estabelecido na PNRS, mas como saber se um ou mais órgãos vêm 
desempenhando estas ações. Na última situação, também é relevante saber como os diferentes 
órgãos interagem. 
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CONTABILIDADE ELEITORAL: UMA ANÁLISE DE SUAS CONTRIBUIÇÕES NO 
EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL SOBRE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS E NO 

COMBATE À CORRUPÇÃO 

Davi Richard Gomes de Sousa, Amanda Raquel da Silva Rocha 

A presente pesquisa propõe analisar como a contabilidade eleitoral pode atuar como uma 
ferramenta de controle social e combate a abusos eleitoral dentre os quais, destaca-se a 
corrupção. A metodologia empregada para atingir este objetivo foi a pesquisa bibliográfica, 
documental e um levantamento das prestações de contas de 2016 a 2018 de candidatos e 
partidos no Piauí. Constatou-se que a maior parte dos motivos que provocavam a rejeições das 
contas era negligência com a prestação de contas e a imperícia por partes dos contabilistas. 
Diante disso, verificou-se que a contabilidade é essencial para assegurar a transparência e a 
lisura das prestações de contas e apontou-se para necessidade da expansão da educação 
continuada para os contabilistas para elevar o padrão técnico das prestações de contas. 
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EMPRESAS DE COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E O SISTEMA DE LOGÍSTICA 
REVERSA DE TERESINA 

Maria Eduarda Irene Melo, Helano Diógenes Pinheiro 

Uma gestão de resíduos bem estruturada é reflexo positivo para a sociedade tanto em termos de 
saúde pública como também na geração de empregos, sem falar em benefícios ambientais. A 
PNRS vem justamente para direcionar os agentes públicos na construção desta estrutura 
consolidada no gerenciamento dos resíduos nessa parte de logística reversa de inserção dos 
resíduos na cadeia produtiva. As novas diretrizes estabelecidas pela PNRS dispõem da não 
responsabilização da prefeitura na coleta e disposição final dos resíduos produzidos pelos 
grandes geradores, desse modo surge oportunidades de empresas privadas a serem contratadas 
para este serviço fim. Neste âmbito ainda cabe dizer que a contratação pelo próprio setor público 
de empresas especializadas garante um gerenciamento mais eficaz dos resíduos urbanos. Os 
atores privados possuem papel crucial no auxílio do poder público para um gerenciamento eficaz 
dos resíduos sólidos urbanos. Diante disso, com o alcance do objetivo geral da pesquisa permitiu 
compreender a função de cada ator de forma particular dentro da cadeia logística no âmbito 
privado e sua contribuição no fluxo logístico. A importância de mapear a atuação desses atores 
privados que trabalham na coleta e separação dos resíduos é essencial para se ter um 
diagnóstico do sistema como um todo. Uma vez que muitos dos resíduos estão misturados, 
apenas depois da coleta é que se poderá realmente constatar se determinado material pode ser 
reutilizado, reciclado ou seguirá para destinação final. Tendo em vista o objetivo proposto pelo 
projeto de pesquisa, é possível afirmar o alcance da proposta de fazer a descrição das 
organizações privadas atuantes na logística reversa municipal, a priori obviamente pela 
identificação de cada uma delas CTA e EMAÚS, além de ter o contato com os órgãos públicos 
centrais como a SEMDUH, a qual direcionou os agentes privados de primeiro nível na cadeia 
logística, como também a SEMAM disponibilizando a listagem das organizações de segundo nível 
na cadeia reversa. 
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ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS: A LIÇÃO DA PELÍCULA LORAX, EM 
BUSCA DA TRÚFULA PERDIDA 

Débora Bianca de Sousa Soares, Geazi Alves de Farias 

A atividade de ensino e aculturamento na atualidade tem se tornado um grande desafio aos 
docentes a fim de encontrar a melhor forma de transmitir os conhecimentos clássicos da literatura 
específica e despertar nos discentes o interesse necessário para prosseguir, com entusiasmo, a 
carreira escolhida. Em se tratando de ciência aplicada, torna-se ainda mais desafiador essa 
relação docente/discente com ensino/aprendizagem, levando a ambos o desafio da inovação e, 
consequentemente, ao risco, calculado, do sucesso ou do fracasso do método utilizado. As 
teorias da Administração têm demonstrado crescente mudanças com introdução de novas 
técnicas e de novas interpretações das antigas teorias, assim como o modismo inerente a 
atividade humana. Nesse sentido, faz-se necessário aos interessados no conhecimento a 
utilização de novas técnicas de ensino/aprendizagem, bem como a construção de nova roupagem 
para as velhas técnicas já consagradas. Em nenhuma conjectura, pretende-se destruir o que se 
foi construído ao longo do tempo e provado como válidos, nem muito menos ignorar que novas 
formas de ver os problemas e solucioná-los podem e devem ser incentivados. Nesse contexto, 
tem-se a experiência de, a partir da película infantil denominada de Lorax: em busca da trúfula 
perdida, procurar entender como enquadrar o produto Thneed dentro da teoria da estratégia 
genérica? Esse questionamento nos remete ao objeto de pesquisa que está amparada nas 
teorias da estratégica, focada na estratégia competitiva genérica enunciada por Michael Porter e 
consagrada no meio da Ciência da Administração. A teoria de Porter enfoca três vertentes dos 
quais temos, liderança em custo, liderança em diferenciação, e liderança em foco por custo ou 
por diferenciação. A relação entre o produto, objeto central da película, para com o filme em si, é 
intrínseca, é inseparável, razão de estudar a relação entre o produto, a estratégia e o viés 
estratégico. 
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FINANCIAMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO NORDESTE: O PAPEL DAS 
INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO 

Emanuel Alcantara da Silva, Joseane de Carvalho Leão 

A presente pesquisa identificou as principais fontes de financiamentos disponíveis paras as 
práticas sustentáveis das empresas que estão localizadas na região nordeste do Brasil. Dentre 
elas, a que alcança maior destaque no valor disponibilizado para acesso as organizações que 
lidam com a sustentabilidade em razão da escala de investimentos envolvidos é o Programa de 
Financiamento à Sustentabilidade Ambiental - FNE Verde, transacionado pelo Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB). Como forma de avaliar a eficiência da política, foram analisados os relatórios de 
sustentabilidade do BNB nos anos de 2014, 2015 e 2016, que são os três últimos divulgados pela 
instituição bancária. Neles, é apontado o volume de recursos aplicados para a linha verde. Nesse 
período, o valor orçado nessa linha saiu de 3,5% do orçamento disponível pelo Banco chegando 
a 9,2% do total de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) 
disponível para contratação. A linha verde do BNB, engloba tanto as empresas que atuam em 
regiões urbanas quanto rurais e atende a empreendimentos que vão da agricultura e, 
extrativismo, a manufaturas e serviços. No entanto, constatou-se que os empreendimentos que 
atuam na redução e tratamento de resíduos diretamente não recorreram ao fundo para tomada de 
empréstimos com a finalidade de financiar suas iniciativas. Durante a pesquisa, constatou-se que 
embora tivesse o recurso disponível a instituições não promoveu ações para captação de clientes 
que atendam as áreas de atuação ligadas a gestão de resíduos sólidos estabelecidas pela Lei 
12.305/2010, que versa pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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LEI DE INOVAÇÃO E A GESTÃO DA INOVAÇÃO NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 
DO NORDESTE 

Lidia Nathacha dos Santos Rosa Amorim, Helano Diógenes Pinheiro 

O projeto analisou as mudanças na legislação referente a inovação no Brasil entre os anos de 
2004, com a publicação da lei 10.973 e o desenvolvimento da politica de inovação nas 
universidades federais do nordeste. Utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental 
envolvendo a legislação brasileira e as normativas institucionais das universidades. Os resultados 
objetivos revelam que as universidades implementaram o órgão gestor da inovação recomendado 
em lei, os Núcleos de Inovação Tecnológica, nos anos posteriores a lei, até 2008. Porém, as 
ações relatadas em grande parte dos NITs até o presente momento, bem como a própria 
legislação interna, apenas refletem o que a legislação nacional prevê, com pouca documentação 
sobre o desenvolvimento de ações efetivas. Encontra-se uma relação de patentes obtidas e 
disponíveis, mas sem detalhamento sobre como a efetiva transferência do conhecimento é 
efetivada. Aumenta-se o número de patentes, mas estas ainda ficam nas prateleiras da 
universidade. A própria mudança na legislação, com a lei 13.243/2016 ajuda a explicar esse 
gargá-lo. O fato desta lei dedicar-se predominantemente a dar nova redação a leis anteriores que 
impactam no processo inovador, com destaque a própria lei de inovação de 2004, revela que 
muitos instrumentos legais ainda não eram bem compreendidos pelas instituições, gerando 
insegurança em sua aplicação. Com as recentes mudanças, especialmente a maior autonomia 
dos NITs, projeta-se um maior dinamismo no alinhamento da pesquisa acadêmica com as 
necessidades externas. 
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ORÇAMENTO DOMÉSTICO: UMA FERRAMENTA PARA MANTER A SAÚDE 
FINANCEIRA DAS FAMÍLIAS DE TERESINA 

Amanda da Costa Silva, Amanda Raquel da Silva Rocha 

O presente trabalho se propõe a estudar o papel da contabilidade para as pessoas físicas, 
auxiliando-as na gestão e controle do planejamento financeiro pessoal, assunto esse, muitas 
vezes, não avaliado com cuidado pela população, porém de fundamental importância tendo em 
vista um cenário marcado pela lógica capitalista do consumismo desenfreado em detrimento do 
hábito de poupar e investir. Ele abordou a realização de um estudo sobre o orçamento doméstico 
como uma ferramenta para gerir os recursos financeiros na esfera familiar, trazendo através de 
uma pesquisa bibliográfica e de campo, cujos objetivos são mostrar a importância da 
contabilidade para as finanças pessoais, de que forma a utilização dessa ferramenta, que é o 
orçamento doméstico, pode auxiliar na manutenção de uma vida financeira equilibrada. Palavras-
chave: Orçamento doméstico. Planejamento Financeiro. Vida financeira equilibrada. 
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VALIDAÇÃO DAS ESCOLAS DA ESTRATÉGIA SEGUNDO MINTZBERG NO FILME 
INTANTIL RATATOULLIE 

Pollyanna Araujo Costa, Geazi Alves de Farias 

A estratégia tem sido usada em todos os campos da atividade humana e até mesmo na vida 
animal e vegetal. Empiricamente é formado o conjunto de opções para atingir objetivos, 
geralmente empírico, a para tanto, estabelece-se processos e metas e, em seguida levanta-se os 
recursos necessário para atingir a meta pretendida. Muitas vezes, o estabelecimento de 
estratégias, objetivos e metas são puramente casuais, sem nenhum tratamento técnico-científico 
ou até mesmo anotações simbólicas para que esses objetivos sejam alcançados. O filme infantil 
Ratatoullie dá indicações de que essas de formas e variações ocorrem e muitas vezes o 
empreendedor, administrador ou gerente, conta com a “sorte” para colocar sua organização em 
destaque frente aos concorrentes. Por tais observações, a análise desse filme torna-se 
imprescindível para formalizar sua real validação para ser utilizado como forma subsidiária ao 
ensino da Administração Estratégica, fazendo uma observação a partir do enunciado de 
Mintzberg em seu livro Safari de estratégia, como forma de encontrar a escola que melhor se 
posiciona na película. Essa é, talvez a primeira forma de ter esse tratamento, o que o torna 
inédito em sua pesquisa e apresentação, tendo um ganho real para o aluno-pesquisador, para o 
professor-orientador, para a disciplina de gestão ou administração estratégica, para a instituição 
UESPI e para toda a comunidade acadêmica que poderá utilizar os achados de forma direta e 
fácil, não esgotando, entretanto, o assunto em si. Constitui-se em mais uma forma de dinamizar a 
pesquisa dos discentes, incorporando uma seção lúdica, suave e prazerosa, ao mesmo tempo 
que exigirá do aluno-pesquisador, uma revisão literária bastante rigorosa, partindo de Mintzberg, 
como forma de dotar maior cientificidade aos achados. 
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OLHARES DA UESPI – ESTUDO FOTOETNOGRÁFICO DO CAMPUS POETA 
TORQUATO NETO, EM TERESINA (PI) 

Davi Fernandes dos Reis, Orlando Mauricio de Carvalho Berti 

O trabalho traz resultados sobre o estudo fotoetnográfico realizado no campus Poeta Torquato 
Neto da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, que fica localizada na zona Norte de Teresina, 
capital do Piauí. Destaca-se como a importância e intenção do estudo provocar uma identificação 
visual da comunidade uespiana e divulgadas através da plataforma de imagens Instagram. A 
pesquisa é feita por meio de registros imagéticos da cotidianidade das pessoas que fazem parte 
do local e assim trazer impactos científicos e sociais para a comunidade universitária, deixando a 
fotografia ser presente pelo clique de compartilhar nas redes sociais e assim provocar interação e 
participação de quem acompanhar o trabalho. 
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PERFIL DAS RÁDIOS EDUCATIVAS DO PIAUÍ. DESAFIOS, PERSPECTIVAS E 
FRUSTRAÇÕES DO FAZER COMUNICAÇÃO RADIOFÔNICA E EDUCAÇÃO 

Yasmim Helleen Cunha, Orlando Mauricio de Carvalho Berti 

Qual o papel da Universidade nos fenômenos comunicacionais contemporâneos? Esta pergunta, 
para alguns é bem genérica, irrespondível, ou geradora de polêmicas. Para a gente é um mantra. 
Tentando responder e vivenciar a resposta àquela indagação é que surge a ideia de estudar as 
rádios educativas no Piauí. O meio rádio ainda continua sendo de grande impacto no estado 
piauiense, a nona maior unidade federativa brasileira em extensão territorial. Segundo o IBGE 
(2019), com seus 251.616,823 quilômetros quadrados e população estimada de 3.264.531 
habitantes o Piauí tem 224 municípios e menos de 20 rádios educativas. Se o Piauí fosse um país 
seria o 41º maior do mundo em termos de território, maior do que mais de 77% das federações 
mundiais contemporâneas. Tamanho escopo foi o pensamento inicial para a feitura deste artigo, 
notadamente para dar respostas à própria sociedade para quem são, o que fazem e como atuam 
as rádios educativas atuantes em território piauiense. As rádios educativas brasileiras encontram-
se no status da radiodifusão voltada para complementar a instrução formal com o intuito de 
mobilizar, instigar a participação e a construção de uma sociedade onde a democracia é 
essencial. As emissoras de rádio educativa, como os próprios meios de comunicação sonora em 
si, têm o papel de deixarem apenas de ser simulacro da representatividade, levando-se em conta 
uma perspectiva badrillardeana (1991) para passarem a ser um exercício das pluralidades das 
diferenças e das próprias contemporaneidades sociais, tão díspares, atomizadas, paradoxais e 
necessitadas de congraçamento, avançando para perspectivas modernas e contemporâneas da 
própria representatividade de um meio de comunicação social. Este trabalho reflete as 
conclusões e finalizações da pesquisa de iniciação científica “O Perfil das Rádios Educativas do 
Piauí”, que faz parte do PIBIC/Uespi/CNPq – Programa Interno de Bolsas de Iniciação Científica 
da Uespi – Universidade Estadual do Piauí, financiado pelo CNPq – Conselho Nacional de 
Pesquisa, realizada entre agosto de 2018 e junho de 2019. A pesquisa vislumbra a função social, 
e comunicacional, da universidade em dar respostas às demandas sociais, contemporâneas (ou 
não) oferecendo pontos de debate e reflexão e também questões à própria sociedade e essas 
emissoras sobre seus andamentos e atuações entremeio à Comunicação Social. Estudar as 
rádios educativas, em um Brasil que teve sua mídia sonora praticamente iniciada como educativa. 
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A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E O JUDICIÁRIO BRASILEIRO EM FACE DA 
CRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO 

João Pedro Martins de Sousa, Itamar da Silva Santos Filho 

A presente pesquisa se baseia na decisão judicial por parte da 1ª Turma do Supremo Tribunal 
Federal no tocante ao aborto (HC 124.306/RJ), a qual declarou ser preciso conferir interpretação 
conforme a Constituição aos artigos 124 a 126 do Código Penal para excluir a hipótese de 
criminalização do abortamento se realizado até o primeiro trimestre. Além disso, esta pesquisa 
busca atentar para o fenômeno da “judicialização normativa” no âmbito do aborto no Brasil, 
expondo suas fontes e consequências. Ao longo desta, constatou-se que a descriminalização do 
aborto no âmbito internacional seguiu duas vias: por meio de lei ou por meio de decisão judicial. 
Esta foi mais notada em países que adotam o sistema do "common law"; aquela, em nações do 
"civil law". Apesar da simplicidade desta abordagem, o tema não é tão elementar. É notório que, 
no Brasil, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Poder Judiciário tem 
emergido como grande protetor dos direitos fundamentais. Ocorre que, em alguns casos, quando 
há precipitação do Judiciário em temas sensíveis, típicos desacordos morais razoáveis, como o 
abortamento, em que se admite a argumentação tanto em favor de sua legalização (pro choice) 
quanto de sua oposição (pro life), podem ocorrer reações por parte da sociedade e, por extensão, 
do Poder Legislativo, com a articulação de medidas contrárias ao que foi decidido judicialmente, 
de modo a agravar a situação (efeito backlash). Nesse sentido, institucionalmente mais salutar 
seria que houvesse estímulo social, a partir do Poder Legislativo, com vistas debater a 
descriminalização e legalização do aborto, seja por meio de referendo, plebiscito ou lei, haja vista 
que, analiticamente, esses meios possuem o condão de facilitar a assimilação social das 
decisões e promover o debate público em maior escala. Assim se deu na maioria expressiva dos 
países que tornaram legal a prática do aborto, como Portugal e Irlanda, que realizaram 
plebiscitos, e na França, Alemanha e Uruguai, onde se editaram leis específicas. Além da 
descriminalização pela via legislativa-popular se mostrar mais respeitosa à separação de 
Poderes, cite-se que o ato legislativo pode instituir métodos seguros jurídica e socialmente, como 
procedimentos de acompanhamento psicossocial à mulher que deseje interromper a gravidez, 
como ocorre na França, e/ou direcionamento dessas gestantes para mecanismos de orientação, 
os quais colaborarão para incentivá-las a mudar de ideia e seguir com a gestação. 
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E A ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO 
SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO 

Thalia de Arêa Santos, Auricelia do Nascimento Melo 

O PRESENTE TRABALHO POSSUI COMO ALICERCE FUNDAMENTAL O ESTUDO DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO QUE DIZ RESPEITO A ADMINISTRAÇÃO DOS 
PRESÍDIOS NO BRASIL. TEM COMO FOCO PRINCIPAL AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO NA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS, E SUA 
RELAÇÃO COM A PROPAGAÇÃO DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS ENTRE OS 
PRESOS. ATESTA O PERENE “ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL” OBSERVADO 
NOS ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS, COM VIOLAÇÕES GENERALIZADAS, 
CONTÍNUAS E SISTEMÁTICAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS EM VIRTUDE DAS 
REPETIDAS OMISSÕES DO PODER PÚBLICO. 
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CARACTERIZAÇÃO DA TEORIA DO RISCO NOS CASOS DE RESPONSABILIZAÇÃO 
DO ESTADO POR DANOS DIFUSOS E COLETIVOS 

Matheus Oliveira Sousa, Auricelia do Nascimento Melo 

Este estudo bibliográfico de caráter qualitativo objetivou levantar na literatura as evidências 
científicas acerca da teoria do risco mais adequada aos casos de responsabilização do Estado 
por danos difusos e coletivos. Teve como objetivos específicos: conhecer as modalidades de 
teorias do risco para identificar a que mais se a coaduna com a função social do instituto da 
responsabilidade civil do Estado; avaliar a legislação sobre a matéria a partir da apreciação crítica 
de seus avanços e deficiências, com vistas ao melhoramento de sua previsão legal; analisar 
decisões judiciais para compreender o entendimento dos tribunais sobre o assunto e a coerência 
de seus argumentos, tendentes a evitar responsabilizações exageradas; examinar ações civis 
públicas ajuizadas contra o Estado do Piauí por lesões a direitos difusos e coletivos para 
contextualizar o estudo. Esta pesquisa utilizou-se do procedimento de documentação indireta em 
fontes secundárias e desenvolveu-se em três fases: heurística, projetiva e executiva. Os dados 
foram coletados por meio da técnica do fichamento e analisados tendo por base os métodos 
lógico-dedutivo, histórico e comparativo. A análise dos dados confirmou a divergência doutrinária, 
legal e jurisprudencial acerca do fenômeno estudado. Constatou-se que, em âmbito doutrinário, a 
teoria que prevalece é a do risco administrativo, embora parte dos autores acolha a teoria do risco 
integral nos casos de danos ambientais e nucleares. A pesquisa de legislação revelou que as Leis 
6938/81 e 10.744/03 inclinam-se para teoria do risco integral, sem admitir excludentes de 
responsabilidade, diferentemente da Lei 6453/1977, que as admite expressamente. No âmbito da 
jurisprudência, verificou-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota a teoria do risco 
integral, apesar de exigir a demonstração do nexo de causalidade, enquanto o Supremo Tribunal 
Federal (STF) somente a admite em casos excepcionais, como os de danos atômicos, 
ecológicos, decorrentes de atentados terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos. Concluiu-
se que há uma tendência no ordenamento jurídico brasileiro pela adoção de uma teoria do risco 
integral mitigada ou temperada, a qual se mostra ser a mais adequada. 
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DIREITOS HUMANOS E MINORIAS CULTURAIS: EM BUSCA DE UMA CONCEPÇÃO 
DE CIDADANIA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DO GRUPO 

Marcos Vinicius da Silva Taveira, Adriano Olivier de Freitas e Silva 

Desde que emergiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, exteriorizou-se a ideia de uma 
proteção que alcançasse a toda coletividade, com o intuito de garantir direitos, velar pela 
igualdade, pela dignidade e pelo cumprimento da democracia. No entanto, o cenário atual 
demonstra que mesmo com o intento de beneficiar e resguardar a coletividade, os Direitos 
Humanos Universais, válidos para todos, não consegue responder as problemáticas de algumas 
minorias. Os imigrantes, assim como as comunidades tradicionais a nível nacional passam por 
inúmeras negligencias por parte do Estado que omite direitos, apesar de todo supedâneo legal, 
vigente no país que resguardam as prerrogativas destas minorias. A leva de imigrantes no Brasil, 
que procuram refúgio, em decorrência do caos econômico, dos conflitos políticos e crises 
emergenciais, em seus países de origem, é cada mais crescente, o que ocasiona o imbróglio é o 
fato de não haverem políticas públicas que acolham estes refugiados. No tocante as 
comunidades tradicionais, é perceptível que os principais conflitos que permeiam os indígenas, 
nacionalmente, envolvem os conflitos latifundiários, linguísticos e culturais, mas como resolver 
esta totalidade de problemas que abarcam estas minorias culturais? Neste afã, a presente 
pesquisa visa responder a estas indagações através de estudos que envolvem a ciência política e 
a filosofia, para desencadear a resolução destes impasses que os Direitos Humanos não 
conseguiu abarcar. Diante disso, a metodologia utilizada neste estudo em exame, tem como 
escopo as obras “Cidadania Multicultural” (1996) e “La Política Vernácula” (2001), do autor 
canadense Will Kymlicka, que aborda com veemência os principais impasses, ao tempo em que 
aponta possíveis soluções para as minorias em questão. A pesquisa objetiva caracterizar as 
novas propostas de direitos das minorias para as comunidades tradicionais e imigrantes, mais 
especificamente o que o autor intitula direitos de autogoverno e direitos específicos de 
representação política, entre outros. Vale ressaltar que este projeto visa contribuir para as 
Ciências Humanas apontando as problemáticas que algumas minorias enfrentam na atualidade, 
demonstrando as falhas evidentes dos Direitos Humanos e buscando saná-las através da 
suplementação. Destarte, é ostensivo concluir, previamente, se referindo as comunidades 
tradicionais que o melhor mecanismo para reparar danos e inobservâncias, é o autogoverno, 
corroborado com a representação política. 
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EM BUSCA DE UMA NOVA CONCEPÇÃO DE CIDADANIA MULTICULTURAL: UM 
ESTUDO ACERCA DOS DIREITOS DAS MINORIAS. 

Thayna Lima Alves, Adriano Olivier de Freitas e Silva 

Os direitos humanos tradicionais foram indiscutivelmente um avanço para as questões socias no 
debate filosófico político. No entanto essas perspectivas acerca dos direitos universais humanos 
possuem lacunas no que concerne aos direitos dos povos com culturas particulares, e a 
respeitodos aos direitos das comunidades tradicionais. A presente pesquisa tem com base 
analisar a proposta do autor canadense Will Kymlicka, que reverbera a necessidade do debate 
acerca dos direitos das minorias na medida em que os direitos humanos universais centrados em 
grande medida nos indivíduos, tem sido insuficientes para pensar os problemas e soluções para 
os grupos culturais. Para tanto, através do presente trabalho objetiva-se discutir a solução 
apresentada pelo autor, mais especificamente sua concepção de direitos diferenciados em função 
do grupo como novo mecanismo de inclusão social. Para o desenvolvimento da pesquisapartimos 
da leitura das principais obras deste autor, a saber: Ciudadania Multicultural (1996), La Política 
Vernácula (2003). Pretendemos assim, ter caracterizado adequadamente os conceitos de 
autonomia cultural, autogoverno dos povos tradicionais, representação política, participação 
cívica e unidade cultural. Dessa forma, o trabalho contribuirá com a discussão sobre o tema que 
muitos países tem enfrentado desafios sociais fruto do processo de colonização,como é o caso 
do Brasil em que tanto indígenas como imigrantes tem sofrido inúmeras violências. 
Demonstramos assim, que apenas por meio de uma reformulação dos direitos humanos 
tracionais é que poderemos proteger as minorias culturais. 
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JUSTIÇA ETNOCULTURAL E DIREITOS DAS MINORIAS: UM ESTUDO ACERCA DA 
POSSIBILIDADE DE DIREITOS DIFERENCIADOS EM FUNÇÃO DO GRUPO 

Leilise Pereira Santos, Adriano Olivier de Freitas e Silva 

O fenômeno da globalização marcou profundamente a organização das sociedades modernas e, 
como consequência disso, houve uma intensificação dos conflitos entre culturas, acentuando os 
impasses entre maiorias e minorias, principalmente no que diz respeito às riquezas e territórios 
destas. Nesse contexto, surge a proposta liberal igualitarista de direitos humanos universais, que 
consiste na ideia de fornecer direitos a todos, independentemente de seu pertencimento ou 
filiação a determinado grupo. Acontece que esses direitos não são suficientes para resolver essas 
questões, uma vez que não resolvem os direitos das minorias. O direito de ir e vir, por exemplo, 
não nos diz como deve ser uma política adequada de imigração. Destarte, o presente trabalho 
examina essa questão, analisando a temática dos direitos das minorias à luz das teorias 
desenvolvidas pelo filósofo canadense Will Kymlicka através das obras “Ciudadania Multicultural” 
(1996) e “La Politica Vernácula” (2001). Dessa forma, o presente estudo tem como escopo geral 
caracterizar a proposta elaborada por Will Kymlicka para resolver ditos imbróglios entre minorias 
e maiorias, analisando sua proposta de suplementação dos direitos humanos tradicionais, no que 
concerne à proteção das minorias nacionais, evidenciando os direitos de autogoverno e de 
representação política das comunidades. Para tanto, a metodologia utilizada foi de pesquisa 
teórica, utilizando-se o método dedutivo como método de abordagem e a revisão bibliográfica 
como método procedimental. Assim, o estudo em comento resultou de ampla revisão de 
literatura, recorrendo-se a livros, artigos científicos e revistas acadêmicas digitais. Ao final do 
estudo, constata-se que segundo a teoria de Will Kymlicka, faz-se necessário que os direitos 
humanos sejam complementados por diversos direitos das minorias, promovendo-se, dessa 
forma, a justiça cultural. Demais disso, verifica-se que o federalismo multicultural é o mecanismo 
mais apropriado para garantir o reconhecimento do direito de autogoverno das minorias 
nacionais, uma vez que contribui para a redução dos conflitos sociais, sendo esta a melhor forma 
de evitar a fragmentação dos Estados. 
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JUSTIÇA ETNOCULTURAL E DIREITOS DAS MINORIAS: UMA PROPOSTA DE 
DIREITOS DIFERENCIADOS EM FUNÇÃO DO GRUPO 

Luis Pereira de Sousa Neto, Antonio Carlos Mendes da Rocha 

Em sua obra " cidadania multicultural" Kymlicka, busca demostra a falhar na atual, concepção em 
tono do conceito de direitos humanos, pois para ele esse entendimento acaba por levar a um 
enfraquecimento dos direitos de grupo. Enquanto, os direitos humanos tradicionais prezam por 
uma maior valorização do indivíduo, acaba por esquecer que as sociedades podem estar 
divididas em culturas e que os indivíduos tendem a formar grupos majoritárias e minoritárias 
gerando uma desigualdade que necessita ser corrigida pelo Estado. O que o autor propõe para 
combater essas desigualdades são os " direitos humanos diferenciados em função do grupo" uma 
forma de enxergar o direito não só em relação ao indivíduo, porém também em relação ao grupo. 
Aqui não se está rompendo com os tradicionais direitos humanos, porém apenas criando uma 
extensão com o objetivo de dar um tratamento mais igualitário em relação ao Estado. Em sua 
obra, além de fazer uma abordagem histórica em relação as minorias de diversas partes do 
mundo, ele também acaba por propor uma série de medidas com o intuito de vir a fortalecer os 
grupos minoritários entre eles; o direito ao autogoverno, possibilidade de uma comunidade que 
esteja concentrada em um determinado território possa ter instituições próprias como um 
Parlamento e uma Corte Superior, o objetivo é dar maior proteção para segmentos sociais 
considerados minoritários em seus respectivos estados. Outro ponto tratado no texto são os 
direitos especiais em relação a língua e ao sistema educacional considerados essenciais para 
preservação da cultura, vistos como pilares, também se trata do poder de veto a leis promovidas 
pelo governo central que tendem a afetar esses segmentos. Como também, um maior controle 
sobre a circulação de pessoas dentro de suas fronteiras, ponto considerado importante, porém 
polêmico. Do ponto de vista metodológico o artigo se focou no estudo bibliográfico da obra 
“cidadania cultural”, além de outros exemplos históricos. Dessa forma pode-se afirmar que o 
objetivo final é apresentar propostas de tendem a criar um sistema de maior igualdade entre 
segmentos culturais diferentes. 
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JUSTIÇA, RECONHECIMENTO E A POLÍTICA DA DIFERENÇA: UM ESTUDO 
ACERCA DOS DIREITOS DAS MINORIAS 

Genivânia da Luz de Sousa Silva, Antonio Carlos Mendes da Rocha 

A presente pesquisa tem como objetivo, caracterizar a proposta de Will Kymlicka para os 
problemas relativos às minorias culturais. De acordo com o filósofo canadense, na atualidade, os 
direitos humanos universais por serem focados em grande medida nos indivíduos, não 
conseguem oferecer soluções para os grupos minoritários. Tal insuficiência tem sido comprovada 
nas inúmeras violências às quais têm sido submetidos vários grupos imigrantes, sendo forçados a 
se submeterem aos padrões das maiorias. Sendo assim, metodologicamente, o presente estudo 
tomou como ponto central um estudo bibliográfico acerca da teoria normativa do presente autor, 
mais especificamente, as obras “La política vernácula” (2003), “ Ciudadania Multicultural”(1996). 
Caracterizamos a partir da leitura de tais obras, os conceitos de minoria cultural, direitos 
diferenciados em função do grupo, direitos dos imigrantes, autonomia cultural, autogoverno dos 
povos tradicionais, representação política, participação cívica e unidade cultural. Demonstramos o 
quão urgente é a necessidade de implementação de uma política da diferença voltada para os 
imigrantes, ou seja, um tipo de política que reconheça a importância do igual valor das culturas e 
portanto, passe a trabalhar soluções para os problemas dos imigrantes relativos por exemplo, a 
idioma e educação, aos feriados, práticas religiosas, entre outras questões. Neste afã, a partir de 
presente pesquisa torna-se claro a necessidade de se suplementar os direitos humanos 
tradicionais através de Direitos diferenciados em função do grupo como forma de proteger as 
minorias das violências das maiorias. 
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O ATIVISMO JUDICIAL BRASILEIRO E A AÇÃO CAUTELAR N°4.327 DE 2017 

Heitor Lima Magalhães, Itamar da Silva Santos Filho 

A Teoria da Tripartição dos Poderes criada por Montesquieu, apresentada ao mundo através da 
sua obra O Espírito das Leis, publicado em 1748, é até hoje uma fonte para a compreensão da 
relação entre Estado e Poder. Ao desenvolver um mecanismo de organização do poder do 
Estado, o filósofo busca dividi-lo, retirando-o das mãos de um único governante e equilibrando-o 
da melhor forma possível, de modo que nenhum poder seja superior a outro. O 
Constitucionalismo dá um amparo legal a essa teoria estabelecendo como os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário irão se manifestar em uma nação, limitando suas extensões e 
determinando as suas funções típicas No entanto, essa divisão do Poder, ao ser posta em 
prática, nem sempre é suficiente para suprir todas as relações na sociedade e, em momentos 
determinados, o Poder Judiciário se vê preso em uma situação na qual, provocado e chamado 
para julgar o caso específico, há um “vazio normativo” em que não há lei determinando o que 
deve ser aplicado, ou uma lacuna na norma que, até sua alteração, levaria muito tempo e 
prejudicaria, de certa forma, a população e o andamento da justiça. Como solução o Poder 
Judiciário se utiliza de alguns artifícios, como a analogia, e dá sua interpretação. Por vezes essa 
ação resulta em um ativismo judicial, que é a conduta do magistrado que exerce o poder que lhe 
foi concebido pelo Estado, em detrimento, notadamente, do espaço de atuação do Poder 
Legislativo ou Executivo, configurando-se em um desvio de função. Esse ativismo nem sempre é 
benéfico para a segurança jurídica de um país e divide opiniões em todo o mundo. Compreender 
o trâmite legal do Direito brasileiro, bem como a segurança jurídica nacional é dever de todo 
cidadão brasileiro, e em especial do acadêmico de direito. É de extrema importância que os atos 
praticados pelos poderes nacionais sejam claros e públicos, cabendo a qualquer cidadão o direito 
de contestar e apontar ilegalidades. O presente trabalho foi a fundo na análise da efetividade da 
Tripartição dos Poderes da democracia brasileira, observando o ativismo judicial em esfera 
federal, analisando em caso prático da aplicação de medida cautelar ao ex-parlamentar Aécio 
Neves. 
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O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL NO BRASIL: PRECARIEDADE NO 
SISTEMA CARCERÁRIO 

Nataly Gonçalves Gomes, Itamar da Silva Santos Filho 

A discussão acerca da teoria do Estado de Coisas Inconstitucionais no Brasil foi introduzida por 
meio da discussão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 347/DF), no 
ano de 2015 em razão do sistema prisional brasileiro, por ser de conhecimento geral a situação 
deplorável em que se encontram estes grupos, desprovidos de quaisquer condições adequadas 
para manter o mínimo existencial ou sua dignidade humana. O objetivo visado no cárcere, da 
ressocialização e reinserção do indivíduo infrator na sociedade, não têm congruência quando não 
existem meios pelo qual possa ser executado. Ao contrário da teoria, a situação real chega a ser 
comparada, na petição, com “verdadeiros infernos”, pois na prática as situações são 
insustentáveis, e é perceptível o descontrole geral, seja por ação ou omissão, das autoridades e 
órgãos asseguradores dos direitos dos encarcerados. Tema de grandes divergências, o Estado 
de Coisas Inconstitucional provoca na doutrina reações e opiniões diversas. De um lado há 
defensores da aplicação desse instituto no Brasil, tal como Dirley da Cunha Júnior (2015), que 
defende que o ECI pode servir como uma forma de defesa dos Direitos Fundamentais em larga 
escala. Por outro lado, porém, muitas são as críticas e diversos são os motivos. O fato de não ter 
vingado no país de origem, Colômbia, em semelhante situação, reforça o pessimismo de parte da 
doutrina quanto à aplicação desse instituto no Brasil. No mais, a declaração de 
inconstitucionalidade é muito vasta, tornando o tema muito amplo e podendo desencadear uma 
série de consequências na organização e fixação de competências entre os Poderes e a 
demasiada judicialização, interferindo nas atividades legislativas e executivas no que dizem 
respeito às políticas públicas, questões orçamentárias, administrativas e políticas. O Estado de 
Coisas Inconstitucional sob o aspecto penitenciário merece ser aprofundado em todos os 
aspectos tamanha seja sua amplitude, enfatizando suas principais características, evolução 
histórica, aplicações e discussões acerca do mesmo, requerendo análises cuidadosas pela 
abordagem de uma questão pertinente a todos os seres humanos, os Direitos Fundamentais, 
quando aplicados a minorias impopulares, como são os presos. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UMA ANÁLISE SÓCIO JURÍDICA SOBRE AS MULHERES 
VIOLENTADAS NAS SUAS RELAÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI 

Rebeca Santos Oliveira, Maria do Rosário Pessoa Nascimento 

As relações sociais sofreram profundas alterações durante as últimas décadas. Assim também 
como as noções de família, liberdade sexual e política, papel da mulher na sociedade pós-
moderna, entre outros aspectos socais e econômicos, ensejaram uma verdadeira revolução social 
e cultural. Todavia, a objetificação do gênero feminino continua sendo um dos traços de uma 
sociedade marcada pelo patriarcalismo, com todas as suas consequências de inferiorização do 
papel da mulher no tecido social. As estatísticas demonstram o elevado número de feminicídios 
registrados, ponto final de uma relação abusiva, como também da própria violência física, 
psicológica, social e sexual enfrentadas pelas mulheres, ao tempo que é impossível não lembrar-
se da noção de cifras negras do direito penal Zaffaroni, como sendo o gigantesco número de 
crimes que não chegam ao conhecimento da autoridade policial, fazendo com que as estatísticas 
apresentadas pelos órgãos oficiais sejam apenas a ponta do “Iceberg” da violência de gênero que 
recai sobre a mulher na sociedade brasileira. No pequeno espaço de análise, a Cidade de 
Parnaíba-PI, pode-se constatar que os dados municipais não fogem a regra dos números 
nacionais. Nota-se que há realmente tentativas de buscar um fortalecimento de empoderamento 
feminino, seja por meio da criação de leis de proteção, assim como em âmbito penal ou social. 
Além de órgãos estatais e do terceiro setor com o viés de fornecer a mulher vítima da violência de 
gênero subsídios mínimos necessários, tanto psicologicamente, emocional ou economicamente. 
Entretanto, a falta de investimentos e de estrutura básicas, acabam por soçobrar o atendimento, 
dificultando sobremaneira a criação de uma rede de proteção básica, não só nacionalmente, mas 
também a nível da municipalidade. Outrossim, a mudança do paradigma da “mulher propriedade” 
passa por um processo de conscientização na família, sociedade e escola, sendo que programas 
educacionais voltados a instrução de crianças e adolescentes quanto ao gênero são de suma 
importância. Portanto, o presente trabalho tem o singelo desiderato de provocar um debate frente 
a possíveis causas e soluções do combate a violência de gênero, no âmbito doméstico. 
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A INFLUÊNCIA DA ÉTICA NA CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA 

Andrei Benicio Barbosa Silva, Artemária Coêlho de Andrade 

O conceito de ética vem sendo extensivamente pautado dentro das empresas de construção civil 
por meio da adoção de códigos de ética de trabalho pelas companhias, e nas universidades a 
abordagem do assunto com as disciplinas de legislação; porém, veicula-se com demasiada 
frequência em veículos de mídia o envolvimento de empresas de construção em denúncias de 
corrupção, evidenciando as falhas não por questões de competência puramente técnica, mas por 
questões éticas. A busca por soluções nesse sentido torna-se inevitável. Escândalos de 
corrupção envolvendo empresas do setor de construção civil e órgãos públicos foram 
disseminados ao saber popular com os desdobramentos da operação Lava Jato , Ação penal 470 
(MENSALÃO) e o cartel de empresas capitaneadas pela Odebrecht S.A. Diante dessas 
investigações, ficou evidente que a utilização inadequada dos processos licitatórios de 
concorrência para construção e reforma de órgãos e obras públicas esconde-se por trás de um 
amplo aparato de corrupção. A formação de um profissional para atuar no mercado de trabalho, 
pronto para enfrentar as adversidades técnicas e éticas, extrapola o âmbito da atual proposta das 
universidades, cujo foco é a formação técnica pouco abordando questões de ética e ou equilíbrio 
emocional. Contudo, a consequência para o país da não absorção por parte dos profissionais de 
tais conceitos, remota a falhas graves que podem resultar em grandes perdas para toda a 
sociedade. Em virtude do apresentado, esse trabalho buscar avaliar a visão do entendimento dos 
estudantes de engenharia quanto ao processo ético na área e o impacto que o mesmo tem sobre 
o exercício legal da função de profissional de construção civil e a capacidade de julgamento de 
situações dos estudantes de engenharia civil. 
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A VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO QUE INCENTIVE A COLETA 
SELETIVA POR MEIO DE DESCONTO NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 

GERENCIADO POR UM APLICATIVO 

Thalysson Vinicius de Oliveira Brito, Joselia de Carvalho Leao 

O desenvolvimento humano como sociedade e a produção de incontáveis produtos oriundos dos 
diversos setores trouxeram para a população efeitos negativos e positivos. O aumento da 
produção e consumo, juntamente com a disposição ambientalmente inadequada, corroboram a 
necessidade de ter iniciativas efetivas voltadas ao manejo adequado desses resíduos. De modo a 
substanciar o projeto, fez-se pesquisas bibliográficas tomando por base a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), livros voltados ao gerenciamento de resíduos, revistas, teses e afins, 
todos relacionados às temáticas: resíduos, meio ambiente e tecnologia. Posteriormente, realizou-
se pesquisas em empresas, associações, população e gerencia municipal. Questionando-os 
sobre os diversos aspectos relacionados às dificuldades encontradas para se ter uma coleta 
seletiva eficaz na cidade. Por meio das visitas verificou-se, por sugestão dos próprios 
entrevistados a mudança em relação aos descontos. A ideia é que a supressão dessa opção 
possibilitasse uma desburocratização ao sistema, possibilitando-o praticidade e leveza de 
implantação. Além disso, sugeriu-se como modelo, a inserção de um aplicativo que trouxesse ao 
conhecimento da população as empresas e cooperativas que lidam diretamente com a prática da 
reciclagem, além da localização dos pontos públicos de coleta. No andamento das pesquisas os 
resultados iam moldando-se, pois à medida que aumentava as pesquisas a aceitação seguia 
essa crescente . O fato é que para a maioria dos interessados a ideia do aplicativo soava 
interessante por ser inovadora e simples. Para as empresas e associações via-se viável a ideia 
pelo fato de serem, a maioria, desconhecidas pela população pois algumas ainda utilizam 
panfletos para a captação de clientes. A ideia para esses, vem como uma forma de expandir a 
divulgação, tornando-se o aplicativo uma vitrine para as empresas de reciclagem. Já para a 
população também é interessante, à medida que traz ao conhecimento do usuário empresas que 
fazem a prática da reciclagem e são desconhecidas. O projeto foi levado ao conhecimento da 
prefeitura por meio do evento Congresso da Cidades 2019 por meio de apresentação 
organizados pela mesma. Conclui-se, portanto, que a proposta do aplicativo é válida, tanto na 
aceitação quanto no incentivo. Percebe-se na prática, assim como na literatura, que as pessoas 
estão realmente dispostas a serem agentes das mudanças, principalmente às relacionadas ao 
meio ambiente e a qualidade de vida. 
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ANÁLISE DO DIMENSIONAMENTO PRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS 
DIVERSOS TIPOS DE TELHAS CERÂMICAS NA GRANDE REGIÃO DE TERESINA-PI 

EM CONFORMIDADE COM A NBR 15.310:2009 

Fernanda da Luz Barbosa, Yáscara Lopes de Oliveira 

A Industria da Cerâmica Vermelha tem crescido muito nos últimos anos, ao passo que setor da 
Construção Civil tem uma demanda considerável por seus produtos. Hoje, 90% das coberturas do 
Brasil são constituídos de materiais cerâmicos, e para atender esse percentual, a Associação 
Nacional da Indústria Cerâmica (ANICER) afirma que há aproximadamente 2.547 fábricas de 
telhas cerâmicas no país. A norma que regulamenta a sua fabricação é a NBR 15.310:2009 – 
Componentes cerâmicos, telhas, terminologia, requisitos e métodos de ensaio – que garante a 
qualidade e o bom desempenho da peça nos telhados de habitações. Entretanto, embora existam 
Programas Setoriais da Qualidade (PSQ) que auxiliam as empresas na melhoria da qualidade 
dos seus produtos, apenas 26 fábricas de telhas cerâmicas participam desses programas e 
possuem o atestado de qualificação da sua produção. Dessa forma, o presente trabalho teve o 
objetivo de analisar as características físicas das telhas cerâmicas quanto as exigências da NBR 
15.310:2009, tendo escolhido para o estudo 3 fábricas da região de Teresina-PI. A pesquisa foi 
desenvolvida através da compra de peças cerâmicas das três empresas escolhidas pelas autoras 
do projeto e posterior análise em laboratório. Foram realizados ensaios laboratoriais de: 
verificação da identificação da peça, dimensões, planaridade, retilineidade, rendimento médio, 
absorção d’água, galga mínima e carga de ruptura a flexão. Após análise, constatou-se que 
algumas amostras de telhas não atenderam aos padrões exigidos pela NBR 15.310:2009. Estas 
informações são importantes que há uma falta de fiscalização quanto a venda de produtos que 
atendam a todos os requisitos da NBR 15.310:2009. 
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DESAFIOS PARA A RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CENTRO DE TERESINA - 
PIAUÍ 

Euclides Maximiniano de Sousa Neto, Artemária Coêlho de Andrade 

Este trabalho aqui apresentado buscou contribuir para o conhecimento da realidade encontrada 
na cidade de Teresina e refletir sobre suas condições de acessibilidade, proporcionando aos 
dirigentes e gestores, tanto públicos quanto privados, algumas ações que podem ser 
aprimoradas, detalhadas e implantadas de forma a ampliar a qualidade de vida de uma parcela 
da população e se construir uma cidade mais humana, sociável, democrática e acessível. O 
trabalho foi realizado por meio da análise das informações contidas no livro, acessibilidade ao 
meio físico de pessoas com deficiência, que trata dos problemas encontrados na região Central 
de Teresina-PI, quantificou-se para a Zona 1 – Praça da Bandeira a incidência de problemas 
relacionando-os ao quesito mobilidade urbana. Restringiu-se a análise buscamos também as 
falhas físicas das calçadas. Foi possível verificar, dentre outras ações, que a atuação no sentido 
de reconstruir o revestimento das calçadas resultariam em uma melhoria de 23,33% do problema 
e se nessa reconstituição fosse observado a reconstituição dos acessos, desníveis e rampas, o 
benefício supera a metade dos problemas detectados. 
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ESTUDO DAS DEFORMAÇÕES EM LAJES NERVURADAS DO TIPO TRELIÇADA 

João Vitor Lima Leite, Maurício Campos 

Devido ao seu excelente custo benefício, o modelo de lajes treliçadas pré-moldadas é um dos 
mais utilizados no Brasil para pequenas obras. Em relação as tradicionais lajes maciças, esse 
modelo de laje permite estruturas mais leves e mais baratas ao substituir o concreto não 
solicitado na estrutura por um material mais leve e com melhores propriedades térmicas e 
acústicas. No entanto, ao diminuir a seção de concreto, ocorre perda de rigidez da laje, 
resultando em uma estrutura mais propensa a ocorrência de grandes deformações. Assim, é 
necessário que o engenheiro esteja plenamente ciente do comportamento desse tipo de laje com 
relação a sua resistência e deformação. Sabendo que o concreto é um material cuja curva 
tensão-deformação apresenta um comportamento não-linear, é necessário, para que haja uma 
maior similaridade entre o modelo desenvolvido pelo projetista e a estrutura real, uma análise 
mais complexa desse elemento. Com esse objetivo, o presente trabalho busca realizar um estudo 
dessas deformações considerando a fissuração do concreto na perda de rigidez da estrutura 
através de metodologias e parâmetros admitidos pela Associação Brasileira de Norma Técnica 
(ABNT) para o estado limite de serviço (ELS) em estruturas de concreto. Com esse fim foi 
desenvolvida uma planilha no software Excel para o cálculo das armaduras assim como para 
verificação do ELS, onde foram calculadas as deformações de lajes com diferentes tamanhos e 
sobrecargas utilizando um método iterativo para correção da rigidez da estrutura. Assim, esse 
trabalho busca contribuir para análise de aplicabilidade desse modelo de laje, informando aos 
engenheiros calculistas as deformações ocorridas para lajes com diversos vãos e sobrecargas, as 
deformações limites e as máximas contraflechas que podem ser adotadas para diminuição das 
deformações. 
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ESTUDO DO DESPLACAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE FACHADAS 
EXTERNAS EM EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS NA REGIÃO ILHOTAS NA CIDADE DE 

TERESINA - PI 

Jaime Ferreira Lima Neto, Yáscara Lopes de Oliveira 

O trabalho faz uma análise da principal patologia dos revestimentos cerâmicos: o destacamentos 
de suas placas. O objetivo do trabalho é estudar os desplacamentos nas fachadas dos edifícios 
do bairro Ilhotas de Teresina-PI, buscando identificar as suas prováveis origens e possíveis 
soluções, para isso, visa relacionar os problemas apresentados pelos revestimentos externos 
com o seu processo de execução e manutenção e verificar a adequabilidade das peças à 
utilização em fachadas. A metodologia utilizada consiste inicialmente em um levantamento 
bibliográfico em livros, artigos e trabalhos de conclusão de curso para obtenção de dados 
relevantes para a pesquisa, posteriormente, foram feitas vistorias a prédios do bairro estudado, 
em que avaliou-se a patologia das fachadas das edificações a partir de análises visuais. Por fim, 
foi realizado um levantamento de dados através de experimento realizado no laboratório de 
materiais do Centro de Tecnologia e Urbanismo-CTU. Quanto aos resultados, identificou-se in 
loco que a maioria absoluta das peças destacadas apresentavam espessura de argamassa 
colante muito fina e com a presença de vazios em torno dos 40%, evidenciando falhas no 
processo de execução da obra. Do estudo em laboratório, uma das quatro peças analisadas 
apresentaram problema quanto ao nível de absorção de água. Embora em menor incidência, a 
constatação de placa com esse tipo de vicio de fabricação faz uma alerta para a importância da 
escolha de materiais adequados. 
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INVESTIGAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO CIMENTO PORTLAND COM 
A INSERÇÃO DE NANOCOMPÓSTOS DE CARBONO NA SUA COMPOSIÇÃO. 

Solange Alves de Sousa Silva, Yáscara Lopes de Oliveira 

As argamassas de cimento Portland com adição de nanotubos de carbono na porcentagem de 
0,30%, apresentou um bom desempenho mecânico e térmico, entre as argamassas fabricadas, 
mostrando que as adições de nanotubos são eficientes no reforço de argamassas de cimento 
Portland. Podendo concluir que nessa proporção houve um ganho nas resistências do concreto, a 
tração na flexão, a compressão e condutividade térmica. 
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FILMES DE CUO E CU 2 O COMO FOTOCÁTODOS PARA APLICAÇÕES 
FOTOELETROCATALÍTICA 

Antonio Gabriel Rodrigues da Costa, Reginaldo da Silva Santos 

A busca por fontes alternativas de energia tem incentivado estudos com eletrodos constituídos 
por óxidos semicondutores. Esses óxidos podem ser aplicados em sistemas fotocatalíticos para 
produção H2 ou degradação de poluentes orgânicos. O estudo desenvolvido aqui investigou o 
preparo e caracterização de filmes de Cu2O sintetizados por meio eletroquímico. O efeito do 
tratamento térmico sobre as propriedades foi avaliado. De modo geral, observou-se que os 
eletrodos apresentaram boa fixação ao substrato condutor de vidro-FTO. A caracterização 
estrutural mostrou que os filmes são cristalinos, com fase majoritariamente monoclínica, mesmo 
antes da etapa de tratamentos térmicos. No estudo das propriedades ópticas foi possível verificar 
a influência da temperatura na alteração dos valores de absorbância e transmitância. O filme 
calcinado a 300ºC apresentou coloração escura, impedido medidas de absorbância ou 
transmitâncias confiáveis. As características fotoeletroquímicas indicam que os filmes 
apresentaram comportamento de semicondutor tipo-p, com um fotopotencial positivo (ΔE = 
0,07V). Percebeu-se ainda que a temperatura utilizada na etapa de calcinação influenciou 
diretamente nos valores de fotocorrentes, com maiores valores de fotocorrente para o filme 
calcinado a 200 ºC. Por fim, os resultados sugerem que os filmes sintetizados em todas as 
temperaturas podem ser considerados um material promissor como fotocátodos para aplicações 
fotoeletrocatalíticas. 
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INFLUÊNCIA DO ELETRÓLITO NA EFICIÊNCIA DAS CÉLULAS SOLARES 
SENSIBILIZADAS COM CORANTE NATURAL BIXINA OU NORBIXINA 

Lismayra Santana Barrteo, Reginaldo da Silva Santos 

A busca de fontes alternativas de energia têm motivado pesquisas com células solares. Dentre as 
células solares investigadas, as Células Sensibilizadas com Corantes (ou célula de Grätzel) têm 
ganhado destaque. Essas células possuem eletrólito com um per redox em sua composição, o 
qual é parte fundamental do dispositivo. Nesse trabalho é proposto o uso de dois tipos de 
eletrólitos diferentes, sendo um deles líquido, à base de acetonitrila, e outro mais viscoso à base 
de polietilenoglicol 2000 (PEG 2000) para analisar como cada um age nas células solares 
sensibilizadas com corante. O objetivo geral é investigar a performance e a durabilidade das 
células de Grätzel preparadas tanto com esses dois tipos diferentes de eletrólitos. As células 
foram montadas com filme de TiO2 depositado sobre substrato condutor transparente (vidro-
FTO), como eletrodo de trabalho. Esses filmes foram sensibilizados com corantes naturais bixina 
ou norbixina. Um pedaço de vidro-FTO com camada de platina metálica foi usado como 
contraeletrodo. Cada eletrólito foi depositado nas células solares, que foram fechadas em formato 
sanduíche. As células foram analisadas pelas curvas de Potencial x Densidade de Corrente, em 
potenciostato/galvanostato por varredura linear scan catódica sob irradiação policromática. Os 
resultados obtidos mostram que as células analisadas com o eletrólito mais viscoso tiveram uma 
quedar menor em sua densidade de corrente e potencial ao logo do tempo que as células com 
eletrólito mais líquido (com presença acetronitrila), mostrando que a durabilidade pode sim ser 
aumentada com o uso desse tipo de eletrólito. 
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AUTOMAÇÃO DA PONTUAÇÃO DO TESTE DO MICRONÚCLEO EM SANGUE 
PERIFÉRICO UTILIZANDO PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS 

MICROSCÓPICAS 

Judson Silva, Aldir Silva Sosua 

O Teste do Micronúcleo (MN) in vivo é um ensaio sensível, eficiente e de baixo custo amplamente 
utilizado para a detecção de danos induzidos aos cromossomos ou ao aparelho mitótico das 
células, no entanto, sua análise microscópica é demorada e laboriosa, podendo ser otimizada por 
métodos de pontuação automáticos. Nesse trabalho, propõe-se um método para automação da 
pontuação do Teste do MN em imagens microscópicas de lâminas de esfregaço de sangue 
periférico coradas com Giemsa utilizando Processamento Digital de Imagens e Redes Neurais 
Artificiais. A identificação e contagem dos eritrócitos é feita pelo método Otsu e transformada 
Hough Circle, a classificação entre eritrócitos normais (sem MN) e micronucleados (com MN) é 
feita por uma Rede Neural Convolucional. Os algoritmos foram implementados na linguagem Java 
com as bibliotecas OpenCV e DeepLearn4J. O método proposto obteve sensibilidade de 82,02%, 
especificidade 96,97% e acurácia de 91,13%. Os resultados obtidos demonstram a possibilidade 
de uso do método proposto com boa precisão em softwares para pontuação automática do Teste 
do MN, constituindo uma opção de baixo custo quando comparada aos métodos automáticos já 
existentes. 
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CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA APLICADO EM INCUBADORAS 
NEONATAIS 

Marco Talles Ribeiro de Padua, Jose de Oliveira Brito Neto 

As incubadoras devem produzir um ambiente higro-térmico confortável e saudável para os recém-
nascidos ao reduzir a perda de água dos mesmos, que ocorre através da pele e da respiração, e 
aumentar o armazenamento de calor do neonato com o controle da temperatura interna, da 
umidade relativa e, por consequência, da pressão de vapor no micro-clima criado dentro da 
cúpula. O objetivo de um sistema de controle é forçar um dado grupo de variáveis do processo a 
se comportar do modo planejado e prescrito por meio da satisfação de determinados requisitos no 
domínio do tempo ou da frequência ou sempre buscando o melhor desempenho através de 
índices de otimização. Nos últimos anos, houve um aumento do uso de controladores digitais nos 
sistemas de controle devido muitos sistemas industriais incluírem computadores digitais, ou 
simples processadores, como parte integrante de sua operação. Os controladores digitais são 
utilizados para alcançar o melhor desempenho num sistema, na forma de produtividade e 
benefício máximos e custo mínimo na utilização de energia elétrica. As maiores vantagens dos 
sistemas de controle digital são a capacidade de tomar decisões e a flexibilidade nos programas 
de controle. A substituição gradual e rápida dos controladores analógicos pelos digitais se deve 
ao preço cada vez menor dos computadores e processadores digitais bem como à maior 
facilidade de se trabalhar com sinais digitais do que com sinais analógicos. Este projeto visa a 
análise e projeto de sistemas de controle para incubadoras neonatais que melhorem o conforto 
térmico do neonato. As características multivariáveis e não-lineares deste tipo de sistema o 
tornam interessante do ponto de vista de estudo e aplicação de técnicas de controle. 
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DETECÇÃO E RECONHECIMENTO FACIAL 

Jhon Wilker da Silva Sousa, Aldir Silva Sosua 

O projeto de realizado teve o objetivo de desenvolver um programa para reconhecimento facial, 
foi treinado e testado e obteve resultado satisfatórios para o reconhecimento de pessoas. 
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GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

Marina Esteves Teixeira Pires, Hermes Manoel Galvão Castelo Branco 

Trata-se da criação de uma plataforma de ensino gamificada. Foi construído um sistema 
específico para análise do comportamento, que divide o ensino por habilidades, dentre elas: 
análise funcional, teórica, experimentos e redação. Esse sistema foi utilizado na monitoria, e 
contou com a colaboração de alunos que já haviam cursado a disciplina (participando como 
monitores), aplicou-se numa turma do 3º período do curso de psicologia, na disciplina de Análise 
experimental do comportamento I, a fim de verificar sua utilização. Verificou-se que o programa 
pode ser uma ferramenta útil no ensino, além de facilitadora da aprendizagem e do preparo dos 
instrumentos para esse processo. 
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PRÉ-PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ANÁLISES DE PARÂMETROS DE 
EQUILÍBRIO EM IDOSOS 

Luan Marinho Morais Pereira, Hermes Manoel Galvão Castelo Branco 

Este trabalho teve como proposta o desenvolvimento de algoritmos de pré-processamento de 
dados de variáveis cinéticas provenientes de coletas realizadas em um hospital local, Onde 
durante o seu desenvolvimento foi possível utilizar ferramentas de implementação em nível de 
software e hardware. Todo trabalho seguiu perfeitamente o cronograma pré-estabelecido. O uso 
de ferramentas de prontas como Pandas, NumPy e Scipy para trabalhar com o processamento de 
dados refletiu em um acelerado desenvolvimento das atividades, em virtude de haver uma forte 
comunidade que sempre busca difundir o conhecimento e melhorar o que já existe, ajudando 
assim criar e consolidar tecnologias. A utilização da linguagem de programação Python para este 
trabalho foi uma solução ideal, devido tal linguagem ser bastante expressiva, em que é fácil 
traduzir o raciocínio em um algoritmo, uma vez que aplicações científicas o raciocínio é 
essencialmente complicado. 

Palavras-chave: Idosos, Quedas, Processamento 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 
ENGENHARIAS 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

RECONFIGURAÇÃO ÓTIMA DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO RADIAIS VISANDO A 
MINIMIZAÇÃO DE PERDAS 

André Fonseca da Silva, Aldir Silva Sosua 

Os sistemas elétricos são constituído por geração, transmissão e distribuição , esse vêm sofrendo 
modificações impulsionadas por novas medidas institucionais de reestruturação e privatização e 
pela disponibilidade de avançadas tecnologias e computacionais aplicadas à proteção , 
automatização e comunicação. Tais novas diretivas e ferramentas têm sido trabalhadas em 
conjunto para deixar que o sistema elétrico opere de maneira mais efetiva e que o consumidor 
obtenha energia elétrica com maior qualidade e continuidade A redução das perdas técnicas é 
uma das metas das concessionárias de energia. Vários artifícios podem ser tomados para atingir 
tal propósito, como a aquisição de materiais que diminuam tais perdas, elevação da bitola dos 
cabos dentre outras. Porém é na reconfiguração que se tem ,comparando-se com as outras 
técnicas, uma estratégia de resolução quase imediata , sem grandes interrupções da 
continuidade do serviço que as outras técnicas poderiam acarretar,além do fato da reconfiguração 
não ter o volume de investimentos tão grande como as demais técnicas necessitam sendo esse 
outro ponto fundamental a se observar quando da escolha desta em relação aquelas. Nesse 
trabalho utiliza-se dois métodos de cálculo de fluxo de potência que é o método de Newton e o 
método de Gaus Seildel sendo comparado os valores de perdas ativas e o número de iterações 
para os sistemas de distribuição propostos . 
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A CONSTITUIÇÃO DO NEORREGIONALISMO LITERÁRIO BRASILEIRO ATRAVÉS 
DAS CONFIGURAÇÕES DO ESPAÇO NAS OBRAS COIVARA DA MEMÓRIA E 

CARTILHA DO SILÊNCIO DE FRANCISCO DANTAS 

Josineide Carvalho Costa, Herasmo Braga de Oliveira Brito 

Produções da literatura brasileira a partir de 1960 apontam o surgimento do Neorregionalismo, 
uma tendência dentro dos estudos da historiografia literária brasileira. Além de corroborar a ideia 
da manutenção dos aspectos da tradição regionalista, possui também características peculiares, 
dentre essas, a mudança do espaço rural para o urbano, em que o espaço é coparticipante e não 
se apresenta como algo meramente estático nas obras e nem se restringe apenas à 
materialidade geográfica ou física. Portanto, nosso maior ensejo é analisar a constituição do 
espaço-personagem e espaço-conflito discutidos pelo neorregionalismo brasileiro e como essas 
ações se desenvolvem dentro do cenário urbano em detrimento o cenário rural. Acreditamos que 
este trabalho levanta um problema pouco iluminado nas discussões sobre a configuração de um 
novo regionalismo brasileiro advindo do meio urbano e das escrituras de autores no oferecimento 
de uma nova disposição dos espaços nos enredos como acontece no romance Coivara da 
Memória e Cartilha do Silêncio, de Francisco Dantas. Demonstraremos também que esse espaço 
se estabelece como um dos componentes da substância da formação identitária das 
personagens. Teremos como base para fundamentação das nossas ideias os seguintes autores 
(Brandão, 2013); (Brito, 2017); (Dantas, 2001); 
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A CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS LÉSBICAS NA OBRAS \"AMORA\" DE 
NATÁLIA BORGES POLESSO 

Ludmilla da Silva Costa, Luciano Ferreira da Silva 

Sabe-se que no fazer literário em geral algumas identidades foram construídas de forma 
mistificada e exógena, visto que o cânone é composto essencialmente por homens, classe média, 
heterossexuais, brancos, causando assim a marginalização de algumas temáticas e grupos 
sociais. Diante disso, a pesquisa buscou fontes bibliográficas que validem as questões sobre 
construção de personagem, identidade na pós modernidade e estudos sobre o conto brasileiro 
contemporâneo, para validar as questões sobre a construção de personagens lésbicas na obra 
Amora, de Natália Borges Polesso. O trabalho visa ampliar os estudos sobre temáticas LGBTQ+ 
e literatura, detalha os aspectos responsáveis pela mistificação e fetichização dessas 
personagens e os aspectos que as compõem na contemporaneidade. Notou-se ser de suma 
importância problematizar as questões de representatividade, visto que foi construída uma visão 
masculinizada, pecaminosa, erotizada e, por vezes, pornográfica não condizentes com as 
particularidades das identidades em questão. 
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A EMERGÊNCIA DE UM NOVO REALISMO E O EXPERIMENTALISMO FORMAL EM 
ELES ERAM MUITOS CAVALOS DE LUIZ RUFFATO 

Irenilde da Silva Alves, Marcílio Machado Pereira 

Esta pesquisa analisa o romance Eles eram muitos cavalos, de Luiz Ruffato, destacando nesse 
romance aspectos que caracterizam a literatura brasileira contemporânea como a 
adoção/proposição de um Novo Realismo (na acepção de Karl Erik Schollhammer) e o 
desenvolvimento de uma narrativa experimental que subverte todas as premissas da prosa de 
ficção consolidada no século XIX. Apresenta uma breve biobibliografia do escritor Luiz Ruffato. 
Desenvolve uma leitura do romance Eles eram muitos cavalos não só resumindo-o, mas também 
ressaltando o discurso contido na já vasta fortuna crítica bem como observando no texto as 
potencialidades do experimentalismo estrutural e as experiências advindas da formulação de um 
Novo Realismo em ficção. A presente pesquisa apoia-se, finalmente, dentre outros, nos seguintes 
autores: Carneiro (2005), Schollhammer (2009), Santiago (2002), Pinto (2002), Maciel (2015), 
Levy (2003) e Walty (2007). 
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A NEGRITUDE NA POESIA AFRO-URUGUAIA DE VIRGINIA BRINDES DE SALAS 

Crislane da Conceição Alves Assunção, Josinaldo Oliveira dos Santos 

Este trabalho tem por finalidade analisar as obras da afro-uruguaia Virginia Brindes de Salas, 
Pregón de Marimorena y Cien cárceles de amor, publicados respectivamente em 1946 e 1949. 
Objetivando encontrar marcas da Negritude em suas poesias, para isto, é necessário discorrer 
sobre a Negritude, movimento que surgiu na França, que tem como principal autor Aimé Césaire 
e o Negrismo, que se desenvolveu com as vanguardas europeias; uma vez que, estes dois 
movimentos importantes, tem como sujeito o negro, assim os caracterizaremos, pois por terem 
como base o afrodescendente é comum que sejam confundidos, desta forma, buscaremos 
distingui-los. A natureza desta investigação é básica, com o enfoque qualitativo, como objetivo da 
pesquisa sendo explicativo e o procedimento bibliográfico. Para tanto se utilizou, por exemplo, 
como base histórica e teórica, entre outros, Burgueño (2007) e Domingues (2004). Foi possível 
constatar que Brindes de Salas engajou em suas poesias a identidade do negro e a sua cultura, 
assim como assumiu uma atitude militante perante as desigualdades sociais e politicas existentes 
em sua época. Quebrando assim o seu silencio e fazendo uma diferença demasiada significativa. 
E essa postura tanto dentro como fora da literatura, a posicionam como parte do movimento da 
Negritude. 
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A ORALIDADE COMO CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL NA FORMAÇÃO DA 
LITERATURA INDÍGENA 

Késia Ferreira da Silva, Luciano Ferreira da Silva 

O presente artigo foi produzido por meio de cunho bibliográfico que visou analisar a oralidade 
como característica importante para literatura indígena. Para a compreensão do tema, foi feito um 
percurso histórico desde a chegada do colonizador, com as primeiras narrativas, passando pela 
literatura indianista até chegar enfim em uma literatura genuinamente indígena. Para um melhor 
domínio sobre o tema foram utilizadas obras de caráter sociológico para compreender sobre a 
oralidade, memória e como elas se relacionam dando assim, a identidade de comunidades. Como 
embase teórico usou-se Ribeiro (1995), Bosi (1994) e literário Munduku (1998), Yaguarê (2007), 
dentre outros. 
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A RECEPÇÃO DE CAMÕES EM PATATIVA DO ASSARÉ 

Maria Sabrina Ferreira Torres, Monica Maria Feitosa Braga Gentil 

Através de estudos e discussões comparativas de textos teóricos e literários concernentes à 
literatura luso-brasileira, pretende-se investigar, a partir da teoria da Estética da recepção, as 
aproximações entre a épica, com Os Lusíadas (2003) e a lírica, com as Rimas (2005), de Luís de 
Camões e os cordéis e sonetos de Patativa do Assaré. Esta pesquisa como mostra o título, 
pretende “ler” Luís de Camões num outro contexto cultural, procurando avaliar, através dessa 
leitura, a recepção de sua obra para além do cenário crítico-literário brasileiro. Desse modo, 
buscaram-se novas perspectivas para a interpretação da poética de um dos autores mais 
representativos da poesia portuguesa do século XVI. Este estudo visa a ler o poeta lusitano Luís 
de Camões num outro contexto cultural, à luz da estética da recepção, com base nos teóricos 
Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser, procurando avaliar, através dessa leitura, a recepção de sua 
obra para além do cenário crítico-literário português. O nosso corpus literário é composto por 
Cordéis e outros poemas, de Patativa do Assaré e Os Lusíadas, de Luís de Camões. 
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A RECEPÇÃO DO CONTO “O CORPO”, DE CLARICE LISPECTOR: A 
REPRESENTAÇÃO DA SEXUALIDADE E EROTISMO 

Francisca das Chagas de Sousa Silva, Margareth Torres de Alencar Costa 

Este projeto de pesquisa será usado para preparar o trabalho de conclusão do curso e seu 
objetivo geral é analisar a recepção, sexualidade e erotismo. Escolhemos como objeto de estudo 
a história "O corpo" pertencente ao livro A via crucis do corpo escrito por Clarice Lispector. Neste 
livro, categorias como sexo, erotismo e morte são palavras geradas por sentimentos e emoções 
fortes que acabam culminando em crimes que são incrivelmente perdoados pela Justiça Oficial. 
Eles têm todo um processo de construção de personagens fictícios, sendo ela mesma Clarice 
Lispector, considerado um personagem fictício pelo escritor-personagem. Este trabalho faz parte 
de um projeto de pesquisa PIBIC CNPq aprovado pela Dra. Margareth Torres de Alencar Costa e 
o tema de nossa pesquisa é o nosso plano de trabalho e estou estudando como a representação 
da sexualidade e do erotismo é dada na história O Autoria do Corpo de Clarice Lispector a partir 
das seguintes questões: Quais as marcas que caracterizam a história "O Corpo" como sendo uma 
história erótica? Quem foi Clarice Lispector? E como o público recebe o trabalho em questão? Os 
referenciais teóricos que subsidiarão este estudo são: Hans Robert Jauss (1994); Wolfgang Iser 
(1960) para apoiar o debate sobre recepção e sobre erotismo e sexualidade como contribuições 
de George Bataille (1987) e Simone de Beauvoir (2016). A metodologia utilizada é a pesquisa 
bibliográfica e está inserida na área da teoria literária, como uma pesquisa qualitativa. Os 
resultados obtidos indicam que a crítica não recebeu com muita calma o trabalho que foi embora 
de muitos comentários a favor e contra o estilo do escritor no livro, no entanto, verificamos que a 
leitura do texto é agradável e a história é carregada de marcas de erotismo e sexualidade. 
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A REPRESENTAÇÃO DO SUICÍDIO NAS NARRATIVAS FICCIONAIS “SÃO 
BERNARDO”, DE GRACILIANO RAMOS E “MADAME BOVARY”, DE GUSTAVE 

FLAUBERT 

Flávia Gabrielle Vitorino de Sousa, Margareth Torres de Alencar Costa 

Este trabalho analisa o trauma como tema e a questão da memória como algo recorrente, e como 
vai ser construído as consequências do trauma e da violência entre os devidos personagens da 
narrativa que resulta no fator principal, o suicídio das personagens femininas Madalena de São 
Bernardo e Emma Bovary de Madame Bovary. Nos textos que são nosso objeto de estudo, 
melancolia, patriarcado, opressão, e em como a mulher é vista socialmente Flaubert..O marco 
teórico que deu suporte a pesquisa são as contribuições de:Beauvoir (1967) Durkheim (1998), 
Candido (2006) entre outros estudiosos que se fizeram necessários. Para tanto, partimos dos 
seguintes questionamentos: Quais as características do trauma e da memória presentes em São 
Bernardo de Graciliano Ramos e Madame Bovary de Gustave Flaubert? Como os aspectos da 
memória individual ajudam no resgate da memória coletiva? De que forma a violência está ligada 
à narrativa de trauma sofrido pela personagem feminina que leva as personagens femininas a 
cometerem o suicídio? Que tipo de suicido cometem as personagens? Os resultados obtidos 
apontam para a existência do trauma e a violência sofrida pela personagem feminina que as leva 
a cometer o suicídio egoísta, em ambas obras literárias. 
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ALICE E O NOVO PAÍS DAS MARAVILHAS: AS CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS 
DAS PERSONAGENS ALICE E RAINHA VERMELHA NO FILME ALICE E O NOVO 

PAÍS DAS MARAVILHAS (2009) À LUZ DA TEORIA FEMINISTA. 

Eloiza Alves Muniz Costa, Renata Cristina da Cunha 

Este artigo acadêmico provém das pesquisas desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica – PIBIC no curso de Licenciatura Plena em Letras – Inglês da Universidade 
Estadual do Piauí (UESPI), tem como principal tema as convergências e divergências presentes 
nas personagens Alice e Rainha Vermelha do filme Alice e o novo país das Maravilhas (2009) sob 
as lentes da corrente literária feminista. O trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica 
fundamentada em autores como Alves e Pintaguy (1985), Beauvoir (2009), Betto (2001), Monteiro 
(1998), Tyson (2006), Zolin (2009) e entre outros. A partir disso, este artigo visa responder a 
seguinte pergunta: Quais são as convergências e divergências encontradas nas personagens 
Alice e Rainha Vermelha no filme Alice e o novo país das Maravilhas (2009) à luz da corrente 
feminista? Com a intenção de responder a essa pergunta, foi estabelecido um objetivo geral: 
Identificar as convergências e divergências das personagens Alice e Rainha Vermelha à luz da 
teoria feminista. Para alcançar o objetivo geral, alguns objetivos específicos foram estabelecidos: 
Discutir os pressupostos da corrente feminista, identificar as convergências e divergências das 
personagens Alice e Rainha Vermelha à luz da Teoria Feminista. Para isso, foi realizado uma 
pesquisa com base em acervo bibliográfico, fundamentando os estudos de Crítica Literária e 
Crítica Literária Feminista e para que pudesse analisar os dados das personagens que são o 
objeto de estudo deste trabalho. As análises feitas revelam que há momentos de convergência e 
divergência nas duas personagens de acordo com o perfil feminista. Os momentos de 
empoderamento em Alice e Rainha Vermelha são presentes, da mesma forma como há 
momentos de divergência que não respondem e compactuam com o perfil feminista. 

Palavras-chave: Crítica Literária Feminista, Alice, Rainha Vermelha 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 

LETRAS 

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS: AS CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS 
ENTRE A PERSONAGEM ALICE DE TIM BURTON (2010) E O PERFIL DA MULHER 

NA SOCIEDADE VITORIANA 

Jonas de Souza Santos, Renata Cristina da Cunha 

A obra Alice no País das Maravilhas, publicada em 1865 por Charles Lutwidge Dodgson, mais 
conhecido pelo pseudônimo de Lewis Carrol, retrata a história de Alice, uma menina corajosa que 
cai em uma toca de coelho e chega a um lugar desconhecido, o País das Maravilhas, e ali passa 
a vivenciar aventuras que tornam a obra complexa e cativante tanto para o público infantil quanto 
adulto. Em 2010, é lançado o filme Alice in Wonderland dirigido por Tim Burton, nessa adaptação, 
Alice, com dezenove anos, volta ao País das Maravilhas no mesmo dia em que abandona a 
cerimônia na qual seria pedida em casamento. A postura firme da personagem Alice na obra de 
Tim Burton, ao decidir tomar as decisões que lhe pareciam mais convenientes, contrariando o 
papel da mulher no contexto do filme evidencia o perfil de empoderamento da personagem. 
Considerando as atitudes, falas e vestes da personagem, o presente projeto de pesquisa tem 
como objetivo comparar as convergências e divergências entre a personagem Alice de Tim 
Burton (2010) e o perfil da mulher na sociedade Vitoriana. A investigação busca caracterizar o 
perfil da mulher na sociedade vitoriana, além de identificar os momentos em que as ações da 
personagem convergem e divergem do que é esperado do perfil de mulher da sociedade 
Vitoriana. Para isso, será realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa de tipo bibliográfico-
exploratório, fundamentando o perfil da mulher Vitoriana e as atitudes de Alice por meio de 
escritos já existentes. Na análise dos dados, serão consideradas reflexões sobre leituras 
produzidas por pesquisadores como Guy (2001), Brandini (2008), Heath (2009), Barbosa (2007), 
dentre outros. 
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ANÁLISE DE TEXTOS LITERÁRIOS DE JORNAIS E REVISTAS LITERÁRIAS 
PIAUIENSES PRODUZIDOS POR MULHERES NOS SÉCULOS XIX E XX 

Gilberto dos Santos Sousa, Algemira de Macedo Mendes 

Desde os seus momentos iniciais no Brasil, datados ainda no começo do século XIX, a atividade 
de imprensa e a literatura têm traçado um percurso intimamente conectadas. Houve uma 
oportunidade, dentro deste suporte (jornais e revistas), para que os textos de autores brasileiros – 
e estrangeiros – de diferentes tipos de escrita pudessem ser alcançados por um público mais 
amplo e diversificado. Incorporados em meio a notícias, anúncios de compras e vendas, bilhetes 
e cartas, os escritos literários também podem refletir e recriar uma imagem de como funcionava 
as sociedades, além de, subjetivamente, revelar como era o público leitor de outras épocas. 
Ancorado nos aportes teóricos de Lajolo & Zilberman (2011), Burke (1992), Le Goff (1990), 
Martins & De Luca (2011), dentre outros, e com o objetivo de contribuir com a literatura através do 
levantamento de obras de escritoras locais e nacionais, o presente trabalho é resultado da 
investigação e análise de textos literários produzidos por mulheres presentes nos jornais e 
revistas piauienses dos séculos XIX e XX, como: A Imprensa, O Pirralho, O Tempo, Alvorada, 
Borboleta e O Piauí. Os resultados apresentam a dificuldade na localização de textos literários 
escritos por mulheres naquele período; um reflexo da sociedade marcada pelo sistema patriarcal, 
onde o protagonista em todas as esferas é a figura masculina. E ainda que sejam títulos 
regionais, essa dificuldade se torna ainda superior quando esse objeto é delimitado a escritoras 
piauienses. Dentre os títulos descobertos encontram-se os nomes de Amélia de Freitas 
Beviláqua, Helena M. Burlamaqui, Alayde M. Burlamaqui e Maria Amelia Rubim, além dos 
pseudônimos Palmyra, Açucena, Sensitiva e Marlônia. As obras encontradas variam na escrita 
entre versos e textos em prosa, dando destaque às crônicas. Suas temáticas variam bastante, 
permeia desde textos descritivos de monótonas manhã de inverno ou uma paisagem, passando 
por textos sentimentais e existenciais ou que abordam os diferentes tipos de relações 
interpessoais. 
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AS MISSIVAS COMO EXPRESSÃO DE GRANDES VOZES DA LITERATURA 
PORTUGUESA, EM CORRESPONDÊNCIA: AGUSTINA-RÉGIO E DA LITERATURA 

BRASILEIRA, EM CARTAS PERTO DO CORAÇÃO: CLARICE LISPECTOR, 
FERNANDO SABINO E CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE. 

Brenda Neftali Sousa Costa, Monica Maria Feitosa Braga Gentil 

A presente pesquisa versa sobre as missivas como expressão de grandes vozes da literatura. O 
estudo é desenvolvido mediante pesquisa bibliográfica e análise da estética literária de Clarice 
Lispector, Fernando Sabino e Carlos Drummond de Andrade, a partir da obra Cartas Perto do 
Coração, de Fernando Sabino, comparada às missivas em Correspondência Agustina-Régio, de 
Agustina Bessa-Luís. Abordaremos o gênero carta, sua estrutura formatada desde as Epístolas 
até o surgimento dos aspectos sociocomunicativos e funcionais como fonte geradora de sentido 
para uma intencionalidade previamente definida. Enfocaremos seus princípios organizadores, 
seus aspectos interacionais, o contexto em que se atualiza e as condições sob as quais opera. A 
propriedade da carta será vista como paradigma para a compreendermos como obra literária. 
Apreciaremos em especial, as ideias de dialogismos e heteroglossia contidas nos estudos de 
teóricos como Mikhail Bakhtin, André Sponville, Foucault e Santiago. Por fim, salientaremos como 
as missivas corroboraram como uma pré-escrita da produção literária de Clarice Lispector, 
Fernando Sabino e Carlos Drummond de Andrade, autores brasileiros e Agustina Bessa-Luís e 
José Régio, autores portugueses, sendo, portanto uma produção literária. Fundamentamos nosso 
estudo, a princípio, no pensamento de Philippe Lejeune no qual buscaremos fundamento para 
sabermos a quem pertence uma carta. Conceituaremos o gênero carta por meio da obra de 
Antônio de Bolonha, Erasmo de Rotterdam e Justo Lípsio, organizadas por Emerson Tin. A carta 
ainda será vista sob a concepção atual do discurso que define gêneros num plano 
comunicacional. Além da análise do gênero carta faremos a apreciação das teorias contidas na 
obra de Mikhail Bakhtin, bem como de Foucault, Santiago e André Sponville. Nessa perspectiva 
mais intimista, mas não menos relevante analisaremos as cartas trocadas por três grandes 
nomes da literatura, Clarice Lispector, Fernando Sabino e Carlos Drummond de Andrade; 
Agustina Bessa – Luís e José Régio e o diálogo mantido por eles como forma de cumplicidade 
literária. 
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS PRESENTES NA OBRA UM MANICACA DE 
ABDIAS NEVES 

Elisa Dayane Feitosa Souza, Adriana Paula Rodrigues Silva 

Este artigo apresenta-se como resultado da pesquisa de iniciação científica PIBIC-Voluntário, cujo 
objetivo central é investigar as representações sociais presentes na obra Um Manicaca, e 
contextualizar a obra do autor piauiense Abdias Neves, considerando os acontecimentos 
históricos e sociais daquele período. A partir dessas metas, buscou-se delinear o caráter e as 
marcas das personagens da narrativa. Bem com o tempo cronológico e o espaço em que as 
personagens estão inseridas. O romance Um Manicaca publicado em 1909, e é considerado o 
primeiro romance piauiense, escrito para o público piauiense propriamente dito. Sob a forte 
influência das ideias positivista e determinista. Faz uma denúncia do caráter e costumes da 
sociedade piauiense do século XIX para a virada do século XX, sendo também um romance 
histórico, por conter diversas passagens verídicas do movimento político da época e da 
construção do espaço. Desse modo, realiza a representação não apenas do contexto histórico da 
capital do Piauí, mas também das características sociais da vida na capital naquele período. 
Levando em conta a teoria sociológica, que une o texto e contexto social para explicar 
determinados aspectos da obra literária. Usando a ideia de que a literatura compõem o corpo de 
produção e caracterização de uma sociedade. Pautado nos conceitos de sociologia crítica 
moderna de Antonio Candido. 
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ASPECTOS DA LITERATURA CONTEMPORÂNEA NO ROMANCE LEITE 
DERRAMADO, DE CHICO BUARQUE. 

Alline Costa e Costa, Marcílio Machado Pereira 

Esta pesquisa analisa o romance Leite derramado, de Chico Buarque, destacando nesse 
romance aspectos que caracterizam a literatura brasileira contemporânea como o uso produtivo 
da metaficção e os jogos em torno do memorialismo. Realiza uma breve apresentação 
biobibliográfica do escritor Chico Buarque. Destaca os textos de ficção do autor no contexto da 
literatura brasileira contemporânea. Desenvolve uma leitura do romance Leite derramado não só 
resumindo-a, mas também ressaltando o que a crítica fala a respeito da obra bem como 
observando no texto as potencialidades do jogo metaficcional, a problematização do narrador e 
os jogos criados em torno do tema do memorialismo. A pesquisa apoia-se, finalmente, dentre 
outros, nos seguintes autores: Carneiro (2005), Farias (2012), Schollhammer (2009), Wisnik 
(2004), Santiago (2002), Pinto (2002, 2003 e 2004), Dusilek (2017), Santos e Torga (2017), 
Pedroso (2011). 
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ATIVIDADES DE ANÁLISE LINGUÍSTICA ACERCA DAS VOZES VERBAIS EM 
COLEÇÕES DE DIDÁTICOS APROVADOS PELO PNLD 2018 

Nayra Cristina Lima Araújo, Nize da Rocha Santos Paraguassu Martins 

Visto que as práticas de ensino de língua portuguesa, em sua maioria, privilegiam o estudo 
exagerado de definições, memorização de regras e o reconhecimento de estruturas gramaticais 
que pouco contribuem para ampliar a competência discursiva do aluno. Este projeto de pesquisa 
analisou as práticas de análise linguística (AL) acerca das vozes verbais em didáticos de língua 
portuguesa recomendada pelo MEC por meio do PNDL. A questão que investigamos foi: Que 
atividades de AL presentes nas coleções selecionadas podem auxiliar o professor de Língua 
Portuguesa no ensino-aprendizagem das vozes verbais no Ensino Fundamental? Trata-se de um 
estudo exploratório acerca dessa pratica e adotamos como procedimento a pesquisa bibliográfica. 
Explicamos AL segundo Mendonça (2006), Travaglia (2002), Geraldi (2000), Antunes (2003), e as 
propostas pelos PCN e BNCC. Outros textos como o de Batista (2018) e Bechara (2009) foram 
usados para caracterizar as vozes verbais nessa perspectiva. Ressalta-se que na apresentação 
dos resultados referimos ás coleções por meio da sigla EX, EY e EZ, sem fazer menção à obra, já 
que o objetivo deste trabalho não é avaliar a obra, mas investigar as práticas de análise 
linguística realizadas por cada coleção acerca do conteúdo investigado. Concluímos, portanto, 
acerca das vozes verbais, que a recorrência hegemônica de atividades de cunho metalinguística 
comprova que ainda persiste um ensino centrado na classificação dos conteúdos de língua 
portuguesa, como bem constitui a gramática tradicional. Assim, é preciso ampliar as atividades de 
AL e trabalhar a associação entre habilidades epilinguísticas (reflexão sobre o uso) e 
metalinguísticas (reflexão voltada para a descrição), contribuindo para a formação do aluno leitor 
e para o desempenho de suas formas de expressão, sejam elas orais ou escritas. 

Palavras-chave: Análise Linguística, Livros Didáticos, Vozes Verbais 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 

LETRAS 

ATIVIDADES DE ANÁLISE LINGUÍSTICA ACERCA DO EMPREGO DO ARTIGO EM 
COLEÇÕES DE DIDÁTICOS APROVADAS PELO PNLD EM 2017 

Fernando Luiz Vieira de Sousa Filho, Nize da Rocha Santos Paraguassu Martins 

Tem-se, atualmente, discutido bastante sobre o ensino de língua portuguesa. No ensino 
fundamental, essa discussão deve-se, principalmente, aos baixos índices alcançados pelos 
alunos nos exames nacionais de avaliação do desempenho linguístico. O que se percebe é que a 
disciplina não está contribuindo para a formação do aluno leitor, nem para o desempenho de suas 
formas de expressão, sejam elas orais ou escritas. Como uma tentativa de sanar esse problema, 
a BNCC assume a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já assumida em outros 
documentos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), para os quais a linguagem é 
“uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica; um processo de 
interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos 
momentos de sua história” (BRASIL, 1998, p. 20). . O trabalho teve como meta explicar o que são 
práticas de análise linguística bem como caracterizar o artigo segundo a perspectiva da análise 
linguística e fazer um levantamento das atividades de análise linguística acerca do artigo 
presentes nas coleções didáticas. Após a análise qualitativa dos dados identificou-se questões de 
Metalinguagem (classificação, conceito), epilinguagem (reflexão) e linguagem (leitura). No livro 
EX, foram identificadas três questões de metalinguagem, uma questão de epilinguagem que 
aborda a produção de sentido do artigo no texto, destacando o sentido de definitude e 
indefinitude, e uma questão de linguagem. No livro EY, foram identificadas três questões de 
metalinguagem, duas de epilinguagem e uma de linguagem. Já no livro EZ, foram encontradas 
quatorze questões que abordam o assunto artigo, distribuídas em quatro questões de 
metalinguagem, seis de linguagem e quatro de epilinguagem. Com isso, concluímos que as 
coleções investigadas configuram-se como uma boa fonte de pesquisa para o levantamento de 
atividades de análise linguística, ressaltando que as questões de epilinguagem elaboradas a 
partir da noção Novo-Familiar, podem inspirar o professor que quiser trabalhar também as noções 
de Anaforicidade e Unicidade, tão importantes para a compreensão do artigo. 
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AUTOBIOGRAFIA E AUTOFICÇÃO EM: INFÂNCIA DE GRACILIANO RAMOS E LOS 
DÍAS AZULES DE FERNANDO VALLEJO. 

Maria das Graças Noemia Rodrigues da Silva, Margareth Torres de Alencar Costa 

O objetivo desse estudo é analisar as marcas que caracterizam as obras literárias Infância (1945) 
de Graciliano Ramos e Los días azules (1985) de Fernando Vallejo, como sendo escrita 
autobiográfica o como autoficcional. Para viabilizar a pesquisa, parte das seguintes perguntas: 
Quem são Graciliano Ramos e Fernando Vallejo e como eles se tornaram escritores 
reconhecidos? Como foi a infância de Ramos e Vallejo? Que predomina nas obras que as 
configuram como escrita autobiográfica o autoficcional? Esse trabalho faz parte do projeto de 
iniciação cientifica Pibic Voluntario aprovado pela professora Drª Margareth Torres de Alencar 
Costa, possuindo como plano de trabalho dessa investigadora, o estudo em tela. Assim, foi 
realizada as análises das obras Infância e Los días azules explicitando as marcas autobiográficas 
e autoficcionais, aprofundamento das leituras teóricas sobre o tema estudado, abordando a teoria 
com as passagens das obras resultando na seleção bibliográfica e na leitura das principais 
produções teórico críticas. No debate utilizamos as contribuições de Costa (2013), Lejeune 
(2008), Mireaux (2005) para viabilizar o entendimento sobre autobiografia, Alberca (2007) Kohan 
(2016) e Willemart (2009) para discutimos sobre autoficção, Candau (2018), Halbwachs (1990) e 
Izquierdo (2018) para compreender sobre a memória. Esta pesquisa se justifica por aproximar as 
teorias de escritas de si e autoficcionales com as obras Infância e Los días azules. Os resultados 
obtidos até o presente momento, nos aponta para obras autoficcionales. 
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BLACK MIRROR E CRÍTICA PSICANALÍTICA: A PERSONAGEM LACIE POUND E O 
ENGATILHAMENTO DOS MECANISMOS DE DEFESA 

Felipe Lopes do Nascimento, Renata Cristina da Cunha 

Este artigo é resultado de uma pesquisa desenvolvida pelo Projeto de Iniciação Científica (PIBIC) 
2018/2019, e tem como enfoque a seguinte questão norteadora: Quais são os mecanismos de 
defesa acionados pela personagem Lacie Pound no episódio Nosedive em relação às esferas 
intrapessoal e interpessoal? Nessa perspectiva, delimitamos como objetivo geral desse estudo: 
Investigar quais os mecanismos de defesa acionados pela personagem Lacie Pound no âmbito 
intrapessoal e interpessoal. Com o intuito de atingir o objetivo geral, estabelecermos os seguintes 
objetivos específicos: Discutir os pressupostos teóricos da Corrente Crítica Psicanalítica; 
Identificar os mecanismos de defesa acionados pela personagem Lacie Pound em relação ao 
âmbito intrapessoal (com ela mesma); e Analisar quais os mecanismos de defesa ativados por 
Lacie Pound na esfera interpessoal (em relação à sua amiga e seu irmão). Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo explicativo, fundamentada em autores como: Bonnici e 
Zolin (2009), Berger (2005), Freud (1996), Tyson (2006), entre outros. Em relação aos termos 
estruturais, este artigo está dividido em cinco seções: na primeira seção, intitulada considerações 
iniciais, abordamos a natureza do trabalho, a questão norteadora, objetivos, aspectos 
metodológicos e justificativas; na segunda seção, discutimos o conceito de Crítica Literária e os 
pressupostos teóricos da Corrente Crítica Psicanalítica; na terceira seção, apresentamos a série 
Black Mirror, bem como o episódio Nosedive; na quarta seção, refletimos e analisamos os dados 
obtidos com essa pesquisa; e na quinta seção, intitulada considerações finais, apresentamos as 
respostas encontradas na nossa pesquisa, bem como suas limitações e sugestões para futuros 
estudos. 
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CARTAS E LITERATURA: REFLEXÕES SOBRE O GÊNERO EPISTOLAR 

Mayara Cassiano de Sene Oliveira, Raimunda Celestina Mendes da Silva 

A historiografia literária estabelece o questionamento sobre a literatura no contexto da produção e 
da circulação dos textos de arte e cultura. Deste modo, buscamos em Moraes (2006) o estudo 
epistolográfico entre escritores tais como Mário de Andrade para o entendimento do processo de 
criação das missivas de Herculano Moraes a Bugyja Britto e, Silva (2018) para a fomentação da 
perspectiva crítica literária das missivas entre os amantes Da Costa e Silva e sua amada, Alice. 
Tais textos redefinem e expandem o conceito de literatura, como por exemplo, Maussad (2001) 
que corrobora com a construção da análise literária e com a formulação do que é literário para a 
elaboração mais esmiuçada da análise da carta de Da Costa e Silva à Alice. E, para a 
compreensão do contexto da correspondência entre escritores, o estudo epistolar aliado ao 
estudo da crítica genética, tem se mostrado um campo fértil para o entendimento sobre a criação 
e formação de uma crítica sobre autores e obras. Dessa forma, propõe-se realizar um estudo 
sistemático do espaço ocupado pela literatura nas correspondências de Da Costa e Silva à sua 
noiva, Alice e, de Herculano Moraes entre escritores como Bugyja Britto que compunha o cenário 
piauiense, para que assim possamos difundir o conhecimento da literariedade presente nas 
missivas em análise. Literariedade esta encontrada em Angelides (2001) que buscamos construir 
uma teoria acerca da apreensão da literariedade contida nas cartas de Da Costa e Silva a sua 
amada, Alice. Bem como, procuramos promover um mapeamento para identificar os traços de 
literariedade presentes nelas, e, produzir discussões sobre a concepção de literatura, escrita de si 
e crítica literária na literatura piauiense. Para tal mapeamento e levantamento do presente projeto, 
elucidamos que a investigação é de natureza bibliográfica e articula estudos relativos à teoria 
literária, literariedade, escrita de si, ficção, história e cotidiano, literatura brasileira, literatura 
piauiense entrando-se nas propostas teóricas de autores como Foucault (1992), Candido (2005), 
Silva (2018), dentre outros, além das missivas dos autores escolhidos. O referente trabalho é de 
relevância para a divulgação dessas missivas e para o estudo da epistolografia da mesma 
maneira que ressignifica esses escritores trazendo-os para a discussão junto ao meio acadêmico 
com a ressalva da necessidade de se reconhecerem as marcas inconfundíveis que definem o 
gênero epistolar na literatura local. 
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DITADURA, EXÍLIO E MEMÓRIA EM A RESISTÊNCIA, DE JULÍAN FUKS, 

Maria Clara de Sousa Cardoso, Fabricio Flores Fernandes 

O romance A resistência , publicado em 2015 , por Julián Fuks , pretende se estudar a relação da 
memória com a criaç ão literária, particularmente no que tange às dificuldades de narração de 
eventos traumáticos . Em decorrência dessa relação, pretendem se vislumbrar as características 
d e obras com forte teor testemunh al e seu lugar problemático na teoria literária, uma ve z que o 
fato de um romance conter tais características propicia questões referentes ao estatuto do 
discurso narrativo na fronteira entre fato e ficção. Resumidamente, trata se de uma narrativa em 
primeira pessoa em que o protagonista, a partir da recordação o de eventos históricos envolvendo 
a ditadura militar argentina, reconstrói episódios familiares, tendo como ponto central a adoção de 
seu irmão mais velho . Ao analisar a si mesmo, procura compreender os comportamentos do seu 
irmão e de seus pais , psicanalistas argentinos exilados no Brasil, refletindo sobre escolhas 
definitivas e recomeços. A abordagem que se propõe leva em conta o extenso estudo da arte 
memorialística realizado a partir de relatos produzidos após a Segunda Guerra Mundial, bem 
como o daqueles calcados em experiências na América Latina, enfatizando se suas variações 
conceituais. Essa atitude decorre do fato de que ainda não há, consolidada, uma adaptação (ou 
reformulação) das teorias desenvolvidas sobre o tema em outros países para a especif icidade da 
produção brasileira. 
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ENTRE LUTAS E FEITOS HEROICOS VOZES POR DENTRO 

Brenda Mouzinho de Paula, Assunção de Maria Sousa e Silva 

A literatura de autoria feminina negra ou afro-brasileira escrita por mulheres traz uma perspectiva 
da experiência da ação política feminina, apontando a importância de se refletir sobre o ato 
poético e também político das mulheres negras, rompendo os modelos de representação do povo 
negro e criando novos paradigmas de construção de personas – eu poéticos ou narrativos que 
acionam modos diferentes de narrar a história do povo brasileiro. Saindo dos versos modernos e 
indo para a cultura popular, abordando as estratégias discursivas do cordel, surge o nome de 
Jarid Arraes com sua obra Heroínas negras brasileiras em 15 cordéis, onde a autora se apropria 
do cordel para construir as personagens heroicas, a partir de perfis de mulheres da história, 
revelando a dinâmica da construção das identidades femininas e evidenciar um construto social 
marcadamente esquecido. Com consciência do valor a ser dado às novas vozes, Arraes tende a 
desconstruir o modelo de reconhecimento sempre facultado a reis, imperadores, líderes 
nacionais, soldados de guerra, generais etc, trazendo a naturalidade de saber e homenagear 
líderes como Aqualtune, princesa e grande guerreira que liderou um exército de 10 mil homens, 
por exemplo, que ainda vive sob o manto do obscurantismo. Neste sentido, a pesquisa procurou 
alinhar os estudos literários: construção de personagem, expressão e atuação do eu poético e as 
especificidades do gênero cordel. Servindo para estabelecer a distinção do texto poético com 
aporte nas reflexões sobre o ativismo negro e a ação da escrita que vem contribuir para a 
discussão da participação ativa da mulher na sociedade como sujeito político e social. Desse 
modo, através das leituras, se buscou entender o legado que essas mulheres empreenderam 
para o revigoramento do feminismo negro que ecoa nas décadas de 70 e vem se fortalecendo, 
sobretudo, no campo epistêmico da sociologia. Para isso, foram de grande importância as ideias 
de Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Patrícia Hill Collins, Sueli Carneiro, bell hooks, Angela 
Davis e outras que trazem críticas sistêmicas ao conjunto de opressões, a dominação masculina, 
racista e de classe. Ao mesmo tempo, a pesquisa teve embasamento teórico na crítica sobre 
literatura negra. 
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ESPAÇO E ANALISE DE PERSONAGENS FEMININOS EM O CASÓRIO DA PAFUNSA 

Aléxia Ravena Dias Santos, Raimunda Celestina Mendes da Silva 

O objetivo desse trabalho é analisar a obra o Casório da Pafunsa de Fontes Ibiapina e discutir 
como as personagens principais são influenciadas pelo espaço na realização de suas vontades, 
de seus desejos, movidos por um certo grau de humor e sátira que, às vezes, provoca o riso, um 
dos efeitos do humor. O riso funciona também como elemento de crítica, de denúncia contra 
comportamentos inadequados da sociedade ou falsos moralismos. A linguagem usada pelo autor 
na construção do humor, associada com o uso espaços onde a narrativa se desenvolve, os 
personagens se movimentam determinam suas ações na adolescência e juventude à mercê da 
vontade dos pais em conflito com seus interesses pessoais, pois para mostrar a intenção dupla 
de levar o espectador/leitor ao riso, critica-lhe as crenças, as atitudes, os preconceitos, ao mesmo 
tempo em que revela a face oculta de uma sociedade manipuladora. A palavra é também um 
espaço, já que os vocábulos possuem materialidade e afetam os sentidos humanos. A 
problemática é: Como as personagens femininas são influenciadas pelo espaço onde vivem? A 
metodologia da investigação é de natureza básica, enfoque qualitativo, objetivo exploratório e o 
procedimento técnico adotado é o bibliográfico. 
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ESTUDO DE GÊNERO EM MEIO SOL AMARELO, DE CHIMAMANDA NGOZI ADICHE 

Lanna Martins Paiva, Margareth Torres de Alencar Costa 

O objetivo deste estudo é investigar a identidade de gênero representada em Meio sol amarelo, 
de Chimamanda Ngozi Adichie dentro de um contexto social delimitado, o urbano e o patriarcal 
marcado pela submissão da mulher que compreenderá o século XIX e início do século XX. Desta 
forma este estudo parte das seguintes questões norteadoras: Como se apresentam as 
transgressões das identidades de gênero contextualizadas em uma época marcada pela 
subordinação feminina, na obra Meio sol amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie? Como se 
verificam as identidades de gênero dentro dos espaços narrativos do romance? Como são 
percebidas as relações de poder na construção das identidades de gênero, especialmente, 
quanto à instituição familiar em Meio sol amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie? A metodologia 
utilizada foi a pesquisa bibliográfica e apoiou-se nas contribuições teóricas de Pierre Bourdieu 
(2012), Henri Lefebvre (2004) e Heleieth Saffioti (1987). Os resultados obtidos apontam para a 
legitimação da dominação masculina através da reprodução da mesma por personagens 
femininas e o fim da reprodução da violência simbólica através da personagem Olanna. 
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HISTÓRIA E FICÇÃO:EM IMAGENS DA CIDADE VERDE E FELIZ ARREPENDIMENTO 

Jefferson de Sousa Alves, Raimunda Celestina Mendes da Silva 

Este projeto tem por objetivo a investigação da história e ficção nas narrativas Imagens da cidade 
verde e Feliz arrependimento de José de Ribamar Garcia e Lili Castelo Branco, observando o que 
estas têm em comum e em que se diferenciam nos aspectos históricos e ficcionais e mostrar 
como esses fatos são apresentados nas obras em analisada. O entrelaçamento de duas formas 
de conhecimento, a Literatura e a História, constitui-se em aliança entre duas modalidades de 
discurso, que, desde as origens mais remotas, se desenvolvem em terreno comum: a narrativa. 
Logo, buscamos compreender os limites que marcam e apontam a diferença e semelhanças entre 
estas duas áreas do conhecimento (Literatura e História). Essa investigação é de natureza 
bibliográfica e articula estudos relativos à teoria literária, história da literatura, ficção, história, 
cotidiano, literatura brasileira, literatura piauiense centrando-se nas propostas teóricas de alguns 
autores como Bakhtin, Carlos Reis, Foucault, Michel de Certeau, Agnes Heller, João Carlos 
Tedesco, Moraes, Magalhães, Moura, Silva, Pinheiro dentre outros. 
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IDENTIDADE CULTURAL E CONSTRUÇÃO DO FEMININO NO ROMANCE CLARA 
DOS ANJOS, DE LIMA BARRETO. 

Amanda de Araújo Carvalho, Monica Maria Feitosa Braga Gentil 

O presente estudo pretende analisar a identidade cultural e a construção do feminino no romance 
Clara dos Anjos, de Lima Barreto. A Literatura, como forma de transfiguração do real, traz 
oportunidade para o debate e apresentação de diversos temas relevantes na sociedade. Ao 
analisar a personagem Clara dos Anjos, buscou-se esse conhecimento necessário para a 
problematização de algumas questões que circundam o universo feminino. Por tratar de uma 
personagem feminina, a crítica feminista forneceria subsídios importantes para a análise por nós 
sugerida, pois ajudaria a compreender como as diversas de ideologias relacionadas ao feminino 
participariam na formação da protagonista. Por isso, é preciso levar em consideração a relação 
da cultura com a história e com os sistemas simbólicos de representação e luta pelo poder. Após 
a leitura crítica dos textos dos teóricos, fez-se a análise do livro Clara dos Anjos, buscando 
compreender a obra, caracteriznado a profundidade da crítica social nela existente, procurando 
encontrar os elementos associados à construção da identidade e assim comprovar os aspectos 
objetivados anteriormente. Para realização da pesquisa apoiamo-nos em Zolin (1999), Novais 
(1998), Hall (1997) entre outros estudiosos da área. 
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IDENTIDADE E MEMÓRIA: A CONSTITUIÇÃO DO NEORREGIONALISMO LITERÁRIO 
BRASILEIRO ATRAVÉS DAS PERSONAGENS FEMININAS NA ESCRITURA DAS 
OBRAS: EU RECEBERIA AS PIORES NOTÍCIAS DOS SEUS LINDOS LÁBIOS E 

CABEÇA A PRÊMIO DE MARÇAL AQUINO 

Valdenise Maria Mendes Ribeiro, Herasmo Braga de Oliveira Brito 

O presente estudo tem como objetivo principal analisar um dos aspectos configuradores do 
Neorregionalismo Brasileiro de Herasmo Braga, que é a autonomia da personagem feminina. A 
teoria do Neorregionalismo, ou seja, o novo regionalismo, passa a predominar desde a década de 
60, onde passa a ocorrer algumas mudanças sociais e também nas produções literárias, sendo 
uma delas as personagens femininas que antes eram meras coadjuvantes e sempre estavam 
atrás da figura masculina na maioria das obras regionalistas, com a mudança do cenário, em 
decorrência veio mudando também o papel destas personagens que hoje já apresentam 
autonomia nas obras, independente do gênero do autor. Então foi escolhida para esta análise as 
personagens Lavínia e Marlene das obras Eu receberia as piores noticias dos seus lindos lábios e 
Cabeça a Prêmio de Marçal Aquino. A metodologia da pesquisa é de cunho bibliográfico e com 
análise de dados. À vista disso, para realização do trabalho foi usado como base teórica os 
autores: ARAÚJO (2010), BAKHTIN (2010), BOSI (2008), BRITO (2017), CANDIDO (2000) e 
(2009), FORSTER (1998) e WATT (2010). 
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INVENÇÃO E MEMÓRIA – A PROPÓSITO DE O IRMÃO ALEMÃO, DE CHICO 
BUARQUE 

Alícia da Silva Carvalho, Fabricio Flores Fernandes 

Este trabalho tem por objetivo investigar as técnicas de representação da memória em O irmão 
alemão, de Chico Buarque. Com fundamentos em textos de Izquierdo (2002) e (2004), Pollak 
(1992) e Ginzburg (2001) , dentre outros, estuda-se aqui a maneira como a estrutura formal do 
romance simula o movimento da memória, compondo ficcionalmente uma relação entre o 
discurso sobre o passado e a compreensão do presente. Compreende-se que o relato 
memorialista apresenta duas mediações até chegar ao conhecimento do leitor: após os fatos, 
acontece a sua evocação através da memória; posteriormente, há a transposição daquilo que é 
rememorado para uma narrativa. Assim, o narrador de O irmão alemão faz uso de suas 
lembranças para contar, de forma melancólica, a história de um irmão até então desconhecido, 
gerado pelo pai na Alemanha anos antes de seu nascimento. Além da busca pelo irmão, que 
suscita na personagem principal questões identitárias, a obra representa as fragilidades das 
relações humanas e as incertezas da memória. Desta forma, a trama é construída por meio de 
suposições do que poderia ter ocorrido, criadas em meio a pensamentos aparentemente 
aleatórios do narrador. Logo, o desenvolvimento desta pesquisa trouxe esclarecimentos sobre a 
representação da memória e sua influência na construção da identidade das personagens. Além 
disso, percebeu-se como a memória é moldada no ficcional e como é mesclado o discurso sobre 
o passado e a compreensão do presente. Por fim, este trabalho se justifica pela a razão de que o 
texto que constitui o corpus deste trabalho propiciou indagações essenciais à teoria da literatura, 
principalmente no que tangem à relação entre discurso e memória e entre produção cultural e 
contexto histórico. 

Palavras-chave: Narrativa, Memória, Chico Buarque 
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LETRAMENTO DIGITAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA: OS LIVROS DIDÁTICOS DIGITAIS 
DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO LÓCUS DE FORMAÇÃO 

Thaís Gabrielle Soares de Campos, Shirlei Marly Alves 

As novas tecnologias da informação e da comunicação (NTIC) proporcionaram uma grande 
diversidade das atividades humanas no universo virtual (internet), com uma série de mudanças 
nas formas de estar no mundo, sobretudo nas formas de estar junto. Nesse universo tecnocrático, 
destaca-se uma mudança na dinâmica de leitura, agora hipertextualizada, passando um texto a 
ser apenas um ponto de partida para inúmeros outros, sem limites de chegada, pois, através de 
links, se abrem vias para novos textos. Deste modo, essa pesquisa de natureza bibliográfica, 
visto que as fontes serão obras didáticas em formato digital, tendo-se como critério de inclusão 
aquelas obras que foram lançadas em formato digital no ano de 2016, embasar-se-á, 
principalmente em Levy (1999) e Xavier e Marcuschi (2010). A relevância desta investigação está, 
primeiramente, no próprio objeto de pesquisa – os percursos de leitura e perfil do leitor em livros 
didáticos digitais – ainda pouco explorado em pesquisas acadêmicas, e ainda por possibilitar uma 
melhor compreensão do LD, cuja versão impressa já é parte inerente às atividades de ensino e 
aprendizagem, enquanto a versão digital, ainda pouco introduzida nesse universo, precisa ser 
explorada para ser mais bem aproveitada. No campo acadêmico, vislumbra-se que a pesquisa 
ampliará a literatura já existente sobre leitura, leitor em relação a concepções, estratégias, 
suportes de materiais e letramento digital. 
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LITERATURA, VISUALIDADE E CRIANÇA: UM ESTUDO DE LIVROS DE IMAGENS 
PARA LEITORES INICIANTES 

Ana Victória Santos Natur, Diógenes Buenos Aires de Carvalho 

O projeto de pesquisa em questão se desenvolveu a partir de estudos realizados acerca do 
desenvolvimento de práticas leitoras dos livros de imagem. Nesse sentido, o objetivo geral da 
pesquisa foi investigar narrativas imagéticas do escritor e ilustrador Roger Mello, que recursos 
estéticos e artísticos usados da ilustração possibilitam a composição do discurso narrativo pelo 
leitor iniciante, através das análises dos livros A flor do lado de lá e A pipa. Trata-se de uma 
pesquisa analítico-qualitativa desenvolvida com base nos pressupostos teóricos privilegiados, a 
fim de analisar a produção dos livros de imagens para crianças que apresenta a interação entre 
imagem/ leitor, enfocando as questões da pesquisa e os objetivos a serem alcançados. 

Palavras-chave: Livro de Imagem, Criança, Leitura 
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MADAME BOVARY, DE GUSTAVE FLAUBERT, O PRIMO BASÍLIO, DE EÇA DE 
QUEIRÓS E DOM CASMURRO, DE MACHADO DE ASSIS: UM DIÁLOGO ENTRE 

CONCEPÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DO REALISMO. 

Samara Leal Barroso, Monica Maria Feitosa Braga Gentil 

Esse trabalho tem como objetivo mostrar a Intertextualidade e o Dialogismo presente em três 
romances, Madame Bovary, de Gustavo Flaubert; O Primo Basílio, de Eça de Queiroz e Dom 
Casmurro de Machado de Assis, sob uma visão da estética Realista. Tal estudo terá como base a 
visão de Kristeva (2004), Barthes (2007), Maingueneau (1997), Fávero & Koch (2002), Sant’Anna 
(1985) e Genette (1982), com base nos princípios bakhtinianos, mas que conforme o decorrer da 
pesquisa terá o acréscimo de ouros teóricos, além disso, analisar o conceito de Literatura 
Comparada a partir dos estudos de Tânia Carvalho mostrando as semelhanças e diferenças na 
construção dos romances analisados. Este trabalho também se pretende mostrar a construção 
das personagens Emma, de Madame Bovary; Luiza, de O Primo Basílio e Capitu, de Dom 
Casmurro, deixando evidente não uma relação de dependência dos romances, mas uma 
construção que, embora semelhante, são livres porque cada autor possui sua visão de mundo e 
transcreve para seu texto o que percebe na sociedade. Tais obras conversam entre se em vários 
aspectos, tais como a representação feminina e masculina, os costumes sociais de cada época e 
a construção do tema principal: o adultério que, todavia, Machado não deixa claro a existência 
dele, mas a discursão em todo do livro é pautado nesse aspecto. 

Palavras-chave: Realismo, Intertextualidade, Personagens Femininas. 
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MÍMESIS E DISCURSO LITERÁRIO: O DESEJO MIMÉTICO NAS OBRAS 
NEORREGIONALISTA DE FRANCISCO DANTAS 

Marilia dos Reis Silva, Herasmo Braga de Oliveira Brito 

Esta pesquisa se propõe a analisar as obras neorregionalista Coivara da Memória (1991) e 
Caderno de Ruminação (2012) de Francisco Dantas, sob a ótica da Teoria do desejo mimético. A 
hipótese mimética, formulada e desenvolvida por René Girard, tem como escopo o desejo, assim 
como a sua origem mimética e centralidade na reflexão a respeito da condição humana. Para 
Girard, o desejo nunca é binário, surge de forma triangular. Logo, há sempre a presença, 
admitindo-se ou não, de um modelo/mediador entre o sujeito e o objeto de desejo. Deste modo, o 
objetivo é analisar a pertinência da categoria da mímesis enquanto ferramenta de investigação do 
discurso literário e como ocorre essa natureza mimética do desejo, sobretudo quando não 
admitida à mediação, o efeito desta nas personagens de ambas as obras em análise. Em vista 
disso, esta pesquisa busca abordar de forma concisa essas ligações miméticas, tal quais os 
desdobramentos e insatisfações decorrentes destas em Coivara da Memória (1991) e Caderno de 
Ruminação (2012). A presente pesquisa caracteriza-se como bibliográfica. Para tanto, é feita a 
seleção de alguns momentos da narrativa bem como o uso dos seguintes autores: Brito (2017) e 
as obras de René Girard: Mentira Romântica e Verdade (2009), Evolução e Conversão (2011) e A 
Conversão da Arte (2008). 
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MÍMESIS E NARRATIVA NA LITERATURA E NO CINEMA: UM ESTUDO 
COMPARATIVO SOBRE A INFLUÊNCIA DO REGIONALISMO LITERÁRIO NAS 

PRODUÇÕES DO CINEMA CONTEMPORÂNEO BRASILEIRO 

Vitorya Karolline dos Santos Sousa, Herasmo Braga de Oliveira Brito 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os aspectos miméticos e narrativos na literatura e 
no cinema, fazendo um estudo comparativo sobre a influência do regionalismo literário nas 
produções cinematográficas brasileiras. Para isso, utiliza-se das obras cinematográficas Abril 
Despedaçado (2001, Walter Salles), Central do Brasil (1998, Walter Salles) e Eu Tu Eles (2000, 
Andrucha Waddington), filmes classificados como regionalistas. Desse modo, a pesquisa busca 
ressaltar as relações e diálogos existentes entre a literatura e o cinema, representando as 
influências que eles exercem entre si. É de conhecimento de muitos que a preocupação de se 
entender as relações entre cinema e literatura é antiga, e se relaciona às primeiras impressões 
que os críticos literários e escritores tiveram ao verem os personagens, narrativas e espaços 
literários que cada qual, enquanto leitor individual, só conhecia mentalmente, serem 
transformados em visuais. Essas impressões, inicialmente, não eram positivas, pois para eles, o 
cinema parasitava a literatura ao não inventar as suas próprias histórias. Com o passar do tempo, 
observou-se que não só o cinema se baseava na literatura, mas, também a influenciava. O 
cinema brasileiro passou por momentos de crise, em decorrência ao cenário político. Com a sua 
retomada, observou-se características nacionalistas que representavam verdadeiramente os 
brasileiros, principalmente no quesito linguagem, que passou a agregar expressões do linguajar 
brasileiro, conforme a região representada. Pois até então, tudo o que se passava no cinema 
eram produtos estrangeiros, isto ocorria por falta de incentivo e financiamento às produções 
nacionais. Nesta perspectiva, o cinema e a literatura instauram um intercâmbio narrativo e 
estético que possibilita ver o filme não só como algo adaptado de um texto, mas como uma 
resposta, um outro ponto de vista, uma atualização. Desse modo, o cinema fundamenta-se das 
obras literárias e baseia-se nelas e no que está ao seu redor para responder, recriar algo novo, e 
atualizar o já existente por meio do visual, do sonoro e da tela. A análise é de cunho bibliográfico 
e analítica-qualitativa e tem como base teórica os autores: Brito (2017), Candido (2010), 
Mascarello (2008) e Xavier (2001). 
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MODALIDADES DA MEMÓRIA: UMA LEITURA DE AZUL CORVO, DE ADRIANA 
LISBOA. 

Maria Eduarda dos Santos Duarte, Fabricio Flores Fernandes 

Esta pesquisa tem por objetivo a análise das modalidades da memória em Azul Corvo, de Adriana 
Lisboa. Na obra é construída a narrativa em primeira pessoa pelo ponto de vista da personagem 
Evangelina, ou apenas Vanja. A memória em Azul Corvo manifesta-se sob suas duas vertentes: a 
individual e a coletiva. A primeira, tratando os relatos pessoais e ficcionais de Vanja e a segunda, 
social e coletiva, apresentada pelo relato indireto de Fernando. Cabe destacar que Pollack (1992) 
assimila o caráter individual e íntimo da memória ao mesmo tempo que a tem como social e 
coletiva. E torna-se um fenômeno curioso, quando a memória coletiva, na qual parte-se do 
pressuposto de que pertence e é comum a todos, diverge em parte ou é totalmente 
desacreditada. Logo, o livro desdobra-se ora sob as descobertas de Vanja em solo estrangeiro e 
a busca pelo seu pai, ora sob as experiências de Fernando enquanto guerrilheiro. E mesmo com 
temáticas distintas entre si, a dinâmica que a escritora constrói é formidável, intercalando atos. 
Assemelhando-se assim, a narrativa ficcional de um processo de rememoração real, com suas 
fragmentações, lembranças progressivas. 

Palavras-chave: Memória, Relato, Guerrilha do Araguaia 
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MULHER EM ATO-TEXTO 

Rafena Lima Araújo, Assunção de Maria Sousa e Silva 

MULHER EM ATO-TEXTO Rafena Lima Araújo (UESPI) Assunção de Maria Sousa e Silva 
(UESPI) Este projeto teve como objetivo investigar, nos textos de autoras negras 
contemporâneas, mecanismos de construção poética a partir da palavra. Essencialmente nos 
contos do livro O tapete voador (2016), de Cristiane Sobral, identificamos evidências da palavra-
ato como processo de intervenção ativista, como ferramenta de resistência e combate. Assim, 
procurando alinhar os estudos literários aos estudos de linguagem e que permeiam a crítica 
feminista negra, como também alinhar reflexões sobre a construção da identidade que circulam 
sob o enfoque dos estudos culturais, no campo da sociologia, a pesquisa foi desenvolvida em 
cunho bibliográfico e qualitativo, posto que percorremos um processo de construção do trabalho 
através de leituras, reflexões, discussões em eventos e produção de artigo científico, apoiando-
nos em um arcabouço teórico diversificado e composto por críticos da literatura afro-feminina e 
feminista, bem como do campo da filosofia como Gonzalez (1982), Carneiro (2003), Ribeiro 
(2017), Davis (2016), Hooks (2014), Ferreira e Mendes (2011), e em pesquisadores que fazem 
reflexões sobre a questão da identidade como Fanon (2008) e Hall (2006), entre outros. Dessa 
forma, fizemos um mapeamentos dos temas propostos nos contos de Cristiane Sobral e 
identificamos temáticas similares tanto impressas nos enredos quanto na representação das 
personagens das dezoito histórias narradas a partir da perspectiva vivenciada por mulheres 
negras em processo de aquisição da consciência de si, e em processo de construção de 
identidade. Portanto, o trabalho se justifica na relevância da produção de pesquisas no âmbito 
acadêmico que coloquem em evidência a escrita da autora negra, que tem contribuído 
assiduamente no fortalecimento do posicionamento da mulher negra na sociedade brasileira, 
multiplicando suas representações na literatura. Isto posto, explicitamos que este projeto tenciona 
subsidiar estudantes, professores e pesquisadores interessados em literatura afro-brasileira e no 
estudo da escrita de resistência, a palavra-ato, da poeta contemporânea negra Cristiane Sobral. 
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NARRATIVA VERBOVISUAL: TRAMA DE LINGUAGENS NA FORMAÇÃO DE 
LEITORES INFANTIS 

Annaiala de Sousa Silva, Diógenes Buenos Aires de Carvalho 

O projeto de pesquisa em questão, desenvolveu-se a partir de estudos realizados a cerca do 
desenvolvimento de práticas leitoras dos livros de imagem.Objetivando investigar a narrativa 
verbo visual do escritor e ilustrador Nelson Cruz, que recursos estéticos e artísticos usados da 
ilustração possibilitam a composição o discurso narrativo pelo leitor iniciante, através da analise 
dos livros Alice no telhado e Os herdeiros do lobo. Trata-se de uma pesquisa analítico qualitativa 
desenvolvida com base nos pressupostos teóricos privilegiados, a fim de analisar a produção dos 
livros de imagens para crianças que apresenta a interação entre texto/ imagem e leitor, enfocando 
as questões da pesquisa e os objetivos a serem alcançados. 
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NOLITE TE BASTARDES CARBORUNDORUM: UMA ANÁLISE DA VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER NO PILOTO DA SÉRIE THE HANDMAID’S TALE SOB A LUZ DA 

TEORIA FEMINISTA 

Vitória Régia Lopes Gomes, Renata Cristina da Cunha 

Este trabalho, decorrente das pesquisas desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica – PIBIC e realizados no curso de Letras Inglês da Universidade Estadual do 
Piauí, tem como tema norteador a violência contra a mulher no primeiro episódio da série 
televisiva The Handmaid’s Tale sob as lentes da teoria feminista. O trabalho trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica fundamentada em autores como Heise (1994), Nascimento (2018), 
Parucker (2016), Wilson (1993), Zolin (2009) e Živić (2014). Com isso, esse trabalho busca 
responder a seguinte pergunta: Quais são as violências contra a mulher mostradas no piloto da 
série The Handmaid’s Tale? Com a intenção de responder a essa pergunta, foi elencado objetivo 
geral: Investigar as violências contra a mulher no piloto da série The Handmaid’s Tale. Para 
alcançar o objetivo geral, alguns objetivos específicos foram elaborados: Discutir os pressupostos 
teóricos da corrente feminista à luz das violências contra a mulher; Identificar os tipos de violência 
física sofridas pelas mulheres e Verificar as “razões” que motivaram as violências físicas contra a 
mulher. No entanto, este trabalho busca colaborar com a mudança na construção de 
pensamentos críticos do leitor em relação à violência contra a mulher. 
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O DISCURSO DO SERTANEJO EM \"ATALIBA, O VAQUEIRO\", DE FRANCISCO GIL 
CASTELO BRANCO 

Roberth Wyllamy Hooke Rabelo Silva, Raimunda Celestina Mendes da Silva 

A obra "Ataliba, o vaqueiro" produzida no ano 1878 não deixa de ter sua riqueza para os estudos 
acadêmicos. Francisco Gil Castelo Branco conseguiu transformar a seca em uma obra prima 
quando une uma narrativa romântica e trágica a fatos que compõem a realidade do sertanejo 
através de sua linguagem regional e nordestina. Os instrumentos teórico-metodológico que 
utilizamos para viabilizar a pesquisa basearam-se em Azevedo (1996), Minayo (2002), Andrade 
(2001), Eagleton( 1983), Lukács(1965), dentre outros. Considerando as escassas pesquisas 
acadêmicas sobre a temática, esta pesquisa é relevante e contribui para maior circulação de 
obras piauienses, tendo em visto o potencial crescimento de estudos relacionados a este tema 
nas instituições acadêmicas, principalmente na Universidade Estadual do Piauí. 
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O MEMORIALISMO EM CINZAS DO NORTE, DE MILTON HATOUM COMO UMA DAS 
VERTENTES DA LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Roberta do Nascimento Santos, Marcílio Machado Pereira 

Esta pesquisa analisa o romance Cinzas do Norte, de Milton Hatoum, observando nesse romance 
aspectos como a construção de um novo e particular memorialismo, a reconstrução do passado 
histórico do período da ditadura militar e a emergência de um neo-regionalismo. Realiza uma 
brevíssima apresentação biobibliográfica sobre o autor Milton Hatoum. Destaca a prosa de ficção 
do autor no panorama da literatura brasileira contemporânea. Realiza uma leitura do romance 
Cinzas do Norte comentando-o e resumindo-o, e ainda ressaltando o que a crítica especializada 
costuma pontuar na obra bem como destacar no texto a figura do narrador, os conflitos familiares 
(essência da poética de Hatoum), os jogos criados em torno do uso do memorialismo e a 
retratação da paisagem física e sentimental da Amazônia. 
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O ROMANCE-FOLHETIM DE CLODOALDO FREITAS 

Rosalina da Conceição Coelho, Maria do Socorro Rios Magalhães 

Trata-se de pesquisa em andamento, desenvolvida através do Programa Institucional de Iniciação 
Científica (PIBIC), cujo escopo é estudar os romances-folhetins do piauiense Clodoaldo Freitas, 
publicados em formato de livro. O objetivo geral do trabalho é analisar o romance-folhetim de 
autoria de Clodoaldo Freitas segundo o modelo desse gênero presente na literatura brasileira, tal 
como é apresentado em Formação da literatura brasileira (CANDIDO, 2009), decorrendo daí os 
seguintes objetivos específicos: identificar os temas mais frequentes; caracterizar os tipos de 
heróis e heroínas, sintetizar os enredos, apontar as representações de espaço e tempo e analisar 
o ponto de vista narrativo, nas obras abordadas. No atual momento da pesquisa, quatro livros já 
foram analisados: Coisas da vida; Os bandoleiros; Por um sorriso e O palácio das lágrimas. A 
metodologia consiste em colher dados sobre as narrativas, utilizando ficha de caracterização 
concebida para esse fim, visando atender aos objetivos específicos da pesquisa. A análise dos 
romances mencionados permite apontar os seguintes resultados: o casamento e as relações 
amorosas são os temas mais frequentes; os heróis e heroínas são, na maioria, jovens, entre os 
homens predominam estudantes ou bacharéis em Direito e entre as mulheres, moças 
casadouras, sejam donzelas ou jovens viúvas; os enredos apresentam muita ação, grande 
reviravoltas, sendo comum a utilização de flashback e mudanças repentinas no comportamento 
dos personagens; o espaço geográfico mais presente é a cidade de São Luís do Maranhão, 
porém, a zona rural é o cenário preferido para as peripécias dos personagens de Clodoaldo, que 
se situam de preferência no final do século XIX e início do século XX. O ponto de vista 
preponderante é o da narração em terceira pessoa. 
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O USO DA AUTOFICÇÃO NO ROMANCE BANGALÔ, DE MARCELO MIRISOLA 

Mariana Ferreira dos Santos, Marcílio Machado Pereira 

Este artigo analisa o romance Bangalô, de Marcelo Mirisola, a partir de duas questões: a 
autoficção e a crítica mordaz contra a nossa sociedade. Realiza uma breve apresentação 
biobibliográfica do escritor Marcelo Mirisola. Insere o citado autor no contexto da literatura 
brasileira contemporânea. Aponta aspectos como a recorrência do uso de um narrador 
problemático que despeja sua ira contra a sociedade enquanto assume aspectos nada louváveis 
de sua persona e os jogos com as possibilidades múltiplas por meio da relativização dos espaços 
entre ficção e vida do autor, tudo isso sendo destacado dentre os aspectos centrais da estética de 
Marcelo Mirisola. Apresenta ainda comentários sobre algumas de suas obras principais. O 
presente artigo apoia-se, finalmente, dentre outros, nos seguintes autores: Azevedo (2017, 2008), 
Auad (2010), Bordieu (1996), Lejeune (2008), Maciel (2018), Quadrado (2006), Sibilia (2008) e 
Schollhammer (2009). 
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O USO DO MASCULINO GENÉRICO NO PORTUGUÊS: UM PROCESSO DE EROSÃO 
FONÉTICA. 

Alana de Macedo Almeida da Silva, Ailma do Nascimento Siva 

Objetiva-se através deste estudo, analisar determinadas práticas linguísticas que criam uma 
hierarquia entre os gêneros masculino e feminino em que se chama atenção para o fato de que o 
gênero está presente não só no léxico, mas também na gramática. Trata-se de uma pesquisa de 
cunho bibliográfico, nosso arcabouço teórico tem como ponto de partida as discussões em torno 
da origem do gênero gramatical, sua função, gatilho semântico e a implementação ideológica do 
uso. Dentro desta base linguística necessária, destaca-se a contribuição da Teoria Fonológica e 
da Teoria da Morfologia, nos seus mais diversos modelos, para compreensão dos fatores que 
impõem o uso de um determinado gênero, no âmbito da língua. 
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PAISAGEM DESBOTADA NOS (DES) CAMINHOS DA VIDA EM PAISAGEM COM 
MULHER E MAR AO FUNDO, DE TEOLINDA GERSÃO 

Amanda Kelly de Paula Ferreira, Silvana Maria Pantoja dos Santos 

A pesquisa desenvolvida consistiu em dar continuidade ao projeto de pesquisa de iniciação 
cientifica 2017-2018 que teve como foco a relação entre espaço e memória na obra Paisagem 
com mulher e mar ao fundo (1996) de Teolinda Gersão, porém sentimos a necessidade de 
analisarmos outro ponto de vista, a paisagem que é de suma importância dentro da narrativa. A 
paisagem é vista sobre o ponto de vista de Hortense uma mulher melancólica que acaba 
transmitindo para a paisagem seus sentimentos de perda e de tristeza. Sendo assim, ela acaba 
imprimindo na paisagem suas percepções. A presente analise seguiu o método qualitativo tendo 
como pressuposto teórico Gaston Bachelard (1993), Maurize Halbwachs(2006) e Michel Collot 
(2010), Utilizando-se de todo o material biográfico e o levantamento de dados além do fichamento 
do material teórico, sendo assim, Como resultados finais da pesquisa pode se relatar que a 
paisagem tem um papel fundamental dentro da obra, ela é a ligação da narradora –personagem 
com o exterior da casa ,que é um dos principais espaços da narrativa. 
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REGGAETÓN: MECANISMO DE SUPRESSÃO E EROTIZAÇÃO DA MULHER LATINA. 

Quezia Porto Magalhães, Josinaldo Oliveira dos Santos 

Esta pesquisa tem como objetivo geral mostrar as marcas que caracterizam a violência de gênero 
e as ideias sexistas presentes nas letras do gênero musical reggaetón, que atinge principalmente 
as mulheres latinas. É de extrema necessidade que em meio a tantos valores difundidos na 
sociedade, a mulher reconheça seu lugar, e não se submeta as ideias de inferiorização ou de 
violência propagadas pelo meio artístico e social. O reggaetón é mais um mecanismo de 
depreciação, propiciando a desvalorização da identidade e individualidade da mulher, 
concebendo-a como um artefato de luxúria e submissão aos prazeres masculinos. A problemática 
desta investigação é: “Como conscientizar a mulher latina, a não ser conivente com a 
disseminação da violência de gênero, difundidas através das composições do reggaetón?” A base 
teórica é composta por Almeida (2002), Andozio (2016), Bourdieu (2010), Cabral (2014), Iturbe 
(2008), Murillo (2007), Noriega (2014), Oliveira (2014) e Rodríguez (2010). A natureza da 
pesquisa é básica, a abordagem é qualitativa, o objetivo é exploratório e o procedimento técnico 
adotado é bibliográfico. A mulher é um dos principais alvos da violência de gênero, sendo ela uma 
vítima que na maioria das vezes não se sente vítima, pois a violência de gênero é manifesta a 
partir do conceito da educação social feminina, por esse fator, a violência de gênero é concebida 
como algo normal. A realização dessa pesquisa nos permitiu classificar esse tipo de discurso 
como mais um canal de difusão dos conceitos sexistas. 
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RELAÇÕES DE GÊNERO E OS ASPECTOS IDENTITÁRIOS NA POESIA DA 
ESCRITORA PIAUIENSE MARLEIDE LINS 

Leila Patrícia de Sousa Rosa, Algemira de Macedo Mendes 

Com o surgimento da crítica feminista, por volta da década de setenta, é que uma tradição 
literária feminina até então deixada de lado pela história da literatura começa a emergir. Tomando 
como elemento norteador a bandeira do feminismo, esse trabalho tem como objetivo verificar 
através do discurso enunciativo as representações de poder e gênero e os aspectos 
memorialistas, em Lirismo Antropofágico e outras iscas minimalistas (2016). Trataremos de 
poesias que fazem um resgate da perspectiva da mulher e construiremos nossa análise a partir 
do olhar de Marleide Lins, pois como coloca Zolin (2005), desde de 1960 com o desenvolvimento 
do pensamento feminista, a mulher vem se tornando objeto de estudo em diversas áreas de 
conhecimento, como a Sociologia, Psicanálise e outras. Assim, somos apresentados a elementos, 
que vão ganhando formas simbólicas em lembranças ou inspirações de tempos. Como resultados 
obtidos, na pesquisa, destacaram a partir da análise da poesia e das xilogravuras que a autora 
convida aos leitores a mergulharem em um mar de memórias e sensações, a verificar através do 
discurso enunciativo as representações de poder e gênero e os aspectos memorialistas. Para 
fundamentar nossa análise, utilizamos os postulados de teóricos como Proença Filho (1988), 
Goldstein (2008), Mendes (2013), Zolin (2005) e outros. Durante o desenvolvimento dos trabalhos 
verificou-se, também, uma necessidade em construir novas posturas, novos discursos que 
possibilitem uma nova maneira de ver a mulher. Então, buscamos, de maneira geral, contribuir 
para uma multiplicação de novos significados em torno dessa temática, observamos que não é 
uma tarefa fácil, tendo em vista o discurso preconceituoso presente nas vozes de homens, mas 
também de mulheres. Todavia, acreditamos que é preciso começar, pois somente questionando 
poderemos viabilizar a construção de novos valores em torno das diversas minorias étnicas e 
sexuais, presentes em nossa sociedade. Esperamos que este trabalho, possa contribuir e/ou 
reforçar pesquisas no campo da literatura piauiense e, principalmente,colaborar na valorização da 
escrita feminina piauiense. 
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VIDAS CINDIDAS POR ENTRE ESPAÇOS E LEMBRANÇAS EM O SILÊNCIO, DE 
TEOLINDA GERSÃO. 

Gabriella Thais Nascimento Moraes Sousa, Silvana Maria Pantoja dos Santos 

O objetivo desta pesquisa tem como foco a análise da obra O Silêncio, de Teolinda Gersão. A 
pesquisa é bibliográfica, de cunho qualitativo; em O silêncio, publicado em 1995 aborda a história 
de Lavínia e Lídia, mãe e filha, respectivamente, que vivem histórias tecidas por relacionamentos 
afetivos que se assemelham, e que se repercutem nos ambientes por onde circundam. Lídia 
narradora- personagem deseja superar os estigmas que rondam a mulher, apaixonada por 
Afonso um cirurgião de meia idade casado, o liberta de um casamento convencional e frustrado 
da qual acredita que o seu amor pode construir uma ponte entre os dois, mas o resultado é 
somente um embate, pois ele acaba silenciando-a. O espaço é de suma importância em 
narrativas literárias. Muitas vezes, antes de qualquer ação é possível prever quais serão as 
atitudes dos personagens, pois as ações podem ser indicadas por meio do espaço que a mesma 
ocupa, desta forma o espaço faz parte de toda a extensão da narrativa de O silêncio. Assim como 
a memória constitui de forma vital a identidade do ser, ambos estão ligados a todos os processos 
entre o sujeito e o ciclo social que habita, na obra é possível constatar que as rememorações 
estão conectadas com o espaço. Neste sentido, é de vital importância estudar os seus aspectos 
na obra literária. Isso é evidente em O silêncio em todos os fatos vividos nos espaços naturais 
estão entrelaçados com a memória da narradora-personagem e com a memoria da sua mãe, os 
quais moldam a sua personalidade. 
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A CONDUÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM RESUMOS DE PESQUISAS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA 

Marcos Vitor Nascimento de Sousa, Barbara Olimpia Ramos de Melo 

Um gênero bastante conhecido e recorrente no meio acadêmico é o resumo, o qual tem se 
apresentado como o principal veículo de informações sumarizadas. Existem os resumos de 
trabalhos de conclusão de cursos de graduação, de especialização, de dissertações, de teses, de 
artigos científicos e aqueles submetidos a eventos científicos. No Brasil, há significativos estudos 
sobre a definição e sua estruturação, como o de Biasi-Rodrigues (1998) que analisou resumos de 
dissertações de mestrados na área da linguística; e o de Araújo (1999) que analisou resumos 
produzidos por pós-graduados egressos de um programa de mestrado em Educação. Nesse 
sentido, objetiva-se investigar como se dá a condução das informações em resumos de 
pesquisas de iniciação científica e investigar os mecanismos usados na seleção e distribuição das 
informações, com a aplicação do modelo CARS (Create a research space), proposto por Swales 
(1990) tomando como corpus 15 resumos da área de ciências humanas submetidos ao XVI 
Seminário de Iniciação Científica da Universidade Estadual do Piauí. Esse estudo de natureza 
bibliográfica e descritiva baseia-se nos aportes teóricos de Swales (1990); Biasi-Rodrigues (1998) 
e Bezerra (2017). Em nossas análises, contatou-se a preferência dos autores em organizar em 
primeira posição a apresentação da pesquisa, contextualização, metodologia, resultados e 
conclusão, respectivamente. Apesar de se tratar de um mesmo gênero, de uma mesma 
comunidade discursiva o que, em tese, possuem o mesmo propósito comunicativo, a distribuição 
das informações presentes nos resumos nem sempre se apresentam com a mesma organização 
retórica. 
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A QUEDA DE UM MITO DE ESQUERDA DA AMÉRICA LATINA: UMA ANÁLISE DOS 
DISCURSOS EM TORNO DA PRISÃO DO EX-PRESIDENTE LULA DA SILVA 

PRESENTES NOS JORNAIS ELETRÔNICOS EL PAÍS( ESPANHA), LA NACIÓN 
(ARGENTINA), LE MONDE( FRANÇA); THE NEW YORK TIMES ( ESTADOS UNIDOS) 

E FOLHA DE SÃO PAULO 

Alana Ravena Holanda, Luciana Maria Libório Eulálio 

A seguinte pesquisa teve como objetivo analisar as matérias jornalísticas dos jornais El País 
(Espanha), La Nación (Argentina), Le Monde (França), The New York Times (Estados Unidos) e 
Folha de São Paulo (Brasil), que são o campo temático desta pesquisa, são eles a base para 
análise sobre como constroem-se os discursos em torno da decisão da prisão do ex-presidente 
Lula. Às análises foram feitas de acordo com os conceitos da Análise de Discurso (AD), onde 
foram analisados os textos verbais e não verbais, buscando os sentidos presentes nessas 
semióticas, identificando os discursos circulantes na materialidade linguística a partir de seus 
sujeitos enunciadores. Como referencial teórico metodológico esta pesquisa tem como suporte 
sobre discurso os seguintes autores: Oliveria (2013,) Orlandi (2009), Paveau; Safarti (2006), Pinto 
(2002). Com base nos estudos acerca dos conceitos na Análise do Discurso e na realização das 
análises das semióticas verbais e não verbais das matérias jornalísticas investigadas, 
começamos a entender a disciplina da AD e dessa maneira possibilitou a pesquisa sobre os 
discursos circulantes a partir das semióticas presentes nas narrativas do espetáculo divulgadas 
nas matérias jornalísticas. A partir dos resultados das análises, foram identificados alguns 
enunciadores discursivos, os quais estavam presentes nas matérias jornalísticas, tais como 
enunciador E1 político desacreditado, que nos remeteu aos discursos de corrupção no serviço 
público; o sujeito posição E2 político de esquerda, remetendo-nos aos discursos de um líder 
máximo de esquerda; E3 político estadista, que nos remete aos discursos de autoridade; E4 
população resistente, discursos de resistência popular. Diante da pesquisa realizada, foi possível 
mostrar que os sujeitos envolvidos na autoria das matérias não são os únicos responsáveis pelos 
modos de dizer marcados na superfície do textual das matérias jornalísticas desses jornais já 
citados. 
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A SEMIÓTICA LINGUÍSTICA E SUAS INTERFACES COM OUTRAS LINGUAGENS 

Daislan Brunno Rodrigues de Barr, Valmir Nunes Costa 

A semiótica peirceana é um trabalho filosófico, que partiu de observações da fenomenologia com 
o propósito de encontrar categorias universais, as quais possibilitam quaisquer análises 
semióticas. De caráter analítico e filosófico, a semiótica peircena constitui-se uma ciência em 
expansão, pois ela entende como linguagem qualquer produção humana, sejam verbais e/ou não-
verbais, ou seja, onde houver produção de linguagens a semiótica estará para analisá-las e 
compreendê-las. As análises partem da tríade (Primeiridade, Secundidade e Terceiridade), um 
princípio base da análise semiótica de Peirce; o que faz dela uma ciência que compreende todas 
as outras. Com base em SANTAELLA (1983;2002) e SILVEIRA (2007), buscamos construir a 
pesquisa sobre suas perspectiva, com intuito de aplicação analítica, visando a interface da 
semiótica com outras linguagens. 
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ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA CENTRADO NO USO: ASPECTO TERMINATIVO 

Cinthia Guimarães da Silva, Rubens Lacerda Loiola 

A pesquisa parte do domínio funcional de aspecto para identificar os padrões relacionados às 
diferentes construções, que expressam as noções de aspecto terminativo, para isso, lançamos 
mão do banco de dados Corpus do Português, o qual nos ofereceu ocorrências das construções, 
no Português Brasileiro, no século XXI, corpus escrito. Pretende-se, portanto, com a pesquisa, 
investigar o modo como as propriedades das construções de aspecto terminativo funcionam, bem 
como analisar a natureza morfossintática e semântica das construções que expressam aspecto 
terminativo. A questão que norteia a proposta da pesquisa, é saber por que as construções 
terminativas apresentam predominantemente sujeitos agentivos, mas podem, eventualmente, 
apresentar sujeitos não agentivos ,anulando essa restrição. Em relação à ampliação da 
frequência com sujeitos não agentivos nas construções terminativas não foi confirmada, há uma 
frequência maior com sujeitos agentivos, preferencialmente. Do mesmo modo, a hipótese de que 
a construção terminativa com V1 acabar deve apresentar frequência mais elevada com sujeito 
não agentivo do que a construção com V1 terminar, também não se confirma. Com isso, é 
relevante que o ponto de partida para a análise de construções em processo de gramaticalização 
seja a língua em uso. Do mesmo modo, ponderamos que o processo de ensino-aprendizagem de 
língua é mais bem-sucedido quanto parte da análise de instâncias de uso. Portanto, compreender 
as propriedades dos aspectuais terminativos, objeto da pesquisa, constitui um campo vasto para 
identificar o processo de gramaticalização das construções. 
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ESTUDO GRAFEMÁTICO E ORTOGRÁFICO DE DOCOMENTOS OFICIAIS OU NÃO 
DO SÉCULO XIX E XX: DESTAQUE PARA ALGUNS GRAFEMAS 

Liliane Pessoa Seixas, Lucirene da Silva Carvalho 

A Língua Portuguesa quando estudada pelo viés diacrônico pode apresentar dúvidas em relação 
à aplicação e execução das regras. Neste estudo nos propomos a buscar as possíveis causas 
deste fenômeno, entendendo a compreensão destes fatores como produtivas para o 
desenvolvimento que está se constituindo no presente. Para tal fizemos uso de documentos 
jornalísticos oficiais e não oficiais nos períodos do século XIX e XX, com destaque para o 
emprego do grafema e suas aplicações gráficas.Objetivando levantar em documentos oficiais ou 
não, o emprego de grafemas, que ainda mantém uma relação diacrônica na língua portuguesa, 
buscando verificar em que período se situa a ocorrência, apontar a predominância ou não dos 
grafemas situando-os se corresponde à grafia do século XIX e XX, observando as mudanças 
linguísticas implementadas de um século para o outro no português escrito do Brasil,verificar que 
outros valores cada um dos grafemas possuía na escrita de documentos oficiais ou não. A 
pesquisa Estudo grafemático e ortográfico de documentos oficiais ou não do século XIX e XX: 
destaque para alguns grafemas caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, de cunho 
qualiquantitativo, por descrever e quantificar as diferentes formas gráficas identificadas nas 
palavras, através do emprego do grafemático e ortográfico, relacionando-as a uma gráfica mais 
recente, a do século XX, entendendo que a língua portuguesa estudada durante os períodos do 
século XIX e XX, passou por várias mudanças. No processo de desenvolvimento da pesquisa, 
foram realizados levantamentos teórico-bibliográficos, que caracterizam a funcionalidade e a 
execução do grafema desde a formação história do Português em suas colônias, até a atualidade, 
nestes destacam-se, autores como Coutinho (1976), Gonçalves (2017); Belchor; (2017), 
Gonçalves Viana (1904) e outros. De acordo com Teyssier (2001, p. 82) “os anafóricos em (hi) 
desapareceram como palavras independentes”, revelando que ao logo do tempo este grafema foi 
perdendo seu espaço e cedendo lugar a outros, o que nos cumpre investigar as causas deste 
movimento, e em quais posições e contextos este continua a existir.Diante do exposto, 
constatamos que a língua escrita de textos pretéritos, é um rico de material de pesquisa, 
sobretudo, para os pesquisadores dessa área pouca estudada e ainda valorizada pela academia. 
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MARCAS IDEOLÓGICAS NA SUBJETIVIDADE DOS DISCURSOS INSTITUCIONAIS 
EM TORNO DO TÓPICO DISCURSIVO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Maria Vitória Martins Souza, José Márcio Correia de Queiroz 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar as ideologias materializadas nas marcas de 
subjetividade presentes em discursos institucionais em torno da obrigatoriedade do ensino de 
língua inglesa e da não obrigatoriedade do ensino de língua espanhola. O que se analisa é 
descrever discursos irradiadores de ideologias defensoras do ensino obrigatório de língua 
estrangeira, por sua vez, comparar os discursos institucionais defensores do ensino de língua 
inglesa e de língua espanhola. Também explicar como as marcas de subjetividade permitem 
materializar discursivamente as ideologias em prol do ensino de língua estrangeira. Para o 
desenvolvimento da análise são mobilizadas dentre outras as noções de sujeito de enunciação e 
interdiscurso a partir das quais foi constituído o dispositivo teórico-analítico-metodológico da 
pesquisa. Os pressupostos teóricos tomam como base os postulados levantados por Benveniste 
(2005), a respeito do sujeito de enunciação; Maingueneau (2015) quanto ao ethos discursivo; 
Orlandi (2015) no que se refere ao interdiscurso entre outros Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica e qualitativa para a qual foram selecionadas 8 (oito) sequências discursivas (SDs) 
analisadas de acordo com a mobilização dos conceitos discutidos e verticalizados em prol dos 
objetivos do trabalho. As SDs foram selecionadas dos sites UOL e Diário do Cento do Mundo. 
Dessa forma o site UOL buscou apagar resquícios de subjetividade inserindo-se em um efeito de 
veracidade e transparência, no qual, pelas sequências discursivas analisadas foi possível verificar 
que apesar do efeito de apagamento do sujeito o mesmo continua presente. Por sua vez o Diário 
do Centro do Mundo explicita nas sequências discursivas sua subjetividade, a dos sujeitos 
envolvidos e encobertos pelo próprio veículo de notícia, o qual foi possível visualizar no discurso 
proferido nas reportagens. Apesar dessas considerações, várias problemáticas estão envolvidas 
no processo e que afetam significativamente essas primeiras conclusões, como o gênero notícia 
e o veículo próprio da internet. Dessa forma abre-se possibilidades de estudos posteriores tendo 
como início este trabalho. 
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O ENCAPSULAMENTO EM TEXTOS VERBO-IMAGÉTICOS 

Maylana Soares Ribeiro, Silvana Maria Calixto de Lima 

Compreendendo que as anáforas encapsuladoras podem resumir porções verbais e imagéticas e 
porções imagéticas em conjunto com verbais, pretendeu-se, neste projeto de pesquisa, investigar 
como ocorre o encapsulamento em memes, textos verbo-imagéticos. Para tanto, definiuse o 
seguinte objetivo geral: investigar o processo de encapsulamento na construção dos sentidos de 
textos verbo-imagéticos. A partir disso, sentiu-se necessidade de desenvolver os seguintes 
objetivos específicos: descrever a configuração do processo de encapsulamento na construção 
de um corpus constituído por quinze textos verbo-imagéticos e analisar as funções 
cognitivodiscursivas do processo de encapsulamento identificado na construção dos exemplares 
do corpus constituído para a investigação. Para atingir esses objetivos, foi realizada a coleta, em 
sites da internet, de um corpus constituído de quinze memes, os quais foram analisados através 
do método qualitativo. Para fundamentar essa pesquisa, foram utilizados os seguintes teóricos: 
Cavalcante (2013), Lima (2019), Luna (2002) e Vieira (2007). A análise feita constatou a 
existência de sumarizações de porções imagéticas e de porções imagéticas em conjunto com 
verbais feitas pelo fenômeno das anáforas encapsuladoras em meme, além de demonstrar como 
esse tipo de referenciação contribui para a construção da argumentação, coesão e coerência 
desse texto verboimagético. 
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O GÊNERO MEME E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS: UM ESTUDO SOBRE OS 
PROCESSOS REFERENCIAIS 

Jorgea Karine da Silva Rosa, Franklin Oliveira Silva 

Os textos têm se reinventado em cada nova forma de comunicação, especialmente no advento da 
internet. Misturando imagens e textos verbais, interagimos em novos formatos, o que nos tem 
motivado a elaborar um estudo sobre como se dá a construção de sentidos nessa mixagem 
virtual. Os memes enquanto gêneros textuais revelam essa peculiaridade e recebem, nesta 
investigação, atenção especial. O presente artigo pretende analisar como o referente Bolsonaro é 
construído em memes, refletindo sobre as possíveis relações entre os processos referenciais e os 
propósitos comunicativos desse gênero. Embasado em teóricos como Cavalcante (2011), 
Dawkins (1976), Fontanella (2009), Kress, Leeuwen (2001), Koch (2008), Marcuschi (2010), 
Moraes (2011), Pinheiro (2012), Recuero (2006), Toledo (2009), esse trabalho tem natureza 
descritiva e qualitativa. O corpus coletado é composto por 20 memes selecionados com base nas 
seguintes condições: ter como referente principal o presidente Bolsonaro e ser composto 
linguagem verbo-imagética. Percebemos, como resultados, uma construção crítica e bem-
humorada do referente, utilizando como processo principal a recategorização que acontece, 
muitas vezes, pela relação entre imagem e palavra. Pode-se observar, conforme a análise, que 
analisar as manifestações linguísticas e não linguísticas presentes nos gêneros digitais e 
relacioná-las aos propósitos comunicativos e às funções sociais desses textos são de suprema 
importância para a compreensão e construção comunicativas de interação. Percebe-se ainda, 
que os elementos verbais e imagéticos compõem uma semiose e, dessa forma, o leitor deve ficar 
atento às informações expressas nas várias linguagens presentes no gênero meme, além da 
possibilidade de inferências na (re)construção do referente com a interrelação entre a imagem e o 
texto. 
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O SISTEMA ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA EM JORNAIS DO SÉCULO 
XIX: UMA BREVE ANÁLISE DESCRITIVA 

Edson Vinícius dos Santos Melo, Lucirene da Silva Carvalho 

O presente projeto tem por objetivo analisar e descrever algumas ocorrências ortográficas do 
português brasileiro em jornais manuscritos do século XIX, destacando alguns pontos como o 
emprego das consoantes geminadas, o emprego do “s” ou “c” equivalendo a dois “s”, o emprego 
do grafema para substituir a semivogal “i” e a questão do acento nas palavras, observando e 
confirmando que houve uma evolução na escrita ao longo dos séculos. Este trabalho de pesquisa 
objetiva investigar a ortografia do Português do século XIX, fazendo uma descrição da escrita 
dessa época a partir da análise de alguns jornais brasileiros encontrados no acervo da 
Hemeroteca Digital Brasileira (BNDigital). Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, será 
notado um favorecimento aos alunos de letras/português sobre conhecimento de fatos pretéritos 
da língua, já que o interesses de alunos nessa área, ainda é pouco valorizada, no meio 
acadêmico. Entretanto, esta pesquisa também tem o intuito, formar pesquisadores para uma área 
da língua, denominada Linguística Histórica, criando assim, um banco de dados sobre a ortografia 
do século XIX, oportunizando, assim, um despertar dos alunos do Curso de Letras e aos 
interessados conhecimento sobre a história da Língua Portuguesa e consequentemente da sua 
ortografia em tempo pretérito. Assim, fazer pesquisas sobre a ortografia em jornais do século XIX 
permitirá conhecer a história do sistema ortográfico dessa época, pois é sabido que as línguas 
mudam no curso do tempo. Não seria difícil observar as dificuldades que um falante do português 
de hoje teria ao tentar ler e entender um texto escrito em jornal entre os séculos XVIII e XIX, o 
que pode ser comprovado olhando-se documentos escritos ao longo dos séculos não somente 
presentes em jornais, mas também em qualquer documento pretérito, que seja ilustrativo dessas 
mudanças. Será feita uma descrição da escrita dessa época, analisando alguns jornais 
brasileiros, disponíveis no acervo da Hemeroteca Digital Brasileira (BNDigital). A pesquisa 
buscará esclarecer também as mudanças linguísticas implementadas no Português escrito do 
Brasil, corroborando com a premissa de que ocorrem mudanças nas línguas no curso do tempo. 
Esperamos que esse projeto, resultado de um trabalho em conjunto, venha contribuir para 
reforçar as pesquisas dentro da Linguística Histórica. 
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O TEATRO DE BONECOS DO II FESTIVAL INTERNACIONAL DE BONECOS NO PIAUÍ 
E SEUS SUJEITOS DISCURSIVOS: UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS PRESENTES 

NAS NARRATIVAS DOS ESPETÁCULOS DO BRASIL, MÉXICO, ARGENTINA, 
COLÔMBIA E ITÁLIA À LUZ DA TEORIA DOS DISCURSOS SOCIAIS. 

Elzza Gleicyelle Dias Gonçalves, Luciana Maria Libório Eulálio 

A seguinte pesquisa teve como objetivo analisar o 2° Teatro Internacional de Bonecos do Piauí, o 
qual esse teatro tem sua importância para trazer benefícios à cultura do povo piauiense. Traz 
também a importância de divulgar o Piauí para o exterior, já que muitos grupos teatrais vem de 
fora do Brasil para apresentar-se no Piauí. As análises foram feitas de acordo com os conceitos 
da Análise do Discurso (AD), onde foram analisados os textos verbais e não verbais, buscando os 
sentidos presentes nessas semióticas, identificando os discursos circulantes na materialidade 
linguística a partir de seus sujeitos enunciadores. Como referencial teórico metodológico a 
pesquisa adota os seguintes autores: Orlandi (2009), Pinto (2002), Orlandi, Lagazzi-Rodrigues 
(2017), Oliveira (2013), Paveau, Sarfati (2006). Com base nos estudos acerca dos conceitos em 
Análise do Discurso e na realização das análises das semióticas verbais e não verbais das 
narrativas investigadas, começamos a entender a disciplina de Análise do Discurso e dessa forma 
possibilitando a pesquisa sobre os discursos circulantes a partir das semióticas presentes nas 
narrativas do espetáculo divulgadas em livreto. A partir dos resultados das análises, foram 
identificados alguns enunciadores discursivos, o quais estavam presentes nas narrações, tais 
como o enunciador E1 desmatador, que nos remeteu aos discursos de desmatamento das 
florestas; o sujeito discursivo E2 animais da floresta, remetendo-nos aos discursos de proteção à 
da fauna; E3 mulher grávida, onde nos remete os discursos de superstição; E4 sinhá, que nos 
remete aos discursos de submissão, dentre vários outros. Diante da pesquisa realizada, foi 
possível mostrar que os sujeitos envolvidos na autoria das narrativas não são os únicos 
responsáveis pelos modos de dizer marcados na superfície textual das narrativas desses 
espetáculos. 
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PANORAMA DE PESQUISAS SOBRE CONSCIÊNCIA LINGUÍSTICA E 
ALFABETIZAÇÃO REALIZADAS NO BRASIL DE 2000 A 2015 

Mirian de Sousa Rocha, Norma Suely Campos Ramos 

A pesquisa teve por objetivo analisar pesquisas sobre Consciência Linguística e Alfabetização, 
realizadas no Brasil, de 2000 a 2015, e divulgadas na internet. Foi propósito desse projeto 
construir um panorama das publicações, advindas de investigações sobre consciência linguística, 
buscando estabelecer as variáveis correlacionadas a ela, os fatores favoráveis ao seu 
desenvolvimento, identificando a existência ou não de um parâmetro de desenvolvimento das 
habilidades de consciência linguística e dos fatores correlacionados com o processo de 
aprendizagem da escrita no processo de alfabetização, parece ser relevante para as 
investigações dessa área. Assim sendo, tem-se a intenção de colaborar com a produção científica 
apresentando um levantamento das investigações que relacionam consciência linguística e 
alfabetização nos últimos 15 anos – com o propósito futuro de dar continuidade a esse trabalho 
focando anos anteriores – destacando os fatores correlacionados com o sucesso no processo da 
aprendizagem da leitura e da escrita. O corpus desse trabalho está constituído de 90 trabalhos - 
69 Artigos, 7 Monografias, 9 Dissertações e 5 Teses, todas pesquisa brasileiras dentro do escopo 
temático: Consciência Linguística e Alfabetização. A seleção das pesquisas seguiu como critério: 
(1) a abordagem de temas voltados para a Consciência Linguística e Alfabetização, (2) terem sido 
realizadas no Brasil e (3) terem sido realizadas com crianças inseridas da 1ª ao 6ª ano do Ensino 
Fundamental. Algumas pesquisas demonstram que recorrentes erros de leitura e escrita no 
âmbito escolar estão relacionados com problemas de natureza fonológica e trazem a importância 
da estimulação, por atividades, jogos lúdicos e a própria intervenção explícita do professor são de 
grande valia para o sucesso da Alfabetização, em especial quando se trata desde a Consciência 
Fonológica à Consciência sintática – fator positivo para o desenvolvimento da Leitura e da Escrita 
e que também deve ser trabalhada desde a educação infantil nível III. As habilidades 
metassintáticas e metafonológicas, auxiliam na aquisição da linguagem escrita e a consciência 
sintática é importante para a leitura e escrita. Um outro dado importante destacado em uma 
pesquisa trata do processamento da morfologia derivacional que testada em crianças do ensino 
fundamental contribuiu significativamente a para leitura. Por meio de toda a análise dos dados, é 
válido ressaltar que existem ainda temas a serem estudados. 
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SENTIDOS PRAGMÁTICOS EM RELAÇÃO COM OS SENTIDOS LINGUÍSTICOS: 
ABORDAGENS CONTEXTUAIS DA SEMÂNTICA E SEUS INSTRUMENTOS 

TEÓRICOS (DÊIXIS, ATOS DE FALAS, IMPLICATURAS E MÁXIMAS 
CONVERSACIONAIS) 

Maria das Dores Ozório de Sousa, Valmir Nunes Costa 

A pesquisa “Sentidos pragmáticos em relação com os sentidos linguísticos: abordagens 
contextuais da semântica e seus instrumentos teóricos (dêixis, atos de fala, implicaturas e 
máximas conversacionais)” propõe compreender a dinâmica semântica quando mobiliza na 
linguagem sentidos linguísticos e pragmáticos, pois orações ou palavras são dotadas de conteúdo 
semântico, mas seu significado não depende apenas do conteúdo que elas apresentam, 
recorrendo à necessidade de um contexto extralinguístico para melhor interpretação. Significa 
dizer que uma palavra pode ter apenas um significado, porém, se usada em outros contextos, 
pode apresentar outros sentidos. Desse modo, objetivamos também relacionar os sentidos 
estabelecendo suas diferenças; esclarecer a dinâmica da formação de sentidos, ora linguísticos, 
ora pragmáticos; conhecer as principais noções e autores das teorias pragmáticas; e, por fim, 
mostrar sentidos semânticos e sentidos pragmáticos advindos de material semiótico colhido para 
análise. Dos teóricos usados na presente pesquisa, podemos citar Levinson (2007), Martelotta 
(2010), Cervoni (1989) entre outros. 
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USO DO LETRAMENTO VISUAL MULTIMODAL PARA O ENSINO DE INGLÊS NA 
ESCOLA PÚBLICA DE TERESINA. 

Marcos Victor de Macedo Queiroz, Maria Eldelita Franco Holanda 

O rápido desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação tem gerado novos tipos 
de letramentos e assim sendo, constitui um desafio para educação atual entender e desenvolver 
novas práticas pedagógicas que permitam inserir o aluno em uma sociedade que tem se tornado, 
cada vez mais visual. Com base nesse pressuposto, esta pesquisa objetiva analisar como a 
imagem e sua representação multimodal contribui para a produção de sentidos através da 
conjunção dos vários recursos semióticos. Essa nova pedagogia deve também ser utilizada nas 
escolas, afim de tornar os alunos visualmente letrado e inseri-lo no século XXI. 
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“PEDI, PEDI E DAR-SE-VOS-Á”: A CONSTRUÇÃO MIDIÁTICA DO SUJEITO PEDINTE 

Débora Lívia Cunha da Costa, Raimundo Isídio de Sousa 

Os discursos, conforme Pêcheux (2009), são construídos a partir do acionamento da língua, da 
história e da ideologia, bases para a construção dos efeitos de sentido pelos sujeitos.Clivado, o 
sujeito (efeito sujeito), de acordo com Pêcheux (2011), mostra-se como resultado do processo 
discursivo. Assujeitado e, consequentemente, alocado em uma formação discursiva, (FD) – 
diretamente vinculada ao interdiscurso, e uma formação ideológica, (FI), dadas, o efeito sujeito 
assimila o que Foucault define como Regime de verdade. Diante disso, é no e pelo discurso que 
se torna possível o reconhecimento das FD´s e FI´s, em funcionamento, bem como a 
identificação de uma materialidade histórica e discursiva sempre já dada. No Brasil, a discussão 
acerca da prática de mendicância tem crescido desde a década de 1990, período marcado por 
instabilidade política e financeira; contudo, a consolidação ou legitimação da prática é mais 
antiga, pois advém da concepção cristã, fraterna apregoada desde a chegada dos jesuítas ao 
território nacional - como lemos na história de colonização do território nacional. Orlandi (1987) 
afirma que, não por acaso, a primeira obra impressa no Brasil foi a Bíblia. Dito isto, fica evidente a 
função da mídia: a (re)produção de um saber que é aceito por uma determinada sociedade, um 
estereótipo, um efeito de verdade a respeito de algo, uma categoria ou alguém. Tais construções 
“sempre-já-aí”, por meio da interpelação ideológica, são ditas-consideradas-impostas social e 
culturalmente, agindo no, para e pelos sujeitos, encobrindo divisões de cunho capitalista. Nesta 
pesquisa, o arquivo discursivo é composto por matérias veiculadas no portal G1 on-line, portal de 
notícias brasileiro mantido pelo grupo Globo e sob coordenação da Central Globo de Jornalismo. 
Lançado em 18 de setembro de 2006, a página tem alcance nacional e mundial e é, atualmente, 
uma referência na propagação de notícias em todo o território nacional e mundial. Desse modo, 
esta pesquisa, bibliográfica e de natureza qualitativa e interpretativa, visa compreender o 
funcionamento do discurso midiático e a construção-estereotipação do sujeito pedinte. 
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AVALIAÇÃO DO BIOPOLÍMERO DE AMIDO COM URUCUM (BIXA ORELLANA L.) NO 
PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS E POSSÍVEIS EFEITOS NA MEDULA 

ÓSSEA DE ROEDORES. 

Nícolas Davidson Sérvulo Rodrigues, Rosemarie Brandim Marques 

A norbixina é o principal pigmento do extrato do pericarpo das sementes de urucum (Bixa orellana 
L.), produto da saponificação da bixina. Esses pigmentos são largamente utilizados na indústria 
alimentícia por não possuírem toxicidade para o ser humano e devido ao seu potencial 
cicatrizante e antimicrobiano, tornando-a uma substância que faz parte dos usos na Medicina 
Popular. Este trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), com 
protocolo 0124/2017. O objetivo foi avaliar a cicatrização de feridas, através de análises 
macroscópicas da regressão das lesões utilizando o programa Image J e por análises histológicas 
das lesões, e os possíveis efeitos genotóxicos do biopolímero de amido e urucum sobre a medula 
óssea de camundongos Mus musculus, através do teste de micronúcleo e ensaio cometa. Para 
isso foram utilizados 72 animais divididos em 4 grupos, controle negativo e outros três em que 
seriam aplicados os biopolímeros com extrato etanólico (R1AL), alcoólico (R1N) e ácido acético 
(R1AC), na ferida operatória. Estes grupos foram ainda subdivididos quanto ao período de 
exposição às membranas, em 7, 14 e 21 dias. Como resultados, os animais tratados com os 
biopolímeros tiveram menores índices de lesão ao DNA, constatado pelo ensaio cometa, e menor 
número de micronúcleos formados, tanto em exposição aguda como crônica, constatado pelo 
teste de micronúcleos. Quanto ao processo de reepitelização, o mesmo ocorreu de forma 
acelerada e pode-se perceber a formação de todas as etapas do processo (inflamatório, 
proliferação e remodelação), havendo, ao final dos testes, regressão total da lesão na amostra de 
R1AL e quase total nas outras amostras, formação fibrosa bem evidente e deposição de 
colágeno, sendo estes resultados melhores quando comparados com o medicamento de 
referência. 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTIDEPRESSIVO DO ÓXIDO DE ROSA EM MODELOS 
EXPERIMENTAIS DE DEPRESSÃO 

Amanda Fonseca Costa Assunção, Rosemarie Brandim Marques 

INTRODUÇÃO: As plantas medicinais são frequentemente apresentadas como um grande 
potencial para originar novos fármacos e os terpenoides, têm demonstrado atividades sobre o 
Sistema Nervoso Central, incluindo ação sedativa, antinociceptiva e antidepressiva. O Óxido de 
Rosa (OR) é um composto orgânico da classe de monoterpeno, havendo poucos estudos 
realizados. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi investigar o efeito antidepressivo do óxido de 
rosa em modelos experimentais de depressão e avaliar os possíveis mecanismos de ação 
envolvidos nesse processo. MÉTODOS: Foram utilizados camundongos machos, Mus musculus, 
25-35 g oriundos do Biotério do Núcleo de Pesquisa em Biotecnologia e Biodiversidade-
NPBio/UESPI. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade 
Estadual do Piauí (CEUA/UESPI) sob o protocolo nº 143/2018. Os animais receberam os 
tratamentos por via oral, 1 hora antes de cada experimento: água destilada como controle 
negativo, fluoxetina 20 mg/kg e 10 mg/kg como controle positivo e OR (12,5; 25; 50; 100 mg/kg). 
Foram realizados quatro testes comportamentais: Teste do Campo Aberto, Teste de Suspensão 
pela Cauda, Teste do Nado Forçado e Rota-Rod, a fim de avaliar o desempenho psicomotor, o 
efeito miorrelaxante, a incoordenação motora e a capacidade de equilíbrio; bem como os 
possíveis mecanismos de ação envolvidos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados obtidos 
do óxido de rosa na dose de 50 mg/kg indicam atividade antidepressiva nos TNF e TSC, 
caracterizada pela diminuição no tempo de imobilidade do animal. Além disso, administração oral 
de óxido de rosa na dosagem de 50 mg/kg produziu pequena interferência na atividade 
locomotora nos animais pelo TCA e ROTAROD. A avaliação do mecanismo de ação pela via 
serotoninérgica foi feita em duas etapas. Através da administração das doses subefetivas de FLX 
(10 mg/kg) + OR 12,5 pôde-se constatar um sinergismo verificado na diminuição significativa no 
tempo de imobilidade dos animais no TNF. Posteriormente, o pré-tratamento com WAY100635 
(um antagonista dos receptores 5HT1A) administrado previamente ao OR na dose de 50 mg/kg, 
provocou uma reversão do efeito antidepressivo do terpeno no TNF, demonstrando assim que o 
OR pode manifestar seu efeito devido sua interação com estes receptores específicos da 
serotonina. CONCLUSÃO: Os resultados preliminares obtidos demonstram que OR apresentou 
efeito antidepressivo in vivo atuando provavelmente através da via serotoninérgica. 
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AVALIAÇÃO DOS POSSÍVEIS EFEITOS GENOTÓXICOS DO α-TERPINEOL 

Maria das Dores Barreto Sousa, Rosemarie Brandim Marques 

Resumo α-Terpineol (T) possui atividade anti-inflamatória, antifúngica e vaso relaxante. Objetivo 
geral foi avaliar possíveis efeitos do T em sangue periférico de camundongos. Aprovado pela 
Comissão de Ética no Uso de Animais (nº 144/18). No teste de micronúcleo, 48 h, observou-se 
diferença estatística entre os grupos controle positivo (CP) (45,20±8,25) e negativo (CN) 
(12,20±1,92), p<0,001; entre CN (12,20±1,92) e T (43,00±3,15), p<0,001. Não houve diferença 
estatística entre CP e T. Na fase crônica, observou-se diferença entre CP (45,20±8,25) e CN 
(12,20±1,92), p<0,001; entre CN (12,20±1,92) e T (39,60±7,09), p<0,001. Não houve diferença 
entre CP e T. No ensaio cometa, houve diferença estatística nos comprimentos de cauda entre 
CP (133,30±67,94) e CN (28,64±25,07) p<0,001; entre o CP (133,30±67,94) e 4 h (24,52±14,02) 
e 24 h (24,52±14,02), p<0,001. Não houve diferença estatística entre CN e 4h (p>0,05) e CN e 24 
h (p>0,05). Observou-se diferença estatística na porcentagem de dano ao DNA entre o grupo CP 
(42,80±13,91) e CN (5,51±5,23), p<0,001; entre o grupo CP e o de 4 h (14,86±17,83) e 24 h 
(15,69±20,33), p<0,001. Houve também diferença estatística entre o grupo CN e o de 4 h 
(p<0,05) e o de 24 h (p<0,01). Dados do teste de micronúcleo sugerem que o terpineol induz um 
efeito genotóxico em roedores. Dados do ensaio cometa demonstraram dano nas primeiras 4 h, 
seguido de reparo (24 h), sugerindo baixa toxicidade mutagênica. Faz-se necessário realizar 
outros testes para confirmar estes efeitos. 
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EFEITO DA UTILIZAÇÃO DO EXTRATO DE MORINGA OLEIFERA COMO 
FITOTERÁPICO NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EM RATTUS NORVEGICUS 

Arthur Antônio Cavalcante de Morais, Rosemarie Brandim Marques 

Introdução: Feridas são representadas não apenas pela ruptura da pele e do tecido celular 
subcutâneo, mas também, em alguns casos, por lesões em músculos, tendões e ossos. A 
Moringa oleifera possui substâncias importantes para o processo de reparo tecidual ou que 
auxiliam na manutenção da homeostase. Nativa do Sudeste Asiático, da África e da América. 
Obejtivo: analisar a eficácia do gel do extrato das folhas Moringa oleifera, no processo de reparo 
tecidual de lesões cutâneas cirurgicamente induzidas em ratos. Metodologia: Foi produzido o 
extrato hexânico das folhas da planta através do Processo A (Farmacopeia Brasileira, 1959) 
adaptado para as características do estudo. Ao final deste processo foi obtida uma massa de 
extrato hexânico que foi incluída numa base gel (hidroxietilcelulose) para ser aplicado sobre as 
feridas. Os animais foram divididos em quatro grupos, controle negativo, controle positivo (Ácidos 
Graxos Essenciais), grupo tratado com gel a base de Moringa Oleífera na concentração de 5% e 
grupo tratado na concentração de 10%. Duas feridas operatórias foram realizadas na região 
dorsal (uma incisão linear suturada e outra por punch circular e deixada aberta), em seguida 
procederam-se os tratamentos descritos anteriormente nos períodos de 7, 14 e 21 dias. Passado 
o tempo programado, foi realizada análise da resistência do fragmento de pele anteriormente 
suturado para determinar a Força de Ruptura (FR) e foi realizada análise macroscópica da ferida 
demarcada por punch circular para determinar o percentual de regressão da área cirúrgica da 
ferida. Na análise microscópica foram avaliados os seguintes parâmetros: proliferação vascular, 
células polimorfonucleares, células mononucleares, proliferação fibroblástica, fibras colágenas e 
reepitelização. Resultados: O tratamento com Moringa, principalmente na concentração de 10%, 
interferiu na cicatrização de peles de ratos incisionados e suturados, produzindo aumento na 
força de ruptura na análise tensiométrica, provavelmente pela síntese mais pronunciada de 
colágeno, assim como, melhor regressão da ferida cirúrgica no tempo de 21 dias. O estudo 
histológico qualitativo sugere que a Moringa, especialmente na concentração de 10%, acelera o 
processo reparativo de feridas cutâneas induzidas experimentalmente em ratos. Conclusão: 
Diante dos resultados positivos quanto ao potencial efeito cicatrizante em feridas cutâneas, 
propõe-se a realização de mais estudos sobre a planta. 
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COLONIZAÇÃO DE FUNGOS MICORRÍZICOS EM PLANTAS DE ADUBO VERDE COM 
DIFERENTES ADUBAÇÕES ORGÂNICA 

José Vitorino da Silva Neto, Fábio José Vieira 

A adubação verde é uma prática agrícola que consiste no plantio de espécies vegetais em 
rotação ou em consórcio com culturas de interesse econômico. A Crotalaria juncea L. e 
Stizolobium aterrimum Piper & Tracy, se destacam na utilização na prática da adubação verde, 
que tem elevada associação com os fungos arbusculares micorrízicos. A utilização de resíduos 
orgânicos é fundamental, principalmente no que diz respeito à disponibilidade de fósforo (P) para 
planta, pois é uma das principais respostas dessa associação entre fungo-planta. Objetivo desse 
trabalho é analisar os fungos micorrizicos arbusculares presentes em raízes de adubos verdes 
(Crotalaria. juncea e Stizolobium aterrimum) em diferentes substratos orgânicos. O presente 
estudo foi instalado na Universidade Estadual de Piauí –Picos. O delineamento experimental está 
disposto em esquema fatorial 2 x 6, no qual o fator A – duas espécies de adubos verdes 
(Crotalaria juncea e Stizolobium aterrimum) e o Fator B – são seis tipos de adubação (esterco 
bovino, esterco ovino, esterco de aviário, casca de arroz carbonizado, adubação a base de NPK e 
uma testemunha sem aplicação), foram utilizadas quatro repetições por tratamento. Aos 30 e 90 
dias após a emergência (DAE) foram analisadas a taxa de colonização e massa seca das plantas 
de C. juncea e S. aterrimum. Nos resultados encontrados no parâmetro da taxa de colonização 
micorrízica em plantas de Crotalaria juncea, observou-se que nos tratamentos de Casca de arroz 
carbonizado e NPK obtivemos maiores resultados quando comparados com os outros 
tratamentos, nos 30 e 90 DAE, porém não deferiram estatisticamente. Aos 30 DAE além de uma 
maior colonização micorrízica, também foi observado maior número de esporos nas raízes em 
todos os tratamentos, com relação aos 90 DAE, onde observou-se baixos números de esporos 
nos segmentos radiculares. Dessa forma percebe-se que a colonização micorrízica é mais ativa 
no desenvolvimento inicial da cultura. Nos parâmetros de massa fresca e seca encontramos os 
maiores valores nos tratamentos de NPK, cama de aviário e casca de arroz carbonizada, tanto 
aos 30 quanto aos 90 DAE, porém não deferiram estatisticamente em relação aos demais 
tratamento. Dessa forma, nos tratamentos analisados não obteve diferença significativa na 
avaliação de taxa de colonização micorrízica em plantas de Crotalaria juncea, obtendo variação 
de 95 % à 65 % de colonização nos tratamentos casca de arroz e testemunha, respectivamente, 
nos primeiros 30 DAE. 
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FLORA APÍCOLA NA REGIÃO DE PICOS-PIAUÍ 

José Carlos de Carvalho Arraes, Fábio José Vieira 

Os recursos vegetacionais da caatinga são bastante utilizados por algumas comunidades, dentre 
o uso desses recursos destacam-se, o medicinal, alimentício e o madeireiro. Porem existem 
outras formas de recursos que podem supri algumas necessidades, dentre elas a financeira, mais 
que são pouco conhecidos, como é o caso da atividade apícola. A flora é um dos fatores mais 
importantes para a apicultura, entretanto o desmatamento vem prejudicando essa atividade 
principalmente em períodos críticos, como no período seco, além disso faltam pesquisas sobre o 
levantamento apibotânico em muitas regiões do nordeste. Com isso objetivou-se a realização de 
um levantamento florístico, das espécies vegetais visitadas por abelhas na região de Picos, Piauí, 
aumentando assim, o conhecimento da flora nativa utilizada pelas abelhas da região. A 
metodologia utilizada para as coletas foram, caminhadas aleatórias através de fragmentos 
florestais, e em áreas descampadas, em duas épocas distintas: período chuvoso e o período 
seco. Foram feitas coletas mensais nos meses que compreendem esses períodos, nos horários 
de Pico de atividade das abelhas. A confirmação das identificações foram realizada por 
comparações morfológicas, através de análises de exsicatas depositadas nos herbários TEPB e 
IPA, o material será incorporado ao herbário “Herbário Afrânio Fernandes da Universidade 
Estadual do Piauí. Foram coletados no entanto 78 indivíduos cujo total compreende, 78 espécies, 
as quais estão distribuídas em 31 família, compreendendo cerca de 62 gêneros, das espécies 
levantadas, 74 foram identificadas a nível específico, 2 a nível de gênero e 2 a nível de família, 
sendo distribuídas conforme seu período de florescimento. O estrato vegetativo mais visitado 
pelas abelhas é o herbáceo com 32% desse total, seguido pelo arbóreo 24%, tendo um baixo 
número de plantas disponível como recurso durante o período seco, com 19 espécies, seguida de 
28 espécies no período chuvoso e 30 espécies que se dispõem entre os 2 períodos, porem estas 
ultimas estão restritas ao fim do período seco e inicio do período chuvoso. Com isso podemos 
deduzir que a área tem uma grande presença de plantas que florescem, somente no período 
chuvoso, tendo no período seco um pequeno número de espécies florescendo. E que os estratos 
herbáceo e arbóreo, são os mais utilizados como recursos pelas abelhas da região. Tendo 
espécies como Mimosa verrucosa Benth., Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth., Sida glaziovii. 
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FLORA DO PIAUÍ: INTEGRANDO A COLEÇÃO DO HERBÁRIO AFRÂNIO 
FERNANDES 

Roberta Alves Oliveira, Francisco Soares Santos Filho 

As coleções botânicas para estudos de florística e biodiversidade são acondicionadas em 
estruturas especiais denominadas Herbários, estes resguardam exemplares desidratados de 
plantas, armazenados em situação especial, com a finalidade de preservação da informação 
científica. Este projeto visa trazer um estudante para treiná-lo na lida com coleções científicas e 
prevê a adequação do atual acervo do Herbário Afrânio Fernandes para que este se integre à 
Rede Brasileira de Herbários, organizada pela Sociedade Botânica do Brasil (SBB); através da 
estruturação e organização de suas plantas fanerógamas do Herbário na Universidade Estadual 
do Piauí (UESPI). Feito assim através da organização dos armários e carpoteca, triagem do 
material botânico e conservação destes. Atualmente, estão tombadas 4.645 exsicatas no registro 
do herbário, dentro deste total mais de 150 foram acrescentadas e outras cerca de 50 foram 
atualizadas durante o curso deste trabalho. Elas se distribuem em aproximadamente 140 famílias 
presente no acervo, dentre as quais se destacam Fabaceae, Euforbiaceae; onde foram 
organizadas nos armários do acervo de acordo com suas respectivas famílias em ordem 
alfabética, criando também a carpoteca para alocação dos frutos e sementes destas plantas. 
Destacam-se neste trabalho os processos de tombamento e etiquetagem das exsicatas, pois 
dentre as atividades feitas, estes exigiram maior esforço devido a grande quantidade de plantas 
que precisavam passar por esses processos; além dos pedidos de manutenção e instalação do ar 
condicionado e internet. A representatividade mostrada através da distribuição das exsicatas nas 
diferentes regiões do estado conota uma das muitas importâncias deste laboratório, tendo como 
destino a inclusão e conservação deste espaço dentro da graduação principalmente no contexto 
de ensino e pesquisa. Assim esperam-se mais inclusões ao acervo acerca de novos exemplares 
que ressaltem outras famílias ou acrescentem as que já existem. 
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FLORA DO PIAUÍ: REVISITANDO A FLORA NO CAMINHO DE SPIXRN& MARTIUS - 
200 ANOS DEPOIS 

Fernanda Márcia Cabral, Francisco Soares Santos Filho 

Esta pesquisa consistiu em refazer o registro de plantas situadas no caminho da expedição de 
spix & martius em território piauiense, listar espécimens encontradas nas coleções de herbário, 
levantar informações sobre a flora da região percorrida pela expedição. Ao decorrer da pesquisa 
foi possível verificar o mapa das localidades por onde eles passaram, descobrindo assim algumas 
cidades e povoados dessas regiões, sendo possível fazer uma melhor analise da trajetória feita 
pelos pesquisadores ao Brasil especialmente ao Piauí. Foi realizado um levantamento florístico 
das plantas do estado do Piauí com base na pesquisa realizada na flora brasiliensis.A passagem 
pelo Piauí e os demais estados, contribuiu não só pelas descobertas da flora e da fauna, mas 
também para a organização fitogeográfica. As descobertas de Von Martius resultaram no seu 
mais importante trabalho já publicado a obra coletiva Flora Brasiliensis, uma obra dividida em 15 
volumes e 40 partes publicadas e dedicadas a flora brasileira. 
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LEVANTAMENTO DE ESPÉCIES DE ABELHAS NATIVAS EM ÁREA URBANA E EM 
SISTEMA DE POLI CULTIVO EM PICOS - PI, BRASIL 

Manoel Cicero de Oliveira Filho, Fábio José Vieira 

As abelhas sem ferrão ou nativas indígenas como também são conhecidas, constituem o conjunto 
de abelhas que possuem características morfológicas peculiares que as diferem das demais. 
Objetivou-se com esse trabalho avaliar a diversidade de abelhas nativas a nível de espécie, em 
resquícios de Caatinga situados em zona urbana e em área de Poli cultivos em zona Peri urbana. 
A pesquisa foi conduzida no município de Picos – PI, neste município foram escolhidas duas 
áreas para realização das coletas: Uma área próxima ao centro urbano e outra localizada mais 
distante, situada na zona Peri urbana. As coletas de abelhas foram realizadas entre os meses de 
agosto de 2018 a abril de 2019, em duas épocas climáticas distintas: no período seco e no 
período chuvoso. Realizou-se coletas mensais nesse período, totalizando oito coletas. Os 
horários das coletas foram das 7h às 17h. Para as coletas dos insetos utilizou-se os métodos de 
coleta ativa e passiva. Logo após as coletas, as abelhas foram mantidas em freezer até a 
montagem entomológica e posteriormente foram encaminhadas para o taxonomista. Para as 
análises dos dados foi utilizada a estatística descritiva e foram organizados em gráficos e tabelas 
com o uso do programa Microsoft Office Excel 2016. Amostraram-se 17 espécies de abelhas 
nativas, pertencentes a cinco gêneros que estão distribuídos nas famílias Apidae e Halictidae que 
são duas das cinco famílias de abelhas que ocorrem no Brasil. As espécies do gênero Centris 
spp. foram coletas em maior número (41,17%) sendo elas: Centris aenea (Lepeletier, 1841), 
Centris analis (Fabricius), Centris pertafor, Centris tarsata (Smith, 1874) e Centris trigonoides 
(Lepeletier, 1841). Seguidas das espécies do gênero Augochlora spp. (29,41%), Augochlora sp 1 
e Augochlora sp 2. O gênero Trigona spp. (11,76%), com a espécie Trigona spinipes (Fabricius, 
1793). O gênero Xylocopa spp. (11,76%) com as espécies Xylocopa grisescens (Lepeletier, 1841) 
e Xylocopa hirsutissima (Maidl, 1912) e o gênero Eulaema spp. (5,88%) com a espécie Eulaema 
nigrita (Lepeletier, 1841). Também foram coletados insetos da família de Hymenopteros 
crabronidae e um Vespideo do gênero Tripeolus sp. Foram coletados um maior número de 
abelhas nativas no ambiente de coleta peri urbano; A rede entomológica mostrou-se como um 
método eficiente para coleta de abelhas nativas nos ambientes de coletas; A coleta de abelhas do 
gênero Augochlora spp. por meio de essências aromáticas mostrou-se como uma alternativa de 
coleta. 
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ANÁLISE DOS EFEITOS GENOTÓXICOS E MUTAGÊNICOS DO 
FOTOPOLIMERIZADOR EM CÉLULAS DE MAMÍFEROS 

Laryssa Roque da Silva, Antonio Luiz Martins Maia Filho 

INTRODUÇÃO: A fotopolimerização consiste na ativação da reação de polimerização de certo 
material quando exposto a uma fonte de luz e inicia-se através da absorção de luz a partir de um 
fotoiniciador, capaz de absorver a energia dentro do comprimento de onda específico da luz e 
inicia o processo de polimerização. Na odontologia a fotopolimerização é primordial, caso os 
materiais não recebam energia suficiente, o grau de conversão monomérico será baixo, 
resultando em um possível aumento da citotoxicidade. Há dificuldade em obter na literatura os 
efeitos causados pela luz azul emitida pelos fotopolimerizadores sobre os tecidos, do profissional 
ou do paciente, que entram em contato com essa luz, no entanto, sabe-se de relatos sobre o 
aparecimento de rachaduras ou manchas nos dedos das mãos. OBJETIVO: Avaliar o efeito 
genotóxico do fotopolimerizador nas células de mamíferos. METODOLOGIA: O projeto foi 
aprovado no CEUA/UESPI sob protocolo 0160/2018. Foram divididos cinco grupos, um grupo 
controle positivo, usando ciclofosfamida, um grupo controle negativo, usando água destilada, um 
grupo exposto de 40 segundos, um grupo exposto de 10 minutos, e após a obtenção desses 
resultados, acrescido o quinto grupo exposto de 7:30 minutos. Após a exposição foram realizadas 
as coletas para o teste de micronúcleo nos períodos agudo (48h) e crônico (72h) e para o ensaio 
cometa nos períodos de 4h e 24h. Após a elaboração das lâminas, foi realizada a análise e 
estatística. RESULTADOS: O teste de micronúcleo mostrou que no período de 40 segundos e no 
período de 7:30 minutos, não altera a incidência de eritrócitos policromáticos, sugerindo que não 
possui toxicidade genética em ratos; porém no período de 10 minutos, houve alteração, sugerindo 
potencial genotóxico. O Ensaio Cometa mostrou um aumento de dano nas primeiras 4 horas, e 
por 24 horas de exposição, mostrou uma diminuição significativa das primeiras horas sugerindo 
efeito genotóxico de reparo, no período de 40 segundos e no de 7:30 minutos; quanto ao período 
de 10 minutos, fora observado que houve um dano significativo e que não houve um reparo 
proporcional. CONCLUSÃO: Os resultados achados não indicaram dano significativo após a 
exposição ao fotopolimerizador por 40 segundos, mas apresentaram potencial genotóxico quando 
exposto por 10 minutos. Ao avaliar um período menor de tempo 7:30 minutos de exposição, 
constatou-se que não foi apresentado tal potencial, sugerindo ser, portanto, segura para 
aplicações in vivo. 
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DETECÇÃO DE BACTÉRIAS EM DIVERSOS LOCAIS EM UM CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Ana Clara Barradas Mineiro, Francisco das Chagas Araujo Sousa 

INTRODUÇÃO: A contaminação por bactérias pode estar relacionada com o contato com 
superfícies como, por exemplo, maçanetas,corrimões,assentos, além da má higienização das 
mãos. Sabe-se que os estudantes de ciências da saúde apresentam taxas de exposição a 
material biológico muito altas e que muitas vezes eles são os veículos de infecções bacterianas 
dos hospitais para outros ambientes como a faculdade. OBJETIVOS: Verificar o nível de infecção 
por microrganismos em um campus universitário de ciências da saúde de uma universidade de 
referência. MÉTODOS: A pesquisa foi desenvolvida na Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Estadual do Piauí. A coleta foi realizada através de swabs que tiveram contato com 
as superfícies do corrimão da rampa, da maçaneta do banheiro masculino, da maçaneta do 
centro acadêmico e assento do centro acadêmico. Realizou-se também o preparo dos meios de 
cultura para as bactérias,semeadura e cultivo, testes bioquímicos e coloração de Gram para 
visualização de colônias. RESULTADOS: Com a semeadura e cultivo, observou-se que apenas a 
maçaneta do centro acadêmico e o corrimão apresentavam níveis significativos de bactérias. 
Com a observação das colônias no microscópio óptico, descobriu-se que na maçaneta havia 
colônias de bacilos gram negativo e cocos gram positivo, sendo isso uma indicação da presença 
de S.aureus e E.coli. Já no corrimão, havia uma forte presença de bacilos gram positivo, mas 
também se observou bacilos gram negativo e cocos gram positivo. CONCLUSÃO: Com os testes 
bioquímicos realizados, chegou-se à conclusão de que naquelas amostras não havia a presença 
de S. aureus e de E. coli, entretanto, constatou-se a presença de estafilococos coagulase 
negativa (ECN) e de bacilos gram positivos e gram negativos. 

Palavras-chave: Microbiologia, Centro de Saúde, Biossegurança 
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DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS DAS LAGOAS DO 
PARQUE DO MOCAMBINHO, ZONA NORTE DE TERESINA, PI. 

Francisco Yure Viana de Carvalho, Rita de Cássia Pereira Santos Carvalho 

As fontes de águas doces acessíveis para a humanidade são consideradas escassas, sendo 
previsíveis que no futuro próximo muitas dessas fontes poderão ser extintas, podendo ocasionar 
conflitos entre povos e prejuízos imensuráveis e irreversíveis à natureza. Para minimizar tal efeito, 
faz-se necessária a adoção de diversas medidas para conservação da água doce existente, 
através de monitoramento de sua qualidade e quantidade. Diante disso, esse trabalho objetivou 
avaliar a qualidade da água da lagoa do Parque do Mocambinho, contemplada pelo Programa 
Lagoas do Norte, em Teresina, PI, a partir de parâmetros físico-químicos: temperatura, potencial 
de hidrogeniônico (pH), condutividade, oxigênio dissolvido (OD), sólidos totais dissolvidos (TDS), 
cloreto, nitrato e cálcio), fornecidos pela sonda multiparâmetros Horiba W-23XD. Foram 
selecionados oito pontos de amostragem, destes três pontos localizados na porção norte da lagoa 
e cinco na porção sul. Os valores obtidos foram comparados com os parâmetros de referência 
para água doce de classe III da Resolução CONAMA nº 357 de 2005 e o Manual de Controle da 
Qualidade da Água elaborado pela FUNASA em 2014. Os resultados demonstraram uma boa 
qualidade da água, tendo em vista, que todos os parâmetros analisados estão em consonância 
com os valores de referência do CONAMA e FUNASA, evidenciando que o Programa Lagoas do 
Norte têm contribuído na melhoria da qualidade da água desta lagoa. Além disso, nota-se uma 
evolução socioambiental, desse espaço urbano, com a inclusão de pistas de caminhadas e 
espaço para lazer e academia ao ar livre. 

Palavras-chave: Conservação da Água, Programa Lagoas do Norte, Parametros Físico-químicos 
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EFEITO CICATRIZANTE DO EXTRATO ETANÓLICO DAS FOLHAS DE 
HIMATANTHUS OBOVATUS (MÜLL ARG.) WOODSON. 

Wesley Wagner dos Santos, Pedro Marcos de Almeida 

INTRODUÇÃO: Himatanthus obovatus (Müll Arg.) Woodson, conhecida como janaguba, é 
encontrada no nordeste brasileiro. As suas folhas são usadas para estudos quanto à ação 
cicatrizante das folhas. OBJETIVO: Avaliar o efeito cicatrizante, histologicamente, do extrato 
etanólico das folhas de H. obovatus (EEFHo) em camundongos. MÉTODOS: Folhas de H. 
obovatus foram coletadas em Teresina-PI e os camundongos machos Swiss (Mus musculus) 
foram provenientes do biotério da Universidade Estadual do Piauí. O trabalho foi aprovado pela 
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA-UESPI 00049/2017) com seis grupos (cinco 
animais por grupo). Folhas secas de H. obovatus foram trituradas, submetidas à extração em 
álcool etílico e rotaevaporadas até obtenção do extrato etanólico. Em seguida, foram 
confeccionadas pomadas (EEFHo mais o gel carbopol) nas doses de 500, 750 e 1000 mg/Kg. O 
gel de carbopol, água destilada e a pomada de Nebacetin® foram administrados aos 
camundongos como controle negativo (CN), controle do solvente (CS) e positivo (CP), 
respectivamente. A aplicação tópica de todos os produtos citados foi realizada após 24 h do ato 
cirúrgico, uma vez por dia, durante 21 dias. A análise do número de células polimorfonucleares 
(PMN), fibroblastos e colágeno foi realizada nos cortes corados com Hematoxilina-Eosina e com 
Tricrômico de Masson. As imagens foram registradas por meio de uma câmera com captura de 
imagens e para análise histológica foi utilizado o programa Image-J versão 4.5.0.29 do Windows 
98/NT/200. Os dados foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis com Student-Newman-Keuls 
a posteriori (p<0,05) no programa BioEstat 5.3. RESULTADOS: A reepitelização foi verificada em 
todos os grupos estudados após 21 dias. Não houve diferença significativa de células 
polimorfonucleares (PMN) dos grupos tratados com o EEFHo em comparação aos grupos CN e 
CP. Os grupos com EHFHo obtiveram um processo significativo de cicatrização com o aumento 
de fibroblastos e área de colágeno nas doses de 500 e 1000 mg/Kg e apresentaram também 
resultados similares a pomada que já é utilizada como cicatrizante (CP). CONCLUSÃO: Os 
resultados evidenciaram que o EEFHo foi efetivo na cicatrização em lesões cutâneas após 21 
dias nas doses de 500 e 1000 mg/Kg com o aumento significativo de fibroblastos e fibras 
colágenas. Sendo assim, o EEFHo apresenta potencial para ser explorado futuramente como um 
fitoterápico que possa ser utilizado como pomadas cicatrizantes. 

Palavras-chave: Planta Medicinal, Janaguba, Ferida 
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EFEITO DA UTILIZAÇÃO DO EXTRATO DE MORINGA OLEIFERA COMO 
FITOTERÁPICO NO REPARO ÓSSEO EM RATOS WISTAR 

Márcio Henrique Lopes Monteiro Filho, Antonio Luiz Martins Maia Filho 

O presente projeto tem como objetivo a utilização do extrato de Moringa oleifera no processo de 
reparação óssea de ratos Wistar, visto que essa planta apresenta substâncias conhecidas nesse 
processo de regeneração. Para isso, o extrato hexânico foi fabricado a partir das folhas, que 
foram desidratadas naturalmente em ambiente sem exposição solar. Após isso as plantas foram 
trituradas e misturadas ao solvente. Em seguida, em 40 ratos, a dose de 0,2 mL do extrato de 
Moringa oleifera combinado ao gel carbopol na concentração 10% (5g de extrato para 45g de 
carbopol) foi administrado topicamente no local da lesão, diariamente, de tal forma que utilizou-se 
ultrassom mais o extrato da moringa em 10 ratos (5 ratos em 15 dias e 5 ratos em 30 dias), por 
outro lado, em 10 ratos foi utilizado a moringa sem ultrassom (5 ratos em 15 dias e 5 ratos em 30 
dias). Os animais restantes (20) foram separados nos grupos controles positivo e negativo. Os 
procedimentos foram aprovados no CEUA com protocolo n° 0159/2018. Em todos os grupos e 
estágios de experimentação, ocorreu neoformação óssea subperiosteal e subendosteal e 
consequente preenchimento do defeito, com variações no remodelamento e na maturação entre 
os grupos. Uma demarcação clara entre o tecido ósseo neoformado e a estrutura lamelar da 
placa cortical da tíbia pôde ser distinguida. Em nenhum dos grupos o tecido ósseo neoformado 
apresentou um padrão organizacional secundário ou lamelar característico do osso totalmente 
maduro. Essa planta é uma espécie de grande conhecimento em que em suas folhas foram 
encontradas grandes quantidades de substâncias implicadas no remodelamento ósseo. A sua 
utilização nesse trabalho demonstrou associação com melhor organização do tecido neoformado, 
ainda que nenhum grupo obtiveram características esperadas para ossos totalmente maduros, 
em vista disso, o uso da planta teria efeito na aceleração do reparo ósseo superior ao grupo 
controle negativo, sendo inferior à utilização de US, mas quando em uso combinado com o 
aparelho, houve melhora na regeneração óssea. 
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EFEITOS DA BROMELINA NAS ETAPAS INICIAIS DA FOLICULOGÊNESE E NA 
FERTILIDADE DE RATAS 

Karolinny dos Santos Silva, Antonio Luiz Martins Maia Filho 

A utilização de antioxidantes para o controle das fases iniciais de desenvolvimento ovocitário 
pode influenciar no desempenho reprodutivo de animais, com efeitos positivos na foliculogênese 
e taxas de concepção. Esse estudo tem como objetivos analisar os efeitos da bromelina nas 
etapas iniciais da foliculogênese e na fertilidade de ratas, a partir da comparação da morfometria 
e do número de células da granulosa de folículos pré-antrais inclusos em tecido ovariano, e da 
verificação da taxa de fertilidade de ratas por meio do número de filhotes/parto. Foram utilizadas 
72 ratas, divididas em 03 grupos, contendo 24 animais; G1, solução salina 0,9%; G2, bromelina 
extraída 30mg/kg e G3 bromelina sintética na dose de 30mg/kg, via intraperitoneal. A intervenção 
terapêutica ocorreu por um período de oito dias consecutivos, tendo início no dia do estro. Em 
seguida 12 ratas de cada grupo experimental foram eutanasiadas. As amostras dos ovários foram 
analisadas por histomorfometria dos folículos pré-antrais e contagem das células da granulosa. 
As demais ratas foram encaminhadas para acasalamento, para posterior cálculo da taxa de 
fertilidade. Foi realizado teste cometa no qual os grupos de ratos foram expostos à ciclofosfamida, 
bromelina, água destilada, bromelina + ciclofosfamida em um período de 4 e 24 horas, após a 
administração o sangue da cauda dos animais foi colhido para posterior processamento em 
laboratório a fim de analisar os danos causados ao DNA dos animais e realizar a avaliação 
qualitativa dos danos. Os resultados foram expressos com médias, desvios padrão e coeficientes 
de variação, e foram submetidos à análise estatística para comparação intergrupos. A verificação 
dos efeitos da bromelina nas etapas iniciais da foliculogênese e na fertilidade de ratas 
demonstrou que há alterações na morfometria e aumento do número de células da granulosa em 
folículos pré-antrais inclusos em tecido ovariano, bem como promoção do aumento do número de 
filhotes/parto. O teste cometa confirma o caráter antioxidante da bromelina. 
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EFEITOS DO EXTRATO DA XIMENIA AMERICANA ASSOCIADA A CORTICOIDE E 
EXERCÍCIO AERÓBIO NO TRATAMENTO DEDPOC INDUZIDA EM RATTUS 

NORVEGICUS 

Francisco Aldo Rodrigues Júnior, Wellington dos Santos Alves 

INTRODUÇÃO: A DPOC agrupa pacientes tanto com enfisema pulmonar quanto com bronquite 
crônica. A maioria dos portadores dessa doença é fumante, sendo a interrupção do uso do tabaco 
a principal forma de tratamento da doença. Todavia, cerca de 10% dos pacientes não é fumante e 
a qualidade de vida dos portadores continua muito prejudicada mesmo com o fim do uso de 
tabaco e aplicação dos tratamentos já preconizados, além de ser uma patologia onerosa para os 
sistemas de saúde. Assim, é necessário buscar novas opções de tratamento para os portadores 
de DPOC. OBJETIVO: Essa pesquisa tem como objetivo observar a influência do exercício 
aeróbico associado ao uso de corticoide e Ximenia americana no tratamento da DPOC. 
METODOLOGIA: Utilizaram-se três doses de papaína via nasal em sete grupos ratos Winstar 
machos afim de induzir reposta inflamatória pulmonar. Os grupos foram divididos em grupo 
exercício, inflamação, corticoide(G1); grupo exercício, inflamação(G2); grupo inflamação, 
exercício, Ximenia(G3); grupo inflamação, Ximenia(G4); grupo exercício, inflamação, Ximenia 
americana, corticoide(G5); grupo inflamação(G6); grupo controle(G7). Para a obtenção dos 
dados, após a eutanásia dos ratos realizou-se o lavado brônquio-alveolar, a coleta do coração 
para análise morfológica e a coleta do pulmão esquerdo para coleta e análise histológica 
(colorações em HE, PAS e Tricromio de Masson). RESULTADOS: Verificou-se que houve o 
sucesso dos tratamentos realizados nos grupos G1, G2, G3, G4, G5 ao serem comparados com o 
G7, com uma equivalência dos grupos tratados quanto à espessura da parede do VD em relação 
ao grupo inflamado (G6). Além disso, através das preparações coradas com H.E provenientes de 
animais tratados, evidencia-se espaços aéreos dilatados e, embora alguns alvéolos apresentem 
células inflamatórias, a infiltração por elas foi pequena. A análise qualitativa das lâminas coradas 
pelo PAS mostra que há um número menor de células caliciformes produtoras de muco em 
preparações provenientes de ratos expostos a uma associação de esquemas de tratamento, 
comparando-se com grupos em que houve uma única forma de tratamento. Nas lâminas coradas 
com Tricrômio de Masson, nota-se que todos os grupos submetidos à inflamação apresentaram 
grande quantidade de fibras colágenas nos alvéolos, sem diferença estatística entre as 
preparações. CONCLUSÃO: Logo, pode-se dizer que a Ximenia teve uma contribuição 
significativa no tratamento da DPOC, assim como o exercício físico aeróbio. 
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OS MAPAS CONCEITUAIS COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO E INSTRUMENTO DE 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM QUÍMICA 

Marta Silva de Oliveira, Rita de Cássia Pereira Santos Carvalho 

O estudo sobre os mapas conceituais como estratégia de ensino e instrumento de avaliação da 
aprendizagem significativa em química teve como objetivo identificar as formas de aplicação da 
técnica dos mapas conceituais no ensino de química com vistas a elaboração de uma sequencia 
didática para o 1º ano do ensino médio. O estudo do tipo bibliográfico sobre a teoria da 
aprendizagem significativa de David Ausubel e os mapas conceituais de Joseph Novak, que 
consistiu de levantamento bibliográfico de todo o material disponível no Google Acadêmico e 
periódicos CAPES; refinamento da pesquisa; leitura reflexiva e interpretativa dos materiais 
selecionados e a síntese integradora dos artigos selecionados. Os resultados apontam que para 
ocorrer a aprendizagem significativa é necessário que o professor valorize os conhecimentos 
prévios dos alunos, tendo em vista que esta ocorre pela ressignificação do conhecimento pré- 
existentes com os novos conhecimento assimilados. Os mapas conceituais são importantes 
recursos pedagógicos, que podem ser definidos como a representação gráfica de proposições 
organizadas de forma que sintetize o conhecimento, podendo ser utilizados por alunos e 
professores de forma a contribuir para uma aprendizagem significativa. A sequência didática 
proposta está organizada nas seguintes etapas: apresentação do conceito de mapas conceituais, 
construção de mapas conceituais a partir de pequenos textos como forma de treinamento e 
analise individual dos mapas construídos. Tal proposta poderá ser aplicada com a incorporação 
de atividades inerentes a temática especifica da química. 
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POTENCIAL MUTAGÊNICO DA FRAÇÃO ETÉREA DAS FOLHAS DE POINCIANELLA 
BRACTEOSA (TUL.) L.P. QUEIROZ. PELO TESTE DO MICRONÚCLEO. 

Jaime Rodrigues Vieira Neto, Pedro Marcos de Almeida 

INTRODUÇÃO: Poincianella bracteosa (Tul.) L.P. Queiroz. (Fabaceae), conhecida como 
catingueira, é uma espécie nativa da Caatinga e utilizada na terapia popular para o tratamento de 
hipertensão, diarreia e infecções. Contudo, estudos sobre a ação mutagênica das folhas ainda 
são incipientes. OBJETIVOS: Analisar o perfil fitoquímico e o efeito mutagênico (teste do MN) da 
fração etérea das folhas de P. bracteosa (FEFPb) em células sanguíneas da cauda de 
camundongos (Mus musculus). MÉTODOS: O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no 
Uso de Animais (CEUA- UESPI 5116/2016) com seis grupos (cinco animais cada). Folhas de P. 
bracteosa foram submetidas à extração com etanol a 70% e rotaevaporadas até a obtenção do 
extrato etanólico. Este extrato foi submetido à partição por ordem crescente de polaridade até a 
obtenção da fração etérea. A FEFPb foi solubilizada em dimetilsulfóxido (DMSO) a 1% para obter 
as concentrações de 2, 4 e 8 mg/mL. O perfil fitoquímico da FEFPb foi realizado pelo teste 
colorimétrico para identificar os principais metabólitos. Água destilada (via gavagem), DMSO 1% 
(via gavagem) e ciclofosfamida (100 mg/kg; via intraperitoneal) foram administrados aos 
camundongos, representando os controles do solvente (CS), negativo (CN) e positivo (CP), 
respectivamente. Nos tratamentos, a FEFPb foi administrada aos animais nas três concentrações 
via gavagem. O sangue da cauda foi coletado após 24 e 48 h para confecção de duas lâminas 
por animal, as quais foram secas, fixadas em metanol e coradas com Giemsa. A quantidade de 
micronúcleos (MN) foi determinada pela contagem de 2000 eritrócitos normocromáticos em 
microscópio óptico (400x) e os dados foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis (p<0,05), no 
programa BioEstat 5.3. RESULTADOS: A análise fitoquímica da FEFPb revelou a presença de 
saponinas, açúcares redutores, flavonoides e fenois. Após 24h, a maior concentração (8mg/mL) 
não foi mutagênica, enquanto no tempo de 48h, as concentrações de 4 e 8 mg/mL também não 
foram mutagênicas quando comparadas com o CN. Provavelmente, os fitoquímicos da FEFPb 
tiveram maior biodisponibilidade e atuaram na neutralização de radicais livres. CONCLUSÃO: Os 
resultados do presente estudo evidenciaram a ausência da mutagenicidade nas concentrações de 
4 e 8 mg/mL após 24 e 48 h nas células sanguíneas de camundongos. Provavelmente, os 
fitoquímicos atuaram neutralizando radicais livres e consequentemente impedindo os danos ao 
DNA. 
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PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA E ANÁLISE DA ATIVIDADE MUTAGÊNICA DO 
EXTRATO FOLIAR DE HIMATANTHUS OBOVATUS (MÜLL ARG.) WOODSON. EM 

SANGUE PERIFÉRICO DE CAMUNDONGOS 

Letícia Lima Bacelar, Pedro Marcos de Almeida 

INTRODUÇÃO: Himatanthus obovatus (Müll Arg.) Woodson conhecida popularmente como 
leiteira, é nativa do Cerrado, Centro-Oeste e da Amazônia. As folhas são utilizadas no tratamento 
de hipertensão, manchas na pele e antitumoral. Todavia, não há estudos sobre a ação 
mutagênica das folhas em camundongos. OBJETIVOS: Analisar o perfil fitoquímico e o potencial 
mutagênico do extrato etanólico das folhas de H. obovatus (EEFHo) em células sanguíneas de 
camundongos pelo teste de micronúcleo (MN). MÉTODOS: O trabalho foi aprovado pela 
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA-UESPI 00049/2017) com seis grupos (cinco 
animais cada). Folhas de H. obovatus foram secas, trituradas, submetidas à extração em álcool 
etílico a 76% e rotaevaporadas até obtenção do extrato etanólico. Este foi solubilizado em 
dimetilsulfóxido (DMSO) a 1% para obter as doses de 10, 50 e 100 mg/kg. O perfil fitoquímico foi 
realizado pelo teste colorimétrico para identificar os principais metabólitos do EEFHo. Água 
destilada (via gavagem), DMSO 1% (via gavagem) e ciclofosfamida (100 mg/kg; via 
intraperitoneal) foram administrados aos camundongos, representando os controles do solvente 
(CS), negativo (CN) e positivo (CP), respectivamente. Nos tratamentos, o EEFHo foi administrado 
aos animais nas três concentrações via gavagem. O sangue da cauda foi coletado após 24 e 48h 
para confecção de duas lâminas por animal, as quais foram secas, fixadas em metanol, coradas 
com Giemsa e lavadas em água. A quantidade de MN em cada animal foi determinada pela 
contagem de 2000 eritrócitos normocromáticos em microscópio óptico (400x) e os dados foram 
analisados pelo teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05), no programa BioEstat 5.3. RESULTADOS: A 
análise fitoquímica do EEFHo revelou a presença de açúcares redutores, flavonoides, fenóis, 
taninos e alcaloides. Após 24h, apenas a maior dose foi mutagênica (100 mg/Kg), enquanto no 
tempo de 48h, todas as doses foram mutagênicas (10, 50 e 100 mg/Kg) quando comparadas com 
o CN. Provavelmente, os fitocompostos podem ter provocado quebras e/ou perdas 
cromossômicas que originam os MN. CONCLUSÃO: Possivelmente, os compostos detectados no 
EEFHo resultaram em danos mutagênicos e não foram suficientes para neutralizar os radicais 
livres nas concentrações testadas. Sendo assim, o uso das folhas de H. obovatus pela população 
precisa de mais cautela, uma vez que danos mutagênicos foram observados nos animais. 
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PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA E AVALIAÇÃO DO EFEITO GENOTÓXICO DA FRAÇÃO 
METANÓLICA DE POINCIANELLA BRACTEOSA (TUL.) L.P. QUEIROZ. UTILIZANDO 

O ENSAIO COMETA 

Jéssica Ohana de Alencar Ferraz, Pedro Marcos de Almeida 

INTRODUÇÃO: Poincianella bracteosa (Fabaceae), conhecida como catingueira, é endêmica da 
Caatinga e Cerrado brasileiro, sendo utilizada na terapia popular no tratamento de infecção renal, 
cólica intestinal e gastrite. Contudo, ainda há potencial para que compostos presentes nas folhas 
de P. bracteosa possam ser genotóxicos OBJETIVO: Avaliar a prospecção fitoquímica e o 
potencial genotóxico da fração metanólica das folhas de P. bracteosa (FMFPb) em camundongos 
pelo ensaio cometa. MÉTODOS: Folhas de P. bracteosa foram coletadas na EMBRAPA 
(Teresina-PI) e os camundongos machos Swiss (Mus musculus) foram provenientes do biotério 
da Universidade Estadual do Piauí. O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 
Animais (CEUA-UESPI 5117/2016) com cinco grupos (n=5). O teste colorimétrico foi utilizado 
para identificar os metabólitos primários e secundários. A FMFPb foi diluída em 1% de 
dimetilsulfoxido (DMSO e água destilada), obtendo as concentrações de 2, 4 e 8 mg/mL. No 
controle negativo (CN), foi administrado DMSO 1%, via gavagem, e no controle positivo (CP), 
ciclofosfamida (100 mg/Kg), via intraperitoneal. As três concentrações da FMFPb foram 
administradas aos camundongos via gavagem. Após 4h e 24h, foi coletado 10 µL de sangue da 
cauda de cada animal e adicionados a 100 µL de agarose low-melting (0,75%), que foram 
distribuídos em duas lâminas com agarose comum (1,5%). As lâminas foram colocadas em lise 
(18 h) e depois em eletroforese (15 min.). Foram coradas com DAPI e analisadas em microscopia 
de fluorescência (400x). 50 nucleoides/lâmina foram classificados em cinco classes (0 a 4) de 
danos para avaliar a frequência e o índice de danos. Os dados foram analisados pelo teste de 
Kruskal-Wallis e Student-Newman-Keuls a posteriori (p<0,05) no BioEstat 5.3. Após 24h, todos os 
animais foram sacrificados com cetamina (100 mg/Kg) e xilazina (16 mg/Kg). RESULTADOS: Os 
metabólitos identificados na FMFPb foram as saponinas, açúcares redutores e fenóis, que 
possuem importante atividade antioxidante devido a sua habilidade de eliminar radicais livres. 
Essa atividade provavelmente está associada com a frequência e o índice de danos não 
significativos em nenhuma das concentrações testadas quando comparadas ao CN. 
CONCLUSÃO: Os resultados evidenciaram ausência de genotoxicidade pelo ensaio cometa da 
FMFPb, que pode estar associada com os metabólitos secundários que apresentam atividade 
antioxidante, exercendo possível efeito protetor sobre o DNA. 
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UTILIZAÇÃO DA XIMENIA AMERICANA PARA TRATAMENTO DE ASMA INDUZIDA 
EM MUS MUSCULUS 

Caroline Rodrigues de Barros Moura, Wellington dos Santos Alves 

INTRODUÇÃO: A asma é uma doença crônica das vias aéreas, que possui elevada prevalência e 
morbidade em todo o mundo. É caracterizada por ser resultado de uma inflamação brônquica, 
com resposta exagerada das vias aéreas inferiores e limitação do fluxo nestas. Novos 
investimentos de tratamento da asma envolve a Ximenia americana, sendo usada para diversos 
fins, dentre eles, para inflamações das mucosas. OBJETIVO: Examinar a ação do extrato da X. 
americana sobre o processo inflamatório asmático. MÉTODO: Os camundongos foram divididos 
em 5 grupos: grupo controle sem asma (G0); grupo asmático 1 (G1); grupo asmático 2 (G2); 
grupo asmático + X. americana (G3); grupo asmático + corticoide Clenil A (G4). Os grupos G1, 
G2, G3 e G4 foram induzidos ao processo inflamatório através de uma solução de ovalbumina, 
via traqueal, nos dias 1, 8 e 15. Os grupos G3 e G4 receberam inalação de Clenil A e extrato da 
X. americana, respectivamente, dentro de uma câmara durante 15 dias consecutivos, 1 vez ao 
dia. Na eutanásia os camundongos foram anestesiados e foi feito: o lavado brônquio-alveolar 
(LBA); a retirada do coração para análise morfológica e do lóbulo pulmonar esquerdo para a 
coleta e análise histológica. RESULTADOS: O LBA do G3 mostrou resultados pouco satisfatórios 
quando comparados aos grupos G2 e G4. Houve diferença da espessura da parede do ventrículo 
direito quando comparados os grupos G0 e G4, mostrando uma gradativa atrofia muscular direita. 
Na análise histológica qualitativa os grupos G0 e G3 não apresentaram infiltrado inflamatório nem 
células caliciformes. O G1 mostrou infiltrado leve e focal em torno de bronquíolos, composto por 
células mononucleadas, com células caliciformes em áreas contíguas ao infiltrado inflamatório. O 
G2 mostrou infiltrado peribronquiolar intenso, constituído predominantemente por células 
linfocitárias, além de numerosas células caliciformes. No G4, foram encontrados focos discretos 
de infiltrado linfocitário e pequeno número de células caliciformes. Não se observaram alterações 
no arcabouço colágeno nos diferentes grupos. CONCLUSÃO: Os achados sugerem que o extrato 
da X. americana pode ter efeitos inibitórios na inflamação das vias aéreas e pode ser um 
potencial agente terapêutico natural para o tratamento da asma. No entanto, estudos adicionais 
são imprescindíveis, mesmo porque no presente experimento o infiltrado inflamatório pulmonar 
não incluiu eosinófilos, células fundamentais na patogênese da asma humana e experimental. 
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INVESTIGAÇÃO DA ESTRUTURA ELETRÔNICA, PROPRIEDADES ÓPTICAS E 
FOTOCATALÍTICAS DE PÓS CERÂMICOS E CRISTAIS DE MGWO4 MODIFICADOS 

COM NANOPARTÍCULAS DE PRATA 

Vitória Eduardo Mendes Vieira, Laécio Santos Cavalcante 

Os tungstatos cristalinos apresentam uma fórmula química geral do tipo (AWO4), no qual o A são 
cátions (Ca2+, Sr2+, Ba2+, Pb2+, Mn2+, Zn2+, Co2+ e Mg2+) denominados modificadores de 
rede, que são coordenados a oito ou seis átomos de oxigênio (O) formando uma coordenação 
deltaédrica ou octaédrica. O tungstato de magnésio (MgWO4) que é o óxido em estudo deste 
trabalho, apresenta estrutura monoclínica do tipo wolframida com o grupo espacial (P2/c) nº 13. 
Apresentando na literatura ampla gama de aplicações tais como: cintiladores, diodos emissores 
de luz, laser, luminescentes e catalisadores. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo 
principal investigar a estrutura eletrônica, propriedades ópticas e fotocatalíticas de pós cerâmicos 
e cristais de β-MgWO4 com a sua superfície modificada com Ag° sintetizada pelo método dos 
precursores poliméricos e coprecipitação/calcinação em diferentes temperaturas. A metodologia 
consistiu de dois métodos: precipitação controlada/calcinação e precursores poliméricos. 
Utilizando o primeiro método de síntese não se obteve o óxido proposto (MgWO4), mas sim MgO, 
esse fato pode ser explicado através do efeito de solvatação em que a água exerce forte 
influência, ou seja, forte atração eletrostática sobre os íons de Mg2+ e WO42+, além da diferença 
de tamanho destes íons. Para o método de síntese dos precursores poliméricos, os pós foram 
calcinados em diferentes temperaturas, os valores de banda de energia proibida (Egap) em 800 e 
900 ºC por 2 h obtidos a partir das medidas de reflectância difusa, foram respectivamente de 4,40 
e 4,86 eV corroborando com a literatura, estando as caracterizações estruturais de DRX, 
Refinamento Rietveld, Espectroscopia Raman e na região do Infravermelho ainda em andamento. 
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(AG2-2XZNX)MOO4INVESTIGAÇÃO ESTRUTURAL, MORFOLÓGICA E 
FOTOCATALÍTICA DE MICROCRISTAIS DE  

Franciso Henrique Pereira Lopes, Laécio Santos Cavalcante 

SEM mostraram que os microcristais crescem pelo processo de agregação. Por fim, 
demostramos que a atividade fotocatalítica pode ser aumentada até 120 min com 
aproximadamente 99,99% para a degradação do corante Rodamina B usando os microcristais 

como fotocatalisador.Vis evidenciaram que o aumento da concentração molar de Zn, foi capaz 
de modificar a forma dos microcristais, bem como o surgimento de poros na superfície. As 

imagens de FE(Ag2-2xZnx)MoO4 apresentam estrutura cúbica do tipo espinélio. Os espectros 

de UVmax = 254 nm). Os padrões de DRX e refinamento Rietveld indicam que todos os 

microcristais de SEM). As propriedades fotocatalíticas para degradação dos corantes Rodamina 

B e Azul de Metileno foram realizados empregando quatro lâmpadas de UV (Vis) à temperatura 
ambiente. As morfologias foram observadas por meio de microscopia eletrônica por emissão de 

campo (FEX (DRX) e refinamento Rietveld. O comportamento óptico foi investigado por 

espectroscopia ultravioleta-visível (UV(Ag2-2xZnx)MoO4] com as seguintes concentrações (x = 
0; 0,01; e 0,02) sintetizados pelo método de injeção de íons em uma solução quente a 90 ºC em 1 
minuto com rápido resfriamento por imersão em banho de gelo. Estes microcristais foram 

caracterizados estruturalmente por difração de raiosNeste trabalho, relatasse a estrutura, 
morfológica e as propriedades fotocatalíticas dos microcristais de molibdato de prata e zinco [ 
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CUWO4SÍNTESE PELO MÉTODO DOS PRECURSORES 
POLIMÉRICOS/PRECIPITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS CRISTAIS DE  

Ester Pamponet Ribeiro, Laécio Santos Cavalcante 

CUWO4 pO presente projeto de iniciação científica teve como principal objetivo, sintetizar 
cristais de CUWO4 nos dois métodos de síntese com êxito, foi possível realizar o estudo a cerca 

do material através das caracterizações.CUWO4; análise de calorimetria de varredura 
diferencial (CVD), quem foi possível analisar o fluxo de calor em função da temperatura do 
material; e espectroscopia infravermelho por transformada de Fourier, onde foi possível detectar 
apenas 6 modos vibracionais ativos no infravermelho (IV), podendo ser atribuído a baixa simetria 
do cristal, estes modos vibracionais estão relacionados ao estiramento simétrico, antissimétrico, 
forças de interação na rede cristalina e flexão simétrica. Por tanto, neste trabalho foi possível 

sintetizar os cristais de CuWO4 preparadas pelo método de co-precipitação; análise 
termogravimétrica (TG), na qual observou-se o efeito da temperatura sob o material amorfo de 

CUWO4 os mesmos foram tratados termicamente em diferentes temperaturas (de 300°C a 
900°C). Foram realizadas algumas caracterizações a espectroscopia por reflectância difusa UV-
Vis, onde obteve-se os valores de Egap= 2.68 eV, 2.63 eV, 2.24 eV, 2,28eV, 2,22 eV, 2.25 eV e 
2.18 eV, para as amostras obtidas pelo método dos precursores poliméricos, calcinado as 
amostras nas temperaturas de 300°C – 900 ºC por 2 horas, respectivamente e valores de Egap= 
2.48 eV, 2.30 eV, 2.38 eV, 2.20 eV e 2.2 eV para as temperaturas de 500°C – 900°C 

respectivamente, para as amostras de or dois métodos de síntese diferentes sendo eles o 
método dos precursores poliméricos e co-precipitação, e caracterização dos materiais. Após 
obtenção do amorfo dos cristais de  
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