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A IMPORTÂNCIA DA REDE DE FRIO NA ADMINISTRAÇÃO DAS VACINAS NA 
REDE PÚBLICA 

 
Cassiano Santiago da Silva (CTF/UFPI) 
Gabriela Mesquita dos Santos (CTF/UFPI) 
Thays de França Ferreira (CTF/UFPI) 
Jesanne Barguil Brasileiro Rocha (CTF/UFPI) 
 

RESUMO: Este estudo tem como objetivo resgatar a importância da rede de frio na 

administração das vacinas na rede publica que é parte integrante da pesquisa sobre o 

funcionamento adequado da sala de vacina das unidades de saúde do município de 

Floriano-PI. Para tanto, buscou-se o que diz o Ministério da Saúde – MS sobre a Rede de 

Frio e artigos científicos atualizados. No Brasil, o Programa Nacional de Imunização (PNI) 

surgiu em 1973 com a finalidade de coordenar as ações de vacinação. O programa garante 

a imunização para a população alvo (crianças, adolescentes, adultos, idosos e índios) e 

realiza diversas campanhas de vacina durante o ano. A Rede de Frio é o processo de 

armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos 

imunobiológicos, ou seja, são cuidados que se deve ter desde o laboratório produtor até o 

momento em que é administrado, mantendo suas características iniciais, a fim de conferir 

imunidade. No entanto é necessário que haja uma equipe qualificada e equipamentos 

adequados que garantam a qualidade das vacinas. Qualquer falha no transporte, na 

temperatura, acondicionamento ou na manipulação dos imunobiológicos compromete a 

qualidade dos produtos. Observou-se durante o estudo um pequeno número de 

publicações que abordassem a temática em questão além dos manuais do MS. Sugere-se a 

realização de mais estudos sobre o tema referido. 

Palavras-chave: rede de frio; imunização; sala de vacina. 

 
INTRODUÇÃO  

 
Este estudo tem como objetivo resgatar a importância da rede de frio na 

administração das vacinas na rede publica.  Enfatizando a atuação da equipe de 

enfermagem para o cumprimento das normativas dadas pelo Ministério da Saúde. Este 
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estudo é parte integrante da pesquisa: Caracterização das Salas de Vacina do Município 

de Floriano-PI. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
 No Brasil, o Programa Nacional de Imunização (PNI) surgiu em 1973 com a 

finalidade de coordenar as ações de vacinação. O programa garante a imunização para a 

população alvo (crianças, adolescentes, adultos, idosos e índios) e realiza diversas 

campanhas de vacina durante o ano. 

A Rede de Frio é o processo de armazenamento, conservação, manipulação, 

distribuição e transporte dos imunobiológicos, ou seja, são cuidados que se deve ter desde 

o laboratório produtor até o momento em que é administrado, mantendo suas 

características iniciais, a fim de conferir imunidade. (MANUAL DE REDE DE FRIO DO 

PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, 2017). 

O Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações (2017, p. 18-19) 

ainda afirma que a estrutura da Rede de Frio permeia as três esferas de gestão e organiza-

se em instâncias, com fluxos de armazenamento e distribuição. Sendo elas; 

• Nacional, é representada pela Coordenação- Geral do Programa Nacional de 

Imunizações (CGPNI), responsável pelas atividades de interlocução com as 

instâncias; ações relativas ao funcionamento da Rede de Frio e sua normatização; 

planejamento das aquisições; distribuição e acompanhamento sistemático da 

qualidade dos imunobiológicos; 

•  Estadual, é aonde se estabelece um planejamento da necessidade de 

imunobiológicos, compartilhado com a Instância Nacional, de forma a atender às 

atividades de vacinação, em função dos Calendários de Vacinação Nacional e da 

situação epidemiológica. 

•  Regional (conforme estrutura do estado) incorpora as Centrais Regionais de Rede de 

Frio (CRRFs), subordinadas, via de regra, às Secretarias Estaduais de Saúde, ocupam 

posição estratégica para distribuição. 

• Municipal, encontra-se a Central Municipal de Rede de Frio (CMRF), incluída na 

estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde. Tem como atribuições o 



 

              Anais Eletrônicos da Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão, v. 1, n. 1, 2018, ISSN 2674-7553                    

8 

planejamento integrado e o armazenamento de imunobiológicos recebidos da 

Instância Estadual/Regional para utilização na sala de imunização. 

• Local, ocupa posição estratégica na Rede de Frio, uma vez que concretiza a Política 

Nacional de Imunizações, por meio da administração de imunobiológicos de forma 

segura, na atenção básica ou assistência, estando em contato direto com o usuário 

final da cadeia de frio. 

No entanto para o cumprimento dessas diretrizes é necessário que haja uma 

equipe qualificada e equipamentos adequados que garantam a qualidade das vacinas. 

Qualquer falha no transporte, na temperatura, acondicionamento ou na manipulação dos 

imunobiológicos compromete a qualidade dos produtos. 

 
METODOLOGIA 

 
Para o desenvolvimento deste projeto buscou-se o que diz o Ministério da Saúde 

– MS sobre a Rede de Frio e artigos científicos atualizados. O estudo bibliográfico consiste 

no levantamento e analise do que já foi produzido, que de acordo com Gil (2010, p. 29): 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como 
livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. 

  

As pesquisas foram realizadas no período de junho a outubro de 2018. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Através da análise notou-se que as falhas mais cometidas para o cumprimento 

da conservação das vacinas estão na instância local. Principalmente no que se refere a 

temperatura. O desconhecimento dos profissionais atuantes, a falha na supervisão, a falta 

de aparelhos como o termômetro ou de monitoramento diário dessa temperatura durante 

o armazenamento, são agravantes que comprometem a eficácia dos imunobiológicos, 

causando assim, uma contraposição ao que é recomendado pela Rede de Frio. 

 

 

 



 

              Anais Eletrônicos da Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão, v. 1, n. 1, 2018, ISSN 2674-7553                    

9 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Ressalta-se a necessidade de uma supervisão permanente em todas as 

instâncias; adequação dos equipamentos, como refrigeradores específicos para a 

conservação dos imunobiológicos; e o ajustamento dos recursos humanos. Observou-se 

durante o estudo um pequeno número de publicações que abordassem a temática em 

questão além dos manuais do Ministério da Saúde. Sugere-se a realização de mais estudos 

sobre o tema referido. 
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ABUNDÂNCIA E DIVERSIDADE DA FAUNA EDÁFICA EM SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO DE FORRAGENS NO SUL DO PIAUÍ 

 
Natiele Ferreira Ribeiro (CTF/UFPI) 
Jardeane Alves Borges (CTF/UFPI) 
Verônica Larangeira da Silva (CTF/UFPI) 

Antônio Reis Neto (CTF/UFPI) 
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RESUMO: Os organismos que constituem a fauna do solo são de grande relevância para os 

compartimentos serapilheira-solo, por atuarem em importantes processos, como 

fragmentação do material vegetal, decomposição e ciclagem de nutrientes. A pesquisa foi 

desenvolvida na Fazenda experimental do Colégio Técnico de Floriano (PI), situada sob 

as coordenadas 06º46’01”S e 43º01’21”O, cujo objetivo foi observar a abundância e 

diversidade da fauna edáfica em diferentes sistemas de produção de forragens. Os 

sistemas avaliados foram capim-Massai (Panicum maximum cv. Massai), capim-Mombaça 

(Panicum maximum cv. Mombaça), capim-Elefante roxo (Pennisetum purpureu, Schum), 

capim-Elefante Carajás (Pennisetum glaucum (L.) R. Br. x P. purpureum Schum) e cerrado 

nativo, como área de referência. Para a captura da fauna foi utilizada armadilhas do tipo 

“Pitfall”, foram distribuídas em forma de transecto e ficaram nos sistemas durante 7 dias. 

Em cada armadilha foram adicionados 200 ml de uma solução conservante de formol a 

4%. Foram avaliados os índices de riqueza total (S); riqueza média; os índices de Shannon 

e Pielou e o número de indivíduos armadilha dia-1. Os sistemas de capim-Elefante Roxo e 

capim-Elefante Carajás, proporcionou um acúmulo de organismos superior aos sistemas 

de capim-Tifton e capim-Mombaça. O campim-Elefante roxo proporcionou o maior 

número de espécie. Os maiores valores do índice de Shanon foram associados ao capim-

Elefante Carajás e os maiores valores de equitabilidade foram associados ao capim-

Mombaça. O incremento de resíduos vegetais proporcionados pelos sistemas de capim-

Elefante Roxo e capim-Elefante Carajás promoveram benefícios de número de indivíduos, 

riqueza de espécies, índice de Shannon e de Pielou para a fauna do solo, em relação aos 

demais manejos. 

Palavras-chave: Serrapilheira; matéria orgânica; ciclagem de nutrientes. 
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INTRODUÇÃO  
 

Os organismos que constituem a fauna do solo são de grande relevância para os 

compartimentos serapilheira-solo, por atuarem em importantes processos, como a 

fragmentação do material vegetal, decomposição e ciclagem de nutrientes, devido ao 

movimento desses organismos no solo (CORREIA e ANDRADE, 1999). 

A expressão fauna do solo é definida como uma sociedade de invertebrados que 

vivem todo o seu ciclo de vida ou apenas uma parte dele no solo, (ASSAD, 1997). A fauna 

edáfica pode ser dividida em micro, meso e macrofauna de acordo com seu tamanho 

corporal. 

A camada serapilheira é composta por folhas, galhos, flores, frutos e outras partes 

da vegetação, junto a alguns restos de animais em diferentes períodos de decomposição, 

depositados no chão. Essa camada tem como função insolação térmica, tornando melhor 

as condições térmicas dos horizontes mais profundos do solo, retenção de água, atuando 

como simplificador dos efeitos da erosão provocada pela água. Além disso, a camada 

serapilheira proporciona a existência de uma grande variedade de nichos para a fauna 

edáfica, (FARIA; BRUN e FERRARI, 2015). 

A camada orgânica formada pela serapilheira tem sido a principal responsável 

pela ciclagem de nutrientes, pois o ambiente formado pela serapilheira e o solo é a área 

em que ocorre todas as etapas da decomposição da matéria orgânica e ciclagem de 

nutrientes. Á medida que acontece a decomposição da serapilheira ocorre a liberação dos 

nutrientes ao solo e, consequentemente a disponibilização para as plantas e organismos 

presentes nele. (FARIA; BRUN e FERRARI, 2015) 

O termo ciclagem de nutrientes biogeoquímico refere-se ao ciclo dos nutrientes 

que as plantas absorvem do solo através das suas raízes e que ao se decomporem voltam 

a fornecer esses nutrientes na camadas mais superficiais, (FARIA; BRUN e FERRARI, 

2015), portanto pode-se dizer que este é um sistema de reciclagem da natureza. 

O objetivo do presente trabalho foi observar a abundância e diversidade da fauna 

em diferentes sistemas de produção de forragens. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 
 
O manejo intensivo e inadequado do solo pode resultar em diminuição de sua 

qualidade, com consequências ambientais, sociais e econômicas, assim, é necessário 

concentrar esforços na gestão dos recursos do solo, visando garantir o seu uso racional, 

com vistas a satisfazer as necessidades atuais e das gerações futuras (SOUSA NETO et al., 

2013). A qualidade do solo é fator imprescindível para o aumento da produtividade, sendo 

conceito de qualidade do solo, a capacidade deste funcionar dentro dos limites de um 

ecossistema natural ou manejado, sustentar a produtividade de plantas e animais, manter 

ou aumentar a qualidade do ar e da água e promover a saúde das plantas, dos animais e 

dos homens (DORAN, 1997). 

A mudança do ambiente natural por sistemas de cultivos incorre na alteração dos 

atributos químicos, físicos e biológico do solo. Os atributos biológicos do solo por serem 

mais sensíveis, demonstram com maior facilidade as alterações a qual a área foi 

submetida (DORAN, 1997). 

A fauna do solo é um dos bioindicadores da qualidade do solo e do ambiente 

facilmente alterada por mudanças que ocorre nos ecossistemas naturais e agrícolas, seja 

de forma natural (secas, entre outros) ou antrópico (manejo inadequado), sendo indicada 

para avaliação de mudanças no ecossistema (MARTINS et al., 2017). Uma vez que, apenas 

a mudança na cobertura vegetal pode influenciar diretamente no desequilíbrio de 

comunidades invertebradas do solo com redução de abundância e diversidade, 

principalmente pela perturbação do ambiente e pelas alterações na quantidade e 

qualidade da matéria orgânica do solo (BARETTA et al., 2014). 

A fauna invertebrada desempenha importantes funções no solo, como a 

fragmentação de resíduos orgânicos, ciclagem de nutrientes, aeração, mobilização de 

nutrientes e controle da cadeia trófica, sendo tais funções vitais para o desenvolvimento 

vegetal e consequentemente para contribuição de um ecossistema equilibrado (LAVELLE 

et al., 1992). Diante disso, são poucas as informações a respeito da fauna invertebrada em 

solos do bioma Cerrado no estado do Piauí e principalmente no município de Floriano, 

tornando necessária a execução de pesquisas, visando contribuir para a formação de um 

futuro panorama estadual de resultados faunístico do solo.  
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METODOLOGIA 
 
A pesquisa foi desenvolvida na Fazenda experimental do Colégio Técnico de 

Floriano (PI), situado sob as coordenadas 06º 46´01” S e 43º 01’21” O. Foram selecionadas 

cinco coberturas vegetais distintas: capim-Massai (Panicum maximum cv. Massai), capim-

Mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça), capim-Elefante roxo (Pennisetum 

purpureu, Schum), capim-Elefante Carajás (Pennisetum glaucum (L.) R. Br. x P. 

purpureum Schum) e cerrado nativo, como área de referência, visto que é uma área 

preservada sem nenhum manejo. 

A coleta da fauna edáfica foi realizada em maio de 2018, final do período chuvoso 

na região. Para efetuar a captura dos organismos foi utilizado armadilhas do tipo “Pitfall”, 

confeccionadas com garrafa pet, contendo três aberturas laterais na parte superior do 

recipiente, pela metodologia descrita por Moldenke (1994), adaptada por Aquino et al. 

(2006). Em cada sistema foram instaladas sete armadilhas em forma de transecto, onde 

permaneceram durante sete dias. Em cada armadilha foram adicionados 200 ml de uma 

solução conservante de formol a 4% para conservar os organismos capturados. 

No laboratório ocorreu a triagem manual com auxilio de lupa binocular e 

microscópio. A fauna foi identificada e quantificada, em placas de Petri, ao nível de 

grandes grupos taxonômicos. A fauna edáfica foi avaliada pelo número de indivíduos por 

armadilha-¹ dia-¹, riqueza total (S), que corresponde ao número de grupos identificado e 

riqueza média, que representa o número médio de indivíduos por armadilha. O número 

total de grupos taxonômicos presentes foram avaliados pelo índice de Shannon (H), que 

leva em consideração a diversidade maior ou menor de espécies, sendo definido pela 

seguinte fórmula: H = -∑ pi x log pi, em que pi = ni/N; ni = valor de importância de cada 

espécie ou grupo; N = total dos valores de importância; para análise de equitabilidade 

utilizou-se o índice de Uniformidade de Pielou, por meio da seguinte expressão: U = 

H/lognS, onde H corresponde ao índice de Shannon, n é o número total de indivíduos na 

comunidade e S é o número total de espécies encontradas em cada sistema. (ODUM, 

1988). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os sistemas com capim-Elefante roxo (Pennisetum purpureu, Schum) e capim-

Elefante Carajás (Pennisetum glaucum (L.) R. Br. x P. purpureum Schum) proporcionaram 

o maior número de indivíduos por armadilha por dia (Tabela 1). Isso pode estar 

relacionado à presença de maior fonte de nutrientes para a fauna, devido ao volume de 

cobertura vegetal produzido pelas variedades do capim Elefante. Além disso, o 

microclima proporcionado pela serapilheira permite um microhabitat ideal para o 

desempenho dos organismos. O capim-Elefante roxo (Pennisetum purpureu, Schum) 

proporcionou o maior número espécies, sendo 30% superior aos capim-mombarça 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Densidade de fauna e riqueza da fauna epígea em sistemas de produção de 

forragens no sul do Piauí.  

Sistemas de manejo 
Indivíduos  

armadilha-1 dia-1 

Riqueza 

Total 

Riqueza 

Média 
Shannon Pielou 

Capim-Massai 103,71 ± 1,8 bc 15 10 3,02 0,77 

Capim-Mombaça 82,80 ± 3,5 c 14 9 3,00 0,79 

Capim-Elefante Roxo 153,77 ± 2,1 a 20 12 3,07 0,71 

Capim-Elefante Carajás 141,40 ± 4,0 a 16 10 3,10 0,78 

Cerrado nativo 106,61 ± 1,5 b 17 9 2,71 0,66 

*Médias seguidas por uma mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Friedman 

(P<0,05). Ind. Arm. dia-1: Indivíduos por armadilha por dia. 

 

A camada orgânica formada pela serapilheira é uma grande fornecedora de 

nutrientes para os ecossistemas florestais. Esta camada se dá pela quantidade de material 

que cai da parte aérea da vegetação e pela decomposição deste material (ANDRADE; 

TAVARES E COUTINHO, 2003). Diante disso, observa-se que as práticas de manejo do solo 

podem influenciar na quantidade de organismos invertebrados do solo, pois a fauna 

edáfica é sensível a essas práticas. 
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A menor abundância de organismos foi registrada no sistema com capim-

Mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça) e capim-Massai (Panicum maximum cv. 

Massai), essa redução pode está relacionada à retirada da vegetação e a aplicação de 

herbicida (Atrazine 1L-1. ha-1), respectivamente (Tabela 1). 

O sistema com capim-Elefante Carajás (Pennisetum glaucum (L.) R. Br. x P. 

purpureum Schum) mostrou uma maior diversidade de espécies representada pelo maior 

valor no índice de Shannon (3,10) quando comparado aos outros sistemas de manejo. O 

sistema com capim-Mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça) apresentou uma 

equitabilidade superior aos demais manejos. A presença de árvores nativas na área de 

capim-Mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça), proporcionando uma 

heterogeneidade de serapilheira fazendo com que apresente maior qualidade e 

quantidade de nutrientes para a fauna, possibilitando uma maior diversidade e uma maior 

distribuição de indivíduos por espécie. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O incremento de resíduos vegetais proporcionados pelos sistemas de capim-

Elefante Roxo e capim-Elefante Carajás promoveram benefícios de número de indivíduos, 

riqueza de espécies, índice de Shannon e de Pielou para a fauna do solo, em relação aos 

demais manejos. Áreas cultivadas com capim de corte sem manejo específico podem 

reduzir a abundância e diversidades de organismos da fauna epígea. 
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AÇÕES SUSTENTÁVEIS: VOCÊ E SUAS ATITUDES FAZEM A DIFERENÇA AO 
MEIO AMBIENTE E A SOCIEDADE 

 
Maria Angelica dos Santos Alves (CTF/UFPI) 
Dyovanna Myrella Tavares Ribeiro (CTF/UFPI) 
Nívea Gomes Nascimento de Oliveira (CTF/UFPI) 

 

RESUMO: A sustentabilidade está sendo repetida tão rapidamente, que é quase impossível 

não se ouvir falar, todos os dias é possível saber mais um pouco sobre como viver uma 

vida sustentável, ou formas de se levar uma existência de acordo com o bem-estar das 

pessoas que vivem nesse planeta, refletindo principalmente na forma de extrair recursos 

naturais, onde não haja a extrapolação, para que possamos garantir capacidade de 

extração de recursos das gerações futuras e assim suprir as necessidades das mesmas. É 

possível ser sustentável com uma simples palavra: repensar. A chave não está somente 

em reduzir o consumo dos recursos naturais e energia, mas também eliminar ou 

minimizar ao máximo ações que vem sido praticadas diariamente e que agridem 

fortemente o meio ambiente. Este trabalho tem como objetivo apresentar práticas e ações 

sustentáveis que envolvam o consumo consciente e o descarte correto de resíduos sólidos, 

além de demonstrar que simples ações do cotidiano podem possibilitar a redução na 

produção de lixo e, consequentemente, na relação do homem com a natureza. Assim 

concluímos que essa gama de ações pode melhorar nosso convívio social e cultural, além 

de garantir recursos para a sobrevivência das gerações futuras, tudo isso à base de 

simples ações e atitudes que fazem uma enorme diferença no nosso planeta. A pesquisa 

inicial foi de caráter descritivo-exploratório e será de cunho teórico-empírico.  

Palavras-chave: Meio Ambiente; Sustentabilidade; Ações Sustentáveis; Natureza. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A sustentabilidade é um dos grandes desafios da vida contemporânea. Os 

problemas ambientais, nas últimas décadas, estão relacionados diretamente as ações do 

cotidiano do homem no planeta. O planeta de uma forma geral vem sendo massacrado 

devido as ações insustentáveis cultivadas pelos seres humanos. Dessa forma, é notório o 

grande desafio enfrentado pela humanidade no século XXI, que tem o desafio de buscar o 



 

              Anais Eletrônicos da Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão, v. 1, n. 1, 2018, ISSN 2674-7553                    

18 

crescimento de ações que garantam o desenvolvimento sustentável, seja no âmbito social, 

político, econômico, ecológico e cultural. 

O Planeta já vem sofrendo com as agressões causadas pelos seres humanos e, ao 

pensarmos em poluição, como a causada pelos resíduos sólidos, lembramos que 

causadores são os próprios seres humanos, sejam em suas casas ou em seus trabalhos. 

Portanto várias organizações, atualmente, estão percebendo o quão necessário é pensar 

na sociedade e no meio ambiente. Procurar ter atenção em relação a questão ambiental, 

como por exemplo buscar dar preferência por produtos e serviços que sejam 

ecologicamente corretos. Posto que as ações sustentáveis, são de suma importância para 

que haja o equilíbrio entre a natureza e a sociedade, pois, as mesmas possibilitam 

melhorias significativas no convívio sócio natural. 

As diferentes iniciativas sejam elas locais, regionais e/ou nacionais visam o 

alcance dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, e  são realizadas de acordo com 

a lógica dos 5Ps: Pessoas (promover um mundo onde todos os indivíduos desfrutem de 

ambientes saudáveis e vivam com dignidade e igualdade), Prosperidade (fomentar a 

prosperidade dos indivíduos, bem como da Natureza), Planeta (proteger o Planeta através 

de produção e consumo sustentáveis, utilizando os recursos de forma 

responsável), Paz (construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas) 

e Parcerias (alcançar os objetivos através de um espírito de solidariedade, com a 

participação de diversas entidades), que, em conjunto, possibilitarão a erradicação da 

pobreza e o alcance de um desenvolvimento sustentável através da saúde, educação, 

proteção do ambiente, paz e justiça. 

O trabalho verificará como a prática constante de uma pequena gama de ações 

sustentáveis desenvolvidas diariamente pelos indivíduos que compõem a sociedade 

podem gerar vantagens não só em relação a preservação do meio ambiente, mas também 

na economia doméstica, institucional, empresarial e regional, garantindo assim uma 

forma de vida em que possa haver o consumo dos bens oferecidos pela natureza sem 

comprometer o desenvolvimento das gerações futuras.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 
 

Sabe-se que nunca houve uma harmonia, entre o homem e a natureza, sem que 

houvesse impactos. Depois que o homem tomou consciência de que pode transformar e 

modificar, através do seu trabalho, sua relação com a natureza torna-se ainda mais 

complexa. A revolução industrial trouxe consigo uma diversidade de problemas 

ambientais. 

Conforme Almeida (2002), durante a Revolução Industrial, a natureza sofreu 

muitos danos, pois neste período, só se pensava na questão do lucro e não se media as 

consequências causada ao meio ambiente. Foi um período marcado por uma produção 

descontrolada, e com ela a poluição transmitida com maior relevância, pelas fábricas, pelo 

crescimento das populações urbanas, pela falta de saneamento básico, entre outros. 

Muitos são os problemas ambientais e estão diretamente ligados a problemas 

sociais. A urbanização da sociedade transcorreu de forma desigual em todo mundo. E com 

esse crescimento, as indústrias aumentaram a poluição e o aquecimento global. 

A sustentabilidade não tem definição única porque são muitas as dinâmicas da 

vida e as práticas da academia. Estudos e aplicações práticas requerem que o conceito, 

seja capaz de questionar diversos discursos e que envolva vários setores da economia e 

da sociedade, tanto em nível local como regional e global. Cada indivíduo, dependendo da 

sua posição socioeconômica e formação, tem percepções mutantes, e ideias diversas sobre 

a utilização dos recursos naturais no desenvolvimento de suas cidades, países e 

continentes (KAMIYAMA, 2011). Para Boff,  

Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições 
energéticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos os 
seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a vida humana, 
visando a sua continuidade e ainda atender as necessidades da geração 
presente e das futuras, de tal forma que o capital natural seja mantido 
enriquecido em sua capacidade de regeneração, reprodução e coevolução 
(BOFF, 2012, p. 107). 

 

O processo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, visto como mais 

democrático e abrangente, e é resultado da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, considerada uma agenda ambiciosa, direcionada não apenas para os países 
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mais pobres, mas também aos em desenvolvimento. Os dezessete ODS precisam ser 

analisados a partir das quatro dimensões do desenvolvimento sustentável: social, 

econômica, ambiental e institucional. 

 

Figura 1 - ODS segundo as dimensões do desenvolvimento sustentável 

Fonte: ONU (2015) 

 

Os objetivos do desenvolvimento sustentável determinam prioridades e metas 

mundiais de desenvolvimento sustentável que precisam ser alcançadas até 2030. 

Abrangem diversos temas como: pobreza; saúde; educação; desigualdade de gênero; 

redução das desigualdades; paz e justiça; trabalho, indústria, inovação e infraestrutura; 

consumo e produção; água; energia; mudanças climáticas; cidades sustentáveis; oceanos 

e mares; ecossistemas terrestres; e parceria global. Por exemplo temos o ODS 12 que 

buscar chamar atenção para a necessidade das pessoas mudarem os padrões de consumo 

e de produção para o alcance do desenvolvimento econômico, social e sustentável. 
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METODOLOGIA 
 

O presente estudo tem por finalidade apresentar um estudo sobre as possíveis 

adoções de práticas sustentáveis. Além de: a) Identificar os pontos positivos nas adoção 

das práticas sustentáveis no dia-a-dia; b) Analisar de que maneira as práticas sustentáveis 

influenciam a preservação do meio ambiente; e c) Apresentar diversas ações aplicáveis no 

cotidiano de cada cidadão. 

A estrutura do trabalho é importante para o seu desenvolvimento, pois se inicia 

com analise sobre as questões ambientais que visa uma conexão com a atualidade. Alguns 

conceitos foram ressaltados pela importância no tema, baseando-se sempre em revisões 

bibliográficas. Para a análise e compreensão do tema em estudo, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica. Através de fontes documentais, foram e serão realizadas 

apresentações no Colégio Técnico de Floriano (CTF/UFPI) para demonstrar e apresentar 

as pessoas que devemos seguir os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS). Que 

engloba 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na Agenda 2030, com o objetivo de 

proporcionar uma melhor compreensão do estudo realizado, procurando a partir das 

informações fontes para o desenvolvimento da pesquisa. 

A exemplo, o objetivo 12 expõem que devemos assegurar padrões de produção e 

de consumo sustentáveis, ou seja, deve-se repensar os nossos hábitos de consumo e 

descarte, reduzir o consumo desnecessário, recusar produtos que prejudicam o meio 

ambiente, reutilizar bem antes de descartar e reciclar os materiais, os métodos de pontapé 

inicial será o incentivo de forma direta as práticas sustentáveis, mostrando os riscos e 

consequências do descarte de resíduos sólidos de forma incorreta, como consequência 

teremos um planeta insustentável e incapaz de suprir as necessidades básicas e úteis aos 

seres vivos. A partir desse estudo, será possível verificar os benefícios da sustentabilidade 

na vida dos cidadãos e concluir se os seus resultados obtidos são realmente efetivos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
De acordo com os estudos obtidos é possível observar que a sociedade precisa 

atuar ou ao menos buscar atuar de forma sustentável no seu dia-a-dia. Por se tratar de um 

compromisso individual de cada um com a sociedade e com o meio ambiente, é 
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perfeitamente notável que há o conhecimento e que é possível a aplicabilidade de diversas 

ações. Mas existem hábitos que são difíceis de serem combatidos ou até simplesmente 

serem mudados. 

Os resultados esperados após aplicação das atividades de aprendizagem, são a 

mudança de hábitos das pessoas, pois a prática diária de ações faz toda diferença tanto no 

convívio social, ético e moral. Um mundo em transformação precisa começar com a 

implementação de maneiras diversas nos hábitos do cotidianos de cada cidadão. Isso 

representa um chamado para que todos os países e pessoas comecem imediatamente a 

mudança na forma e nos caminhos trilhados por parte das políticas de desenvolvimento 

vigentes, e nos padrões de produção e de consumo, de maneira que não se comprometa a 

vida das gerações futuras. 

Por meio da aplicação dos 5 R’s da sustentabilidade poderemos fazer a diferença, 

pois através de ações que protejam o planeta da degradação dos nossos recursos naturais 

protegeremos as gerações futuras, visto que uma geração aprende com a outra. 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Ações dos 5R's da sustentabilidade 

Fonte: Autoria própria 

 
Com a intensificação dos debates, rodas de conversa, oficinas e minicursos, sobre 

temas ambientais e a questão de mudança de hábitos, haverá, consequentemente, uma 

cobrança ao governo por mudanças nas atitudes em relação as políticas de 

sustentabilidade tanto para as empresas como para os consumidores. E o próprio governo 

será pressionado pela população, a aplicar os objetivos proposto pela Agenda 2030. A qual 

apresenta 17 objetivos: 
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Figura 3 - Os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O trabalho mostrou a possibilidade de se utilizar atitudes sustentável e continuar 

vivendo com qualidade de vida. Continuar sendo consumidor e produtor de bens e 

serviços, mas estes ecologicamente sustentáveis. 

Observou-se que existe uma gama de ações que podem melhorar o convívio social 

e cultural, além de garantir recursos para a sobrevivência das gerações futuras, tudo isso 

à base de simples ações e atitudes que fazem uma enorme diferença no nosso planeta. 

Ressaltando que mudar alguns hábitos é de extrema importância para que os 

impactos provocados ao meio ambiente sejam minimizados, embora esse tipo de 

mudança pareça difícil, por conta da elevada relação de consumo estabelecida nos centros 

urbanos, algumas atitudes simples podem contribuir bastante para um melhor uso dos 

recursos naturais oferecidos pelo planeta. 

Destaca-se que existe formas de explorar os recursos naturais, sem destruir toda 

a matéria prima, que existe maneiras de tornar o já descartado novamente em matéria 

prima, de consumir menos e usufruir mais de certos produtos, de se tornar produtor e 

artista, entre outras atitudes. 

Em contrapartida, a nossa sociedade e nossas gerações futuras teram um Planeta 

limpo e vivo. Pois a partir destas novas atitudes será possível a existência do homem e de 

tudo que é vivo, e assim gozarem os tanto dos benefícios econômicos como da natureza 

que são gerados e preservados quando se tomam atitudes sustentáveis. 
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ADEQUABILIDADE DA TEORIA HUMANISTICA DE PATERSON E ZDERAD 
EM PESQUISA CIENTIFICA NA ENFERMAGEM 

 
Júlio César Abreu Rabelo de Sousa (CTF/UFPI) 
Marttem Costa de Santana (CTF/UFPI) 
 

RESUMO: A teoria humanística de enfermagem de Josephine Paterson e Loretta Zderad, 

desenvolvida em 1960, valoriza as necessidades humanas do binômio paciente-família. 

Ajudar a si e ao próximo na recuperação do bem-estar se processa ao se conhecer melhor 

cada pessoa sobre seus cuidados. Objetivou-se identificar as publicações cientificas de 

enfermeiros que utilizaram a teoria humanística de enfermagem de Josephine Paterson e 

Loretta Zderad. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, do tipo 

revisão narrativa, utilizando com bases de dados BDTD e Google Acadêmico com recorte 

temporal do ano de 2013 a 2018. Foram encontrados 06 artigos no Google Acadêmico e 

03 dissertação no BDTD. Paterson e Zderad enfatiza em sua teoria que o cuidar está 

relacionado no compartilhar de conhecimentos de quem proporciona os cuidados, 

propiciando compreensão, atenção e conforto para a melhoria do estado de bem-estar da 

pessoa, contribuindo positivamente no resultado no tratamento oferecido. 

Palavras-chave: Teoria de enfermagem; Cuidados de enfermagem; Publicações Científicas 

e Técnicas; Pesquisa em Enfermagem. 

 
INTRODUÇÃO  

 
Tendo como questão norteadora “Quais as contribuições da teoria de Paterson e 

Zderad para o pensamento holístico da enfermagem?”, objetivou-se identificar as 

publicações cientificas de enfermeiros que utilizaram a teoria humanística de 

enfermagem de Josephine Paterson e Loretta Zderad.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
A teoria humanística de enfermagem de Josephine Paterson e Loretta Zderad, 

desenvolvida em 1960, valoriza as necessidades humanas do binômio paciente-família. 

Isto significa que devemos reconhecer nossas próprias lutas e necessidades como parte 
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do processo de vida. Simultaneamente, devemos reconhecer a importância das lutas e das 

necessidades dos outros (PRAEGER, 2000). 

Ajudar a si e ao próximo na recuperação do bem-estar se processa ao se conhecer 

melhor cada pessoa sobre seus cuidados. 

 
METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, do tipo revisão 

narrativa, utilizando com bases de dados BDTD e Google Acadêmico com recorte temporal 

do ano de 2013 a 2018. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os pesquisadores associaram a teoria com os cuidados de enfermagem para: 01 

relação entre enfermeiro e a criança, 01 atuação do enfermeiro para acidente de trabalho, 

01 relação entre enfermeiro e cliente de UTI, 01 para criança que convive com AIDS, 01 

criança com dor no pós-operatório, 01 crianças com AIDS em casa de apoio  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Paterson e Zderad enfatiza em sua teoria que o cuidar está relacionado no 

compartilhar de conhecimentos de quem proporciona os cuidados, propiciando 

compreensão, atenção e conforto para a melhoria do estado de bem-estar da pessoa, 

contribuindo positivamente no resultado no tratamento oferecido. 
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AFRICANIDADES E PERMANÊNCIA NA ESCOLA 
 

Adegilson Carvalho de Sousa (UFPI/CTF) 
Izabella Maria Guimarães Benvindo (UFPI/CTF) 
Jairan Alves de Azevedo (UFPI/CTF) 

Antonia Mary Pereira da Silva (CTF/UFPI) 
 

RESUMO: Esse estudo tem a finalidade de relatar a pesquisa sobre Africanidades e 

permanência da cultura afro-brasileira na escola, tendo como principal objetivo a 

utilização da cultura africana no ensino da arte. Foram feitas releituras de obras, 

mostrando a relação dessas pinturas com a arte africana e suas tradições e costumes. Esse 

estudo, entrecruza a teoria dos processos de criação em Cecilia Salles, a metodologia 

triangular de Ana Mae Barbosa, as referências históricas sobre Arte e conceitos 

antropológicos, seguidos da observação, aplicação de questionário e entrevista. Pensando 

no campo dos sujeitos, o lócus de observação, inclui a experimentação. e pesquisa 

bibliográfica. Nas análises de resultados encontramos os elementos recorrentes que 

sinalizam os princípios de alteridade, os fatore constitutivos das identidades coletivas 

negras viso-corpo, no espaço-tempo da obra. 

Palavras-chave: arte; docência; africanidades. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O projeto intitulado “Africanidades e permanência na escola “surgiu com a 

necessidade de evidenciar a permanência da cultura afro-brasileira no ensino de Arte, 

desde que a predominância dos códigos europeus são expostos nos livros didáticos em 

numerosas páginas, havendo portanto, uma supressão dos conteúdos em relação a cultura 

ancestral, afro e de permanência. Nesse sentido, ousamos indagar: Como evidencia esses 

sentidos de permanência e emancipação da cultura ancestral africana no contexto das 

configurações viso-corporal. Qual a importância destas configurações e como expõem a 

sua essência? Sabemos que os povos africanos resguardam sua tradições em seus rituais 

com importante contribuição social. Na modelagem, na escultura, adornos e 

comportamentos gestuais homenageiam os ancestrais. O espirito coletivo é vivido de 

forma que nas indumentárias em alguns rituais é possível identificar a coerência entre 
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gesto e as configurações viso-corporal.  Alguns artistas europeus inspiraram nas estilosas 

configurações africanas no desejo de diferenciar dos modelos tradicional em pintura e 

esquema corporal encontrado nos desenhos clássicos. 

A Lei 10.639, foi criada dentro do contexto reflexivo de fazer conhecer as 

informações de caráter cultural e geográfico da população negro, esses que atuaram 

aguerridos na formação do Brasil. Pouco sabemos de nossa formação cultural, da Arte, a 

religião e costumes africanos , a escola é um espaço democrático, nesse sentido 

desenvolver projetos nesse contexto torna-se uma questão de dever , tolerância e 

aceitação das identidades que fazem o Brasil um pais miscigenado. 

Portanto, a relevância social da pesquisa é uma forma de autoafirmação das 

identidades e valorização das permanências que resistem as adversidades raciais, de 

gênero, crença. Na contemporaneidade, conectar os povos nesse nessa percepção de 

vivencia multicultural surge como imperativo globalizado. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
A pesquisa em processos de criação tem como objetivo acompanhar e refletir 

sobre o processo de criação, observar as possibilidades de insight e remodelações que 

(re) configura o pensamento do criador.  O estudo se apoia nos seguintes autores: CECILIA 

SALLES (2000), a metodologia dessas pesquisas se assenta naquilo que Morin, ao discutir 

a reforma do pensamento em direção ao desenvolvimento de uma inteligência mais geral, 

descreve como “arte de transformar detalhes aparentemente insignificantes em indícios 

que permitam reconstituir toda uma história” (Morin 2000: 23). Refletir sobre a gêneses 

dos processos de criação aproxima o pesquisador da complexa trama que é o impulso 

criativo. 

Para GIL (2002, p.45) a principal vantagem da pesquisa bibliográfica está no fato 

de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente. A pesquisa de campo para Fuzzi (2010), 

procede à observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem no real, à coleta 

de dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, 
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com base numa fundamentação teórica consistente, objetivando compreender, e explicar 

o problema pesquisado. 

Na abordagem qualitativa MINAYO (2000, p.21) defende que esse tipo de 

pesquisa não busca a quantificação, mas a busca de respostas e de questões particulares 

que não estão no critério de quantificação como o universo de significados de motivos, de 

aspirações, de crenças, de valores, e atitudes da atuação do serviço social no campo 

educacional, no cenário brasileiro. 

BRASIL (2005), o contexto das africanidades pela via antropológica endossa os 

sentidos pertinentes as configurações formal na compreensão dos ritos, costumes e 

saberes acumulados na cultura ancestral. 

THORNTON, J (2000), a formação dos povos africanos ao logo do tempo foi 

exposta de forma contraditória. A história do comercio dos escravos da África não poderá 

ser nivelada a história europeia, tendo em vista o desiquilíbrio   social e cultural dos povos 

africanos. 

CASCUDO (2002), O autor aos conviver com as comunidades africanas no 

cotidiano dor costumes constatou a riqueza imaterial presente nos modos de cultuar a 

espiritualidade e expressar a sua arte resignifica seus conceitos sistematizando aspectos 

das identidades dos povos africanos. 

FREIRE (1993). A pedagogia do oprimido em Freire narra o sujeito autônomo e 

liberto das amarras opressoras. O conceito de oprimido é desconstruído na medida que 

conseguem ser exemplos para si mesmo. Sujeitos reflexivos e críticos são seres 

emancipados e libertos do sistema que vulnerabiliza o pensamento. 

 
METODOLOGIA 

 
PERCURSO METODOLÓGICO 

Essa pesquisa será desenvolvida por e com três alunos do Colégio Técnico de 

Floriano dos cursos de informática e agropecuária. É uma pesquisa que se apoiará o 

método da Crítica dos processos de criação defendido por Cecilia Salles. A princípio a 

pesquisa sobre ancestralidade, para então vivenciar os processos de criação na linguagem 

do desenho, música e pintura.  
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Tipo de Pesquisa 

Será desenvolvido uma pesquisa bibliográfica e de campo, com abordagem 

qualitativa, uso do método em crítica dos processos criação. 

Para Gil (2002, p.45) a principal vantagem da pesquisa bibliográfica está no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente. A pesquisa de campo para Fuzzi (2010), 

procede à observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem no real, à coleta 

de dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, 

com base numa fundamentação teórica consistente, objetivando compreender, e explicar 

o problema pesquisado. 

A pesquisa em processos de criação tem como objetivo acompanhar e refletir 

sobre o processo de criação, observar as possibilidades de insight e remodelações que 

(re)configura o pensamento do criador. 

Para Cecilia Salles (2000) a metodologia dessas pesquisas se assenta naquilo que 

Morin, ao discutir a reforma do pensamento em direção ao desenvolvimento de uma 

inteligência mais geral, descreve como “arte de transformar detalhes aparentemente 

insignificantes em indícios que permitam reconstituir toda uma história” (Morin 2000: 

23). Refletir sobre a gêneses dos processos de criação aproxima o pesquisador da 

complexa trama que é o impulso criativo. 

A abordagem será de cunho qualitativo. Na abordagem qualitativa Minayo (2000, 

p.21) defende que esse tipo de pesquisa não busca a quantificação, mas a busca de 

respostas e de questões particulares que não estão no critério de quantificação como o 

universo de significados de motivos, de aspirações, de crenças, de valores, e atitudes da 

atuação do serviço social no campo educacional, no cenário brasileiro. 

 
O campo e os sujeitos 

A pesquisa será desenvolvida por três alunos e com os três alunos da 

Universidade Federal do Piaui/ CTF, do ensino básico. 
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Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

Os instrumentais utilizados para a coleta de dados serão realizados através 

entrevista, relatos das experiências vividas durante o processo de criação, observação e o 

“caderno de artista”. Os índices de criação dos orientandos, cadernos de anotações, 

croquis, rabiscos, todo o percurso de vivencia expressiva. No percurso metodológico será 

enfatizado a teoria dos processos de criação em Cecilia Salles e a metodologia triangular 

de Ana Mae Barbosa. 

Os índices de criação dos orientados, cadernos de anotações, croquis, rabiscos, 

todo o percurso de vivencia expressiva. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As configurações (1 e 2), representam os índices da cultura africana produzidas 

por artistas anônimos e biografados, como o pintor Pablo Picasso. O pintor Picasso ao 

inspira-se nas máscaras africanas influenciou alguns pintores como o brasileiro 

expressionista Candido Portinari. 

 

                          

 

 

Percebe-se nas imagens acima os elementos recorrentes, de resistência e 

ancestralidade, dialogam com o misticismo resguardando sua identidade estilística. 

 

(1)Máscara  asiáticas africanas  

 

 (2) Les demoiselles D’avignon -

Picasso ,1907  
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As imagens de nº 3 ,4, 5, 6 e 7, evidenciam os processos de criação realizados pelo 

viés da Historia da Arte e dos contos das princesas africanas. Nestes processos 

percebemos o movimento do pensar criativo (com frequência nas imagens 5 e 6), que 

para Salles, acontece no pensar critico e genético da criação. Nas tentativas de criação do 

novo, o cérebro experimenta espaços, rabisca, projeta a ideia da obra, desde seu inicio à 

fase de exposição ao publico. O inacabamento   na plasticidade da Arte se caracteriza pelas 

tentativas de erros e acertos, pela modificações nos rabiscos. Arte é processo que valoriza 

o inacabamento, os erros e acertos, visto que, a obra é um processo inacabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A relação entre figura/fundo no caderno do artista, bem como, os 

posicionamentos de cada elemento na espacialidade, desde o uso do ponto perceptivo ao 

ponto geométrico em que concerne, a leitura da obra, denotam as modificações em 

processo inacabado e versátil.  Característico da idéia criativa. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Criação de Izabella Maria Guimarães 
Benvindo,2018 

(4) Criação de Izabella Maria Guimarães 
Benvindo,2018 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Atualmente vivemos em uma sociedade preconceituosa e racista, então com o 

objetivo da pesquisa de trazer pra cultura brasileira um pouco da cultura africana foi 

primordial para se obter uma valorização de ancestralidade. Fizemos releituras de obras 

de artistas importantes e a incrementamos valores da cultura africana a essas obras, 

conhecendo assim a cultura ancestral evidenciando assim a sociedade, a importância de 

conhecer as tradições africanas que fazem parte da cultura brasileira. 

Utilizamos um caderno de artista, onde foi feita um processo de criação das obras 

que por fim iriam ser passadas para a tela definitiva, essas obras relatam sobre a arte 

(5) Criação de Jairan Alves de 

Azevedo,2018 

 

(6) Criação de Jairan 

Alves de Azevedo,2018 

 

(7) Criação de Adegilson 

Carvalho De Sousa, 2018 

 

(8) Criação de Adegilson Carvalho 

De Sousa, 2018 
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africana. Foram desenhadas as princesas africanas, devido a pesquisa feita ´´Conto das 

princesas africanas´´, e por fim a releitura das obras de artistas famosos incrementando a 

arte africana. Percebemos que os índices de permanência da identidade estilística africana 

se configura sobretudo, na pele e na segunda pele simbolizada nos adornos, provenientes 

da condição primeva e estética do existir e pertencimento cultural. 

As contribuições deste projeto extrapolou a fundamentação teórica para uma 

vivencia dos processos de criação tendo as africanidades como tema, bem como as 

simbologias da cultura afro. Transitamos pelo percurso dos métodos tradicionais da 

pintura numa concepção hibrida de cores. Nesse sentido a experiência possibilitou 

conhecimento sobre Arte e o mundo; desenvolveu e reforçou habilidades. Além de tudo, 

aprendizado para a vida, formular um projeto prático que pudesse estruturar e fazer 

acontecer o planejamento e criação, abrir o olhar para novos horizontes e possibilidades 

e aproveitar tudo o que foi ensinado. Essa atividade despertou o pensamento crítico, 

aguçou a percepção artística e, mais uma vez, trabalhamos em grupo, respeitando a 

individualidade dos meus colegas e orientadora. 
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RESUMO: A fauna edáfica é um dos principais bioindicadores da qualidade do solo e do 

ambiente, podendo ser facilmente alterada por mudanças que ocorre nos ecossistemas 

naturais e agrícolas, seja de forma natural (secas, entre outros) ou antrópica (manejo 

inadequado), sendo indicada para avaliação de mudanças no ecossistema. O objetivo 

desse trabalho foi verificar a relação entre os sistemas de forragens e a fauna edáfica no 

sul do Piauí. A pesquisa foi desenvolvida na Fazenda experimental do Colégio Técnico de 

Floriano (PI), situada sob as coordenadas 06º46’01”S e 43º01’21”O. Os sistemas avaliados 

foram capim-Massai (Panicum maximum vs. Massai), capim-Mombaça (Panicum 

maximum vs. Mombaça), capim-Elefante Carajás (Pennisetum glaucum (L.) R. Br. x P. 

purpureum, purpureu schum), capim-Elefante roxo (Pennisetum schum) e cerrado 

nativo, como área de referência. Para captura da fauna foi utilizada armadilhas do tipo 

“Pitfall”, foram distribuídas em forma de transecto e ficaram nos sistemas durante 7 dias. 

Em cada armadilha foram adicionados 200 ml de uma solução conservante de formol a 

4%. Logo após as armadilhas foram retiradas para análise e avaliação das espécies. Os 

componentes principais 1 (CP 1) e 2 (CP 2) responderam 62,03% da variabilidade dos 

dados avaliados. O Componente Principal 1 (CP 1) foi influenciado positivamente pelos 

grupos Blattodea, Diplopoda, Diplura, Diptera, Hymenoptera e Thisanura. O capim 

Elefante Roxo influenciou positivamente o CP 1 e o CP 2 foi influenciado positivamente 

pelo sistema de capim Elefante Carajás e na área de referência. Os diferentes sistemas de 

uso do solo influenciaram a relação entre os diferentes sistemas de manejos e as espécies 

da fauna edáfica no cerrado Piauiense.  

Palavras-chave: Qualidade do solo; bioindicadores; análise de componentes principais.  
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INTRODUÇÃO  

 
A qualidade do solo é uma constância essencial para o aumento da produtividade, 

além de permitir o bom funcionamento de um ecossistema natural ou manejado, 

sustentar a produtividade de plantas e animais, manter ou aumentar a qualidade do ar e 

da água e promover a saúde das plantas, dos animais e dos homens. O uso intenso e de 

forma inadequada do solo pode ocasionar a redução de sua qualidade, trazendo diversas 

consequências ambientais, sociais e econômicas, dessa forma torna-se necessário a 

intensificação de esforços que visem uma gestão de solo equilibrada, garantindo seu uso 

racional, tendo como base o desenvolvimento sustentável, ou seja, com vistas a satisfazer 

as necessidades atuais e das gerações futuras (SOUSA NETO et al., 2013). 

Dessa forma, a fauna do solo é um excelente bioindicador da qualidade do solo e 

do ambiente, pois, a mesma é facilmente influenciada por mudanças que ocorre nos 

ecossistemas naturais e agrícolas, seja de forma natural ou antrópica, sendo recomendada 

para avaliação de transformações no ecossistema (MARTINS et al., 2017). Nesse sentido 

os indicadores microbiológicos estão diretamente interligados com a qualidade do solo e 

são importantes para dimensionar e avaliar perturbações no ecossistema (GUALBERTO, 

2018). 

Diante do exposto, é perceptível que são poucas as informações a respeito da 

fauna epígena em solos no estado do Piauí, principalmente no município de Floriano – PI, 

nesse contexto torna-se necessário a execução de pesquisas que visem contribuir para 

construção de um futuro panorama estadual faunístico do solo. Assim, o presente trabalho 

objetivou-se em verificar a relação entre os diferentes tipos de forragens com a fauna 

edáfica no sul do Piauí. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A mudança do ambiente natural para sistemas de cultivos pode promover 

alteração nos atributos químicos, físicos e biológico do solo (PUERTA et al. 2018). Com 

isso a fauna, em especial, por serem mais sensíveis as ações humanas, evidenciam com 
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maior rapidez no ambiente e, por isso, são consideradas eximias indicadores de qualidade 

do solo (PEIXOTO; SILVA; KRUGER, 2016). 

A alta sensibilidade às alterações ao ambiente é associada à cobertura vegetal que 

pode influenciar diretamente no desequilíbrio de comunidades invertebradas do solo 

com redução de abundância e diversidade, principalmente, pela perturbação do ambiente 

e pelas alterações na quantidade e qualidade da matéria orgânica do solo (BARETTA et 

al., 2014). 

São diversas, as importantes funções na qual a fauna invertebrada está envolvida 

para deixar o solo com a qualidade adequada, dentre elas pode-se destacar: a 

fragmentação de resíduos orgânicos, ciclagem de nutrientes, aeração, mobilização de 

nutrientes e controle de cadeia trófica. Sendo tais funções vitais para o desenvolvimento 

vegetal e, consequentemente, para um equilíbrio ecológico (INNANGI et al., 2018). 

A diversidade biológica que é medida através da variabilidade entre ás espécies 

que ocupam vários nichos ecológicos do ecossistema podem definir os bioindicadores. 

Por exemplo, os que habitam o solo apresentam sensibilidade ás praticas de manejos, aos 

impactos tanto de origem natural quanto de origem antrópica, dessa forma os tornam 

eficientes indicadores de qualidade do solo (CORREIA; ANDRADE, 2008). 

A fauna do solo é caracterizada por organismos que vivem parte ou todo ciclo de 

vida no solo, por sua vez compreende organismos invertebrados, com diâmetro acima de 

2 mm (AQUINO; CORREIA, 2005). Dessa forma, a fauna edáfica é a parte ativa e sensível 

às interferências no meio agrícolas ocasionadas pelo manejo do solo e das culturas. 

Dessa forma, a qualidade do solo pode ser vista como a eficácia que um solo tem 

de conter uma vasta diversidade biológica, de modo que degrade, recicle e imobilize 

compostos, sejam eles orgânicos ou inorgânicos, e assim ocorra a ciclagem dos nutrientes 

presentes no mesmo (GUALBERTO, 2018). 

 
METODOLOGIA 

 
O trabalho foi realizado em uma área do Colégio Agrícola de Floriano (PI), da 

Universidade Federal do Piauí, possui as coordenadas (06°46´01’’ S) e (43°01’21’’ W), em 

Floriano-PI. A coleta da fauna edáfica foi realizada em maio de 2018, no final do período 
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chuvoso. Foram selecionadas quatro sistemas de manejo do solo: capim-Massai (Panicum 

maximum vs. Massai), capim-Mombaça (Panicum maximum vs. Mombaça), capim-

Elefante Carajás (Pennisetum glaucum (L.) R. Br. x P. purpureum, purpureu schum), 

capim-Elefante roxo (Pennisetum schum) e cerrado nativo (área em sucessão 

secundária), considerada como referência pelo seu estado de equilíbrio. 

Na captura dos organismos, foi utilizada armadilhas do tipo “Pitfall”, de acordo 

com metodologia descrita por Moldenke (1994), adaptada por Aquino et al. (2006). Estas 

armadilhas foram constituídas por recipientes plásticos de 15 cm de altura e 10 cm de 

diâmetro, que serão enterradas no solo, com a borda ao nível da superfície. Foram 

instaladas sete armadilhas por sistema de manejo, cada uma representando uma 

repetição. Em cada uma, foram adicionados 200 ml de uma solução conservante de formol 

a 4%, para evitar a deterioração dos insetos. Após sete dias, de instaladas no campo, as 

armadilhas foram retiradas do solo e os indivíduos coletados identificados segundo o 

nível de ordem ou classe (GALLO et al. 1988; DINDAL,1990). A triagem das amostras foi 

realizada manualmente, com a coleta de todos os indivíduos com mais de 10 mm de 

comprimento ou com diâmetro corporal superior a 2 mm, que foram armazenados em 

solução de álcool a 70%. A identificação e a contagem foram efetuadas com auxílio de lupa 

binocular. Os indivíduos foram classificados, conforme a classe e ordem, e separados de 

acordo com o estádio de desenvolvimento em adultos ou imaturos (larvas). A densidade 

da macrofauna edáfica foi obtida a partir da transformação do número de indivíduos, 

encontrados em cada amostra, em número de indivíduos por metro quadrado 

(indivíduos/m2). 

Para chegar aos resultados foi utilizado a Análise de Componentes Principais 

(ACP) ou PCA (Principal Component Analysis), sendo uma técnica de análise multivariada que 

pode ser usada para analisar inter-relações entre um grande número de variáveis e explicar essas 

variáveis em termos de suas dimensões inerentes. O principal objetivo destas técnicas 

é encontrar uma forma de condensar a informação contida em várias variáveis originais 

em um conjunto menor de variáveis estatísticas com uma perda mínima de informação.  

 
 
 



 

              Anais Eletrônicos da Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão, v. 1, n. 1, 2018, ISSN 2674-7553                    

41 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Observando a Figura 1, percebe-se que foram formados dois eixos principais 

representados por CP1 e CP2. Os valores que correspondem ao CP1 e de 37,54% e CP2 e 

de 24,49%, ao somarmos CP1 e CP2 respondem eles respondem 62,03% da variabilidade 

dos dados avaliados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Análise de componentes principais (ACP) entre diferentes sistemas de 

produção de forragens e os principais grupos taxonômicos da fauna edáfica no sul do Piauí 

 
Além disso, pode-se observar que o componente principal 1 (CP1) teve altos 

valores que influenciaram positivamente pelos grupos Blattodea, Diplopoda, Diplura, 

Díptera, Hymenoptera e Thysanura, é o capim que influenciou positivamente no CP1 foi o 

capim elefante roxo, e no componente principal 2 (CP2)  foi influenciando positivamente 

pelos sistemas de capim elefante Carajás e na área de referência (mata nativa), onde se 

destacaram os grupos Pseudoscorpionida, Protura, Coleóptera, Formicidae e Lepidoptera. 

Eles influenciaram positivamente por abranger uma grande quantidade de serapilheira 
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em abundância e uma grande diversidade de bioindicadores que indicam alteradas 

mudanças que ocorrem nesses ecossistemas. 

Os sistemas de capins que influenciaram negativamente foram o capim-massai e 

o capim-mombaça por terem um sistema de manejo diferente, ou seja, no capim-mombaça 

por ser um ambiente quente, acontece o corte total da parte aérea da vegetação, o grupos 

que influenciou negativamente foi orthoptera (ex:grilo), pois esses insetos conseguem 

sobreviver em altas temperaturas,  já no capim-massai por ser uma vegetação menor e 

fechada a temperatura do solo se torna fria, é os grupos que se destacaram foram o 

Collembola , Plecoptera, e Archaeognatha pois esses organimos conseguem sobreviver em 

ambientes frios. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os diferentes sistemas de uso do solo influenciaram a distribuição entre os 

grupos de espécies observadas e os manejos avaliados na área de estudo. Demonstrando 

que a ação antropica proporciona alterações no componente biológico do solo, impacto 

esse que pode ter grandes amplitudes dependendo do manejo adotado. 

Além disso, ressalta-se a importância da fauna edáfica como bioindicadores de 

qualidade do solo, além de sua influência na conservação e preservação desse bem natural 

de grande importância para a vida.   
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RESUMO: Jean Watson, em sua Teoria do Cuidado Humano de 1979, considerada como 

uma das Grandes Teorias da Enfermagem Baseadas no Processo Interativo, afirma que o 

principal enfoque da enfermagem está nos fatores de cuidado. Ela apresenta os quatro 

aspectos do metaparadigma de enfermagem, onde o Ser Humano é uma pessoa valorizada 

em si mesma e para si; Saúde, o estado positivo de bem-estar. Objetivou-se identificar as 

publicações científicas de enfermeiros que utilizaram a teoria do Cuidado Humano, de 

Jean Watson. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, do tipo 

revisão narrativa, utilizando como bases de dados BDTD e Google Acadêmico com recorte 

temporal do ano de 2007 a 2018. Analisou-se 10 trabalhos, dentre eles 03 dissertações, 

04 teses e 03 artigos sendo 08 em português e 02 em inglês, com texto completo. Realizada 

nos meses agosto e setembro de 2018. Os pesquisadores associaram a Teoria com os 

cuidados de enfermagem para: 01 pacientes oncológicos, 01 fomentar o pensamento 

crítico holístico do enfermeiro, 01 crianças com câncer sob assistência paliativa em uma 

casa de apoio, 01 emprego de intervenções espirituais e métodos de aconselhamento 

psicológico, teológico e psicoterápico, 01 RN de alto risco, 01 família na atenção aos idosos 

em cuidados paliativos, 01 sobre experiências e dificuldades vivenciadas pela criança com 

insuficiência renal e da sua família, 01 idosos hospitalizados com ulcera por pressão, 01 

analisar o conceito de espiritualidade, 01 cuidador domiciliar do idoso, 01 família de 

crianças internadas. A teoria de Jean Watson contribui para sistematizar ações de cuidado 

humano e conceitos necessários à prática da Enfermagem, estimulando seu 

desenvolvimento enquanto ciência. Cabe ao profissional da enfermagem proporcionar um 

maior cuidado humanizado, tendo em vista que a teoria sobre o cuidado pode dar 

orientações para quem deseja empregá-los na prática ou na pesquisa. 

Palavras-chave:  Teoria de enfermagem; Cuidados de enfermagem; Publicações científicas 

e técnicas; Pesquisa em enfermagem. 
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INTRODUÇÃO 
 
A partir da questão: “Quais as contribuições da teoria de Jean Watson ao 

pensamento crítico holístico do enfermeiro?”, objetivou-se identificar as publicações 

científicas de enfermeiros que utilizaram a teoria do Cuidado Humano, de Jean Watson. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
Jean Watson, em sua Teoria do Cuidado Humano de 1979, considerada como uma 

das Grandes Teorias da Enfermagem Baseadas no Processo Interativo, afirma que o 

principal enfoque da enfermagem está nos fatores de cuidado. Ela apresenta os quatro 

aspectos do metaparadigma de enfermagem, onde o Ser Humano é uma pessoa valorizada 

em si mesma e para si; Saúde é o estado positivo de bem-estar (TALENTO, 2000). 

Segundo (WILLS,2009) Watson sempre descreveu o ser humano como holístico 

e interativo, o que está explícito em sua descrição como um campo de energia e na 

explicação da saúde e da doença como manifestações do padrão humano. (apud WATSON 

2005). 

METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, do tipo revisão 

narrativa do tipo análise documental (BARDIN,2011), utilizando como bases de dados 

BDTD e Google Acadêmico com recorte temporal do ano de 2007 a 2018. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os pesquisadores associaram a Teoria com os cuidados de enfermagem para: 01 

pacientes oncológicos, 01 fomentar o pensamento crítico holístico do enfermeiro, 01 

crianças com câncer sob assistência paliativa em uma casa de apoio, 01 RN de alto risco, 

01 família na atenção aos idosos em cuidados paliativos, 01 sobre experiências e 

dificuldades vivenciadas pela criança com insuficiência renal e da sua família, 01 idosos 

hospitalizados com ulcera por  
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pressão, 01 analisar o conceito de espiritualidade, 01 cuidador domiciliar do idoso, 01 

família de crianças internadas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A teoria de Jean Watson contribui para sistematizar ações de cuidado humano e 

conceitos necessários à prática da Enfermagem, estimulando seu desenvolvimento 

enquanto ciência. Cabe ao profissional da enfermagem proporcionar um maior cuidado 

humanizado, tendo em vista que a teoria sobre o cuidado pode dar orientações para quem 

deseja empregá-los na prática e/ou na pesquisa. 
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RESUMO: O Georreferenciamento consiste na identificação da localização de 

pessoas/objetos, dos quais podem ser um radar, um GPS e até mesmo um celular. Através 

do georreferenciamento é possível expandir a comunicação buscando ampliar a 

aproximação das pessoas por locais que costumam freqüentar. O presente trabalho teve 

como objetivo desenvolver um protótipo de aplicativo Android que permita realizar o 

registro da posição das colméias de abelhas usando dispositivo móvel através de 

georreferenciamento, integrado com servidor socket, ERP (Enterprise Resource 

Planning) e banco de dados, que irão fornecer dados das colméias e rotas a serem 

seguidas. Para o desenvolvimento do aplicativo utilizou-se a IDE Android Studio que é um 

ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) oficial para o desenvolvimento de 

aplicativos Android e a API do Google maps. Para o armazenamento dos dados utilizou-se 

a ferramenta SQLite. Como resultados iniciais, a partir da utilização do aplicativo é 

possível registrar os pontos, a localização dos apiários no mapa, registrar ocorrência que 

consiste em identificar os locais de enxames localizados em áreas urbanas. Ao finalizar o 

trabalho, pretende-se a ampliação do conhecimento sobre georreferenciamento e 

programação para sistema Android, mudança de atitudes do público alvo quando a 

utilização de softwares aplicativos voltados para a apicultura, aumento de consciência 

sobre a importância da apicultura e georreferenciamento obtidos através de aplicativos 

móveis, melhoria de controle eficiente sobre a localização das colméias de abelhas, 

aumento de lucro devido ao controle eficiente das rotas das colméias de abelhas. 

Palavras-chave: Apicultura; Georreferenciamento; Colmeias; Android. 
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INTRODUÇÃO 

 
O avanço da tecnologia da informação acarreta mudanças na forma de como a 

sociedade se comunicar, e isso dificilmente irá mudar. Pode-se tirar proveito de 

georreferenciamento para expandir a comunicação buscando ampliar a aproximação das 

pessoas por locais que costumam frequentar (TECMUNDO, 2010). 

Com o advento dos dispositivos móveis e com o acesso as informações mais 

confiáveis e seu correto processamento, abre-se um leque de possibilidades que podem 

levar a evolução de diversas aplicações em diferentes áreas do conhecimento, como a área 

de apicultura o foco da presente pesquisa desenvolvida que buscou desenvolver um 

protótipo de aplicativo Android que realize registros da posição das colmeias de abelhas. 

Com o controle eficiente sobre a localização das colmeias de abelhas, o apicultor será 

capaz de mapear cada colmeia do seu apiário ou de novas colmeias localizadas no centro 

urbano ou fora do seu apiário para posteriormente realizar a captura do enxame, com isso, 

pode-se aumentar o seu crescimento, além de criar estratégias para otimizar as rotas, os 

tempos de visita, atendendo com isso cada vez mais colmeias sabendo quais são os locais 

e/ou que geram mais lucro para o apicultor. O presente trabalho se justifica pela sua 

relevância social, abrindo possibilidades para o crescimento da apicultura no estado do 

Piauí. 

Em virtude disso, tem-se como objetivo o desenvolvimento um aplicativo Android 

que permita realizar o registro da posição das colmeias de abelhas usando dispositivo 

móvel através de georreferenciamento. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
Segundo Dilião (2018), o Georreferenciamento consiste na identificação da 

localização de pessoas/objetos, dos quais podem ser um radar, um GPS e até mesmo um 

celular. Uma técnica contemporânea para o georreferenciamento é a utilização do GPS, 

atualmente o rastreamento por GPS é realizado por um sistema que foi desenvolvido pelos 

Estados Unidos, e é composto aproximadamente por 24 satélites que determinam a 

posição de um receptor na superfície terrestre, através dos satélites dispostos sobre a 
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região, com isso, pode-se construir aplicações muito ricas utilizando recursos de 

georreferenciamento. 

A caracterização da paisagem geográfica pode auxiliar no manejo dos apiários e 

na melhoria da qualidade dos produtos apícolas pela implementação de sistemas de 

rastreabilidade e certificação de origem. O uso de imagens de satélites como base 

cartográfica é muito promissora, devido o baixo custo, periodicidade de aquisição e 

fornecimento de informações importantes. O georreferenciamento permite melhorar a 

localização dos apiários e aumentar a produção, pois pode evitar a saturação das áreas 

visitadas pelas abelhas africanizadas (CAMARGO, 2011). 

A possibilidade de determinar diretamente as coordenadas de um local tornou o 

GPS um recurso inestimável para a obtenção de dados para mapeamento, permitindo o 

cálculo de posições desconhecidas na terra, mar e ar, a partir de posições conhecidas 

desses satélites no espaço (CAMARGO, 2011). 

Dentre inúmeras ferramentas para o desenvolvimento sustentável da apicultura, 

o mapeamento das áreas apícolas e a caracterização ambiental e de potencial produtivo 

destas, são a base para um planejamento de gestão qualidade da apicultura (BARROS et 

al., 2008). 

 
METODOLOGIA 

 
Para a realização do projeto do PIBIC, inicialmente foram realizadas reuniões 

para discutir sobre as ferramentas que seriam usadas no desenvolvimento do protótipo, 

após o levantamento de requisitos, realizou-se um estudo sobre cada ferramenta 

utilizada. Em seguida deu-se início a construção do aplicativo. 

Para o desenvolvimento do aplicativo utilizou-se a IDE Android Studio que é um 

ambiente de desenvolvimento integrado oficial para o desenvolvimento de aplicativos 

Android e a API do Google maps, que trata-se de um serviço gratuito, que pode  incorporar 

várias funcionalidades ou aplicação, dependendo da necessidade (RIBAS, 2017). 

Para o armazenamento dos dados foi utilizado a ferramenta SQLite, que é uma 

biblioteca que gerencia os dados direto do seu sistema de arquivos. Baseada em SQL 

(Structured Query Language) que atua como um “mini-SGBD”, capaz de controlar 
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diversos bancos de dados que podem conter diversas tabelas (EQUIPE, 2011). Com o 

objetivo de agilizar e acelerar o processo de desenvolvimento do protótipo, foi utilizado o 

framework Room, que pode ser usado para ler e gravar dados no banco de dados SQLite 

(HOLANDA, 2018). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foi desenvolvido uma aplicação destinada a dispositivos móveis que busca 

contribui com o trabalho dos apicultores na localização e registro dos apiários, trazendo 

maior controle e aumento no lucro da produção. De acordo com Camargo (2011) o 

sucesso na produção de mel depende inicialmente do controle e organização na instalação 

adequada do apiário, uma vez que no Brasil predomina a apicultura fixa, característica de 

pequenos e médios proprietários, na qual as colmeias permanecem no mesmo local 

durante todo o ano, sendo que a localização das colmeias e a escolha do local de 

implantação do apiário é decisiva, pois a produtividade, em parte, dependerá desta 

escolha. 

Utilizando dados de altitude, longitude e latitude a plataforma Android é capaz de 

indicar em um mapa uma determinada localização, podendo inclusive construir rotas a 

serem seguidas. Cada vez mais, os usuários de dispositivos móveis buscam aparelhos com 

recursos mais avançados como Bluetooth, Wireless Fidelity (Wif), câmera e GPS. Ao 

mesmo tempo, o mercado corporativo busca incluir aplicações móveis em seus sistemas 

visando ao lucro que pode decorrer da usabilidade dessas aplicações (LECHETA, 2009). 

A aplicação desenvolvida consta com recursos de cadastro de usuários, registro 

da localização de apiários, registro de ocorrências de colmeias e relatório de ocorrências. 

A figura a seguir apresenta a tela inicial do protótipo. 
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Figura 1 – Tela principal 

 

A Figura 2 apresenta as telas que usuário tem acesso ao utilizar o aplicativo: tela 

do Menu principal representado na letra a), onde é possível interagir com as demais 

ferramentas da aplicação; tela de Login representado na letra b), sendo que para ter 

acesso a aplicação é necessário que o usuário realize o login; tela de Registro de 

localização na letra c), onde o usuário pode cadastrar/excluir a localização das colmeias, 

e traçar a melhor rota entre elas; e a tela de Registrar Ocorrências na letra d), onde o 

usuário informa seus dados e envia uma foto com a localização de uma colmeia, para 

futura remoção. 

 

    a)  b)  
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                                    c)  d)  

Figura 2 - a) Menu; b) Tela de Login 

c) Tela de registro de localização; d) Tela de Registro de Ocorrência 

 

As Telas de Relatório de Ocorrências representadas na Figura 3, possui uma lista 

com todas as ocorrências pendentes e ocorrências finalizadas, para maior controle das 

ocorrências registradas. 

 

  

Figura 3 – Telas de Relatório de Ocorrências 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
   A partir da utilização do aplicativo é possível registrar os pontos, a localização 

das colmeias no mapa, registrar ocorrência que consiste em identificar os locais de 

enxames localizados em áreas urbanas. 
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Com finalização do presente trabalho, buscou-se alcançar a ampliação do 

conhecimento sobre georreferenciamento e programação Android, mudança de atitudes 

do público alvo quando a utilização do aplicativo, aumento de consciência sobre a 

importância da apicultura e georreferenciamento, melhoria de controle eficiente sobre a 

localização das colméias de abelhas e aumento de lucro devido ao controle eficiente das 

rotas. 
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RESUMO: Esse trabalho teve por objetivo desenvolver uma prática educativa, 

complementar as atividades teóricas realizadas em sala de aula, valorizando o aprender 

pelo fazer, bem como multiplicar esses conhecimentos às comunidades circunvizinhas do 

município de Floriano por meio de um dia de campo na Fazenda experimental do Colégio 

Técnico de Floriano - CTF. Essa prática se constituiu de uma estratégia pedagógica, 

específica para os alunos do Curso Técnico em Agropecuária do CTF, denominada de 

circuito produtivo, cujo princípio é aprofundar os conhecimentos científicos 

desenvolvidos na sala de aula por meio de atividades práticas na fazenda experimental do 

CTF. As atividades foram desenvolvidas nos setores de Apicultura, com práticas de 

manejo inerente a criação de abelhas, assim como o processamento do mel, e no setor de 

agroindústria, constituído por três laboratórios de processamento de produtos de origem 

animal e vegetal, assim denominados: Agroindústria de Laticínios, Agroindústria de carne 

e Agroindústria de vegetais. Os resultados das ações desse trabalho possibilitou aos 

alunos, conhecimentos básicos e técnicos sobre as áreas de apicultura e agroindústria, 

com vistas a melhoria na produtividade, promovendo cada vez mais produções crescentes 

e adequadas. O Trabalho não concluiu a fase de referente a realização do dia de campo 

com as comunidades circunvizinhas do município de Floriano, Piauí, conforme planejado. 

Palavras-chave: Agroindústria; Apicultura; Prática Educativa. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Ao estabelecermos que o conhecimento é uma das formas de intervenção no 

mundo, acreditamos que o ato de ensinar/aprender é em si uma ação transformadora, ato 

este que recupera o sentido de possibilitar aos participantes do processo educativo “dizer 

a sua própria palavra”, desenvolver a criticidade (busca das essências) em contraposição 
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à dominação e aos processos de alienação apresentados pelos vários meios e ambientes 

formativos (Kramer & Schamuel, 2007). 

Segundo Franco (2015) as práticas pedagógicas operam a partir do diálogo 

fecundo, crítico e reflexivo, que se estabelece entre os múltiplos sujeitos, entre 

intencionalidades e ações. Reafirma que Reafirma-se que os princípios fundadores da 

pesquisa-ação pedagógica podem auxiliar na ressignificação de práticas escolares. 

Diante disso, esse estudo teve por objetivo desenvolver uma prática educativa, 

complementar as atividades teóricas realizadas em sala de aula, valorizando o aprender 

pelo fazer, bem como multiplicar esses conhecimentos às comunidades circunvizinhas do 

município de Floriano por meio de um dia de campo na Fazenda experimental do Colégio 

Técnico de Floriano - CTF. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
O Colégio Técnico de Floriano (CTF) está situado no Estado do Piauí, município 

de Floriano localizado no território dos Tabuleiros dos Rios Piauí e Itaueira. 

A implantação do CTF em Floriano surgiu à necessidade de atender, 

principalmente a comunidade estudantil no sentido de formar técnicos em agropecuária 

para o exercício profissional a fim de atuarem em suas comunidades de origem, bem como 

prepará-los para o exercício da cidadania e, proporcionar-lhes a perfeita compreensão de 

fundamentos científicos e tecnológicos a serem aplicados em prol do desenvolvimento da 

região. 

Para realização das atividades práticas do Curso Técnico em Agropecuária, o CTF 

dispõe de uma Fazenda Experimental com área total de 153ha, localizada a 

aproximadamente 08 km do prédio sede. Essa fazenda é dividida em três setores, assim 

especificados: Setor de Fitotecnia - onde são desenvolvidas as atividades relacionadas à 

produção vegetal (Fruticultura, Grandes Culturas e Olericultura); Setor de Zootecnia, com 

áreas destinadas as práticas de Produção Animal, tais como Inseminação Artificial, 

Hipofisação de Tambaquis e Reversão sexual de Tilápias, e Setor de Agroindústria, onde 

estão localizados os laboratórios de processamento de produtos de origem animal e 
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vegetal (Agroindustria de Laticínios, Agroindústria de carne, Agroindústria de vegetais e 

Casa do Mel). 

Fetter e Muller (2007) afirmam que o ambiente escolar pode ser espaço de 

formação de atitudes e saberes com vistas à criação e consolidação de uma sociedade mais 

comprometida com a gestão ambiental. Neste sentido, A educação é ideológica, mas 

dialogante, pois só assim pode se estabelecer a verdadeira comunicação da aprendizagem 

entre seres constituídos de almas, desejos e sentimentos (Freire, 1996). 

Nesse contexto, o presente trabalho constituiu-se de uma estratégia pedagógica 

visando Interagir o conhecimento e a informação adquirida em sala de aula com a 

realidade de sua área de atuação, no âmbito da instituição de ensino, no sentido de 

valorizar o aprender pelo fazer, assim como difundir essa prática vivenciada com 

produtores rurais de comunidades circunvizinhas do município de Floriano Piauí.     

 
METODOLOGIA 

 
A estratégia pedagógica, Circuito Produtivo, constituiu-se de atividades 

específicas e complementares às aulas teóricas do Curso Técnico em Agropecuária. Essa 

prática foi desenvolvida com os alunos desse curso, na Fazenda Experimental do CTF, às 

terças e quintas-feiras, no turno da tarde, no período de março a dezembro de 2018. Para 

execução das atividades, os alunos foram divididos em grupos, distribuídos nos diferentes 

setores da fazenda, conforme descrito no quadro 1.   
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Quadro 1 - Setores Produtivos da Fazenda Experimental do CTF como local das atividades 

desenvolvidas por grupos de alunos - ano 2018  

 

AGR – Agroindústria; FRUT – Fruticultura; API – Apicultura; GRC – Grandes Culturas AVI – Avicultura; OLER 

– Olericultura; BOV – Bovinocultura; CAP – Caprinovinocultura; PISC – Piscicultura; SUI – Suinocultura  

 

Ao longo do período, os alunos foram designados a desenvolver as práticas de 

manejo inerentes à aos respectivos setores produtivos. Como forma de difundir os 

conhecimentos técnicos adquiridos nessa vivência prática, cada grupo de alunos 

selecionou dois setores produtivos, tendo como produto dessa difusão apresentações de 

trabalhos na jornada cientifica promovida pelo CTF, assim como a realização de dias de 

campo nas comunidades circunvizinhas do município de Floriano, Piauí. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Como resultados, foram realizadas atividades nas áreas de Apicultura e de 

Agroindústria, por meio do processamento do mel, de carnes, laticínios e produtos 

vegetais (Figuras 1, 2 e 3). Embora com dificuldades, foram produzidos diferentes tipos 

de queijos, defumados, iogurtes, manteiga, processamento mínimo de hortaliças e, 

captura de enxames de abelhas para posterior processamento desse mel. Vale ressaltar 

que os Produtos oriundos desse setor, assim como dos demais setores produtivos da 

fazenda, são encaminhados prioritariamente para abastecimento do restaurante da 

Universidade Federal do Piauí – UFPI, Campus Amilcar Ferreira Sobral- CAFS. 
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Observou-se que, para melhor desenvolver as atividades o setor requer de 

ampliação da estrutura física para a permanência de alunos, bem como reparos e 

interligações de equipamentos.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Tomando como referência o acompanhamento dos grupos na execução das 

atividades, pode-se perceber que a experiência contribuiu para melhorar a participação 

dos alunos nas atividades produtivas relacionadas à área profissional do curso, nos 

aspectos qualitativos assiduidade / pontualidade, e convivência com os colegas, 

professores e servidores da escola. 

Diante da não conclusão da divulgação dessa prática educativa às comunidades 

circunvizinhas do município de Floriano, como proposto em seus objetivos, sugere-se a 

continuidade desse trabalho no a partir do próximo ano. 
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RESUMO: A ansiedade pode ser caracterizada como uma sensação desagradável, 

inquietação interna, preocupação exagerada com o futuro, acompanhada de sensações 

corporais como tontura, secura de boca, sensação de vazio no estômago, aperto no peito, 

batimentos cardíacos acelerados, suores calafrios, tremores, formigamentos, cãibras, 

urgência para urinar, dentre outras. A ansiedade patológica ocorre quando essa emoção 

passa a ser disfuncional, ou seja, a trazer prejuízos sociofuncionais e/ou sofrimento 

importante para o indivíduo (BERNIK; CORREGIARI; STELLA et al., 2014). O estudo teve 

como objetivo analisar o perfil dos adolescentes-jovens em saúde mental identificando 

características sugestivas a ansiedade. De caráter quantitativo-descritivo, trata-se de um 

recorte do projeto de iniciação científica referente aos principais dilemas em saúde 

mental que envolve os adolescentes/jovens do CTF/UFPI. Compreendeu o período da 

coleta no mês de setembro de 2018, por amostragem não probabilística do tipo 

intencional, inicialmente a amostra seria de 60, mas participaram 55 (91,7%) estudantes 

do 2º e 4º módulo do Curso Técnico de Enfermagem, foi aplicado questionário 

semiestruturado e a Escala de EADS do tipo Likert (0-3) composto de 21 itens onde 7 

deste avalia a ansiedade. Os resultados parciais: Quanto à caracterização, faixa etária 

entre 17 e 29 anos, prevalecendo 18 anos (25,5%), predominância do sexo feminino 42 

(76,4%). Em relação a Escala, os participantes responderam em sua maioria com a 

seguinte classificação - a mim algumas vezes: “Senti minha boca seca” com 21(38,1%); 

“Preocupei-me com situações em que podia entrar em pânico e fazer figura de ridícula” 

19 (34,5%); “Senti-me quase entrar em pânico” 16 (29,0%); “Senti alterações no meu 

coração sem fazer exercício físico” 15 (27,2%); os dois itens com 10 (18,1%) “Senti 

dificuldades de respirar”; “Senti-me assustado sem ter tido uma boa razão para isso”. Já o 
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item “Senti tremores (por ex., nas mãos) – aplicou-se a mim muitas vezes com 10 (18,1%). 

Conclusão: Em andamento. 

Palavras-chave: Saúde mental; Adolescentes; Jovens; Ansiedade. 

 
INTRODUÇÃO  

 
A ansiedade pode ser caracterizada como uma sensação desagradável, 

inquietação interna, preocupação exagerada com o futuro, acompanhada de sensações 

corporais como tontura, secura de boca, sensação de vazio no estômago, aperto no peito, 

batimentos cardíacos acelerados, suores calafrios, tremores, formigamentos, cãibras, 

urgência para urinar, dentre outras. A ansiedade patológica ocorre quando essa emoção 

passa a ser disfuncional, ou seja, a trazer prejuízos sóciofuncionais e/ou sofrimento 

importante para o indivíduo (BERNIK; CORREGIARI; STELLA et al., 2014). Com o objetivo 

de analisar o perfil de adolescente/jovens em saúde mental identificando características 

sugestivas a ansiedade. Estudos nessa área são importantes para promoção a saúde 

mental e qualidade de vida dos estudantes, além de apontar diagnósticos precocemente. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
A ansiedade é um fenômeno multifacetado, emocional e físico que se manifesta 

de forma diferente em todas as pessoas e é comumente expresso através de preocupação, 

medo ou estresse (STEINER et al., 2016). 

Estudos revelaram que a ansiedade tem aumentado consideravelmente na 

população humana, principalmente no grupo dos estudantes universitários, 

essencialmente devido às profundas transformações ocorridas a nível económico, social 

e cultural (ALMONDES; ARAÚJO, 2003). 

As perturbações de ansiedade manifestam-se por excesso de medo e ansiedade 

associadas a perturbações do comportamento. Podendo ser definido o medo como 

resposta emocional a uma ameaça, seja ela real ou percebida, por outro lado, a ansiedade 

é antecipar uma ameaça futura, existindo tensão muscular, estado de vigilância (em 

preparação para o perigo futuro) e comportamentos de esquiva ou apreensão. A diferença 

entre as perturbações de ansiedade e o medo ou ansiedade adaptativa é o facto de estas 
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serem excessivas e prolongarem-se além de períodos apropriados para o 

desenvolvimento (APA, 2014). 

 
METODOLOGIA 

 
De caráter quantitativo-descritivo, trata-se de um recorte do projeto de iniciação 

científica referente aos principais dilemas em saúde mental que envolve os 

adolescentes/jovens do CTF/UFPI. Compreendeu o período da coleta no mês de setembro 

de 2018, por amostragem não probabilística do tipo intencional, inicialmente a amostra 

seria de 60, mas participaram 55 (91,7%) estudantes do 2º e 4º módulo do Curso Técnico 

de Enfermagem, foi aplicado questionário semiestruturado e a Escala de EADS do tipo 

Likert (0-3) é composto de 21 itens onde 7 deste avalia a ansiedade. 

Torres (2017, p.1) A pesquisa quantitativa é aquela em que se coletam e analisam 

dados quantitativos sobre variáveis. Dessa forma, este tipo de pesquisa é capaz de 

identificar natureza profunda das realidades, seu sistema de relações, sua estrutura 

dinâmica. Neste tipo de projeto, é interessante incluir os estudos de prática baseados em 

evidências, o que ajuda a comprovar a eficiência e a eficácia das intervenções seguras da 

Enfermagem. 

Para muitos destes estudos, é necessário utilizar as ferramentas da pesquisa 

quantitativa, tal como para a avaliação da qualidade do cuidado, da satisfação dos serviços, 

dos programas de saúde, entre outros. Daí a importância de conhecer essa área de 

pesquisa, complementá-la com a pesquisa qualitativa e alcançar estudos mistos centrados 

no cuidado com os seres humanos e seu entorno. 

A escala de Ansiedade, Depressão e Stresse (EADS) é a versão portuguesa do 

Depression Anxiety Stress Scale, de Lovibond e Lovibond (1995) adaptada por Pais 

Ribeiro, Honrado e Leal (2004). Tem por objetivo discriminar a totalidade dos sintomas 

de ansiedade, stress e depressão. Composto de 21 itens onde 7 deste avalia a depressão. 

A escala foi aplicada em sessões individuais, assegurando-se o seu preenchimento 

individual e garantindo a total confidencialidade e anonimato. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Quanto à caracterização, faixa etária entre 17 e 29 anos, prevalecendo 18 anos 

(25,5%), predominância do sexo feminino 42 (76,4%). Em relação a Escala, os 

participantes responderam em sua maioria com a seguinte classificação - a mim algumas 

vezes: “Senti minha boca seca” com 21(38,1%); “Preocupei-me com situações em que 

podia entrar em pânico e fazer figura de ridícula” 19 (34,5%); “Senti-me quase entrar em 

pânico” 16 (29,0%); “Senti alterações no meu coração sem fazer exercício físico” 15 

(27,2%); os dois itens com 10 (18,1%) “Senti dificuldades de respirar”; “Senti-me 

assustado sem ter tido uma boa razão para isso”. Já o item “Senti tremores (por ex., nas 

mãos) – aplicou-se a mim muitas vezes com 10 (18,1%). A Incapacidade de gestão 

emocional da ansiedade pode atingir níveis patológicos e levar estudantes com boa 

capacidade cognitiva a obterem resultados académicos abaixo do seu potencial de 

realização e isso desencadear problemas psicológicos. Por exemplo, um estudante com 

uma média alta de entrada no ensino superior, que desenvolveu expectativas elevadas 

sobre o ensino, perante os primeiros insucessos poderá não ser capaz de gerir a situação, 

e o facto de comprometer a autoestima e o autoconceito pode despoletar elevados níveis 

de ansiedade, que por sua vez comprometem ainda mais o sucesso académico (COSTA; 

MENDES; VIEIRA et al., 2018). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Neste universo jovem se considera relevante, afirmações que remetem a 

sintomatologia relacionada a ansiedade tais como: frequência cardíaca aumentada sem 

estímulo, dificuldade respiratória, medo e tremores.  
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AVALIAÇÃO DA DEPRESSÃO EM ESTUDANTES DO COLÉGIO TÉCNICO DE 
FLORIANO-PI 
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Girlene Ribeiro da Costa (CTF/UFPI) 
Jaira dos Santos Silva (CTF/UFPI)  

 
RESUMO: Nos últimos anos a depressão vem sido reconhecida como um dos problemas 

que mais causam sofrimento às pessoas. De forma geral, essa enfermidade consiste em 

um transtorno mental universal, cuja principal perturbação é a alteração do humor ou do 

afeto, valendo ressaltar que a alteração do humor repercute de forma global na atividade 

da pessoa afetada (CAMARGO; SOUSA; OLIEIRA, 2014). O estudo teve como objetivo 

analisar o perfil dos adolescentes-jovens em saúde mental identificando características 

sugestivas a depressão. De caráter quantitativo-descritivo, trata-se de um recorte do 

projeto de iniciação científica referente aos principais dilemas em saúde mental que 

envolve os adolescentes/jovens do CTF/UFPI. Compreendeu o período da coleta no mês 

de setembro de 2018, por amostragem não probabilística do tipo intencional, inicialmente 

a amostra seria de 60, mas participaram 55 (91,7%) estudantes do 2º e 4º módulo do 

Curso Técnico de Enfermagem, foi aplicado questionário semiestruturado e a Escala de 

EADS do tipo Likert (0-3) composto de 21 itens onde 7 deste avalia a depressão. Os 

resultados parciais: Quanto à caracterização, faixa etária entre 17 e 29 anos, prevalecendo 

18 anos (25,5%), houve significativa predominância do sexo feminino 42 (76,4%). Em 

relação a Escala, os participantes responderam em sua maioria com a seguinte 

classificação - a mim algumas vezes: “tive dificuldade de tomar iniciativa para fazer coisas” 

22 (40,0%), 21 (38,2%) “não consegui sentir nenhum sentimento positivo”; 18 (32,7%) 

“senti-me desanimado e melancólico”; 17 (30,9%) “Senti que não tinha muito valor como 

pessoa”; 15 (27,3%) “Não fui capaz de ter entusiasmo por nada”;13 (23,6%) “Senti que 

não tinha nada a esperar do futuro”; 12 (21,8%) “Senti que a vida não tinha sentido”. 

Conclusão: Em andamento.     

Palavras-chave: Saúde mental; Adolescentes; Jovens; Depressão. 
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INTRODUÇÃO 

 
A adolescência é uma fase de profundas transformações de amplo aspecto sejam: 

psicológicos, biológicos, sociológicos, culturais, afetivos e sexuais permitindo 

modificações de forma decisiva na vida dos adolescentes, pois esta fase da vida inicia-se 

com a puberdade onde a mesma pode modificar o corpo deste ser e muitas vezes também 

as relações interpessoais e íntimas. Quanto à faixa etária que caracteriza este período, ela 

diferencia-se conforme a instância que a define. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), da Lei 8.069 de 13 de Julho de 1990, considera-se no Art. 2º criança, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa até 12 anos de idade incompleto e adolescente aquela entre 12 e 18 

anos de idade. O Ministério da Saúde (MS), 2012, em consonância com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) circunscreve à adolescência a segunda década de vida, isto é de 

10 a 19 anos (BRASIL, 2011). 

As áreas de maiores dificuldades na adolescência incluem as oscilações de humor, 

o engajamento em comportamentos de risco e os conflitos intensos nas relações 

familiares (CICCHETTI; ROGOSH, 2002). Trata-se de um recorte do projeto de iniciação 

científica referente aos principais dilemas em saúde mental que envolve os adolescentes-

jovens do CTF/UFPI, nesse caso objetivou-se analisar o perfil dos adolescentes/jovens em 

saúde mental identificando características sugestivas a depressão. Ao aprofundar essa 

temática tornou-se os estudos relevantes, pois, subsidiaram ações de prevenção, 

promoção a saúde mental e qualidade de vida dos estudantes, além de apontar 

diagnósticos precocemente. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
Nos últimos anos a depressão vem sido reconhecida como um dos problemas que 

mais causam sofrimento às pessoas. De forma geral, essa enfermidade consiste em um 

transtorno mental universal, cuja principal perturbação é a alteração do humor ou do 

afeto, valendo ressaltar que a alteração do humor repercute de forma global na atividade 

da pessoa afetada (CAMARGO; SOUSA; OLIVEIRA, 2014). 
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A depressão tem sido considerada um grave problema de saúde mental, pois, 

prejudica o indivíduo em sua qualidade de vida física, ocasionando sintomas de caráter 

emocional e alterações psicomotoras, vegetativas e cognitivas, afetando a vida 

profissional, familiar, acadêmica e social (COUTINHO, 2013). 

A doença ainda está rodeada de muito preconceito o que a torna de difícil 

aceitação, esses fatores contribuem para o fato de que acadêmicos que possuem esse 

transtorno mental passam a ser raramente diagnosticados e/ou tratados, despertando 

para a necessidade que os estudantes encontrem dentro de suas universidades locais que 

ofertam apoio psicológico a fim de prevenir os agravos mentais (OLIVEIRA, 2013).  

 
METODOLOGIA 

 
Este estudo é de caráter quantitativo-descritivo, segundo Torres (2017, p.1), a 

pesquisa quantitativa “é aquela em que se coletam e analisam dados quantitativos sobre 

variáveis. Dessa forma, este tipo de pesquisa é capaz de identificar natureza profunda das 

realidades, seu sistema de relações, sua estrutura dinâmica”. Segundo o autor, neste tipo 

de projeto, é interessante incluir os estudos de prática baseados em evidências, o que 

ajuda a comprovar a eficiência e a eficácia das intervenções seguras da Enfermagem. 

Compreendeu o período da coleta no mês de setembro de 2018, por amostragem 

não probabilística do tipo intencional, inicialmente a amostra seria de 60, mas 

participaram 55 (91,7%) estudantes do 2º e 4º módulo do Curso Técnico de Enfermagem, 

foi aplicado questionário semiestruturado e a Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse 

(EADS) do tipo Likert (0-3) composta por 21 itens onde 7 destes avalia a depressão. A 

escala EADS é a versão portuguesa do Depression Anxiety Stress Scale, de Lovibond e 

Lovibond (1995) adaptada por Pais-Ribeiro, Honrado e Leal (2004). Tem por objetivo 

discriminar a totalidade dos sintomas de ansiedade, estresse e depressão. A escala foi 

aplicada em sessões individuais, assegurando-se o seu preenchimento individual e 

garantindo a total confidencialidade e anonimato. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados parciais: Quanto à caracterização, faixa etária entre 17 e 29 anos, 

prevalecendo 18 anos (25,5%), houve significativa predominância do sexo feminino 42 

(76,4%). Em relação a Escala, os participantes responderam em sua maioria com a 

seguinte classificação - a mim algumas vezes: “tive dificuldade de tomar iniciativa para 

fazer coisas” 22 (40,0%), 21 (38,2%) “não consegui sentir nenhum sentimento positivo”; 

18 (32,7%) “senti-me desanimado e melancólico”; 17 (30,9%) “Senti que não tinha muito 

valor como pessoa”; 15 (27,3%) “Não fui capaz de ter entusiasmo por nada”;13 (23,6%) 

“Senti que não tinha nada a esperar do futuro”; 12 (21,8%) “Senti que a vida não tinha 

sentido”.  É certo que os dados revelam a necessidade de que seja ofertado formas de 

atendimento psicossocial aos alunos, tanto no que se refere a terapêutica quanto a 

prevenção da depressão, bem como de outras doenças mentais. Sendo, portanto, 

desenvolvido ações de prevenção precoce a estes grupos de risco, buscando identificar as 

suas dificuldades. 

Segundo os resultados da pesquisa “Depressão em estudantes de cursos da área 

da saúde de uma universidade do Mato Grosso” Mesquita et al. (2016) cita que a 

necessidade de que seja ofertado formas de atendimento psicossocial aos alunos, tanto no 

que se refere a terapêutica quanto a prevenção da depressão, bem como de outras 

doenças mentais. Sendo, portanto, desenvolvido ações de prevenção precoce a estes 

grupos de risco, buscando identificaras dificuldades experimentadas pelos acadêmicos ao 

longo de cada etapa do curso, auxiliando-os através de estratégias de enfrentamento e 

prevenção, por meio de projetos contínuos de psicoeducação que sensibilizem os 

acadêmicos para os riscos que transtornos psíquicos e disfunções profissionais podem 

trazer para o seu bem-estar, de seus familiares e pacientes. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O público alvo do projeto mostrou apresentar vulnerabilidade a doença mentais 

por constantemente passar por eventos estressores, como a pressão exercida por 

familiares e professores, apresentação de trabalhos, realização de provas, falta de lazer, 

privação do sono, expectativas em relação ao futuro, tendo maior chance de 
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desenvolverem transtornos. Percebe-se que mesmo não sendo a maioria dos jovens 

pesquisados, existe um quantitativo significante de jovens sem perspectivas para o futuro, 

sem sentido na vida e que não se valorizam como pessoa. Nesse sentido busca-se como 

segunda parte do projeto, integrar os jovens através de rodas de conversa para estimular 

o protagonismo juvenil. Com isso, evidencia-se a importância de desenvolver estratégias 

de orientações e diagnóstico precoce para a depressão com a finalidade de promover o 

equilíbrio psicoemocional e uma melhora na qualidade de vida. 
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RESUMO: O estudo tem como objetivo caracterizar as salas de vacina situadas nas 

unidades de saúde do município de Floriano-PI. Durante o desenvolvimento do trabalho 

foram feitas revisões bibliográficas e a elaboração de um instrumento de coleta dos dados 

que colocam em ênfase as condições adequada s de funcionamento e que seguem as 

normativas dadas pelo Ministério da Saúde – MS. O preenchimento do formulário 

possibilita elaborar um quadro geral da situação das salas de vacina do município e 

contém informações sobre a planta física, equipamentos, o funcionamento e os recursos 

humanos disponíveis. Os aspectos operacionais em sala de vacinas merecem uma atenção 

especial, pois tratam de medidas essenciais para a aplicação de um imunobiológico dentro 

dos padrões recomendados pelo MS. Para que a vacina atue de maneira eficiente no 

organismo faz-se necessário a manipulação segura antes e durante sua administração. 

Além disso, para garantir a qualidade é importante a observação de fatores como 

temperatura, acondicionamento e iluminação. As ações devem ser desenvolvidas por uma 

equipe de enfermagem treinada para o manuseio, conservação e administração dos 

imunobiológicos. Portanto, a enfermagem exerce papel fundamental na imunização, pois 

monitora todos os aspectos operacionais na sala de vacina.  

Palavras-chave: sala de vacina; funcionamento; instrumento; imunobiológico. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A imunização é uma atividade preferencial, eficaz e hábil da Atenção Primária à 

Saúde. Desde de 1973 com a criação do programa nacional de imunização - PNI, o Brasil 

vem-se transformando com a implantação dos serviços de prevenção à saúde. O PNI tem 

por finalidade ajudar a população por meio da ações de normatização, supervisão e 

criação de estratégias que auxiliam o acesso a imunização. Mediante estes requisitos a 

avaliação da qualidade, estrutura e do funcionamento das salas de vacina é uma tarefa 
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indispensável no sentido de verificar os elementos essenciais para o desenvolvimento do 

trabalho, e um meio de averiguar se os serviços cedidos pelos profissionais responsáveis 

e pela sala de vacina atendem as orientações do PNI.  

 O presente estudo teve como objetivo caracterizar as salas de vacina situadas nas 

unidades de saúde do município de Floriano-PI. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
Segundo Oliveira VC, Gallardo PS (2013): 

O perfil da morbimortalidade do Brasil apresentou mudança marcante nas 

últimas décadas, principalmente em relação às doenças infecciosas e 

parasitárias, decorrente de medidas de controle, dentre elas a vacinação que 

ocupa lugar de destaque entre os instrumentos de política de saúde pública no 

Brasil.  

 
O êxito do Programa Nacional de Imunização (PNI) está relacionado à segurança 

e eficácia dos imunobiológicos, bem como o cumprimento das recomendações específicas 

de conservação, manipulação, administração, acompanhamento pós-vacinal, dentre 

outras, pela equipe de enfermagem. (ARANDA e MORAES, 2006) 

O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui-se por ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. É objetivo 

do SUS a assistência às pessoas por intermédio da integração das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. (MANUAL DE REDE DE FRIO DO PROGRAMA NACIONAL DE 

IMUNIZAÇÕES, 2017). 

A reorganização da Atenção Básica dos municípios brasileiros através da 

Estratégia Saúde da Família também tem contribuído para o avanço do Programa 

Nacional de Imunização, pois suas práticas de promoção da saúde e prevenção de agravos 

direcionadas às famílias e comunidade têm contribuído para aumento das coberturas 

vacinais e redução da mortalidade infantil por causas evitáveis. (ELISÁRIO RN, SIMAN AG, 

MOREIRA TR, CARVALHO CA, AMARO MOF, 2015) 
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METODOLOGIA 
 

 Durante o desenvolvimento do trabalho foram feitas revisões bibliográficas e a 

elaboração de um instrumento de coleta dos dados que colocam em ênfase as condições 

adequadas de funcionamento e que seguem as normativas dadas pelo Ministério da Saúde 

– MS. O preenchimento do formulário possibilita elaborar um quadro geral da situação 

das salas de vacina do município e contém informações sobre a planta física, 

equipamentos, o funcionamento e os recursos humanos disponíveis. 

Os aspectos operacionais em sala de vacinas merecem uma atenção especial, pois 

tratam de medidas essenciais para a aplicação de um imunobiológico dentro dos padrões 

recomendados pelo MS. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 O espaço físico da sala de vacina deve proporcionar uma atenção acolhedora e 

humana tanto para os profissionais quanto para os usuários do serviço. A luminosidade, 

a temperatura, o acondicionamento e os ruídos são fatores importantes. O material de 

revestimento das paredes e pisos deve ser lavável e de superfície lisa e estrutura física 

com área mínima de 9,00 m2. (Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação 2014). 

As ações devem ser desenvolvidas por uma equipe de enfermagem treinada para 

o manuseio, conservação e administração dos imunobiológicos. Portanto, a enfermagem 

exerce papel fundamental na imunização, pois monitora todos os aspectos operacionais 

na sala de vacina. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Essa caracterização é um elemento muito importante no delineamento das ações 

da equipe de enfermagem na sala de vacina, pois o espaço físico, o horário de atendimento, 

os recursos humanos e materiais são elementos importantes que podem estar sendo fator 

facilitador ou limitante para a prática da enfermagem neste setor. 
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CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
GERADOS NO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO-PI  

 
Ana Vitória Santos Marques (CTF/UFPI) 
Nívea Gomes Oliveira do Nascimento (CTF/UFPI) 
 

RESUMO: A composição gravimétrica dos resíduos sólidos é um estudo de suma 

importância para avaliar os fatores que determinam a origem e formação desses resíduos. 

O foco desse estudo é a caracterização e a quantificação dos resíduos sólidos gerados no 

Colégio Técnico de Floriano (CTF), no estado do Piauí. O principal objetivo é a 

apresentação a comunidade escolar sobre necessidade de gerir adequadamente e reduzir 

o consumo de resíduos poluidores e de difícil decomposição. Visando a implantação de 

um plano de gerenciamento para a escola. Objetiva-se também caracterizar os resíduos 

sólidos, como também calcular sua composição gravimétrica. Para determinar a 

composição gravimétrica foram selecionados os setores que produzem lixo diariamente. 

O método utilizado para a análise das amostras consistiu em coletar os sacos de resíduos 

e acondicionar em um ambiente reservado. Os sacos foram etiquetados e pesados antes 

de serem rompidos. Foi realizado um diagnóstico constituído do preenchimento de um 

formulário e observações, registro de imagens do tipo material e situação que foi 

encontrado. Esse procedimento foi essencial para identificar e quantificar a localização e 

quantidade de resíduo sólido que é produzido aproximadamente por dia. Os resultados 

parciais alcançados pelo desenvolvimento do trabalho apontam uma quantidade 

considerável de resíduos gerados no ambiente escolar refletindo a necessidade de 

investimentos da Instituição no processo de Educação Ambiental e a necessidade de se 

pensar em um plano gesto para os RSU, visando o comprometimento da comunidade 

escolar no consumo e descarte adequado e visando uma destinação adequada além da 

separação dos materiais. Paralelamente, desenvolver-se-ão ações de educação ambiental, 

cujos resultados pretendidos são promover uma reflexão socioambiental a respeito do 

lixo gerado no CTF e propiciar a sensibilização da comunidade escolar para a importância 

da separação e destinação adequada dos resíduos. 
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Palavras-chave: Educação ambiental; resíduos sólidos urbanos; gravimetria; Colégio 

Técnico de Floriano. 

 

INTRODUÇÃO  
 

A problemática ambiental em relação a geração de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) constitui um sério desafio a ser enfrentado nos dias atuais, a falta de mestria sobre 

alternativas para o destino final dos resíduos gera um prejuízo à população e um 

“transtorno” ao meio ambiente, considerando que o crescimento populacional e o 

aumento do grau de urbanização não têm sido acompanhados com as medidas 

necessárias para dar um destino adequado ao RSU produzido. E com o aumento da 

população e o processo de industrialização, segundo Fandini e Fandini (2001), vem 

gerando um aumento desenfreado desses RSU e que vem causando prejuízos ao meio 

ambiente. 

Devido a sustentabilidade ambiental, e com a criação da Política Nacional de 

Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que foi promulgada 

em 2 de agosto de 2010 sob a Lei nº 12.305, exigiu da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, foram criadas medidas de planejamento em relação a geração dos resíduos 

sólidos e preservação do meio ambiente. 

A composição gravimétrica dos resíduos sólidos é um estudo de suma 

importância para avaliar os fatores que determinam a origem e formação desses resíduos. 

A gravimetria pode fornecer dados quantitativo de resíduos que podem ser reciclados, de 

modo a verificar a viabilidade econômica do processo. Esses estudos contribuem, ainda, 

para o monitoramento ambiental, na compreensão do processo de decomposição dos 

resíduos e na estimativa de vida útil da área. 

O Colégio Técnico de Floriano (CTF), é uma instituição de Educação Básica, 

Técnica e Tecnológica, uma das três escolas vinculada a Universidade Federal do Piauí 

(UFPI). A escola possui alunos de diversas classes econômicas e culturais, pois é uma 

unidade federal que possui um processo seletivo sem nenhum ônus para os aprovados. 

Pode-se, então, considerá-la como uma “pequena cidade”, que torna-se essencial 

fazer uma análise da caracterização dos resíduos gerados em todos os setores da escola, 
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tornando assim uma maneira de projetos e atividades educativas na gestão dos resíduos 

sólidos produzidos na escola. Para Silva et al. (2011), a composição gravimétrica mostra 

o percentual de cada material em relação ao peso da amostra coletada e analisada. 

Os objetivos centrais desta pesquisa é a identificação dos Resíduos Sólidos 

Urbanos  produzidos no Colégio Técnico de Floriano (CTF/UFPI); fazer uma estimativa de 

produção de RSU durante o ano letivo; e buscar soluções viáveis para a diminuição na 

produção de determinados resíduos, e procurar aplicar destinação adequadas a cada 

material. E a partir disso apresentar a comunidade escolar a necessidade de gerir 

adequadamente e reduzir o consumo de resíduos poluidores e de difícil decomposição. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
Cada cultura possui seus hábitos de consumo, mas todas estão relacionado à 

algum tipo de produção de RSU, pois desde sempre houve geração de resíduos devido à 

produção desenfreada da industrialização. De acordo com Fadini & Fadini (2001), na 

idade média, o lixo causava epidemias que levava a população da época à morte, devido a 

maneira desregular de descarte, pois eram acumulados nas ruas. E na revolução 

industrial, tal problema aumentou porque ocorreu um aumento na população das cidades 

causado pela migração do campo para a cidade. Para os autores, 

[…] Nos dias atuais, com a maioria das pessoas vivendo nas cidades e com o 

avanço mundial da indústria provocando mudanças nos hábitos de consumo da 

população, vem-se gerando um lixo diferente em quantidade e diversidade. Até 

mesmo nas zonas rurais encontram-se frascos e sacos plásticos acumulando-se 

devido a formas inadequadas de eliminação. (FADINI & FADINI, 2001, p.9) 

 

A Lei 12.305 (2010) determina a separação do lixo entre resíduos, reciclagem e 

rejeito. Resíduos são materiais que sobram do consumo e da produção, os da reciclagem 

são os que podem ser transformados em insumos ou novos produtos, e o rejeito aqueles 

que não podem ser reaproveitados e nem reciclados (PNRS, 2010). A outra ação que a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos determina é o tratamento adequado do lixo e que 

seja aplicada a coleta seletiva e o processo de reciclagem, abrangendo a logística reversa. 
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No Brasil, de acordo com os dados do IBGE (2010), são coletados diariamente 

228. 413 toneladas de lixo, o que mensura 1,25 Kg diários por cada um dos cerca de 

182.420.808 habitantes. Para que haja melhor gestão e gerenciamento de resíduos é 

preciso conhecer qual a quantidade e que tipo de material é descartado diariamente, 

independentemente da coleta ser comum ou seletiva, pois os estudos sobre a composição 

percentual dos resíduos sólidos urbanos são de grande relevância para análise dos 

aspectos sanitário e social.  

METODOLOGIA 

 
A pesquisa foi realizada no Colégio Técnico de Floriano, localizado na Rodovia BR 

343, Km 3,5, S/n, no bairro Meladão, município de Floriano - PI, (“06º 46' 01" S e “43º 01' 

21" O).  A escola fica localizada dentro do Campus Almícar Ferreira Sobral da 

Universidade Federal do Piauí – UFPI.  

 

 

Imagem 1 - Localização do CTF- Colégio Técnico de Floriano, Floriano - PI 

Fonte: Google, MapLink Imagens, 2018 

 
O bairro Meladão conta uma coleta de lixo que é realizada pelo serviço público de 

coleta (Prefeitura Municipal) recolhendo os resíduos 3 vezes por semana (segunda, terça 

e quarta) inclusive os do Campus. 

A coleta dos resíduos para caracterização foi realizada nos dias nos dias 21, 23 e 

26 de maio, num local desativado da escola. 
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A metodologia empregada para a caracterização e quantificação de todos os 

resíduos gerados neste período foi de acordo com Monteiro (2011) e Gonçalves et al. 

(2010). 

Solicitou-se aos funcionários que realizam a limpeza para que os resíduos fossem 

separados por setores e etiquetassem cada saco. Foram usados alguns equipamentos de 

EPI como luvas e tênis, balança eletrônica portátil (PRIMICIA) com peso máximo de 

40kg/88Ib. 

Para a caracterização dos resíduos, os mesmos foram separados e classificados 

em cinco grupos, sendo eles: metais, papéis, plásticos, compostos orgânicos e outros.  

 

 

 

 

 

 

Imagem 2 - Resíduos sólidos separados 

 
Posterior a separação dos materiais, foi feita a pesagem dos mesmos. 

Seguidamente a pesagem, houve o cálculo para obter a porcentagem de cada material 

coletado. 

Em seguida, os materiais foram recolhidos pelos funcionários da limpeza e 

colocados no local destinado ao armazenamento de todos os resíduos para serem 

coletados pelo serviço público de coleta municipal. Os dados foram armazenados em 

tabelas e elaborados gráficos para a discussão e análise. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Pôde-se observar que a quantidade total de resíduos analisadas neste estudo foi 

de 78,55 kg, que seria aproximadamemte 31,42 kg diários considerando os três dias de 

análise. Sabendo que a escola tem uma população de 587 pessoas, há uma geração per 

capta de aproximadamente 53,5 g/dia. 
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Em meio aos materiais estudados há aqueles que são recicláveis porém são 

desperdiçados. Os materiais provinientes das praças deveriam ser utilizados como 

compostos orgânicos, entretanto, as folhas resultantes das mesmas com o tempo são 

juntadas e descartadas juntamente com os outros resíduos. Os dados coletados na semana 

da amostragem: 

Tabela 1 - Quantidade de resíduos gerados no Colégio Técnico de Floriano (em gramas) 

 

 

Identificou-se treze setores geradores de resíduos. Dentre eles os que mais geraram 

resíduos foram as praças e pátio, devido á grande quantidade de folhas e de materiais 

advindos dos intervalos, como copos descatáveis, latas de refrigerante, entre outros.  

 

Imagem 3 - Pocentagem de geradores de resíduos por setores 

 
Em uma semana letiva normal seria gerados aproximadamente 172,81Kg então 

durante um mês teríamos um total de aproximadamente 691,24Kg. Considerando que a 

escola possui uma população de 587 pessoas há uma geração per capta de 

aproximadamente 293,7g/semana letiva equivalente a 53,5g/dia. Dentre os resíduos 

encontra-se materiais recicláveis que, contudo, são desperdiçados. Materiais oriundos 

 

MATERIAL 21/05 23/05 26/05 TOTAL 

Papel/Papelão 4.560 1.520 370 6.450 

Metal 350 40 - 320 

Plástico 3.630 3.060 1.380 8.070 

Outros 780 - - 680 

Folhas 21.660 13.550 3.080 38.290 

Orgânico - 480 - 480 

Rejeito 11.660 10.440 1.990 24.090 

TOTAL 42.640 29.090 6.820 78.550 

49%
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20%

2%1%
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Praça Pátio Copa
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das praças deveriam ser usados como composto orgânico, porém as folhas que caem das 

árvores com o tempo, são juntadas e descartadas juntamente com os outros resíduos para 

posterior coleta pela prefeitura. 

Encontrou-se uma quantidade considerável de copos descartáveis. E devido tal 

problemática precisa-se pensar em uma solução para a diminuição do uso de copos 

descartáveis utilizados no consumo de água e café. Em relação a matéria orgânica 

encontrou-se as folhas da praças um número muito expressivo (49%), mas o resto de 

comida esta não foi muito aproveitado. 

Diante deste prévio diagnóstico gravimétrico dos resíduos sólidos do Colégio 

Técnico de Floriano, constatou-se uma quantidade considerável de resíduos gerados na 

escola, revelando que grande parte deles que são encaminhados ao aterro sanitário/lixão 

municipal são passiveis de reutilização, reciclagem ou compostagem, refletindo assim a 

necessidade da escola em possuir um plano de gerenciamento de resíduos sólidos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Tendo em vista os dados que foram extraídos desta análise, podemos constatar 

que, os RSU produzidos no Colégio Técnico de Floriano, o item mais preeminente foi a 

matéria orgânica (49%), que poderia ser aproveitada em processos de compostagem. 

Além de gerar uma quantidade considerável de resíduos sólidos que poderiam ser triados 

e doados para associação de catadores. Foi encontrada também uma quantidade 

expressiva de copos descartáveis, precisando-se pensar em uma solução para a 

diminuição do uso dos mesmos. 

À frente deste introdutório diagnóstico, evidenciou-se uma quantidade 

apreciável de resíduos gerados na escola, explicitando que grande parte deles que são 

encaminhados ao aterro sanitário/lixão municipal são passiveis de reutilização, 

reciclagem ou compostagem, refletindo assim a necessidade da escola em possuir um 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos e atividades educativas de conscientização e 

redução do consumo destes materiais. Contudo, devemos divulgar a pesquisa, como 
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também, os seus dados para um processo de educação ambiental e para a conscientização 

das pessoas sobre o impacto gerado por atos indevidos.  
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CIRCUITO PRODUTIVO NO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA DO 
COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO  

 
Neivaldino Fernandes de Oliveira Neto (CTF/UFPI) 
Pedro Alves da Silva (CTF/UFPI) 
Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias (CTF/UFPI) 

 

RESUMO: Esse trabalho teve por objetivo desenvolver o conhecimento teórico 

juntamente com a prática, tendo como princípio o aprender pelo fazer, assim como, 

multiplicar esses conhecimentos aos pequenos e médios produtores rurais das 

comunidades circunvizinhas do município de Floriano, Piauí. Para isso foram 

desenvolvidas na Fazenda experimental do Colégio Técnico de Floriano (CTF), atividades 

práticas nos setores de Avicultura e Piscicultura. Ao longo do período de desenvolvimento 

do projeto, foram realizadas as práticas de manejo inerentes à criação de frangos de corte, 

galinhas de postura e criação de peixes. O projeto proporcionou grande aprendizado com 

a integração dos conhecimentos desenvolvidos na sala de aula e os vivenciados pela 

aplicação na prática, possibilitando experiência, buscando oferecer soluções diante dos 

problemas e dos obstáculos enfrentados no setor produtivo da agropecuária. Entretanto 

não foi concluído a parte referente à divulgação e multiplicação dessa tecnologia a 

pequenos e médios produtores rurais por meio de dia de campo, conforme proposto em 

seus objetivos 

Palavras-chave: Avicultura; Prática Pedagógica; Piscicultura. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O ensino tradicional que consiste em fazer repetir, aprender e ensinar o que já 

está pronto, onde o professor é detentor do conhecimento, não encontra mais espaço 

numa realidade onde se exige cada fez do aluno a compreensão do mundo em que vive, 

por meio do exercício de ser cidadão, propondo mudanças que promovam melhores 

condições de vida para todos. Franco (2015) considera que as práticas pedagógicas 

devam se estruturar como instâncias críticas das práticas educativas, na perspectiva de 

transformação coletiva dos sentidos e significados das aprendizagens. 
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O Colégio Técnico de Floriano (CTF) atua na formação de profissionais de nível 

técnico há 39 anos. O Curso Técnico em Agropecuária, nas modalidades concomitante e 

subsequente, é ofertado em consonância com a demanda dos diferentes setores da área, 

com a permanente articulação entre o mundo produtivo, o conhecimento científico e a 

tecnologia. Na perspectiva de promover o desenvolvimento sustentável, busca a formação 

do profissional e cidadão, capaz de atuar nas mais diferentes situações, desempenhando 

suas atividades com iniciativa sendo capazes de intervir positivamente para melhoria da 

atual realidade no campo. 

Diante dos pressupostos acima, este trabalho teve como objetivo desenvolver 

uma prática pedagógica que integra o conhecimento teórico com a prática, tendo como 

princípio o aprender pelo fazer, assim como, multiplicar esses conhecimentos aos 

pequenos e médios produtores rurais das comunidades circunvizinhas do município de 

Floriano, Piauí. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
O CTF é um estabelecimento de Educação Profissional vinculado à Universidade 

federal do Piauí (UFPI). Em março de 1979 o CTF deu início a suas atividades com a 

implantação do Curso Técnico em Agropecuária. 

A Matriz Curricular do Curso está organizada em 4 (quatro) módulos, totalizando 

uma carga horária de 1530h/a distribuída em disciplinas específicas à formação técnica 

com aulas práticas e teóricas e 150h de estágio curricular. Cada módulo corresponde a um 

semestre letivo, sendo que em cada semestre são realizados dois módulos, geralmente no 

1° semestre funcionam as turmas dos módulos I e III, e no 2° semestre as turmas dos 

módulos II e IV. 

Para a execução das atividades inerentes às práticas das disciplinas, o Colégio 

conta com uma área de 152 ha, denominada de “Fazenda experimental do CTF” que fica 

localizada a aproximadamente 8 km do prédio onde são desenvolvidas as aulas teóricas. 

Essa fazenda é dividida em três setores assim especificados: Setor de Fitotecnia: Onde são 

desenvolvidas as atividades relacionadas à produção vegetal – Fruticultura, Grandes 

Culturas e Olericultura; Setor de Zootecnia: Onde são desenvolvidas as práticas de 
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Produção Animal - Suinocultura, apicultura, avicultura, Bovinocultura, 

Caprinovinocultura e Piscicultura e Setor de Agroindústria: Onde estão localizados os 

laboratórios de processamento de produtos de origem animal e vegetal – Agroindústria 

de Laticínios, Agroindústria de Carne e Agroindústria de vegetais. 

Os processos de ensino e aprendizagem devem ser objetos de articulação entre a 

teoria e a prática. Entende-se que a relação teoria-prática precisa estar presente em todos 

os momentos escolares da formação do Técnico em Agropecuária para que haja uma 

formação integral do indivíduo, tornando-o apto a desenvolver suas atividades 

profissionais. 

Freire (2007) afirma que “toda prática educativa tem como objetivo ir além de 

onde se está”. A educação deve provocar novas compreensões, novos desafios que levem 

à busca de novos conhecimentos. 

Neste contexto, o presente trabalho consistiu-se em formar grupos de alunos que 

desejassem aprofundar os conhecimentos científicos desenvolvidos na sala de aula por 

meio de atividades práticas nos setores produtivos da fazenda experimental do CTF. A 

proposta ficou conhecida como Circuito Produtivo, cujo princípio que norteia a formação 

profissional é a integração entre teoria e prática, devendo desta forma contemplar a 

aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, tendo em vista a intervenção no 

mundo do trabalho, na realidade social, de forma a contribuir para a solução de 

problemas.  

    
METODOLOGIA 

 
A estratégia pedagógica, Circuito Produtivo, constituiu-se de atividades 

específicas e complementares às aulas teóricas do Curso Técnico em Agropecuária. Essa 

prática foi desenvolvida com os alunos desse curso, na Fazenda Experimental do CTF, às 

terças e quintas-feiras, no turno da tarde, no período de março a dezembro de 2018. Para 

execução das atividades, os alunos foram divididos em grupos, distribuídos nos diferentes 

setores da fazenda, conforme descrito no quadro 1.   
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Quadro 1 - Setores Produtivos da Fazenda Experimental do CTF como local das atividades 

desenvolvidas por grupos de alunos - ano 2018 

 

AGR – Agroindústria; FRUT – Fruticultura; API – Apicultura; GRC – Grandes Culturas AVI 

– Avicultura; OLER – Olericultura; BOV – Bovinocultura; CAP – Caprinovinocultura; PISC 

– Piscicultura; SUI – Suinocultura  

 

Ao longo do período, os alunos foram designados a desenvolver as práticas de 

manejo inerentes à aos respectivos setores produtivos. Como forma de difundir os 

conhecimentos técnicos adquiridos nessa vivência prática, cada grupo de alunos 

selecionou dois setores produtivos, tendo como produto dessa difusão apresentações de 

trabalhos na jornada cientifica promovida pelo CTF, assim como a realização de dias de 

campo nas comunidades circunvizinhas do município de Floriano, Piauí. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O projeto proporcionou grande aprendizado com a integração dos conhecimentos 

desenvolvidos na sala de aula e os vivenciados pela aplicação na prática, possibilitando 

experiência, buscando oferecer soluções diante dos problemas e dos obstáculos 

enfrentados no setor produtivo da agropecuária. Foram desenvolvidas na Fazenda 

experimental do Colégio Técnico de Floriano (CTF), atividades práticas nos setores de 

Avicultura e Piscicultura. Ao longo do período de desenvolvimento do projeto, foram 

realizadas as práticas de manejo inerentes à criação de frangos de corte, galinhas de 

postura e criação de peixes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os resultados das ações desse trabalho promoveram conhecimentos básicos e 

técnicos nas áreas de avicultura e de piscicultura, com vistas a melhoria no setor de 

agropecuária, possibilitando cada vez mais produções crescentes e adequadas. 

Entretanto, não foi possível concluir a parte referente à divulgação e multiplicação dessa 

tecnologia a pequenos e médios produtores rurais por meio de dia de campo, conforme 

proposto em seus objetivos. Assim, sugere-se a continuidade desse estudo em anos 

posteriores. 
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CORPO EM CENA: A DANÇA COMO AUXÍLIO NO RESGATE DA CULTURA 
POPULAR 

 
Luiza de Oliveira Caminha (CTF/UFPI) 
Luma Barbosa Lira de Lima (CTF/UFPI) 
José Ribamar Lopes Batista Júnior (CTF/UFPI) 

 

RESUMO: É de conhecimento geral que a dança é um importante contribuinte no resgate 

de uma cultura de um determinado povo. E que o projeto corpo em cena mostrou essa 

relevância ao decorrer dos encontros feitos em sala de aula. A autora Érica Ferreira de S. 

B. de Paula – Prof.ª de Educação Física, diz que a dança promove um resgate ao 

conhecimento cultural por estar ligada às origens étnicas, por representar  povos e tribos 

antigas, por manifestar costumes e tradições dos homens nas mais diversas épocas ao 

longo da história, portanto, por estar ela intimamente envolvida nas manifestações 

culturais humanas desde todos os tempos e ao mesmo tempo ser uma linguagem de fácil 

entendimento e totalmente atualizada. Este trabalho foi organizado da seguinte maneira: 

através encontros fomos desenvolvendo a dança em grupo, utilizando um conjunto de 

movimentos. Concluímos que a dança é sim um auxiliador da cultura popular, pois a 

cultura não é uma arte individual, mas a dança carrega vários fatores, como comida 

típicas, festas, músicas e passos que caracterizam algo de um determinado grupo, como 

os cangaceiros que dançavam os xaxado, e seus passos eram semelhantes a gestos de 

guerras. Por fim, não conseguimos ter nenhum resultado de uma apresentação de dança 

no nosso projeto, ou seja, para a comunidade. 

Palavras-chave: resgate; cultura; dança. 

 
INTRODUÇÃO  

 
A cultura significa tudo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as 

crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser 

humano não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual 

é membro. Sabemos que a cultura não é algo singular e que ela tem contato direto com a 

dança. Podemos definir a dança como arte do movimento e a escola como um ambiente 

de ensaio formal com a função de sistematizar, socializar e universalizar o conhecimento 
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acerca do real, onde a dança popular faz parte desse conhecimento real (GUIMARÃES, 

2003). 

Baseado nessas informações, compreendemos como a dança pode auxiliar no 

resgate da cultura popular e assim usar as práticas em outros lugares, como forma de 

florescer a mesma. Fundamentando nas músicas latinas, MPB e danças de origem 

Nordestinas. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
Através da fundamentação (GUIMARÃES, 2003), tivemos base para entender o 

que seria cultura e a partir (COLETIVOS DE AUTORES,1992,p.59)  percebemos que "faz-

se nescessario a cultura brasileira  no Mundo da dança através da tematização das origens 

culturais". Incorporada então cada raiz cultural de danças Brasileiras. 

 
METODOLOGIA 

 
A experiência relatada no Colégio Técnico de Floriano teve como participantes 8 

bolsistas e 1 voluntária. 

Na oportunidade esclarecemos que a prática aqui relatada pode ser classificada 

como pesquisa ação. Tripp (2005, p. 446) considera “pesquisa-ação” como um termo 

genérico para englobar “qualquer processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática 

pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela” 

(TRIPP, 2005, p. 446). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O projeto corpo em cena é um projeto de extensão, e teve como objeto, ajudar no 

desenvolvimento de cada indivíduo que participa, fazendo com que floresça a criatividade 

e no melhoramento de movimentos corporais, sendo possível a intervenção da população. 

No colégio CTF-UFPI o estudante participaram do projeto corpo em cena passaram pelo 

processo de desenvolvimento dos objetivos citados acima e chegamos em resultados que 

nos mostram que a dança tem papel fundamental na sociedade que constitui uma cultura.  
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Faz-se necessário o resgate da cultura brasileira no.   Mundo da dança através da 

tematização das origens culturais, sejam do índio, do branco ou do negro, como 

forma de desapertar identidade social do aluno no projeto de construção da 

cidadania. (COLETIVOS DE AUTORES, 1992, p.59). 

 
Além disso a dança favorece um bom desempenho em uma vida social e saudável 

entre outros interesses, por meio desta pesquisa vimos que pessoas melhoram em temos 

como: auditivo, em relação às músicas, visuais destacado nas coreografias, proporcionado 

um melhor autoestima nas e inclusão escolar nos indivíduos que a praticam. Preservando 

a cultura onde os mesmo está contido. 

A dança latina se tornou popular mundialmente pela sua elegância, 

dramaticidade e sensualidade. A música latina é brilhante, passional e emotiva e tem uma 

batida contagiante que convida a todos para a pista de dança, independentemente da 

habilidade que tenha. A história da dança latina não começa em Cuba ou na Espanha, mas 

sim na Inglaterra do século XVIII. Nos anos 1700, uma dança inglesa informal espalhou-

se em toda a Europa. Na França foi chamado de "contredanse", na Espanha "contradanza" 

e em Portugal "contradança". Os europeus finalmente trouxeram a dança com eles para 

América Central e do Sul. 

A música latina é uma das mais ricas e diversas concentrando-se nos países da 

América do Sul, América Central, além do México, Portugal, Espanha e Itália. Nomes 

importantes saíram dessas regiões e viraram símbolos de diversidade cultural ao redor 

do mundo ao longo de nossa história e é quase impossível lembrar de todos os nomes. Tão 

rica e diversa se sobressaiu perante a outras culturas de outras partes do mundo. Da 

havaneira de Cuba às sinfonias de Heitor Villa-Lobos ou a bossa nova de Tom Jobim, a 

música latina se renova e sustenta uma identidade única. 

A música popular brasileira começou, de vez, nos anos 60. No entanto, é 

interessante traçar brevemente o caminho da origem da MPB, desde muito antes da Bossa 

Nova. A história do Brasil é suficiente para explicar a diversidade da música brasileira, 

tanto em tempos antigos quanto atuais. Com uma população diversa, composta por 

mulatos e negros de origem africana, índios e brancos europeus, o Brasil via todo tipo de 

música, populares e eruditas. 
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A mpb  teve como influência para ser criada, diversos povos que habitam aqui no 

Brasil desde a época de colonização, que a partir dessas músicas foram criadas diversos 

tipos de dança que tem como um dos principais objetivos resgatar uma determinada 

cultura, e com isso nasceu o samba que foi a  junção de ritmos, instrumentos e sons 

africanos. Não somente o samba passa a coexistir, mas outros entre si. A região Norte do 

Brasil possui muitos costumes e ritmos provenientes das culturas dos escravos é de todos 

os presentes no contexto histórico brasileiro em 1700. Muitas danças típicas surgiram 

naquela época e as de mais destaque são: marujada, cirandas e o catimbó. 

A região Nordeste é conhecida por abrigar o maior número de estados. Foi o berço 

da colonização portuguesa e também da exploração de materiais e matérias-primas. É 

conhecida também pelas danças e ritmos brasileiros que são marcantes é muitos 

conhecidos como o frevo, maracatu, xaxado, bumba-meu-boi, tambor-de-crápula e o forró 

e suas variantes. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Criamos uma dança com a ajuda do Tarso Tapety, coordenador do projeto. 

Percebemos que a dança não é algo singular, e que vem sendo passada de pessoa em 

pessoa, desde o primitivo ao contemporâneo. A partir da performance trabalhada 

percebemos que somos influenciados e influenciadores, fazendo com que a dança seja um 

conjunto de histórias contadas através de passos aprendidos ou criados. 
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