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EXPANSÃO URBANA DE FLORIANO: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS 

Andressa Pereira dos Santos Almeida (CTF/UFPI) 

Marcos Aurélio Pinheiro Leal (CTF/UFPI) 

Maria Pereira da Silva Xavier (CTF/UFPI) 

 

Resumo: Este trabalho é parte de uma pesquisa de Iniciação Científica Júnior que tem como título: 

O espaço urbano em construção: o caso da cidade de Floriano, e como objetivo principal, 

compreender o processo de urbanização da cidade de Floriano – PI, a partir da ação dos agentes 

promotores. É uma pesquisa de caráter descritivo-exploratório e de cunho teórico-empírico. 

Compreendendo que a urbanização é um processo resultante da ação de vários agentes, nessa 

parte da pesquisa busca-se identificar as causas e consequências desse processo, tendo como 

objetivo compreender o processo de urbanização da cidade de Floriano-PI e a atuação dos agentes 

promotores e suas consequências no espaço urbano. Essa pesquisa está sendo desenvolvida em 

três etapas. Na primeira etapa foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a temática, foram 

feitas leituras de artigos referentes a urbanização e a leitura seguida de um debate do livro “O 

espaço urbano” de Roberto Lobato Corrêa; Na segunda etapa, estão sendo levantadas 

informações sobre a cidade de Floriano junto aos órgãos públicos e através de entrevista com 

antigos moradores, já tendo sido realizadas algumas visitas a áreas da cidade para registros 

fotográficos; Na terceira e última etapa será feita uma análise do material coletado e produzido um 

relatório final com os resultados encontrados. Espera-se ao final da pesquisa se ter condições de 

apontar as causas e consequências do processo de urbanização da cidade de Floriano.  

Palavras-chave: agentes urbanos; espaço urbano; Floriano. 

INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização em países em desenvolvimento nem sempre ocorre como 

sinônimo de desenvolvimento. No Brasil, a maioria das cidades das regiões nordeste e norte 

crescem, aumentam sua população, porém, paralelo a esse crescimento não ocorre um 

desenvolvimento, essas cidades passam a enfrentar vários problemas, no âmbito da moradia, 

segurança, educação, saúde entre outros. Floriano é um município urbano, com quase 90% da 
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população morando na cidade (zona urbana), tem apresentado um crescimento significativo da sua 

malha urbana nos últimos anos, a partir dessa premissa, pretende-se com essa pesquisa 

compreender como vem ocorrendo esse processo de urbanização, quais são os agentes 

promotores e quais suas causas e consequências. 

De acordo com dados do censo de 2010, muitas cidades brasileiras vêm passando por um 

processo de urbanização cada vez mais acelerado, a cidade de Floriano - PI não foge da regra das 

demais, tendo ocorrido uma urbanização acelerada, e esse fato tem dito várias consequências, 

algumas positivas outras nem tanto, como por exemplo o aumento dos problemas socioambientais. 

No desenvolvimento da pesquisa selecionamos alguns bairros para fazer uma análise, 

foram escolhidos o Bom Lugar e o Meladão, por apresentarem mais mudanças nos últimos anos. 

A análise ocorreu a partir de entrevistas com antigos moradores. Os resultados coletados dão conta 

de que esses bairros veem passando por intensas alterações na sua paisagem, várias construções 

trouxeram para o bairro uma dinamicidade tanto no aspecto econômico, social, ambiental e também 

político com uma devida parceria do capital privada. 

Conforme depoimento dos moradores, no caso do bairro Meladão, o início de tudo isso se 

deve principalmente a instalação dos Institutos de Ensino Superior, (UESPI, UFPI e IFPI), o que 

favoreceu o aumento do comercio no local e o surgimento de muitos loteamentos, tornando-se uma 

área atrativa para ocupação residencial. 

Nessa parte da pesquisa buscou-se identificar as causas e consequências do processo 

de urbanização pelo qual vem passando a cidade de Floriano. O desenvolvimento da pesquisa 

proporcionou aos pesquisadores a percepção de algumas dessas causas e consequências. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

Os problemas ambientais e sociais vêm aumentando devido o rápido processo de 

urbanização, e um dos mais graves deles é a questão das mudanças nas paisagens costeiras, que 

envolve uma série de questionamentos, como por exemplo, a qualidade de vida da população e as 

transformações na paisagem. Ao estudar a cidade de Floriano, os problemas que eram citados 

mais frequentes eram, os problemas sociais como violência, moradias precárias, desemprego, 
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entre outros, tem aumentado com a urbanização e por fim que não se observa por parte do poder 

público políticas públicas voltadas para superar os problemas resultantes deste crescimento 

urbano. A cidade cresce, porém, não se desenvolve na mesma proporção. O processo de 

urbanização faz surgir espaços desiguais, tal dualidade está apoiada em estruturas de segregação 

e auto segregação. 

Devido às mudanças que vem ocorrendo nas grandes e médias cidades, devido 

principalmente ao processo de urbanização – “ A urbanização consiste no aumento relativo da 

população das cidades, acompanhada, portanto, pela redução da porcentagem dos contingentes 

populacionais do campo” (ANA BEATRIZ CÂMARA, ZULEIDE MARIA CARVALHO, JANNY 

SUÉNIA DIAS, MARCELO DOS SANTOS; Universidade de Coimbra, Maio de 2010). Na maioria 

dos exemplos históricos, a urbanização foi precedida ou ocorreu simultaneamente com a 

industrialização. O que vem a chamar a atenção é o processo de transformação dos bairros da 

cidade de Floriano que tem uma urbanização acelerada, desordenada, pelo fato de ser uma cidade 

polo, pela oferta de empregos, a presença das universidades, colégios e o êxodo rural que vem 

ocorrendo atualmente; provocando um elevado aumento dos problemas ambientais e sociais. 

O desenvolvimento de uma cidade vem sempre acompanhados de problemas socias e 

ambientais, como: a carência de infraestrutura urbana, saúde, segurança que não é tão presente 

em todas as áreas da cidade entre outros. Esse processo de urbanização vem acompanhado de 

um fator muito relevante na presença do mesmo, o aumento populacional que resulta em mais 

procura de serviços sociais que devem ser ofertados pelo poder público. Neste sentido, pode-se 

afirmar que as várias transformações ocorridas no espaço urbano da cidade de Floriano trouxeram 

medidas negativas e positivas, Segundo Andrade: 

O espaço é assim o lócus de ações de disputa no seu processo de apropriação, isso 
se verifica por que: No processo de produção do espaço para alguns e não para todos, 
a sociedade, escudada no poder político do Estado, organiza no território visando 
utilizá-lo de determinadas formas e com determinados fins. Procurando maximizar a 
utilização do espaço, a sociedade, ainda sob a égide do Estado, vai aperfeiçoando 
cada vez mais as formas materiais e sociais de utilização do território e estas 
transformações nos meios, nas técnicas, vão provocar consequências que levam à 
necessidade de reformulação desses fins a serem atingidos. E estes se reformulam 
em função dos jogos de interesses, de pressões e de poder existentes entre grupos e 
classes sociais (ANDRADE, 1984, p.19).  
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METODOLOGIA 

Por meio de três etapas que foram desenvolvidos ao longo do tempo, foi possível a 

elaboração deste trabalho. A primeira consisti no levantamento de dados bibliográficos sobre a 

temática proposta desde o princípio, logo em  seguida a equipe teve acesso a artigos e livros sobre 

urbanização, tendo como base a obra   CORRÊA (1993), fez com houvesse uma discussão entre 

os envolvidos na pesquisa sobre o tema abordado na obra; A segunda etapa, foram levantadas 

alguns dados sobre a urbanização na cidade de Floriano junto à Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e através de entrevistas com alguns moradores em diferentes bairros da cidade; No 

terceiro e último momento, com todas os dados coletados, nesta etapa consiste em apenas analisar 

todas  as informações obtidas e na produção do relatório final. 

Em todas essas etapas, foram utilizados materiais impressos como livros, artigos, 

questionário e o roteiro de entrevista e, ainda, materiais eletrônicos como foi o caso do uso de 

smartphones, para a gravação de áudio das respostas de alguns dos entrevistados (que foram 

transcritas). Imagens retiradas da internet, como do site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística), também ajudaram na compreensão da transformação espacial da cidade de Floriano 

com o decorrer do tempo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É notável que o Rio Parnaíba teve bastante importância para o desenvolvido da cidade de 

Floriano, visto que em sua história teve iniciou nas margens do rio. No entanto, através de dados 

disponibilizados pelo poder público municipal, e da análise das entrevistas realizadas identificou-

se que o processo de urbanização de Floriano resulta de um conjunto de ações, que fez com 

houvesse um processo de expansão urbana significante na cidade. Há uma estreita relação entre 

globalização e urbanização, uma vez que a massa populacional urbana mundial cresce mais que 

a população total mundial. Este é um fenômeno mundial e que vem ocorrendo, em proporções 

diferentes, nas mais diversas cidades do território brasileiro, como uma das consequências do 

processo de globalização. 
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As ações a que se faz referência anteriormente, ocorrem pelas mãos do poder público, 

seja ele federal, estadual ou municipal e do capital privado. Somado a essas ações aparecem 

também as questões socioeconômicas, entre elas o êxodo rural. Como consequência dessas ações 

a cidade cresce, expande sua malha urbana e aumenta sua população. Esse aumento populacional 

requer mais serviços públicos, como educação, saúde e segurança e presença desses serviços 

nem sempre ocorre na proporção necessária, gerando um conjunto de demandas e conflitos 

sociais. 

Pode se concluir em relação a esse crescimento: 

1. A expansão urbana de Floriano está beneficiando um pequeno grupo de promotores urbanos; 

2. Os problemas sociais como violência, moradias precárias, desemprego entre outros, tem 

aumentado com a urbanização; 

3. Não há por parte do poder público o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para 

Floriano superar os problemas que resultam deste crescimento urbano. 

Imagem 1 - Construção do Shopping de Floriano        Imagem 2 - Nova Rodoviária de Floriano 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Floriano shopping                                     Fonte:  Portal de Floriano                                                                     

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A compreensão do processo de urbanização da cidade de Floriano, sem dúvidas requer 

mais estudos, no entanto, através desta pesquisa que se propunha compreender as causas e 

consequências deste processo, pode se fazer algumas inferências, a primeira é que ações de 

agentes promotores como poder público e o capital privado têm sido fundamental na urbanização 

de Floriano, a segunda é que os problemas sociais como violência, moradias precárias, 
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desemprego, entre outros, tem aumentado com a urbanização e por fim que não se observa por 

parte do poder público políticas públicas voltadas para superar os problemas resultantes deste 

crescimento urbano. A cidade cresce, porém, não se desenvolve na mesma proporção. 
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FLEXIBILIDADE DA TEORIA DO AUTOCUIDADO DE DOROTHEA E. OREM EM 

PESQUISA CIENTÍFICA NA ENFERMAGEM 

Jaionara Maria da Silva Pereira (CTF/UFPI) 

Marttem Costa de Santana (CTF/UFPI) 

 

Resumo: A teoria de Dorothea E. Orem de 1959, intitulada Teoria do Autocuidado, descreve o 

autocuidado como forma indispensável à sobrevivência da pessoa humana com qualidade no 

ambiente em que vive. Orem desenvolveu sua teoria, que consiste, basicamente, na ideia de que 

os indivíduos, quando capazes, devem cuidar de si mesmos. Quando existe a incapacidade, 

adentra o trabalho da enfermagem no processo de gestar cuidados. Objetivou-se identificar as 

publicações científicas de enfermeiros que utilizaram a Teoria do autocuidado, tendo por 

fundamento o modelo teórico de Dorothea Orem. 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 de 2016 a 2018. Analisou-se 11 textos completos em português: 

06 artigos, 04 dissertações e 01 tese. Realizada nos meses de agosto e setembro de 2018. Os 

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

neoplasia, 01 pessoas em hemodiálise, 01 pessoas com incontinência urinária, 01 tratamento de 

doença renal crônica, 01 pessoas em diálise peritoneal, 01 pessoa com estomia de eliminação 

intestinal, 01 pessoa com hanseníase, 01 qualidade de vida dos idosos, 01 cuidador de um familiar 

dependente de autocuidado, 02 aplicações da Teoria do Autocuidado na Assistência de 

Enfermagem, 01 adolescente grávida. A teoria permite a pessoa humana e a comunidade 

compreender a maneira pela qual necessita da assistência de enfermagem; identificar os cuidados 

com a própria saúde e os mecanismos compensatórios; ambos, por meio da educação em saúde 

como importante instrumento/ferramenta de trabalho do enfermeiro visando promover melhora na 

qualidade de vida e prevenção de agravos. 

Palavras-chave: teoria de enfermagem; cuidados de enfermagem; publicações científicas e 

técnicas; pesquisa em enfermagem. 
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INTRODUÇÃO 

A teoria de Dorothea E. Orem de 1959, intitulada Teoria do Autocuidado, descreve o 

autocuidado como forma indispensável à sobrevivência da pessoa humana com qualidade no 

ambiente em que vive. Orem desenvolveu sua teoria, que consiste, basicamente, na ideia de que 

os indivíduos, quando capazes, devem cuidar de si mesmos. Quando existe a incapacidade, 

adentra o trabalho da enfermagem no processo de gestar cuidados. Objetivou-se identificar as 

publicações científicas de enfermeiros que utilizaram a Teoria do autocuidado, tendo por 

fundamento o modelo teórico de Dorothea Orem. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

A condição que valida a existência de uma exigência de enfermagem é a ausência da 

capacidade de manter continuamente a quantidade e a qualidade do autocuidado que são 

terapêuticas na sustentação da vida e da saúde, na recuperação da lesão ou no enfrentamento 

dos seus efeitos (OREM, 2001) 

METODOLOGIA 

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 de 2016 a 2018. 

Analisou-se 11 textos completos em português: 06 artigos, 04 dissertações e 01 tese. Realizada 

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

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

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

crianças com neoplasia, 01 pessoas em hemodiálise, 01 pessoas com incontinência urinária, 01 

tratamento de doença renal crônica, 01 pessoas em diálise peritoneal, 01 pessoa com estomia de 

eliminação intestinal, 01 pessoa com hanseníase, 01 qualidade de vida dos idosos, 01 cuidador de 

um familiar dependente de autocuidado, 02 aplicações da Teoria do Autocuidado na Assistência 

de Enfermagem, 01 adolescente grávida. 
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Bandin, 2011; Freire, 2015; Moreira, 2017; Neves, 2018; Orem, 2001; Santos, 2014; Silva, 2012; 

Foster, 2000; Xavier, 2018. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A teoria permite a pessoa humana e a comunidade compreender a maneira pela qual 

necessita da assistência de enfermagem; identificar os cuidados com a própria saúde e os 

mecanismos compensatórios; ambos, por meio da educação em saúde como importante 

instrumento/ferramenta de trabalho do enfermeiro visando promover melhora na qualidade de vida 

e prevenção de agravos. 
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GEORREFERENCIAMENTO DOS ENXAMES DE ABELHAS AFRICANIZADAS 

CAPTURADOS NO MUNICÍPIO DE FLORIANO, PIAUÍ 

Gabriella Guedes Avelino (CTF) 

Lara Virginia Alves (CTF) 

Ronaldo Lopes Osório (CTF) 

Laurielson Chaves Alencar (UFPI) 

 

Resumo: Os processos de urbanização, queimadas e desmatamentos estão cada vez mais 

intensos e estes fazem com que seja mais frequente a enxameação de abelhas para as áreas 

urbanas. Por ser conhecida como um animal peçonhento, a presença da abelha africanizada é 

retratada como um problema epidemiológico de saúde pública. Na literatura são descritos muitos 

casos de acidentes causados por picadas de abelhas em áreas urbanas, alguns deles resultando 

na morte da vítima. Para o Ministério da Saúde, é possível prevenir esses acidentes evitando-se o 

contato com os insetos, o que se torna cada vez mais difícil devido sua expansão. Além disso, por 

não saber a importância da existência das abelhas para a vida terrestre, o ser humano tenta 

expulsá-las de maneira errônea, contribuindo ainda mais para a extinção desses insetos que são 

parte fundamental na reprodução das plantas, e, consequentemente, na vida terrestre. O Grupo de 

Estudo e Trabalho com Abelhas (GTA), do Colégio Técnico de Floriano, tem realizado o trabalho 

de remoção de enxames, e, por meio de um projeto de pesquisa a instituição tem feito o 

georreferenciamento das áreas de maior ocorrência. Durante os meses de maio a agosto foram 

coletadas informações junto ao GTA para identificar os locais das capturas durante o período de 

2008 a 2018, e para localização geográfica foi usado um aparelho GPS, onde os dados obtidos 

foram gravados em Sistemas de Informação Geográficas para análise de dados e confecção de 

mapa informativo, usando-se programas de computador como o MapSource e o Google Earth®. 

No período citado foram capturados o total de cento e seis enxames divididos em duas zonas no 

mapa (leste/oeste), onde a maior incidência de enxames foi na região oeste com o total de sessenta 

e três por cento. 

Palavras-chave: georreferenciamento; abelhas; GPS; captura. 
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INTRODUÇÃO  

As abelhas Apis mellifera são amplamente distribuídas e geograficamente espalhadas por 

grandes partes dos continentes africanas e européias e em parte da Ásia ocidental (Ruttner, 1988). 

No Brasil, a atividade apícola teve início a partir de 1839, com a introdução de algumas colônias 

de abelhas melíferas europeias da espécie Apis mellifera pelo padre Antônio Carneiro no Rio de 

Janeiro e, posteriormente, foi ampliada pela vinda de raças da mesma espécie trazidas por 

imigrantes europeus principalmente para as regiões Sul e Sudeste. Em 1957, ocorreu a 

enxameação de 26 enxames de abelhas africanas e iniciou-se um processo de cruzamento dessas 

abelhas com as subespécies europeias, originando um híbrido fértil, a abelha africanizada (Pereira 

e Chaud-Netto, 2005; Pinto et al. 2005). De início, a agressividade dessas abelhas causou um 

grande problema no manejo dos apiários e muitos apicultores abandonaram a atividade, entretanto, 

após o desenvolvimento de técnicas adequadas, nos anos 70, a apicultura passou a crescer e se 

expandiu para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Segundo Diniz (1990), as abelhas africanizadas reagem ao fluxo de alimento. Quando as 

condições de fluxo de alimento são ótimas, essas abelhas trabalham incessantemente e expandem 

sua população. Quando o fluxo diminui, para não morrerem de fome e não perderem a sua colônia, 

as abelhas abandonam a colméia e vão procurar um outro local adequado para a sua 

sobrevivência. 

Atualmente, o comportamento enxameatório das abelhas africanizadas somado a 

crescente taxa de urbanização e aos desmatamentos tem feito com que enxames saiam do seu 

ambiente natural e migrem para a zona urbana. Por ser considerado um animal peçonhento, 

conhecido por sua ferroada que pode provocar reações alérgicas em alguns seres humanos, a 

presença da abelha africanizada é tratada como um problema epidemológico de saúde pública. 

Ademais, acidentes causados por picadas de abelhas em áreas urbanas são mais frequentes do 

que deveriam, muitas vezes envolvendo animais e humanos, alguns deles resultando na morte da 

vítima. Para o Ministério da Saúde, para prevenir esses acidentes é necessário que o contato com 

os animais seja evitado, o que se torna cada vez mais difícil devido a expansão das áreas urbanas. 

Além disso, por não saber a importância da existência das abelhas para a vida terrestre, o ser 
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humano tenta expulsá-la das áreas urbanas de maneira errônea, o que termina muitas vezes na 

morte dos insetos, fato que contribui ainda mais para a extinção dos mesmos. 

Sabendo desses importantes fatores, o Colégio Técnico de Floriano (CTF), mais 

especificamente o Grupo de Estudo e Trabalho com Abelhas (GTA), tem realizado um trabalho de 

remoção de enxames de área urbana e rural desde 2008 e, por meio de um projeto de pesquisa a 

instituição tem feito o georreferenciamento das áreas urbanas de maior ocorrência de enxames, 

bem como dos dados de acidentes causados pelas abelhas em Floriano, buscando reduzir os 

acidentes nas áreas urbanas e a extinção dos insetos polinizadores.  Para isso, durante os meses 

de maio a agosto de 2018, os estudantes coletaram informações preliminares junto ao GTA para 

conhecimento dos locais das capturas dos enxames durante os anos de 2008 a 2018, período de 

atuação do projeto de extensão, e em seguida utilizaram um aparelho GPS para coletar os pontos 

de captura. Em seguida foi utilizado o Google Eatrh para formulação do mapa de análise de 

capturas de enxames na cidade de Floriano. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

Desde a chegada da abelha Apis Mellifera surgiram inúmeros boatos, mas ao longo do 

tempo a mesma passou a ser estudada e hoje é de fácil manejo. Os livros são abelhas que levam 

o pólen de uma inteligência a outra (James Lowell). No entanto, ainda há uma ignorância por parte 

da população quando os mesmos de forma errônea tentam se livrar das abelhas. Para o projeto 

seria necessário um estudo sobre as mesmas, como fator aliado, a maioria dos bolsistas faziam 

parte do curso técnico em agropecuária, o que serviu para um andamento mais rápido do que 

projeto, pois, os que faziam parte do curso técnico já teriam pago a matéria de apicultura e, onde 

ao longo do curso foram apresentados das mais diversas formas sobre a importância desse 

pequeno inseto, como também, práticas de captura de enxames. A parte do georreferenciamento 

também foi vista ao longo do curso técnico, bem como o manuseio do aparelho GPS para 

coordenadas geográficas. A partir das bases formuladas a etapa importante no projeto seria a 

junção de ambos conhecimentos e efetivamente a prática para o projeto. 
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METODOLOGIA 

O Colégio Técnico de Floriano – CTF – é uma instituição com 38 anos de existência, 

voltado a Educação Profissional, que atualmente é vinculada a Universidade Federal do Piauí. 

Desde sua implantação, o CTF busca ampliar os horizontes da educação, hoje podendo contar 

com apoios para realização de projetos de pesquisa, onde os estudantes podem receber bolsas 

para subsídio do projeto realizado. Como exemplo de projeto de pesquisa tivemos o Grupo de 

Estudo e Trabalho com Abelhas - GTA, que entre outras atividades, realizava a captura de enxames 

na zona rural e urbana do município de Floriano e, atualmente, temos o Georreferenciamento dos 

enxames de abelhas africanizadas capturados no município de Floriano-PI, ambos orientados pelo 

prof. Laurielson Chaves Alencar. 

O estudo foi realizado no município de Floriano-PI, no Colégio Técnico de Floriano, no 

período de maio de 2018 até agosto do mesmo ano. Inicialmente foram coletadas informações 

preliminares junto ao Grupo de Estudo e Trabalho com Abelhas (GTA) para conhecimento dos 

locais de captura de enxames durante os anos de 2008 a 2018, época de atuação do projeto de 

extensão “Remoção de abelhas africanizadas das zonas rural e urbana da cidade de Floriano”. Por 

conseguinte, foi realizada a coleta de dados por meio de um aparelho GPS de Navegação (alta 

precisão) e os dados obtidos foram gravados em Sistema de Informação Geográfica para análise 

de dados e confecção de mapa informativo, usando-se dos programas Google Earth versão 6.0.2, 

sendo este de domínio público. As informações formatadas foram enviadas ao Google Earth, onde 

pôde ser feita a confecção e análise do mapa de captura de enxames. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto “Georreferenciamento dos enxames de abelhas africanizadas capturados no 

município de Floriano, Piauí” visava identificar os locais de maior incidência de enxames capturados 

na zona urbana do município de Floriano durante os anos de 2008 a 2018 – período de atuação do 

GTA, grupo responsável por capturas de enxames sem fins lucrativos. No período citado, foram 

capturados o total de cento e seis enxames divididos em duas zonas no mapa (leste/oeste), onde 
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a maior incidência de enxames foi na região oeste com o total de sessenta e três por cento, por 

conta da presença de um riacho nas proximidades e de uma boa florada apícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em alguns pontos houve a reincidência dos insetos e, na maioria dos casos, esse retorno 

se dava por conta da atratividade gerada pelo cheiro da cera e própolis, além da disponibilidade de 

água e árvores frutíferas. Os locais onde as abelhas se abrigavam eram os mais diversos entre 

eles se destacam: sofás, caixas de som, armários, tronco de árvores, forros de residência, entre 

outros. Com a análise dos locais de captura, é possível concluir que a região com maior incidência 

de enxames fica próximo a locais com água e florada apícola, tornando-se mais atrativo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o cronograma estabelecido, conseguimos atingir nossos objetivos no 

desenvolvimento do projeto. Podemos perceber que em alguns pontos houve uma reincidência das 

abelhas, e, ao analisarmos, concluímos que esse retorno se dava por conta dos restos de cera ou 

própolis que ficavam no local que antes era habitado por outro enxame. Os locais onde foi 

capturado o maior número de enxames eram marcados pela disponibilidade de água de qualidade, 

boa florada apícola e segurança para a construção dos ninhos. Ademais, pode-se ressaltar que 

essa intensa e constante presença de abelhas na área urbana é resultado direto do intenso 

desmatamento, queimadas entre outras intervenções humanas altamente prejudiciais à vida destes 

e outros animais. 
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Resumo: O objetivo do trabalho foi verificar a eficiência no processo de reprodução artificial de 

Tambaquis na Fazenda Experimental do CTF/UFPI. A prática iniciou-se com a seleção dos machos 

e fêmeas, sendo as fêmeas selecionadas com base na coloração da região do oviduto e pelo 

abaloamento do abdômen, sendo a seleção dos machos a partir da liberação de sêmen após 

estímulo manual. As fêmeas foram submetidas à pesagem e sondagem ovariana e identificadas. 

Na porção retirada era adicionada uma solução líquida de Serra para visualizar a posição do núcleo 

do ovócito. A fêmea que apresentou um maior número de ovócitos com o núcleo centralizado foi 

selecionada para o processo de hipofisação, sendo feito um cálculo do volume com base no peso 

do animal, e posteriormente realizado a inoculação da hipófise diluída em água destilada em duas 

frações, sendo a segunda 12 horas depois da primeira. Nos machos, foi administrado 2 mL no 

mesmo momento da segunda dose da fêmea. Após 230h-grau, foi feito a coleta dos ovócitos e 

adicionou-se o sêmen do macho e água para a ativação dos espermatozoides, com movimentos 

circulatórios para uma máxima homogeneização. Logo após, colocou-se os óvulos fecundados na 

incubadora e 72h após já ocorreram o aparecimento das primeiras larvas. Observou-se a 

importância do conhecimento fisiológico na reprodução de peixes tambaqui (colossoma 

macropomum) e da técnica visando à produção de alevinos. 

Palavras-chave: reprodução; girolando; inseminação artificial; IATF. 

INTRODUÇÃO  

A piscicultura é uma atividade produtiva que permite o equilíbrio entre o interesse 

econômico e a exploração racional da natureza, porque apresenta elevada produtividade utilizando 

menos superfície de terra em comparação com outras atividades (SÁ, 2003). 
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O Tambaqui (Colossoma macropomum), espécie de ocorrência natural na bacia 

Amazônica, foi introduzido em outras nove das doze bacias hidrográficas brasileiras. O expressivo 

crescimento da produção o Tambaqui se deve às suas características zootécnicas e adaptabilidade 

da espécie (EMBRAPA, 2016). 

O objetivo do trabalho foi verificar a eficiência no processo de reprodução artificial de 

Tambaquis na Fazenda Experimental do CTF/UFPI.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

O tambaqui, Colossoma macropomum, é uma espécie pertencente à família errasalmidae 

e à subfamília Serrasalminae. Peixe de piracema nativo das bacias dos rios Solimões, Amazonas 

e Orinoco é amplamente distribuído na parte tropical da América do Sul e na Amazônia Central, e 

muito apreciado por seu sabor, sendo importante fonte de proteína animal (Araújo-Lima & Goulding, 

1997). O tambaqui é onívoro com tendência a herbívoro, filtrador e frugívoro. Tem grande 

capacidade de digerir proteína animal e vegetal e de fácil adaptação à alimentação fornecida. 

Esse peixe apresenta as melhores características para a piscicultura, uma vez que, possui 

rápido crescimento, carne de grande aceitação e hábito alimentar diversificado, aceitando bem 

ração artificial e podendo ser criado em qualquer sistema de cultivo. Além disso, seu manejo é 

rústico e possui um rápido crescimento. 

Por ser um peixe de piracema e desovar uma vez durante o período das chuvas, quando 

cultivado em cativeiro, sua desova só é possível através da técnica da hipofisação 

(WOYNAROVICH, 1986). 

Dessa forma foi necessário se conhecer o suficiente o modo de manejar os estoques 

naturais e promover sua criação em cativeiro (Araújo-Lima & Goulding, 1997), despertando, assim, 

a expectativa de melhorar seus índices zootécnicos a partir da adoção de novas tecnologias. 

METODOLOGIA 

A prática iniciou-se com a seleção dos machos e fêmeas, sendo as fêmeas selecionadas 

com base na coloração da região do oviduto e pelo abaloamento do abdômen, sendo a seleção 
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dos machos a partir da liberação de sêmen após estímulo manual. As fêmeas foram submetidas à 

pesagem e sondagem ovariana e identificadas. Na porção retirada era adicionada uma solução 

líquida de Serra para visualizar a posição do núcleo do ovócito. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fêmea que apresentou um maior número de ovócitos com o núcleo centralizado foi 

selecionada para o processo de hipofisação, sendo feito um cálculo do volume com base no peso 

do animal, e posteriormente realizado a inoculação da hipófise diluída em água destilada em duas 

frações, sendo a segunda 12 horas depois da primeira. 

Nos machos, foi administrado 2 mL no mesmo momento da segunda dose da fêmea. Após 

230h-grau, foi feito a coleta dos ovócitos e adicionou-se o sêmen do macho e água para a ativação 

dos espermatozóides, com movimentos circulatórios para uma máxima homogeneização. Logo 

após, colocou-se os óvulos fecundados na incubadora e 72h após já ocorreram o aparecimento 

das primeiras larvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 - Realização do corte no alevino                 Foto 2 - Liberação do Sêmen 
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            Foto 3 - Retorno do peixe ao tanque       Foto 4 - Mistura homogênea dos ovócitos, com o  

                                                                       espermatozoide e água para sua ativação 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observou-se a importância do conhecimento fisiológico na reprodução de peixes tambaqui 

(colossoma macropomum) e da técnica visando à produção de alevinos para o melhoramento no 

resultado da criação na piscicultura. 

REFERÊNCIAS 

EMBRAPA-empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Criação de Tambaqui (Colossoma 
macropomum) em Viveiros de Argila/ Barragens disponível em 
www.embrapaamazonia.com.br. 
 
PINHEIRO, J.L.P., et al. Produção de alevinos: Tecnologia aplicada nas estações de piscicultura 
da Codevasf no Baixo São Francisco. Brasília, 1988   
 
SÁ, A.M.B. (2003). Produção e crescimento de alevinos da tilápia do nilo, Oreochromis niloticus 
(Linnaeus, 1758) variedade “ QAAT1” em sistema superintensivo de raceways. [Monografia de 
conclusão de curso]. Paulo Afonso: Universidade do Estado da Bahia. 
 
WOYNAROVICH, E. A propagação artificial de peixes de águas tropicais: manual de extensão. 
Brasília: FAO/ Codevasf/CNPq,1983. 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.embrapaamazonia.com.br/


 

Anais eletrônicos da Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão, v. 2, n. 1, 2019, ISSN 2674-7553     25 

IDENTIDADE DISCENTE E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

NA REDE FEDERAL DE FLORIANO/PI 

Jefferson de Sá Sousa (UFPI/CTF/LPT) 

Marco Aurélio dos Santos Sousa (UFPI/CTF/LPT) 

Weverton Aragão da Silva (UFPI/CTF/LPT/CNPq) 

Nívea Gomes Nascimento de Oliveira (UFPI/CTF) 

José Ribamar Lopes Batista Júnior (UFPI/CTF/LPT/CNPq) 

 

Resumo: O projeto EPT, Educação Profissional Tecnológica, tem por objetivo examinar e 

investigar o ensino de nível técnico em todas as suas respectivas formas e aspectos, nas 

instituições técnicas na cidade de Floriano/PI. Sabendo disso, elaborou-se e aplicou-se 

questionário contendo, na sua maioria, perguntas objetivas com a finalidade de saber quais 

aspectos levaram os discentes a escolherem as escolas técnicas de nível federal da cidade de 

Floriano. Para isso, pesquisa foi realizada no Instituto Federal do Piauí/Campus Floriano (IFPI) e 

no Colégio Técnico de Floriano (CTF), com cerca de 390 participantes, sendo eles do ensino 

técnico integrado com o médio e/ou concomitância e da subsequência, no período de março de 

2017 a agosto de 2018. Com a coleta dos dados, foram feitas as tabulações e análises. 

Observamos que os discentes, na sua maioria, escolhem a instituição de ensino para estudar por 

conta de diversos fatores: gratuidade, estrutura física, equipe docente (professores). Observamos 

também que a maioria deseja atuar na área que estuda, bem como gosta da área, visto que podem 

ingressar rapidamente no mercado de trabalho. 

Palavras-chave: identidade; escolha profissional; ensino técnico. 

INTRODUÇÃO  

O seguinte relatório tem por objetivo apresentar a pesquisa sobre a percepção discente 

no ensino de nível técnico nas instituições federais de ensino na cidade de Floriano/PI, realizada 

pelo projeto EPT (Educação Profissional Tecnológica). O relatório apresenta a metodologia 

utilizada na pesquisa, resultados e conclusões tiradas, bem como as considerações finais. 
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A finalidade dessa pesquisa foi saber quais aspectos levaram os discentes a escolherem 

as escolas técnicas de nível federal da cidade de Floriano/PI, quais aspectos esse ensino há de 

lhes oferecer, o que eles acham do ensino técnico e quais são as expectativas dos mesmos. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

Nas décadas iniciais do século XX, foram poucas as iniciativas políticas de oferta do ensino 

técnico no Brasil. O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo foi uma das primeiras escolas que 

ofereceu uma formação técnica no campo da indústria até meados de 1940. 

A organização desta oferta, veio em 1942 com a Reforma Educacional do Ministro 

Capanema que estabeleceu, por meio de uma Lei Orgânica, o oferecimento de dois tipos de ensino 

profissional: um mantido pelo sistema educacional do governo e o outro, pelas empresas privadas, 

mas supervisionado pelo Estado brasileiro. Então, neste mesmo ano, foi criado o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI). Em 1946, surge o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), destinado à população de baixa renda que ensejava capacitar-se para busca 

de melhores condições no mercado de trabalho. 

O ensino técnico industrial, destinado à formação da força de trabalho diretamente ligada 

à produção, é um tema relevante para ampliar os horizontes educacionais daqueles que se 

destinam à profissionalização no fim ou início do Ensino Médio. Isso se explica, em parte, pelo fato 

de que a preocupação maior é com o ensino propedêutico1 que em grande parte compõe a trajetória 

de estudantes das camadas médias e às elites políticas presentes no trabalho intelectual (CUNHA, 

2000). Isso tem sido objeto de muitos questionamentos, na medida em que desde o ano de 2016 

o governo federal estabeleceu a reforma do Ensino Médio público. 

Ao contrário da Universidade, que dá uma visão ampla de conhecimento permitindo a 

formação, por exemplo, de pesquisadores ou cientistas, o objetivo de um curso técnico é outro: formar 

pessoas para o Mercado de Trabalho. Por esse motivo os cursos técnicos são muito mais focados em 

prática que as faculdades (muitos inclusive são 100% práticos). Seu objetivo é formar trabalhadores. 

 

 
1 Termo utilizado para tratar das etapas iniciais e introdutórias no processo de aprendizagem. 



 

Anais eletrônicos da Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão, v. 2, n. 1, 2019, ISSN 2674-7553     27 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no período de março de 2017 a agosto de 2018 nas instituições 

de nível federal de Floriano/PI, Instituto Federal do Piauí (IFPI) e Colégio Técnico de Floriano (CTF). 

Inicialmente, foi elaborado um questionário com perguntas na sua maioria objetiva, para facilitar a 

coleta e observação dos dados. Em seguida, foi feita a aplicação desse questionário com 390 

alunos ingressantes no ensino de nível técnico das duas escolas. O método de pesquisa utilizado 

foi a pesquisa qualitativa (YIN, 2016). Com a coleta dos dados obtidos foram feitas tabulações e 

análises das informações com o objetivo de saber quais os motivos que levaram esses discentes 

a escolherem o ensino técnico e o que eles esperam dessa formação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta sessão, mostraremos os resultados obtidos na pesquisa por meio de gráficos onde, 

nos mesmos, contém as respostas dos alunos sobre determinada questão e também contém as 

análises que podemos tirar sobre isso. 

Os resultados obtidos serão mostrados a seguir. 

 

Tabela 1 - mostrando onde esses alunos nasceram 
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Analisando o gráfico é possível perceber que uma grande maioria dos alunos das duas 

instituições são naturais da cidade de Floriano/PI. Logo em seguida, vem os alunos naturais de 

outros estados do nordeste e outros municípios do estado do Piauí, mostrando que essas duas 

instituições atraem os olhares das pessoas de outros lugares, mostrando que o ensino das mesmas 

é muito bom e consequentemente fazendo com o que a cidade vire um polo educacional da região. 

 

Tabela 2 - mostrando por qual motivo os alunos escolheram a instituição 

 

 

Analisando o gráfico, é possível perceber que os alunos, na sua maioria, escolhem a 

instituição de ensino por causa de vários motivos. Dentre eles podemos citar: A estrutura física, 

mostrando que as duas escolas possuem uma estrutura que abrange as pessoas e suas 

necessidades em geral. Por ser gratuita e pela equipe docente, mostrando que seu ensino não se 

limita apenas a uma classe social e também mostra ter um excelente ensino devido qualificação 

dos professores. Logo após, não ter sido aprovado em um processo seletivo de outra escola e pela 

moradia e pelo auxílio alimentação. 
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Tabela 3 - mostrando se o aluno pretende atuar na área em questão 

 

 

Analisando o gráfico é possível perceber que os alunos na sua enorme maioria, nas duas 

instituições, pretendem sim atuar na área em que estão se especializando. Mostrando um total 

interesse na formação de nível técnico podendo facilitar uma rápida inserção dos mesmos no 

mercado de trabalho. 

 

Tabela 4 - mostrando a renda familiar dos alunos 
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Analisando o gráfico é possível perceber que a grande maioria dos alunos dessas duas 

instituições tem uma renda familiar de 1 a 3 salários mínimos, em seguida os que possuem uma 

renda de menos de 1 salário mínimo. Isso mostra que os alunos e suas famílias acham que tendo 

uma formação técnica pode leva-los a ter uma condição de vida mais favorável, que possa melhorar 

de vida financeiramente. Isso mostra uma total relação também com o critério de escolha da 

instituição, pois as mesmas são gratuitas e favorecem as pessoas que possuem uma baixa 

condição de vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vemos que o ensino de nível técnico é uma forma que os alunos veem para auxiliar na 

procura de um emprego, pois os mesmos já saem com um certificado de especialização em 

determinada área. As duas instituições pesquisadas contam com cursos técnicos muito bons, que 

trazem uma enorme procura pelos mesmos. Observamos também que os discentes escolhem a 

instituição federal de nível técnico por vários motivos, dentre eles: estrutura física, por ser gratuita, 

pela equipe docente etc. Nota-se que a grande maioria dos alunos são de Floriano, más uma 

grande porcentagem é de outras cidades e isso mostra que o ensino da rede federal é considerado 

bom. Uma total maioria deseja atuar na área em que está se especializando e quase todos os 

alunos pesquisados desejam entrar no mercado de trabalho por meio da área em questão. Há 

também quem queira ter uma formação de nível técnico para que possa melhorar sua condição de 

vida, vendo o ensino técnico como uma saída para melhorar de vida. 

REFERÊNCIAS 

CUNHA, Luiz Antônio. O ensino industrial-manufatureiro no Brasil. Revista Brasileira de 
Educação. Mai/Jun/Jul/Ago 2000 Nº 14. 
 
YIN, Robert K. Pesquisa qualitativa do inicio ao fim. Porto Alegre: Penso, 2016. 
 

 

 

 



 

Anais eletrônicos da Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão, v. 2, n. 1, 2019, ISSN 2674-7553     31 
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Resumo: O objetivo do trabalho foi verificar a eficiência reprodutiva de cabras submetidas a uma 

ou duas inseminações. Os dados apresentados referem-se a propriedade localizada no município 

de Barão de Grajaú – MA, que trabalham a exploração genética de Caprinos da raça Boer. 

Inicialmente foi selecionada uma propriedade parceira, onde foi feito o diagnóstico de gestação do 

rebanho e orientação quanto à mineralização dos animais. Foram selecionadas 52 cabras, todas 

clinicamente saudáveis e escore corporal variando de 2,5 a 3,5 (escala de 1 a 5). Todas as cabras 

usadas no experimento são multíparas e encontrava-se em fase de amamentação. Foram 

realizados dois programas de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) seguidos na 

propriedade, como forma de eliminar o efeito do período. Os Protocolos de IATF iniciaram-se em 

um dia aleatório do ciclo estral dos animais (D0), com a inserção de um dispositivo intravaginal de 

progesterona-P4 (progespon). No D10 foram aplicados 0,5 mg IM de Cloprostenol sódico (Ciosin). 

No D11 foram retirados os dispositivos intravaginais e aplicadas 300 UI de eCG (Novormon). As 

inseminações foram efetuadas 56 horas depois de retirado o dispositivo P4. Um grupo (26 cabras) 

foi reinseminado 12 horas após a primeira inseminação. O diagnóstico de gestação foi realizado 

por ultrassonografia 60 dias após a IATF utilizando-se transdutor linear transretal de 5mHz. Em 

ambos os grupos observou-se índice de prenhez variando de 38% a 42%. Concluiu-se por não 

haver diferença ao usar uma ou duas inseminações. 

Palavras-chave: reprodução; girolando; inseminação artificial; IATF 
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INTRODUÇÃO 

A inseminação artificial é a técnica singular mais importante desenvolvida para o 

melhoramento genético dos animais, já que poucos reprodutores selecionados produzem sêmen 

suficiente para inseminar milhares de fêmeas anualmente (HAFEZ & HAFEZ, 2004).  

Além de acelerar o processo de melhoramento genético, o uso dessa técnica viabiliza a 

obtenção de produtos de reprodutores que estejam em outras localidades, impede a transmissão 

de doenças venéreas, permite a seleção dos espermatozoides aptos a inseminar além de 

possibilitar que machos com baixa taxa de fertilidade produzam filhos (TRALDI, 1994).  

O projeto consiste em avaliar a eficiência reprodutiva de cabras submetidas a uma ou duas 

inseminações no município de Barão de Grajaú-MA, através da sincronização do estro e da 

ovulação em cabras constituídos pelas esponjas intravaginais de progesterona-P4 (progespon). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

Apesar de numericamente expressivos, a grande maioria dos rebanhos caprinos do 

Nordeste apresenta resultados insatisfatórios de desempenho provocado pela ausência marcante 

de tecnologia que caracteriza seus sistemas de produção (Santos et al., 2004).  

Por isso percebe-se a necessidade de investir nessa cultura criando métodos mais 

eficazes de reprodução desses animais como tais têm-se a sincronização do estro com posterior 

inseminação artificial em tempo fixo (IATF). 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido em uma fazenda, situada no município de Barão de Grajau-

MA. Foram utilizadas 52 fêmeas, multíparas, da raça bôer, com escore de condição corporal 

variando de 2,5 a 3,5. 

Os animais foram submetidos ao manejo semiextensivo, no qual o suporte alimentar 

básico era a forragem e concentrado, e a suplementação mineral com sal comum; 
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Os Protocolos de IATF iniciaram-se em um dia aleatório do ciclo estral dos animais (D0), 

com a inserção de um dispositivo intravaginal de progesterona-P4 (progespon). No D10 foram 

aplicados 0,5 mg IM de Cloprostenol sódico (Ciosin). No D11 foram retirados os dispositivos 

intravaginais e aplicadas 300 UI de eCG (Novormon). 

As fêmeas foram distribuídas aleatoriamente em 2 grupos, na qual apenas 26 cabras foram 

submetidas a uma inseminação realizada após 56 horas depois de retirado o dispositivo 

intravaginal progesterona-P4. E as outras 26 cabras após 12 horas da primeira inseminação seriam 

submetidas à outra inseminação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O diagnóstico de gestação foi realizado por ultrassonografia 60 dias após a IATF 

utilizando-se transdutor linear transretal de 5mHz. Após a análise dos dados observou-se os 

indicies obtidos com apenas uma inseminação são menores do que quando é realizada uma 

segunda inseminação. 

O que já era de se esperar logo que as condições corporais e a disponibilização do sêmen 

duas vezes para fecundação do mesmo aumentará as chances de prenhez. 

 

  

 

 

 
 
 
    Foto 1 – Seleção de cabras Boer                                  Foto 2 – Inicio do Protocolo IATF 
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            Foto 3 – Retirada do implante                        Foto 4 – Realização da Inseminação Artificial 
 

 

 

 

 

 

AIS 

Foto 5 - Cabritos resultante da Inseminação Artificial 
 

A partir desses resultados pode-se concluir que associação de progesterona-P4 

(progespon) + 0,5 mg IM de Cloprostenol sódico (Ciosin) + 300 UI de eCG (Novormon) no protocolo 

de IATF e depois submeter as cabras a uma ou duas inseminações se mostrou eficaz. 

O status reprodutivo entre uma ou duas inseminações índice de prenhez variando de 38% 

a 42%. Concluiu-se por não haver diferença ao usar uma ou duas inseminações. 
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Resumo: Objetivo do trabalho foi verificar a eficiência reprodutiva de cabras submetidas a uma ou 

duas inseminações. Os dados apresentados referem-se a propriedade localizada no município de 

Barão de Grajaú – MA, que trabalham a exploração genética de Caprinos da raça Boer. Inicialmente 

foi selecionada uma propriedade parceira, onde foi feito o diagnóstico de gestação do rebanho e 

orientação quanto a mineralização dos animais. Foram selecionadas 52 cabras, todas clinicamente 

saudáveis e escore corporal variando de 2,5 a 3,5 (escala de 1 a 5). Todas as cabras usadas no 

experimento são multíparas e encontravam-se em fase de amamentação. Foram realizados dois 

programas de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) seguidos na propriedade, como forma 

de eliminar o efeito do período. Os Protocolo de IATF iniciaram-se em um dia aleatório do ciclo 

estral dos animais (D0), com a inserção de um dispositivo intravaginal de progesterona-P4 

(progespon). No D10 foram aplicados 0,5 mg IM de Cloprostenol sódico (Ciosin). No D11 foram 

retirados os dispositivos intravaginais e aplicadas  300 UI de eCG (Novormon). As inseminações 

foram efetuadas 56 horas depois de retirado o dispositivo P4. Um grupo (26 cabras) foi 

reinseminado 12 horas após a primeira inseminação. O diagnóstico de gestação foi realizado por 

ultrassonografia 60 dias após a IATF utilizando-se transdutor linear transretal de 5mHz. Em ambos 

os grupos observou-se índice de prenhez variando de 38% a 42%. Concluiu-se por não haver 

diferença ao usar uma ou duas inseminações. 

Palavras-chave: diagnóstico; cabra; inseminação artificial. 

INTRODUÇÃO  

 A inseminação artifical é a técnica singular mais importante desenvolvida para o 

melhoramento genético dos animais, já que poucos reprodutores selecionados produzem sêmen 

suficiente para inseminar milhares de fêmeas anualmente (HAFEZ & HAFEZ, 2004). 
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Além de acelerar o processo de melhoramento genético, o uso dessa técnica viabiliza a 

obtenção de produtos de reprodutores que estejam em outraslocalidades, impede a transmissão 

de doenças venéreas, permite a seleção dos espermatozoides aptos a inseminar além de 

possibilitar que machos com baixa taxa de fertilidade produzam filhos (TRALDI, 1994).  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

A inseminação artificial e a tecnica singular mais importante desenvolvida para o 

melhoramento genetico dos animais, ja que poucos reprodutores selecionados produzem semem 

suficiente para inseminar milhares de femias anualmente (HAFEZ & HAFEZ, 2004). 

A IA tem como principais vantagens o aumento do número de animais geneticamente 

superiores, reduçao dos custos com a manutenção dos resprodutores machos nas 

propriedades,previne a transmissão de doenças. 

Além de acelerar o processo de melhoramento genetico,o uso dessa tecnica viabiliza a 

obtenção de produtos de reprodutores que estejam em outras localidades, impede a transmissão 

de doenças venereas, permite a seleção dos espermatozoides aptos a inseminar,diminui os custos 

com a manutenção dos resprodutores machos nas propriedades, além de possibilitar que machos 

com baixa taxa de fertilidade produzam filhos (TRALDI, 19944). E tambem uma biotecnica auxiliar 

para programas de colheita e transferencia de embriões (Traldi et al.,1994;Neves et al.,1994) 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descriva pensadas em etapas, em priemiro lugar: fez-se uma 

coleta de dados em uma propriedade localizada no municipio de Barao de Grajau-MA que trabalha 

a exploração genetica de caprinos da raça boer, em seguida fez - se o diagnostico de gestação do 

rebanho e tambem a orientaçao quanto a mineralizaçao dos animais. 

Para a realização da pesquisa foram selecionadas 53 cabras, a caracteristica das matrizes 

na qual o escorc corporal variava de 2,5 a 3,5. Todas as cabras selecionadas para esta pesquisa 

eram multiparas ou seja elas ja tiveram mais de uma cria ou podem ter mais de uma por vez. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os protocolos de IATF inicaiaram-se em um dia aleatório do ciclo estral dos animais(D0), 

com a inserção de um dispositivo intravarginal de progesterona-P4 (progespon). No D10 foram 

aplicados 0,5 mg IM de Cloprostenol sódico (Ciosin). No D11 foram retirados os dispositivos 

intravarginais e aplicadas 300 UI de Ecg (Novormon). As inseminações foram efetuadas 56 horas 

depois de retirado o dispositivo P4. Um grupo (26 cabras) foram inseminadas novamente 12 horas 

após a primeira inseminação. 

Das 53 cabras utilizadas nesta pesquisa mais da metade tiveram uma alta taxa de prenhez 

tendo assim animais de qualidade e provando que a inseminaçao se mostra mais eficaz que a 

monta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O diagnóstico de gestação foi realizado por ultrassonografia 60 dias após a IATF 

utilizando-se transdutor linear transretal de 5mHz. Em ambos os grupos observou-se indice de 

prenhez variando de 38% a 42%. Concluiu-se por não haver diferença ao usar uma ou duas 

inseminações. 

Os Protocolo de IATF iniciaram-se em um dia aleatório do ciclo estral dos animais (DO), 

com a inserção de um dispositivo intravaginal de progesterona-P4 (progespon). No D10 foram 

aplicados 0,5 mg IM de Cloprostenol sódico (Ciosin). No D11 foram retirados os dispositivos 

intravaginais e aplicadas 300 Ul de eCG (Novormon). As inseminações foram efetuadas 56 horas 

depois de retirado o dispositivo P4. Um grupo (26 cabras) foi inseminadas novamente 12 horas 

após a primeira inseminação. 
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ALGUNS ALIMENTOS E APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE QUÍMICA 

ORGÂNICA 
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Nayana Bruna Nery Monção (CTF/UFPI) 

 

Resumo: O entendimento sobre os conhecimentos em relação ao ensino de Química Orgânica é 

fundamental, principalmente, para os alunos do ensino médio em função do elevado número de 

compostos existentes no cotidiano e os alimentos é um exemplo de uma grande fonte de onde 

esses compostos podem ser encontrados. O uso da tecnologia tem apoiado nas pesquisas, 

auxiliando na busca de informações de forma prática e no ensino pode ser aplicada com a 

finalidade de tornar o ensino mais dinâmico. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma 

pesquisa sobre as substâncias orgânicas presentes em determinados alimentos e registrar a sua 

estrutura química utilizando uma ferramenta tecnológica. Foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre os compostos orgânicos presentes em alimentos encontrados na rotina 

alimentar, tais como: chocolate, ovo e leite. Posteriormente, utilizou-se o software Chemwindow 

para o registro de suas estruturas químicas e a partir daí outras informações foram avaliadas como 

fórmulas moleculares, funções orgânicas presentes, percentual em massa e massa exata. A partir 

do levantamento bibliográfico realizado das substâncias orgânicas, observou-se a presença 

principal de 7 compostos no chocolate (cafeína, triptofano, feniletilamina, teobromina, ácido oxálico, 

epicatequina e polifenol), 3 substâncias no ovo (riboflavina, biotina e retinol) e 4 compostos no leite 

(lactose, vitamina B1, vitamina A e vitamina E). As funções mais encontradas nos compostos foram: 

amina, amida, álcool, ácido carboxílico, éter e éster. A utilização de um software foi útil para uma 

maior fixação de assuntos relacionados à Química Orgânica, pois para a construção das estruturas 

químicas e avaliação de outras informações da molécula, como massa molecular, composição, 

massa exata e fórmula molecular era necessário ter uma base inicial e associação de ambos, 

enriqueceu nos conhecimentos dessa área. 

Palavras-chave: química; alimento; composição. 
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INTRODUÇÃO 

A química orgânica estuda as propriedades e a composição química de compostos cujo 

elemento químico principal é o carbono, sendo a presença destes compostos orgânicos, essenciais 

nos lipídios, nos hidratos de carbono, nas proteínas e nas vitaminas. O uso da tecnologia tem 

apoiado nas pesquisas, auxiliando na busca de informações de forma prática e no ensino pode ser 

aplicada com a finalidade de tornar o ensino mais dinâmico. A utilização do software pode ser 

relevante no auxílio tanto das construções das estruturas dos compostos quanto na análise de 

composição, bem como fórmula molecular e massa molar. 

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma pesquisa sobre as substâncias 

orgânicas presentes em determinados alimentos e registrar a sua estrutura química utilizando uma 

ferramenta tecnológica, registrando também sua fórmula molecular. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

Análises sobre a composição de um alimento e a transcrição desses componentes são 

analisadas, em geral, de forma isolada nos trabalhos científicos. Diante disso, foram encontradas 

poucas fontes que alie a abordagem de química orgânica com o foco nos alimentos, o que motivou 

a realização dessa pesquisa. 

A fórmula estrutural química é a demonstração detalhada de como os átomos estão 

arranjados na molécula, mostrando as ligações e as disposições dos átomos, com a estrutura em 

mãos, é possível deduzir a fórmula molecular, que expressa os índices dos elementos presentes 

na estrutura química, sendo a massa molar a massa em gramas por mol, representado pela sigla 

“MM”. 

METODOLOGIA 

Utilizando a plataforma digital, pesquisas foram feitas em bibliotecas virtuais e sites em 

busca de informações dos compostos presentes nos alimentos, foram pesquisadas as substâncias 

presentes mais comuns no chocolate, no ovo e no leite. Com o auxílio do software Chemwindow, 

as estruturas químicas desses compostos foram transcritas e salvas no Power Point. O computador 



 

Anais eletrônicos da Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão, v. 2, n. 1, 2019, ISSN 2674-7553     42 

utilizado foi um Itautec de 6 GB RAM, Sistema operacional Windows 10 (64 Bits) e processador 

intel core i3 (2.30 Ghz). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro alimento analisado quanto sua composição foi o chocolate, as substâncias 

encontradas como muita frequência foram: cafeína, triptofano, feniletilamina, teobromina, ácido 

oxálico, epicatequina e o polifenol. As estruturas químicas e fórmulas moleculares substâncias 

estão representadas na Figura 1.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Compostos encontrados no chocolate 

Fonte: autoria própria 
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O segundo alimento analisado foi o ovo, os compostos orgânicos mais frequentes em sua 

composição foram: riboflavina, biotina e o retinol. As estruturas químicas e fórmulas moleculares 

substâncias estão representadas na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Compostos encontrados no ovo 

Fonte: autoria própria 

  

Já no leite, sua composição apresentou comumente: lactose, vitamina B1, vitamina A e 

vitamina E. As estruturas químicas e fórmulas moleculares substâncias estão representadas na 

Figura 3.  
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Figura 3 – Compostos encontrados no leite 

Fonte: autoria própria 

 

Na finalidade de associar tal pesquisa ao conteúdo de Química Orgânica, observou, de 

forma geral, que as funções orgânicas mais presentes nos compostos encontrados são amina, 

amida, álcool, ácido carboxílico, éter e éster.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de um software foi útil para uma maior fixação de assuntos relacionados à 

Química Orgânica, pois para a construção das estruturas químicas e avaliação de outras 

informações da molécula, como massa molecular, composição e fórmula molecular era necessário 

ter uma base inicial e a associação de ambos, enriquecem os conhecimentos desse tema. 
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APRENDIZAGEM DE CONTEÚDO DE QUÍMICA 

Victor Augusto Rodrigues Gomes (CTF/UFPI) 

Daniel de Sousa Barbosa (CTF/UFPI) 

Nayana Bruna Nery Monção (CTF/UFPI) 

Diego Porto Rocha (UFPI) 

 

Resumo: O jogo LINUS foi desenvolvido no intuito de aperfeiçoar o modo de aprendizagem do 

aluno em relação ao conteúdo de distribuição eletrônica e tabela periódica. Essa ferramenta pode 

ser explorada tanto nas salas de aula, como fora delas e criada com o intuito de incentivar o uso 

da tecnologia nas instituições de ensino como uma maneira de auxiliar o ensino. O LINUS, um jogo 

pensado para plataforma android, pode fazer com que o aluno entenda que aprender Química pode 

ser divertido e compreendida de uma forma mais clara, uma vez que o objetivo principal dessa 

pesquisa foi fazer com os alunos pudessem aprofundar os conhecimentos dos assuntos de 

Química utilizando essa ferramenta. Assim, antes de desenvolver o jogo, realizou-se uma pesquisa 

na Play Store sobre os jogos educacionais voltados aos assuntos de Química. Após essa análise, 

detectou-se a ausência de jogos relacionados ao assunto de distribuição eletrônica combinado com 

a tabela periódica, o que foi motivação para o desenvolvimento desse jogo e seu nome foi em 

homenagem a Linus Pauling. Para verificar se o jogo foi efetivo nesse auxílio, aplicou-se testes nas 

turmas de 1º ano do ensino médio do Colégio Técnico de Floriano (CTF/UFPI). Os resultados 

obtidos do teste da eficiência do LINUS mostraram-se como positivos, melhorando o 

aprofundamento do conteúdo. Ressalta-se ainda, a importância do presente trabalho, no sentido 

da experiência adquirida pelos desenvolvedores na área de Tecnologia da Informática (TI), o que 

possibilita destaque em relação a outros acadêmicos dessa área de conhecimento. 

Palavras-chave: jogos; educação; Química. 

INTRODUÇÃO  

Os alunos do ensino médio, em sua maioria, apresentam grandes dificuldades durante o 

aprendizado do conteúdo lecionado. O presente projeto tem o foco na disciplina de Química, onde 

propôs se estabelecer novas formas de ensinar para os alunos, de maneira que possa ser aplicada 
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tanto dentro como fora da sala de aula. Através dos jogos eletrônicos, que de forma geral, são 

muitos atrativos e divertidos. Ao se referir ao sistema educacional Miranda e Costa (2007) dizem:  

  “Na maioria das escolas tem-se dado maior ênfase à transmissão de conteúdos e à 

memorização de fatos, símbolos, nomes, fórmulas, deixando de lado a construção do 
conhecimento científico dos alunos e a desvinculação entre o conhecimento químico e o 
cotidiano. Essa prática tem influenciado negativamente na aprendizagem dos alunos, 
uma vez que não conseguem perceber a relação entre aquilo que estuda na sala de aula, 
a natureza e a sua própria vida.” (MIRANDA; COSTA, 2007).  

 

O projeto iniciou-se durante ao ano de 2017, onde foram desenvolvidas as primeiras 

versões de jogo direcionado ao ensino, no qual ficou nomeado de LINUS e tendo como tema, 

especificamente, os conteúdos relacionados à distribuição eletrônica e tabela periódica, assuntos 

geralmente ministrados no 1° ano do ensino médio. No ano de 2018, como continuação, o presente 

trabalho teve como objetivo, implementar o jogo LINUS, ou seja, terminá-lo, disponibilizar 

gratuitamente na loja eletrônica do Android (Play Store), plataforma essa escolhido por abranger 

uma maior parte da população e por fim, realizar os testes nas turmas de 1º ano do CTF,  afim de 

verificar a eficiência do LINUS em facilitar a compreensão do aluno com o assunto abordado.   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

Como pode-se notar, a constante evolução da tecnologia tem causado grandes impactos 

em praticamente todas as áreas do conhecimento, permitindo chegar novas descobertas e 

resultados, principalmente na educação que é uma área onde a tecnologia evoluiu muito nos 

últimos anos. Segundo Alves (2007), a aprendizagem pode ser definida como uma modificação do 

comportamento do indivíduo em função da experiência. E pode ser caracterizada pelo estilo 

sistemático e intencional e pela organização das atividades que a desencadeiam, atividades que 

se implantam em um quadro de finalidades e exigências determinadas pela instituição escolar. 

Segundo o Centro de Informática de São Carlos (2018), devido ao número cada vez maior 

de instituições e potenciais estudantes universitários (especificamente, no que diz respeito aos 

cursos de contabilidade no Brasil), as preocupações com o ensino superior brasileiro estão se 

tornando mais intensas, com exemplos relacionados tanto com o acadêmico quanto com o 

profissional (Exame de Suficiência) experiências. A solução básica envolve a suposição de que os 
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meios adotados devem ser adequados às extremidades visadas. Existem alguns estudos nesta 

área educacional, e esta pesquisa afirma como uma extensão deles.  

Distintos estilos de aprendizagem, teorias e interesses, bem como a presença de certas 

restrições entre os agentes são exemplos das preocupações que todos os jogadores da educação 

devem levar em consideração para efetivamente atingir seus objetivos. Estes instrumentos da 

informação citados, permitem a compreensão que devemos levar cada vez mais a tecnologia para 

dentro das salas de aula. 

Dinello (2015) indica que "pelo jogo, a psicomotricidade da criança se desenvolve num 

processo prático de maturação e de descobrimento do mundo circundante.". Então alguns jogos 

tem uma especialidade em perguntas e resposta principalmente por se tratar da metodologia 

utilizadas nas escolas do Brasil como o QuimTest jogo encontrado na Play store. O Android é um 

sistema operacional para aparelhos móveis – celulares (nesse caso, smartphones) e tablets, foi 

desenvolvido por um consórcio de empresas liderado pelo Google e, com várias funcionalidades, 

permite que se realize muitas atividades com um celular em mãos. Um dos destaques do Android 

é que ele é um sistema aberto. Isso quer dizer, que diversos desenvolvedores podem atuar nesse 

sistema, entregando melhorias conforme novas tecnologias vão surgindo. Segundo Android (2018) 

“O Android funciona em milhões de dispositivos portáteis em todo o mundo e agora é compatível 

com esses novos e empolgantes fatores de forma”. 

Os jogos eletrônicos são desenvolvidos através de uma Engine (Motor gráfico) que se trata 

de uma biblioteca ou um conjunto de ferramentas. O LINUS foi criado na plataforma de 

desenvolvimento Godot Engine onde é possível, apenas se concentrar em fazer o jogo sem a 

necessidade de reinventar a roda, além de ser totalmente gratuito e aberto sob a licença MIT muito 

permissiva, sem restrições e sem royalties. O jogo é seu, até a última linha do código do motor 

utilizando a linguagem de programação Python um Engine que desenvolve jogos tanto em 2D como 

em 3D par dispositivos móvel, HTML 5 e para computador pessoal (GODOT, 2018). 

Segundo Mak Eindie Games (2018) “Godot é a mais nova Engine de desenvolvimento de 

jogos que chega ao mercado para auxiliar os Gamers Developers, pois fornece um enorme 

conjunto de ferramentas comuns, para que o desenvolvedor possa se concentrar apenas em fazer 
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o seu jogo sem reinventar a roda, atualmente a ferramenta utiliza a linguagem Python como 

linguagem padrão para escrever os scripts que darão vida aos itens presentes no jogo. 

METODOLOGIA 

Em 2017, o projeto iniciou-se com um levantamento sobre jogos educacionais voltados à 

disciplina de Química em plataformas móveis presentes na Play Store. Após a análise de todos os 

aspectos dos jogos encontrados nessa busca, realizaram-se testes para assim, iniciar de fato, o 

desenvolvimento do LINUS na Engine Godot utilizando a linguagem de programação Python, na 

qual apendeu-se ainda durante essa fase. Sendo assim, a versão do LUNUS foi finalizada em 2017, 

porém sem aplicação em nenhuma turma. Durante esse ano (2018), foram feitos ajustes no 

desenvolvimento do jogo e no dia 22 de agosto de 2018 disponibilizado gratuitamente na Play 

Store. 

Após essa etapa, realizou-se testes, para verificar a eficiência do LINUS no auxílio do 

conteúdo, nas duas turmas de 1° ano do ensino médio (Turma 1 e Turma 2) do Colégio Técnico 

de Floriano (CTF/UFPI). Esse teste foi dividido em 3 etapas, na primeira foi repassada para os 

alunos uma lista de questões do assunto de distribuição eletrônica e localização dos elementos 

químicos na tabela periódica. Nessa etapa, analisou-se o conhecimento os alunos sem a utilização 

da ferramenta. Na segunda etapa, os alunos baixaram em seus celulares o app LINUS e explanou-

se sobre suas funções para que os alunos pudessem entender mais sobre o jogo. Foi dado um 

certo tempo para uso da ferramenta pelos alunos. Na terceira e última etapa, a mesma lista de 

questões foi repassada aos envolvidos, para assim poder analisar os dados e verificar se depois 

da utilização do LINUS os alunos realmente acumularam conhecimento a mais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após analisar a presença de, aproximadamente, 180 jogos na Play Store relacionados a 

Química, decidiu-se criar algo diferente do que foi encontrado, como algo a mais que jogos de quiz 

(perguntas e resposta), pois havia muitos jogos com essa modalidade, talvez por ser mais fácil o 

seu desenvolvimento. Então motivou-se em fazer algo mais divertido e interativo, onde a ideia 
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principal é localizar e identificar o elemento químico correspondente à distribuição que é mostrada 

na tela (acima, lado esquerdo). A Figura 1 representa a tela de menu inicial do jogo e a Figura 2, a 

tela de jogo. 

 

 

Figura 1 - Tela de Menu do LINUS 

Fonte: autores 

 

 

Figura 2 - Tela de Jogo do LINUS 

Fonte: autores 

 

Como pode-se observar, na Figura 2 o número 1 indica a distribuição do elemento químico, 

o número 2 indica o tempo que o aluno levou para localizar o elemento químico na tabela periódica 

e o número 3 mostra a tabela periódica, na qual o aluno deve identificar o elemento correspondente 

a distribuição eletrônica.  
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Os resultados obtidos do teste da eficiência do LINUS no auxílio do conteúdo nas turmas 

de 1° ano do ensino médio do CTF, mostrou um resultado positivo quanto a um melhor 

aprofundamento do conteúdo. Os gráficos 1 e 2 apresentam os resultados de como as pontuações 

das listas mudaram após a utilização do LINUS. 

 

Gráfico 1 – Dados referentes a turma 1 

Fonte: autores 

 

 

Gráfico 2 – Dados referentes a turma 2 

Fonte: autores 

 

Analisando os gráficos, foi possível notar de forma clara, que depois do uso do aplicativo, 

os alunos de ambas as turmas que participaram da pesquisa, quase por sua totalidade obtiveram 

melhoria nas pontuações da resolução das atividades, uma pequena parcela continuou com o 

mesmo rendimento, talvez por não terem dado à devida importância a atividade. Nos casos em que 

houve regressão da pontuação, acredita-se que os alunos esqueceram de responder quesitos que 
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antes eles haviam acertado. Com isso, foi possível notar a eficiência do LINUS no aprofundamento 

do conhecimento relacionado ao conteúdo, pois em ambas as turmas o resultado foi claramente 

satisfatório. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o presente trabalho finalizado, pode-se afirmar que ele realmente superou as 

expectativas, pois melhorou o desempenho dos alunos das turmas avaliadas, além de poder ainda, 

auxiliar outros alunos, uma vez que pelo fato de estar disponível na Play Store, pode atingir um 

público maior. Ressalta-se ainda, a importância do trabalho, no sentido da experiência adquirida 

pelos desenvolvedores na área de Tecnologia da Informática (TI), o que possibilita destaque em 

relação a outros acadêmicos dessa área de conhecimento. 
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Resumo: A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a situação atual dos egressos do Curso 

Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano (CTF) e sua atuação no mercado de 

trabalho. A pesquisa foi realizada com os concludentes do período de 2010 a 2017 do Curso 

Técnico em Agropecuária do CTF, escola técnica vinculada à Universidade Federal do Piauí, 

Campus Amilcar Ferreira Sobral, situada no estado do Piauí, município de Floriano. Para coleta de 

dados e informações dos egressos foi disponibilizado um link com um questionário contendo 

instruções de preenchimento no qual foram abordadas questões sobre a situação dos egressos no 

mercado de trabalho. Do total de 317 egressos a serem pesquisados, tivemos um retorno de 104 

questionários respondidos, equivalente a um total de 32,81% dos respondentes. Após análise foi 

possível chegar aos resultados desta pesquisa que apontam para o perfil do Técnico em 

Agropecuária composto por uma maioria de homens (61,5%), com idade entre 21 e 25 anos 

(60,4%). Constatou-se também que 77,7% dos egressos ocupam áreas correlatas com a sua 

formação e que a maioria dos respondentes (59,4%) cursaram o ensino técnico em concomitância 

com o médio. 

Palavras-chave: agropecuária; egressos; mercado de trabalho. 

INTRODUÇÃO 

A formação profissional e tecnológica no Brasil encontra-se em um importante momento 

de sua história, pois está diante das ações do Estado, a caminho de ser consolidada como política 

pública de educação, alicerçada na intenção de que as instituições que compõem a Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica se estabeleçam como um pilar na articulação 

de projetos de integração e desenvolvimento socioeconômico, em âmbito local e regional 

(ANDRADE E BARBOSA, 2017). 
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Sabe-se que o uso de tecnologias modernas e as novas exigências no mercado do 

trabalho tem provocado mudanças no perfil técnico e econômico dos profissionais de Agropecuária. 

Segundo Cancian (2016), os estudos agropecuários avançam em tecnologia no país. Assim, 

pressupõe-se a necessidade de avaliação constante dos cursos ofertados pelas instituições de 

ensino profissionalizante de forma a atender a essa demanda de profissionais com qualificação 

técnica capazes de atuar como sujeitos de sua própria história. 

O estudo do egresso como proposto nessa pesquisa tem sua importância no sentido de 

apontar indicadores que possibilitem a instituição fazer uma auto avaliação da qualidade da 

formação técnica e tecnológica oferecida e ao mesmo tempo verificar a necessidade de adequação 

das matrizes curriculares em função das demandas sociais e econômicas. 

Diante do exposto, essa pesquisa teve como objetivo avaliar a situação atual dos egressos 

do Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano (CTF) e sua atuação no 

mercado de trabalho. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Colégio Técnico de Floriano (CTF) iniciou suas atividades com a implantação do Curso 

Técnico em Agropecuária e, ao longo dos seus 39 anos, vem ampliando a oferta de cursos em 

diferentes áreas, buscando sempre atender às reais necessidades do momento histórico presente, 

no qual novas tecnologias estão sendo incorporadas à cultura cotidiana e o profissional é desafiado 

a adquirir novas competências e habilidades compatíveis às exigências desta nova realidade. 

O presente estudo consiste de uma pesquisa diagnóstica e investigativa sobre o perfil dos 

egressos do Curso Técnico em Agropecuária do CTF, formados entre 2010 a 2017, e a sua 

inserção no mercado de trabalho. 

De acordo com Neres (2015), estudo de egressos é de fundamental importância na 

avaliação da qualidade de um curso, pois é o egresso que vivencia a realidade do mercado e além 

disso, pode apontar o que a sua formação contribuiu para a sua vida profissional. 

Souza (2016) em seus estudos sobre os egressos, afirma que poucos são os estudos 

realizados que visam o acompanhamento do egresso de cursos superiores, menor ainda é o 
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número de pesquisas realizadas com egressos de cursos profissionalizantes. Ressalta ainda que, 

a pesquisa com egressos pode clarificar as fragilidades da formação oferecida comparadas às 

exigências do mercado de trabalho, bem como, indicar pontos positivos da formação que devem 

ser mantidos e consolidados, facilitando assim, a avaliação da efetividade dos cursos. 

Souza (2010) afirma que, quando se relaciona educação e trabalho procurando entender 

a adequação do trabalhador às necessidades profissionais deve-se ter nas competências 

desenvolvidas pela escola uma relação com aquelas requeridas pelo trabalho. 

Nesse sentido, a presente pesquisa propõe identificar o perfil sócio econômico dos 

egressos do Curso Técnico em Agropecuária do CTF e sua atuação no mercado de trabalho.   

METODOLOGIA 

Essa pesquisa foi realizada com os concludentes do período de 2010 a 2017 do Curso 

Técnico em Agropecuária do CTF, escola técnica vinculada à Universidade Federal do Piauí, 

Campus Amilcar Ferreira Sobral, situada no estado do Piauí, município de Floriano. 

Para coleta de dados e informações dos egressos foi disponibilizado um link com um 

questionário contendo instruções de preenchimento no qual foram abordadas questões sobre a 

situação dos egressos no mercado de trabalho. 

A relação dos egressos foi fornecida pela instituição, representando a população dessa 

pesquisa.    A comunicação com os egressos foi efetuada por meio de mídia eletrônica (e mails e 

redes sociais). Além disso, no intuito de ampliar a participação dos egressos, após o envio dos 

questionários, entrou-se em contato por telefone com os egressos. Nesse momento, foram 

explicados os objetivos da pesquisa e solicitado à participação destes. 

Os resultados desses questionamentos foram discutidos e analisados, utilizando o 

programa Excel como ferramenta de suporte para sistematização e representação dos dados por 

meio de tabelas e gráficos.    

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Do total de 317 egressos a serem pesquisados, tivemos um retorno de 104 questionários 

respondidos, equivalente a um total de 32,81% dos respondentes. Segundo Nazaré (1999) a 
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representatividade do grupo objeto do estudo deve ser garantida no mínimo por 10% do número 

total da população alvo. 

Observa-se na Figura 1 que o perfil dos egressos do CTF, representados nessa amostra, 

por ex-alunos do Curso Técnico em Agropecuária, formados no período de 2010 a 2017, na 

maioria são do sexo masculino com 61,5%, e idade entre 21 a 25 anos equivalente a 60,4%. 

Oliveira (2011) encontrou uma taxa do sexo masculino semelhante (60%), em análise dos 

egressos formados em 2009 no curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Sudeste de 

Minas campus de Barbacena. Resultados similares também foram encontrados por Souza (2010). 

 

Cancian (2016) atribui como fator, que ajuda a explicar o maior número de egressos do 

sexo masculino, as características da profissão do técnico em agropecuária, sendo essa profissão 

ainda ser vista pelas mulheres como de caráter masculino.  Entretanto, tem se observado, no CTF, 

número crescente de alunos do gênero feminino ingressantes e interessados pela profissão. 

Quanto a modalidade de ensino, observa-se na Figura 2 que a maioria dos respondentes 

(59,4%) cursaram o ensino técnico em concomitância com o médio. Esse resultado já era esperado 

tendo em vista o maior número de ingressantes nessa modalidade.  
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Em relação a inserção no mercado de trabalho, dos egressos respondentes, 77,7% atuam 

em áreas correlatas a sua formação. Isso pode ser atribuido, dentre outros fatores, a problemas 

estruturais da economia local que dificultam a absorção destes no mercado de trabalho, assim 

como a escassez de oportunidades de trabalho e dificuldades relacionadas ao crescimento e 

valorização profissional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não existe no CTF uma prática institucionalizada voltada para avaliar estudo e 

acompanhamento dos egressos. Tendo em vista o estudo de egressos ser fator importante no 

planejamento, tanto para a instituição quanto para seus professores e, sendo essa pesquisa 

pioneira em estudo sobre egressos da instituição, sugere-se que mais pesquisas sejam realizadas 

e com mais detalhes, que possam avaliar a efetividade de seus cursos e melhor desempenho. 
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Resumo: A relação entre meio ambiente e educação assume um papel cada vez mais desafiador, 

demandando a emergência de novos saberes para apreender processos sociais cada vez mais 

complexos e riscos ambientais que se intensificam. Nas suas múltiplas possibilidades, abre um 

estimulante espaço para um repensar de práticas sociais e o papel dos educadores na formação 

de um “sujeito ecológico”. Diante disso, o objetivo do projeto “Solo na escola” é sanar as dúvidas 

sobre o conceito de solo, bem como possibilitar aos escolares e professores o conhecimento sobre 

as características e propriedades deste e a importância da mobilização antrópica visando à 

conservação dos recursos naturais. O projeto se encontra em execução e ao final terá sido 

apresentado a 2 escolas, sendo fundamental e/ou médio. A avaliação se dará por meio de pesquisa 

de satisfação e de conhecimento sobre a área aos expectadores possibilitando que esses, 

expressem possíveis sugestões sobre o projeto e exponham o conhecimento adquirido sobre a 

área. De acordo com as atividades realizadas até o seguinte momento, pode-se considerar que no 

âmbito escolar de nível médio ainda o conhecimento sobre o solo e sua importância, ainda é muito 

subjetivo. Como o projeto está em andamento, espera-se que ao final deste os expectadores 

tenham o conceito formado a respeito do solo, seus componentes e a importância da sua 

preservação para as futuras gerações. 

Palavras-chave: serapilheira; matéria orgânica; ciclagem de nutrientes. 

INTRODUÇÃO 

O solo é visto como um elemento do meio ambiente, porém, seu conceito varia de acordo 

com o ponto de vista de quem o define. Para os profissionais do ramo da agricultura, o solo é visto 

como uma fonte de renda, pois o solo irá servir de suporte para as plantas. Para alguns profissionais 
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da engenharia, o solo serve de substrato para a construção de estradas, prédios entre outros e 

para os profissionais da mineração, o solo dificulta que seja alcançada certa riqueza mineral que 

se encontra sob ele (OLIVEIRA, 2014). O conceito subjetivo do solo, principalmente para crianças 

pode gerar uma celeuma sobre a sua importância e os propósitos para conservação. 

O estudo científico do solo, a aquisição e disseminação de informações do papel que o 

mesmo exerce na natureza e sua importância na vida do homem, são condições primordiais para 

sua proteção e conservação, e uma garantia da manutenção de meio ambiente sadio e 

autossustentável. A relação entre meio ambiente e educação assume um papel cada vez mais 

desafiador, demandando a emergência de novos saberes para apreender processos sociais cada 

vez mais complexos e riscos ambientais que se intensificam. Nas suas múltiplas possibilidades, 

abre um estimulante espaço para um repensar de práticas sociais e o papel dos educadores na 

formação de um “sujeito ecológico” (CARVALHO, 2004). Diante disso, o projeto “Solo na escola”, 

se apresenta como uma alternativa para sanar as dúvidas sobre o conceito de solo, bem como 

possibilitar aos escolares e professores o conhecimento sobre as características e propriedades 

deste e a importância da mobilização antrópica visando à conservação dos recursos naturais. 

O objetivo deste projeto foi a elaboração de uma estrutura temática no Laboratório de 

Solos, que possibilite representar os processos responsáveis pela formação, desenvolvimento e 

constituição dos solos, além de práticas de degradação e conservação deste recurso. Desta forma 

foram elaborados recursos didáticos para ilustrar conceitos e conteúdos relativos ao tema solos 

como maquetes, kits didáticos, cartazes ilustrativos, representação de depósitos tecnogênicos, e 

outros, a fim de contribuir para a Educação Ambiental.   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

O ensino sobre a ciência do solo nas escolas ainda é pouco comentado, as crianças e 

adolescentes não tem a real informação básica sobre um dos componentes mais importantes da 

natureza: o solo. Ao abordar o tema educação ambiental no contexto escolar, impõe-se abrir 

espaço para se falar, principalmente, na importância da educação como um aglomerado, na 

formação do cidadão. (FONSECA; COSTA, 2005). 
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Como recurso natural dinâmico, o solo é passível de ser degradado em função do uso 

inadequado pelo ser humano, acarretando interferências negativas no equilíbrio ambiental e 

diminuindo drasticamente a qualidade de vida nos ecossistemas, principalmente nos sistemas 

agrícolas e urbanos. A degradação do solo é observada por meio de: redução da fertilidade natural 

e do conteúdo de matéria orgânica; erosão hídrica e eólica; compactação; contaminação por 

resíduos urbanos e industriais; alteração para obras civis (cortes e aterros); decapeamento para 

fins de exploração mineral; e a desertificação e arenização. Neste contexto, existe o desafio de 

contribuir para que a população adquira consciência do solo como parte do ambiente, e que o 

mesmo se encontra ameaçado (FONTES; MUGGLER, 1999). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do primeiro e segundo ciclos do Ensino 

Fundamental, o solo é abordado principalmente no contexto das ciências naturais (BRASIL, 1997). 

O solo também poderia ser abordado como um conteúdo do tema transversal "meio ambiente" em 

diversas matérias, em momentos específicos. 

METODOLOGIA 

A atividade elaborada faz parte do projeto, que vem sendo executado por estudantes do 

curso Técnico de Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano – CTF. Para tal, foram realizadas 

visitas a escolares do Colégio Técnico de Floriano – CTF e do Colégio Técnico e Teresina - CTT 

com o intuito de participar do desenvolvimento de atividades interativas na exposição didática com 

experimentos demonstrações com solos, uma vez a cada mês. 

Dentre as atividades e experimentos estão, demonstração de maquetes sobre 

consistência do solo, formação do solo, impacto da gota da chuva no solo, erosão do solo, 

porosidade do solo e matéria orgânica do solo. 

Dentro do âmbito escolar relatório de pesquisa consiste em apresentar os planos para o 

desenvolvimento e elaboração das atividades realizadas durante a pesquisa. É preciso que haja 

conhecimento sobre o assunto a ser estudado, o objeto de estudo apresenta características como: 

situação encontrada, o que deseja para o momento atual e a mudança para o futuro. Tais 

características devem ser analisadas antes de desenvolver o projeto. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio dos experimentos realizados pelos alunos, foi aplicado um questionário com dez 

(10) questões para os alunos visitantes, para avaliar o conhecimento em relação à importância do 

solo. Foi observado que na primeira apresentação grande parte do público presente 

compreenderam a real importância do solo e, já na segunda aplicação do questionário foi possível 

notar que alguns desses alunos já tinham conhecimento sobre os assuntos apresentados. 

 

Gráfico 1 - Resultado do Questionário 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018 

 

Espera-se que o projeto seja capaz de suprir a lacuna deixada no ensino de solos, 

principalmente o seu uso adequado, além de práticas de conservação. A partir dele surge a 

alternativa de oferecer à sociedade o conhecimento até então pouco explorado sobre este recurso. 

É na prática do ensino de solos que se pretende estimular comportamentos e ações que justifiquem 

a questão ambiental, pela dinâmica social à realidade nos quais os visitantes do projeto estão 

inseridos, reforçando a ideia de que o solo é um recurso finito passível de cuidados específicos. 

Almeja-se alcançar o maior número de pessoas possíveis e, fazendo com que essas propaguem a 

mensagem passada.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto teve como proposta analisar o conhecimento dos alunos em relação à 

importância do solo, em duas escolas técnicas buscando por meio dos objetivos identificar os 
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processos responsáveis pela formação, desenvolvimento e constituição dos solos, além de práticas 

de degradação e conservação deste recurso. O mesmo teve como base teórica os conceitos de 

solo na Educação Ambiental. 

Após a realização dos experimentos com o solo, os alunos demonstraram que 

compreenderam os processos de consistência do solo, formação do solo, impacto da gota da chuva 

no solo, erosão do solo, porosidade do solo e matéria orgânica do solo. 

Os achados da pesquisa evidenciam que grande parte dos alunos entrevistados já tinham 

um conhecimento específico do assunto tratado. Com isso pode-se constatar que há uma grande 

deficiência no que diz respeito ao solo como base para educação ambiental. 

Diante disso, sugere-se então que o ensino sobre solo seja abordado nas escolas desde 

o ensino fundamental ao médio, contribuindo para que a população adquira consciência de que o 

solo é um componente fundamental no nosso ecossistema.  
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Resumo: Na tentativa de diminuir os danos provocados pela poluição, o Ministério do Meio 

Ambiente apresenta-nos algumas ações preventivas que podem contribuir para o bem-estar das 

pessoas e o futuro das gerações. A política dos 5 R’s da sustentabilidade – repensar, reduzir, 

recusar, reutilizar ou reaproveitar e reciclar– aparecem com o objetivo central de contribuir como 

instrumento eficaz para a solução do problema em relação ao lixo produzido diariamente na 

sociedade. Diante do exposto, o tema é atual e dos benefícios da aplicação desses princípios 

podem gerar na sociedade e, no meio ambiente, formulou-se o presente estudo com o objetivo de 

apresenta os como dever ocorrer a aplicação da política dos R’s da sustentabilidade: do consumo 

até o descarte, como uma responsabilidade de todos os cidadãos. Mediante uma pesquisa 

bibliográfica, e a apresentação dos super-heróis da diferença, personagens que se envolveram em 

temas e questões ambientais, proporcionando aos envolvidos uma atividade lúdica em Educação 

Ambiental. A pesquisa apontará a importância e a eficácia da aplicação da política dos 5R’s. 

Através da explicação como cada “R” é representado e como podem ser utilizados no dia a dia por 

cada cidadão. A pesquisa perpassa pela percepção em educação ambiental como uma das 

maneiras de minimizar os impactos ambientais negativos oriundos da geração dos resíduos 

sólidos. A aplicabilidade das ações práticas da política dos 5R’s, pode propiciar a redução do 

impacto que o lixo provoca ao planeta. Tal pratica leva cada um a repensar os hábitos de consumo 

e descarte e rever gastos e estilo de vida. Palavras-chave: meio ambiente; sustentabilidade; política 

do 5R’s; resíduos sólidos urbanos. 

Palavras-chaves: sustentabilidade; resíduos sólidos; CTF; Floriano; R´s. 

INTRODUÇÃO 

Observa-se que com aumento da população e do consumo a preocupação no que se 

refere à poluição que os resíduos descartados incorretamente pelo cidadão causam geram riscos 
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ao meio ambiente e a humanidade. Pois em uma sociedade em que o consumismo vem 

aumentando a cada dia, consequentemente, a exploração dos recursos naturais e a quantidade de 

lixo produzido também aumenta. 

E o que fazer para ajudar o meio ambiente a nossa volta? Não é tão complicado mudar, 

basta cada uma fazer a sua parte. Na tentativa de diminuir os prejuízos causados pela poluição 

alguns estudiosos pensaram-se em apresentar maneiras alternativas e que servisse de prevenção, 

gerando assim o bem-estar te todos os indivíduos e consequentemente do meio natural. Com este 

ponto de vista, surgiu a política do 5 R’s da sustentabilidade – repensar, recusar, reduzir, reutilizar 

e reciclar – que se apresentam como maneira simples e eficiente na solução dos problemas do lixo 

e servem para ajudar o meio ambiente. 

Conforme apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente (2018) os 5 R's das 

sustentabilidades são parte de um processo educativo que determina que cada cidadão ou 

empresas foquem em mudança de hábitos no seu dia-a-dia. Fazendo com que o cidadão repense 

os valores e suas ações práticas, reduzindo o consumo exagerado e o desperdício de materiais 

que podem ser reaproveitados ou reciclados. É um caminho alternativo que proporciona ao 

indivíduo o ato de repensar seus hábitos em favos da conservação da natureza. 

Com o tempo essa proposta evolui e os princípios nela embutidos em relação a 

Sustentabilidade se modificou, pois antes eram apenas 3R’s – reduzir, reaproveitar e reciclar. O 

objetivo da política dos 3R’s era a sensibilização das pessoas para uma tomada de consciência na 

correta gestão dos resíduos urbanos e industriais (ALKMIM, 2015). 

Portanto somente através de ações responsáveis e de processo educacional poderá 

ocorrer a mudança do nosso planeta. E devido o processo educacional garantir que cada cidadão 

reveja seus valores e comportamentos perante a natureza, houve a necessidade de se acrescentar 

os outros dois Rs.  Sendo necessário o uso e aplicação nos processos educacionais dos 5R’s e 

não somente dos três apresentados nos estudos sobre a produção de resíduos.  

Deve-se incentivar não somente a redução, a reutilização e a reciclagem, mas também 

precisa-se repensar as concepções de valores e hábitos e recusar o o é desnecessário. Portanto, 

repensar as atitudes, reduzir o consumo, recusar materiais descartáveis, reaproveitar ao máximo 
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um determinado produto antes de descartá-lo e separar os materiais que são recicláveis, são 

medidas que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas e também a conservação 

da natureza. 

Diante da atualidade do tema e dos benefícios que a aplicação desses princípios gera para 

a sociedade e, consequentemente, ao meio ambiente, essa pesquisa visa como objetivo apresentar 

como dever ocorrer a aplicação da política dos 5 R’s da sustentabilidade: do consumo até o 

descarte, como sendo uma responsabilidades de todos os cidadãos, isso a partir da criação dos 

super heróis da diferença: Os Supers R’s.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

A problemática ambiental vivida por todos habitantes do Planeta vem provocando 

discussões e análises que envolvem governo, empresas e instituições. Todavia, os interesses 

divergem e envolvem a complexidade dos aspectos tecnológicos, socioambientais, culturais, 

políticos, éticos, econômicos e da sustentabilidade. Segundo Freire (2008), a preocupação com o 

meio ambiente está relacionada à expansão do modelo capitalista, à queda do comunismo, e ao 

desenvolvimento da informática e dos meios de comunicação. 

O termo 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, importado de 

agências internacionais, seja capaz de questionar discursos político-ideológicos de vários setores 

da economia e da academia, 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). 
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A sustentabilidade evidencia a crescente necessidade de conscientização em relação as 

melhorias nas condições ambientais, econômicas, políticas, éticas e sociais, que dependem da 

vontade humana, de bons hábitos e do esforço voluntário. Boff (2012) define sustentabilidade como 

“modo de ser e de viver que exige alinhar as práticas humanas às potencialidades limitadas de 

cada bioma e ás necessidades das presentes e futuras gerações” (p. 11). 

Dentre as formas tradicionais de trabalhar esta questão, desenvolveu-se os conceitos dos 

5Rs – repensar, reduzir, recusar, reaproveitar e reciclar – para as empresas no sentido de organizar 

os resíduos gerados em diferentes situações. 

A política dos 5 R’s da sustentabilidade aparecem com o objetivo central de contribuição 

como instrumento eficaz para a solução do problema em relação ao lixo produzido diariamente na 

sociedade. O Ministério do Meio Ambiente atribuiu o estatuto de política para os 5Rs. 

Para Silva et al (2012, p. 51), “o ideal é que os materiais voltem direto à fase de produção, 

a fim de evitar a extração de novas matérias primas”. Eles fazem menção às práticas de 

preservação do meio ambiente, seja pelo uso equilibrado dos recursos naturais, pelo decréscimo 

na geração de lixo, ou por outras práticas que conduzam ao desenvolvimento sustentável. 

Sabe-se que no Brasil, são cerca de 240 mil toneladas de lixo são produzidas diariamente, 

e apenas 2% desse lixo é reciclado. Portanto se somarmos a produção mundial de lixo diário, 

constataremos uma soma absurda. (LOUREDO, 2017). De acordo com o dado apresentado 

observa-se a relevância de se pensar nas práticas sustentáveis aplicáveis no cotidiano da 

população, as quais estão inseridas na temática da política dos 5 R’s. 

Repensar é refletir suas atitudes em relação aos processos socioambientais de produção, 

repensando os hábitos de consumo. Recusar, visa evitar o consumo exagerado e desnecessário, 

buscando adquirir produtos que realmente sejam essenciais. Pois segundo Alkmin (2015, p. 35) 

“Quando se recusa produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente contribui-se para um 

mundo mais limpo”. O reduzir objetiva diminuir a produção de lixo, pois ao consumir menos 

produtos descartáveis gera-se menos resíduos descartados. O reutilizar busca dar maior utilidade 

para produtos que provalvemente seriam descartados. Os tornando-os outro produto ou sendo 

utilizado com outra perspectiva, ampliando a sua vida util. Já o reciclar propõe a transformação do 
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que foi descartado em algo novo, e assim reduzindo o consumo de água, energia e matéria-prima, 

podendo gerar emprego e renda para milhares de pessoas, como por exemplo os catadores (as) 

de materiais recicláveis. 

Portando ao aplicar a política dos 5 R’s – Repensar, Reduzir, Reutilizar, Recusar e Reciclar 

– especialmente como um processo educativo, o resultado acarretará como consequência muitos 

benefícios seja para o planeta como para as pessoas nos dias de hoje como para as gerações 

futuras. 

METODOLOGIA 

A fim de atingir o objetivo proposto a metodologia foi a pesquisa-ação, porque esse método 

possibilita uma prática transformadora. Procedeu-se inicialmente uma pesquisa bibliográfica sobre 

o tema, para a obtenção de conhecimento. Para THIOLLENT (2008), a metodologia da pesquisa-

ação é relevante pois orienta a elaboração de projetos de Educação Ambiental. Dessa maneira, 

pode-se conceber e realizar ações ou procurar resolver problemas de forma coletiva, através da 

produção de conhecimento e conscientização dos participantes. Visto que, tanto os pesquisadores 

como os participantes estão envolvidos de modo cooperativo. 

A pesquisa visa a aplicação de um projeto que apresente e dê vida aos princípios dos 5 

Rs. Com a apresentação dos supers heróis da diferença, personagens que se envolveram em 

temas e questões ambientais, proporcionando aos envolvidos uma atividade lúdica em Educação 

Ambiental (EA). 

Inicialmente com apresentações e atividades executadas no Colégio Técnico de Floriano 

(CTF), escola vinculada a Universidade Federal do Piauí (UFPI, localizada no município de 

Floriano, no Estado do Piauí. Visando a redução dos resíduos sólidos produzidos na escola, e 

buscando mudanças de hábitos dos discentes, docentes, servidores técnicos e terceirizados. 

A pesquisa aponta a importância e a eficácia da aplicação da política dos 5R’s.  Através 

da explicação como cada “R” é representado e como podem ser utilizados no dia a dia por cada 

cidadão. Criou-se cinco personagens que descobriram que possuíam poderes da sustentabilidade. 

Foram confeccionados fantasias de super heróis, música, cartazes, folder e banner para a 
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apresentação e divulgação do processo educacional de conscientização em relação ao planeta e 

as gerações futuras. E através de palestras, rodas de conversas, oficinas, minicurso, 

apresentações e histórias divertidas, mostra-se a importância de mudança de atitudes.  

 

Atividades que são intenção viva da descoberta por parte de todos pensando, fazendo, criando, 

experimentando e discutindo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na preparação do trabalho, observou-se que para falar de sustentabilidade e consumo 

consciente há a necessidade de apresentar valores como integridade, bondade, altruísmo, senso 

de justiça e amor ao próximo, e essas características são muito comuns nos heróis de todas as 

culturas, são qualidades que podemos e devemos desenvolver em nosso interior. 

Elaborou-se cartazes, informativos e música para divulgação do projeto com a iniciativa 

de montar de mudar de alguma forma alguns comportamentos dos sujeitos envolvidos, 

conscientizar as pessoas e apresentar a cada indivíduo, a possibilidade de se pensar em um 

planeta melhor, além de diminuir a poluição gerada pelo próprio homem.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Banner de apresentação dos Supers R’s 
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Portanto, apresentou-se heróis com poderes e qualidades que fortalecem e são capazes 

de acabar com a destruição do nosso planeta. Nesse sentido, a força nossos heróis é repensar, 

reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Após esclarecer e discutir o significado dos 5 Rs, lançou-se a 

campanha educativa a qual apresentará constantemente atitudes práticas que cada indivíduo deve 

tomar no dia a dia para termos um mundo mais sustentável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2 - Cartaz de divulgação dos 
R’s da diferença 

Figura 3 - Letra da música dos Super R’s 

Figura 4 - Apresentação dos Supers R’s e Equipe: Bolsista e voluntários 
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Durante a pesquisa observou-se que a equipe envolvida de bolsistas e voluntários já 

tinham de alguma maneira repensado suas práticas diárias. O ponto central que destacamos na 

campanha dos R’s da Diferença é a formação de uma nova cultura de consumo, o que significa 

mudança de hábitos. Para tanto, é essencial que todos os sujeitos envolvido se comprometam a 

lidar com todos os desafios que uma transformação nos impõe em nome de uma sociedade mais 

equilibrada e solidária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conscientização em prol a conservação do meio ambiente deve ser mais ávida, as 

campanhas de preservação ambiental e de como deveríamos ser responsáveis pela nossa 

existência futura, teriam que estar presente na mídia diariamente e no processo de formação 

educacional desde a infância, de forma ininterrupta. Dado que a população tem que entender, que 

se continuar com essas ações medíocres sem reflexão e sem preocupação com o futuro, não só 

aumentará a quantidade de lixo, mas também outros problemas ambientais, como contaminação 

do solo e dos lençóis freáticos, aumento de gases que provocam mau a saúde, e problemas sociais 

como desigualdade, fome, drogas, destruturação familiar, entre outros. 

A partir das apresentações dadas na escola pode-se dar continuidade ao projeto, não 

somente no CTF mas em outras escolas e na comunidade, e assim de alguma maneira mudar o 

comportamento do indivíduo com relação ao meio ambiente. 

 

Figura 5 - Apresentação dos Bolsista 
do PIBEX/CTF 

Figura 6 - Equipe de Bolsista e 
voluntários 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os desafios tanto sociais como ambientais em que as sociedades atualmente vêm vivendo 

pode ser uma grande oportunidade de começar a corrigir e transformar as nossas ações em relação 

a “Mãe Terra”, mediante a aprendizagem e a inovação, produzindo novas práticas de gestão e 

novas maneiras de agir no dia-a-dia. 

A pesquisa perpassa pela percepção em Educação Ambiental como uma das maneiras 

de minimizar os impactos ambientais negativos oriundos da geração dos resíduos sólidos. A 

aplicabilidade das ações práticas da política dos 5R’s, através dos super heróis da sustentabilidade, 

podem por exemplo, propiciar a redução do impacto que o lixo provoca ao planeta. Tal pratica leva 

cada indivíduo repensar os hábitos de consumo e descarte e rever gastos e estilo de vida. 

Uma vez que o dever de todos é eliminar o máximo possível o desperdício, controlar a 

impulsividade de consumir, sempre pensar e repensar qual produto ideal para o meu consumo, 

rever hábitos e atitudes, e se reeducar e educar a sua nova geração em relação a conservação do 

planeta Terra. O mundo como um todo, necessita urgentemente de soluções responsáveis, 

especialmente em relação à produção demasiadamente grande de embalagens descartáveis 

jogadas no lixo. Os resíduos precisam ser reapresentados como algo útil a população e isso só 

poderá ocorrer se as indústrias começarem a investir em tecnologias que gerem menos materiais 

que não gerem ameaças a própria população e o meio ambiente.  
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Resumo: O projeto EPT (Educação Profissional e Tecnológica) objetiva investigar e analisar todos 

os aspectos e campos do ensino técnico nas escolas técnicas de Floriano-PI. A partir disso, foi 

elaborado e aplicado um questionário com questões objetivas e subjetivas com o propósito de 

conhecer as famílias dos discentes e saber como elas avaliam as instituições de ensino técnico 

onde estão matriculados os filhos. A pesquisa foi executada com 71 pais/responsáveis dos alunos 

ingressantes do ensino médio do Colégio Técnico de Floriano (CTF), os dados foram coletados 

durante as reuniões de pais e mestres realizadas nos dias 21 de fevereiro, 23 de maio e 15 de 

agosto do ano de 2018. Através dos materiais obtidos, foram realizadas tabulações e análises das 

informações. Com base nas observações dos demais dados, conclui-se que as famílias dos alunos 

são de classe média baixa ou alta, a maioria possui ensino fundamental ou médio completo ou já 

concluíram o ensino superior. Também foi constatado que os responsáveis avaliam positivamente 

o colégio e os motivos dessa avaliação são: a segurança da instituição, a qualificação do corpo 

docente, a gratuidade e os benefícios que a instituição oferece. Logo, percebe-se que as famílias 

estão satisfeitas com o progresso de seus filhos. 

Palavras-chave: família; gratuidade; ensino técnico. 

INTRODUÇÃO 

 O ensino de nível técnico na cidade de Floriano-PI é um grande atrativo para os jovens e 

suas famílias. O projeto EPT (Educação Profissional e Tecnológica) tem como principal investigar 

e examinar todos os aspectos que levaram a família a escolherem a instituição, o curso técnico, a 

avaliação da família sobre a instituição e etc. Para isso, foi elaborado um questionário com 

perguntas objetivas e subjetivas que posteriormente foram aplicados com os pais/responsáveis dos 

alunos ingressantes no Colégio Técnico de Floriano. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para Kuenzer (1997), o nível médio de ensino se sobressai dos demais como o nível de 

mais difícil enfrentamento ao longo do desenvolvimento da educação brasileira, em decorrência da 

sua dupla função: preparar para o prosseguimento dos estudos e ao mesmo tempo para o mercado 

de trabalho. 

Nessa interpretação, a educação profissional foi criada para atender crianças, jovens e 

adultos excluídos socialmente, privados dos seus direitos de decisão e participação para a 

sociedade. 

Visto que a educação profissional foi se transformando para suprir as carências 

econômicas e sociais, foi também exigindo novos perfis profissionais e a demanda atendida por 

essa modalidade foi modificando ao longo da história. De uma educação direcionada para uma 

população de ex-escravos, órfãos, deficientes, temos hoje um público de jovens e adultos que 

almejam uma profissão técnica, vislumbrando ampliar a atuação para campos tecnológicos. 

Antigamente, inexistia a relação entre Ensino Médio e a Educação Profissional. 

Atualmente, a concepção de Educação Profissional orienta para os processos de formação a partir 

dos princípios da integração e da harmonização entre ciência, tecnologia e cultura de 

conhecimentos específicos e do desenvolvimento da capacidade de investigação científica como 

dimensões essenciais à manutenção da autonomia e dos saberes necessários ao permanente 

exercício da laboralidade que se representam nas ações de ensino, pesquisa e extensão. Além 

disso, ela contribui para o progresso socioeconômico do país. 

METODOLOGIA 

 Foi executada uma pesquisa qualitativa, através de questionários com perguntas 

objetivas e subjetivas aplicados durante as reuniões de pais e mestres nos dias 21 de fevereiro, 23 

de maio e 15 de agosto do ano de 2018 com 71 pais/responsáveis dos alunos ingressantes do 

Colégio Técnico de Floriano. Em seguida, foi feita uma análise descritiva dos dados gerados, que 

foram interpretados e apresentados os resultados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1- Idade. 

 

 

A partir da análise do gráfico, podemos perceber que a maioria dos pais ou responsáveis 

pelos discentes possuem entre 36 a 50 anos. Mostrando assim que já possuem uma certa 

experiencia de vida, tornando-os mais capacitados à criação de seus pupilos. 

 

2- Renda Familiar 

 

 

A partir dos dados obtidos, pode-se notar que a maioria das famílias possuem renda 

familiar baixa ou média. Mostrando assim que elas veem o ensino de nível técnico como uma forma 

de melhorar as condi9ção financeira das famílias. 
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3- Reflexo do Ensino Técnico. 

 

 

Ao analisar o gráfico é possível perceber que pouco mais da metade dos pais ou 

responsáveis veem o ensino técnico como uma base para os seus filhos ingressarem no ensino 

superior, além de adquirirem um amplo conhecimento que pode ajudar os mesmos a conseguirem 

um ótimo emprego. 

 

4- Motivo da escolha. 

 

De acordo com os dados obtidos, observa-se que grande parte dos pais/responsáveis 

deixaram que seus filhos/pupilos pudessem escolher a instituição na qual iriam estudar, além dos 

51%

15%

32%

1% 1%



 

Anais eletrônicos da Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão, v. 2, n. 1, 2019, ISSN 2674-7553     79 

benefícios oferecidos pela mesma. Mostrando que as famílias respeitam as escolhas de seus filhos 

e que se sentem atraídos pelos benefícios que a escola oferece. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir no final da pesquisa que os pais/responsáveis dos discentes, em sua 

grande parte, têm entre 36 e 50 anos. Observa-se que a maioria dos mesmos possui Ensino Médio 

completo e são de classe baixa ou média. Também foi constatado que as famílias escolheram a 

instituição para seus filhos/pupilos principalmente pelos benefícios oferecidos por ela e por decisão 

dos filhos. 
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